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(um aluat fiinlă Libertatea Poporului 1JtJll· 
Puţin. timp după 23, Augu~t I daUst şi comunist dia CapitlVf' '~'\." . ,. 

1944, dupăce ,i·a reluat activi- 1ă, prin care s'a hotărât infi·'I·" t,~' ' 
tatea, secţia dia Arad a parti- I fnţarea unui Comitet Ceatra! ',.,. ' jt;;:'~." ' 
dului social.de~ocrat, prin TO- de F!ont Unic Muncitor~c::,ca: '~' >:p.JIBERTATEA POPORULUI aşa pre-
Ia'. fermă. catorTa Teehi flO .. ,re sa elaboreze p.,pj.tforma ",~:,~;{~ It ., 
cial!,U de sub preşedinţia to- comună, pentru4J"~date p,!rt.i':'·,' . 'ICUnl;:"~'om preconizat-o dela infiinţa-
Taraşulu} Gheorg~e Voştinar, d~le demo.?r~ttc~.'\il,,'R.m.lUa' N" ~,' \ " 
s'a PU8 tmediat ŞI problema sa lucrez IJf"MnUUl 1. realiza. " .. ~. ".. ' • .. 'It" 
!_fiin1ărH uaui ziar ~odabst rea UDul ~r~~~m ~i"D?,~!.~':" r.ec:!.,el;:" o~avut, are ŞI .,va avea ,no a 
la Arad., . , In interiorul 'EiaRlui ge miu ""' •. ~., ~ _ ~ • • ' I .' 

Dar au urmat z~lele pr.be: pu~lică ~a •• f.9tuh"u,tfd91ai 'mlsiuoe~~'Cle a servi Interese e superioare 
_iei ~e sub ocupaţia Ar~dulut 8oclal.clerl1.bc~a'. 'eit.,. '''141'a.ni, ~..,... ' ~" ' 
de catre tr~pele _ 8zala~81ste ,i apoi a ,t.e\ ._l*e2atle'rarea ale';'ooii ~~O' cialiste ca prin acest ser..; 
astfel numai dupa 22 ~eptem- in ... ăţitortmtft' la "perUdUll gO- ~, ' I 
Trie s'. putut ocupa ia metit cia1..Qemo •• ~It4tmftlli&~"". • ~""'. ..' • d 
secţia arădaa~ ~e, ~or1BUea; :l'%i.,11 sfortările to."l'ă$U~ VI~lU ~! Q':1!J..ca, CU un ceas mal' e-: 
si!r~lui sociabst la bttlla l:~ "' s.",arătaţi ziarul a JlJ;er. in' 1 '"- <Ilo ""'4/:-.1 '- '\ [. ,;'1 I-b I · 
.aLa"'i t 11 'O't """. ", 't fOA'11la sa de ediţie II ăptămâaz141 v~eme,~ ~epnnq .. · Iertate a poporu UI . 

a. ncepu u ~nel 'F ~m"'t:. fi ,.lfn1~ de mai multe huti, blP~ t ,.~ I , __ ~ .. ~;t .... ~'~J"_' 
194.4, inca pe caD~ 8~.c.ţia P5D l tâ1td cu dificultăţi fiq,allciare ~:::":'; ~ -f -:: .' ., ,"""'-::". "\ Gh. VOtTIH"R 
~rad I!e aduna ~tr un Pir~~" I_,,_te unei publicaţi.a,' slip.. ' 'f \J ,''; .... '''.~ ;:"~'" f.,. ti ii 
"dtn arIpa dreapta a Primlrtei 1" 'e' . • ••• , • • :' ~ •• ;_~_ 1 ./' ~,;j, ..A; ',' 
Arad,; com.itetul secţiei Arad' .. : .. ~(Conttnuare In gag. 3.1}....... ,1 J .. ~ .. ~ ._,~\ r ~ ..... ".:" .ep.tat de Ir •• 

,a ,iasirciuat pe uu to ... ară, zia- ., .... - .. ----... ,--.. ---------.----. 
rist, să facă formele legale _. ' . , ~' . " 
pe~ttu ~n.Uintareaziarul~j~j~! fi. , '. 'Inlre'< .. a:zelar: &:1~'f)p"·iDi."; puhli~ă 
c.",la.!\i .t0 ... araşi ~8e ·~or ,lng~IJi l , ' . .' Vt,.. . ..... ",~ ,\~ .. ,'" )~:':', t ",A"'~_' _______ , _____ _ 

,::d~;::!:: D:~l~!:~_;.~~Ul~~~;i:: I ", O aniver,sarecon{ine f~~!t~; ," poa/-j f~~~f:{az~f~NtiLPid(a. Jif~mb/~: {ocmal fii~dcă frăelc 
DegbJâ~~ complf;'cI tn~e~Hnl~ea 1 t>ma.1., cons/zent de T1J~m.rea sa l' vân1. ,m. ~,l'etl ~'Iaf<!. im1!C>t'f. . . ,:' dll ...... t,rn~~ mijlocul sememlof' 10,.. p~ 
formahtaţdor ,t comuetul tm- .si un ,grăunte' de Ir1Sre{ej' d~ ': fa ettenimenfelorJin fiece ceas.. tând an individ este mertu În 
pacien t de a ceti slo",a soei&.- ă ~ .' ". . '. . Ş. ,." "" . '.,' J' 1. '",..il: -of '1~·'. ni' .. " I d . I 
listă ia acele timpuri de Iri- am ru.Clane. '. '~,. 1 /~,ceslea. . ~.es.OTuc~~e ue .\~~ ,1.. 'p~rico. , e a s~ tzO a: 
,mânt~ri istorice, când Încă lră, Anii frec şi cu fiecare Ire,. mpnlc{e. şcsJn.:"afid,\, "p ~~e:.~ ,,' SPlrl{ul- eeft/om/ul nu Irebu. 
iam în plia' război sub bom- i Ctre ni se pare că am realizal ,$Dna/~>,.", ~ .. ~::,' ',,"',~.~,/:; ~; . niciodafă violen'al. Nu 'reba. 
bardamentul avioanelor ger.!· atât ae pu{in din, ceea ce ne ,!~~ .. :!C!md-'fl"o,,~ )lia~~ li ~se':jJa. " , să. r $6 ofere niciod~fă. lucruri 
.m
i 

aDe! 'I~v. ~ Gh. VoşUnar • I propusesem. Viafa este o ama~'r'r .. ~aIă,,'ţu ~ne •. · fIIndca ;:.l,~a- eare produce cOTJforslUm morale. 
uat ID mana rezolvarea apa- 1 _ d {'O";' , '''11 • f ' ...... .L ,. - f 'C" f fi 1 . v - • 

t'+'ei imedt' t ' 1 i L' I 1'4 cUlSa e ÎnfreceTe În re cee(/. ~ ,r".~SI Ta~.şle" via a aşa cam . me ~r~J ace as e, rIsca fa-ş'l 
r tt a e a zlaru u ., 1- I . . .' ::, , r" 1 ,f. AII 'd~" -1 • 
bertatea Poporuluiu şi dat.oritA ce voim $1 ceea ~ facem sa..rz. J/"'f! J '!.~u. t:l~=O 11J,' ore.; ui plar a, esiuorli. 
'jertfei d4l muncă neprecupeţiti, putem face. ;; .. de s!l1!lur1'itillfe, . gazetarul (J'e= Ială de ce onBJfilatea mo
,car~.I.caracteriz~ază, în toate Si ca<a{ât mai' adumbrkriue,sri lJu,iTundă În aJâncuJ liu·rală fJ~bue să fiI primd 'caIi
:~t~~~~:ă:~leGh. tn M~~:~~rGh~ J. melancolie esfe aceas{ă,' 'frn'" ~' rur~lo.~. "să scormonea~c~. real(~ . ' f(J(~ Q,-','iJaz.efarului Ii af~nc! 
Şincai, _ a reuşit .ii asigure I pTesle pentru un gaze{a~';;.~;':i;;;· i f~fll" cQre~ scapă. pl'tvlrzlOT o~: când/pun'f mâna pe cond91 sa 
.... ariţia ziarului pe ziua de 15 T '. . A {_I d -.i f·: 1, plşnude, la descifreze SlmSUTl.' sct'ie; ,'do af., # afunci cdnd •• f. 

... I rei anz.,. In ra evaq, oaTTe, '; l' h' ' , ' 
Octomb-W:lrie t1944t . Fo~~avtoru~ ns- multi şi foarte ,pufin.'i,.: Mulft

j
, ~n::ui În. u/ferarI ~ elc 1, s~ ,chemat ~ fafa milulor să 1 • 

. ponsa 1 ea e OT. u .... oşbnar, f' d - , { - '.' . 'j'""; " D;1sre Cu a e cuvm e caprz= liOrhcru,'r a"", 
i ..1 t 1 bil t lIn ca am vIsa sa : req IZ..,'" ... ,' '1' . . A . t'~- "~\ ar re.ac oru responsa es e f ".U' ,',l'liosu UI ce/doT şz sfăpan al săa F < .n" d'~ d' /1 ., 
to ... , GIl. Mihu. Tipogr.&.fia ia ,muJie. pufifl iindc,6',biiaI'lJq/.': b" ," . • ,l .... ~OI!JlHţlea c"e I1Jf~ 01' ŞI m-

., l' . J • d 'J'f'.J ' ... ţ su uanfa unor cano#Hnfe vas.." (··LA.· J f ( / . care 8 a Cu es Ziarul a fost ~lmet lor corBspun • ,UZ .. i.Jt J1U,", : f {. f' A f' I J Q~ma 11 .... 'f. }USle ea }June u UI 
dl 'L M . ", " . e pT6ZBn a e In r o f ormd a ... ' J .' 'd . 1 tI" acea.. ,Ul. OTrOT_ u'!ca rlil- {m ClI' ceea ce ne-iim, propus.: ~ v' ,t'.,P. ent;" a gaze aro uz com-

?acl!0~a~a ŞI de cor~t~ra a fOfl~ .. p.,",. 1" _ i fTagatoaTe, fără de .cau nu se . ,€.iz~nd ~ juste{,a punctelor d. 
Imparţlta intre cel aratati m.at 1. oafe p,ărea cU1tQas.â a~ea I poafe concepe meser,a scrimlui" ,. ed~~ al." ma/fimilor iald un 
~us ,i cu tOT. Gh. Şin,ai. ,s,a expresIe: "eera ~.;.ne~am I ~ilflic.· .~ ... i -,~ " 

In prima pagină a apărut propus". Ce-şi ~oa'~.:pt'opune D' i~ A, 1 . L 1 r1ezta~Ta..!i al ce/ul C., vrea să 
t · 1 1 d f 1 ~. tir . - e$1 s apan CI gaz,taru al ~ ,1,,,,... . ' bl' ~ 1;1 ' d 

.~ teo u e oad 8 tO"'8ra,u- .rm ~azefar atulltI~and."" acfivf~ {'1 J . d L ,,*IOU;I,o~ra pa lca a a un , 
lut Gb... Voştiaar La Datorie" , 1 ,. . '_1" "ce bora arII nevoIe e DTanCl .iJ rttdai"i dazldarol să fie a/d-

• ..1~ ti •• taiea sa esze J,gqfd., l2e-:IWem- ··1 1 v f 'f, v d L,·, >,,;. ~.,'f' J!' 
. prln care preşeuxntele secţ1ei . .. , . i~ . , J',;~ '. • $pU'11:ua a o erz a e lIa:u~ar fiirr dL..,ţopmia publică. 

PSD Arad a arătat mothele I menfele ~tll!.t .. ~tJţ reCfJ'lrvlta= În doze zilnice. EI aşfeilpfă nu ~~,~ . ~ , l' 
e t C • •• ' t'i d' A dt/ l' 'f b·L ,',,' .Il.f·~ 'ă{,ă .. J ·i".·Tta8l~ mf~rpre{ a lulurOT a-p n ru art 'OCU~l1~ t la ra!, ta ~r ,r~ ~":~~' trIe ~.t?as". numaz ştirea, ual' Ii come,,!a- '.' ""~.,S;~ , ~ d 

cu o Teche tr~di'te ?e l~pta I cu fzecau lftwl1JI1" -fI.',;~;:ţorllor, riul. c!ft.r UJi!' rr:emft 
Ja ucă ~u 

m.uncitoreasca. trebUiau fla fie ca ~i cum via$~~·· '1''1<.-: l"tepe 1n ';!I f·r 1 1 I '!l . u.-1'~S \iimal deparfe ~vo/ufra 
la dat i d i . . ." fi.,,', ,i', '.. XS J e $azel ara pTIn ,ncruSc '.~ ,l..l ' , " fI' 1 ' or e, e,. aer v ,1 el 80- . f' f" -",._." "" ~ , , SQC:l(f'l'&: "Iaz~ aTU 1$1 aSCUTe con-
claHAlDu! prin propaganda seri. lBcaTe zi, În lecare OTa. ,iărilM pM care le fac~ pe maT- ". :l". . "., '<1:. • 

. ~ t ~ d t f' '1'" G t 1 f h ~ , ~. ~. . 1 l J. ".q,'f./ul u'''I~care amveTSariJ. !re .. ,sa, a uncl caa 0,1 socla 1şht ,. aze ara re Ui! sa r01asea $mea evemmenT_ or aevme un i ,~ .. t,·" -,.,,, ... " t:'.: { 'f f'/' 1 . 
t b ' ~ ~ ~ 1 I f 1 d I .. -m1J. '~I'" rIs el. UI perso~ re utau sa munceaaca, ca Ba I momen{u, căci pen{TtI e ie- a iaf cre incios .şi men{or a },!.,.~,'" r f d bl {. ă 
;~nsoli:ez! i~ R:mâaia u.a rei I care clipă esle nouă, nu sea- ce{/toru/ui. al opiniei publice. '11: l!:' , cu ; 01' ~ ,u e M~nă mu 

P~mpul:r evara : eJDOcratlc ., 1 mdna cu aceia CaTe a trecut. El nu trehue niciodată' 14 s sen;:ea:c. 0pl111a '!U
d 

IC~; su-
,- , ' 'U l' .1 d;' l f . ~' I verana ŞI smgura'}U ecaloartt 

Pe aceiaşi primă pa";ină s'a n ca el0oseop e mar$e e ru= conlr,a:uca părerea genera da. 1 i ./ ' 
bli . & • 1 1 l' i b ~ I .. l "....1 . l' . a scrlsu u 7.1 rll& • . ' .. pa cat rezoluţia: din 2 Oc'" , mos co orale, aceaSTa re ue sa mase oţ, (Itnacd e e Jm~UT' şlru 

tomTrie 1944 .' partidelor 1001( ;; fie· fraza lui. Numai astfel îşi t să judec. evenimen{el. În 9n- , L. V'''IT Â 
. ., ... . ~ .i 

" 
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~fEA' POPORUlUf4t 

la_ "tu.". • ,e, ti JOf ] ~ OCTOr\1'1RT~ t "4; 

S' A AfLAT • gh.tuţ~ pentru ca. 
iti' d. I .nt, t. fa,a Primări .. 
CulO~iIr.iI m.r08. Propr1e1ilrul 
să ,. pre-rii11e la zIar. 

rtlarea intrunire de 
ftI. la 1. '}'. A. 

F. lJ. CULTiJRl II U.R.S.S. 
In zrua d. 13 Octombrie 1941 

la orete 17. rn sala Pabtului. C_ 
, Duminec. dup! amullz! a avui r llrf!im ca azi .untem liberi. Re- tural cfiIn Jocalitate, a aut loc o 
foc 1. !ta o intrun:re a Frontulur , acffonarrlor nu le convIne IJber- frumoasii mallife~!atf. ctMţurall, 
Unrc Muncrtoresc. Ia clllr. aa Jalea mundtori,(nît ,f nici adev! d3t~ de se.ctîa militar! :ARlUS IIÎ 

TAXI TELEFON 23-14. ServicÎ4J participat loviT Gheorghe Mrhu l 'rataa democraffe. Oeoarec.. 'fiU 'garn Izoane' Arad. 
:aiua ,i noaptea. ş1 Alexandru Mo/nar din per1ea I di azr nu pCl3te exploata mun· Serbarea a fost tleschrsi de 

partrduluf social~emocra' tov. f 'cftOrim~a ,1 nu o poate trlmU_ a. general Ar~~$'7cu N. prilll 
PE VÂNZARE una cas5 in Jurul i Auret M~In!i,an if Geltz din paC I la inch:$oare. eAnd are drepuri. co~ndantul Olvll2lei HCC şi pr. 
, gliirU CFR. 'A. dresa b ~(JI. 'tea par'!:dulul comunrst romBn! '!vfaniu Şi I2.rie,tenrr .$~l au dus ledIOJe/e sectiei mi/nare ARLUS 
SCHIMB urgent locuin,a cu ~ t '$1 IoV. Ardelean aIn partea Co~, ,"! r~zboru ffill10ane de oamenf, ~-sa a .sat~tat prezenta 1n sali 
, camere budUlirfe" spets cRn I mîsrel Sindicale Judefene. I ,tnmr.tându-i 1n numlee crucff, sl§ a . autontăll!or, repreze~tanJflO( 
. centru piaţa Avram Iancu 17. ' In faJa unei mar" muJlrm d 'pustfasdi tara rure muncea 10 "Org. de ~assli şi a unUl pub"-c 
._ P 1/ I 'm!r . alI It I pace Uniunea Soviettdi a di~ numeros dJ!n care mulfi elevi " 
· opa re. .' , unc orr, cuvantul a fost JUlt t rei m~ncrtor~ ali realizat prrmuJ .Ieve, ar~t8nd suflut nOLl de c" 
~ ..................... OCI •••• "'" ,de tov. Gh. Rede,. cart!- a safu J staf socalisf ain lume . .,.e este p~trunsă ~la nouei .,. 

., W! n mi' '1' fkI:~~~~~~f~rcelor dou~ par- . Tov. AI. Molnar $I-a' incelut c. ' mat. demQclB1e. 
ii MI. un .• ' altu8fia ~n~~r;m~; a r:~~' v~nfarea cît!nd. cuvrntele mar.!' 'A urmat apOr o 8';lhstanttetl 

, ... . " ). de IUbmil1are rea ~nii f o~ Iw Marx: m~ncltorr.mea .. poa- 1 'con1erlntli, ~fnut!§ Cle d. c!ipftaft 
• nA.Ta~eS .~nct'n~~a. 0n~r. ~ ~ 1 trîva .unit~fili ~aserc:.,und'1~re. 1 t: eIrbera "Inqur~, căd nu arej Turc_a DumItru din Cdt. DTVlzrll!! 
1 c ci eve'T f!J ... e.l.,.. o.te i M.rnc~orr freobue sa le ridt' nimic de prerdUt, in schimb po. care a votblt despre .,Cultura ,. 
lfat In .4."d. 5t r· j)na ~:.tll':a. N.r. i 'ce unft5 ~otr, t tu - t~ dşttfga intr@ag3 lume, . I -URSS". Cultura sov~letrc5, a ,p~ ,.3 nll Imi .~~ '. se .... '~ilJl ~.! \/,erot reatc~unlriVa u ror Rtane r- Or. FJlfp Geltz a vrbiţ ttespr. I d-sa, este o cU[furli EI dragost" 
ruluf los'r- si el nu mal ~ 1. I ,t. 'solrdarr1atea ctuer mundtor~]S I de frumos, umannaţe ,i progr .. 
• rem a: fAce .:bona:ne~te~. ~It 1 Tov. A. M~]nt9$an ... r~faJ. ,,,~ despre importanta m~riJ1f pro-, Sovfetfcft dau o mare Importa"" 
cete 'n ~r~pt .. -a.i 11lClSI HIC' t .f~o cuv!nfare WJbatantf8/~, eove, . duCJfei fi ne<:flitaJea un:t~JI l1li Tmb""~rii frumosului cu utilul. 
a. }'lalt ,In ~umel~ J?O~tlI ; ,"'",."f@'e: prh C8(@ reacţ(unea munci10re$tl. _. I ·practrcul. Intreaqa -<!ucaJ{e p\t 

,.ntrr'zatui .:e t 5 a (fa.t se :1 fi li ; }n1emaflonaf~ ce strK'due$tt ~ le ' Adunarea It fost fncl'ituat~ de I brfC~ a UniunW S ovfetJ ce, fl1e 
1t~7~ J)rfn Irelstl:.. v' ~ . o'os~asc~ fn favoarel ta. la ~ tov.Gh. Red@$, care 8, proml. ! :tndrepJaf~ a bc. cet~fenf con'" 

Contra nll.It~lul am fal,~t de r~zb~ a fost f~CVf l!eas~mtt" in numele mundtorlmfi dela Ita ; $!ienţ1l palrrotf, del~vA",t1f, plir1l 
iumt nt-21 pentu susl'rl'l',~ţ'! de i 'fea dt!- rfac"onaN $1 numar lorc~ t!-venimentele penlerle tiela ! 'tie tlv!'nt construC1iv. MunCD ., 
tan'" • 1 'Il se poate m.u/tumi c~ fare _ e 25 ]l.pr-,Ji@ nu M vor mai repe.ta~" rrdicaf~ la ranoul de vrrtut. ce 

.~ ~ ~ .......... , .... ~ .... ,., ....... ...,.~, 1 fost drstru~' dIn punct de vede . I l~t.n.asdi. Ru~ Sov1'etid!i "1. 
- '. re econorTl!C, ~nd selvaJ1 numai (' 1 1 A i ru C r: I 'o ,arli Ifterat~. Nid5err, nu •• e III HIT O 6 R " E ' ~de gU\fIE!ImU' democratlc.. ", (r U, ,rr .c"'l , - ur Tel f 'Icrie e~ Ce mult ca fn UR:S~ 

. ': rn cont muare • vorb rt despre . N o· i72 ti In 1 O~!. 19 -47. i 'Scr;jtorlfr eu 1oaţ. condltrfl• • 
~ :~(), (;O~'" v'~fîi". ~ )fab:Ulart, care a foat f~t..uJ~ tn PUBLICAJIUNE Df LICITATii l sigurate, ei wnt 'carte pr:eţul1 . i Interesul clasef muncitoare. A' II 1 şi ajutati tn munca tor de con" 
roR:SO: .,sclevefe albe"/ I ll.un"~t .apoi reforma sntemuiui ,Se ad.Hce l~ cun<?s"n1ă el Oco--' 'ducerea sovretk! seCTalist!· 
FORUM: SuroriTe GlIIyford". ; ft'caf, In senslll ca .arcinHe ce- llt l AI!r!C0! .CUrtlC1 lu,d' A:".1d, 'j( al :lţ'('l un ~tl\c""f)Q 

O 
. ' ; 1e mM grefe ~ fi'e: suponate -ecoate l3. llC!taf1e Dubltcă ~Il ZluJ. \tfl1l •• 4' ,. ,..1 

R YAl. "Testamentul bac!UCe., i -de C91: ce au adunat mrljoane, de J 8 'Oc:-Jmvr"JIe 1947. orele 9 t:r(l~ram arti.~.lC I'at de ,1' m:~, 
'iAVOY: "Nrmfa nopf!'i". ! 'A inchtat, vorbind despre 8$fe a,-. la ~ediul Ocolului :Ayr cal ~rti~tiC al Re~t. 6 In~. Voi ia. 
URANIA: Jre1 b~et'! frumoff. 1 'mul distrrbuÎrrr m!lrfurilor pe Curtici . ~: __ lasete ex'Cronriare ~l C('T,f'n('t'l"t'a 'clui Căplţqn ltnu~ 
~." __ .... ~....... ! puticte ca~ a.~ur5 aprovCzio- I !~ tr:lte fn l'~trirnoni'lll Şatuiu~ fmil. Pe ~~na au fO'\~ rce jr-r.. 

" . nlrea muncrtON'mfr. _ l' t~Ea I.~l!r1 ~ef. Arzr, d'n anul t3 fe 5 tal-lOllri din revi'c;u ••• "ar 
C' n e ni ~ C () ~ S O Cuv3ntul a fost Iwat apei d@ ] O·i 5, s~l,~~e ~It~at~ ~n hocarul ,: ... " O t o:;i' 2U e~ecuta t . )dnJrA 

, R" ! S " ,tov.AI. MoInar. D18 a reamin- Cf'lTIu!1::i Curt~J in pusta Kuf::.~ ,ll"a. S 3.. I • 
epr. a , , • . f JTJ ,~urfJe c8nd muqcrtorir nu 'dt:ră cum \lcrmeat7ă' . b;Je buc\t f JTl!71Cale. ~t~n~ Illn 

S:GL\VSf,.g ALBE I :~e puteau t~trunÎ.peiltru .a-'1f, : f'o.Chf>lm,an Martin. Runi! Arr vi:1fa de cazarmi. stărulm' :'OP~ , ,1 Cffscula nevoile. Şi dacii aZI vr' tOn. Iut!v P€tru, Run(,' 11)<;.f, Fa~ te de :tn1c'..:7e· 
· cu Nagy Kato. Pentru "dul~' a,3 e mai grea_ nu trebue ,~ tt'eJm 3n ~r.3m. 1. ustiir FrancÎs'!, i' .,,,p'lc:ta fruet tto3o:;:t man!ie"tjl 

Kl~g)er M'hai, Me~r ObenrQ"bc, (" a SectMi Milit'"re j,J)[ US 

'AZf. Pr!mier~ J 
Campionii r8sutul FRATII RITZ Şr: SURORILE' ANOREWS, in cea 

mal mare comedie muzîcal~ a sezonului: 

TREI BAIETI' FRUMOSI 
. \ • 

.. *'.&N llAlf$V4J='. 
Repr. fa orele 3, 5, 7, 9. 

Mat:neu la ff,30. 

.. _,~:~,;':::':i::iJ Cel mar frumos fii ... maghrar, 

Nimfa •• noptII 
CU! JAVOR PAr, TOlNAY 'CtARJy SIMOR: fRZSJ. 

n. 3 

~ I FO?I'lJ,t ~""rorll'" GG,tor,,-GEO~GE BR~~kKII tU Q.lroU, : .(1, 11 " , BARBARA ST~ 

480 fIlm n~AaT~~jl~a~ Goana vietii 

ti J { t {. ~ 3, 5, 1 ,i 9 fix. .-
Az-, se râde cu lac, ..... lDl i 

Testamentul bucluca Ş 

,Fathl'Jman josif. Ma1e.. M:lTtin' I~ . ~ , ." ," " ; 
.Rosm3('her Anton-, ;;;::l-icwfClI" ~Pn Arad, T'!,llla dela ven."r~:l 
'lheNF'he, Posm:lvt>r ',\Jam, Has n.v H. C. C a o;t:irnif tin Vlli 

t7.iCJ~er h'sif ~i COns0.rtfi, 'i['lter~: iti fuhlicul sPţcf .. l,t')r. -=are 
, U;:jfarea s:i1aselor de nul sug. dore :"te (.~ Ol,>emenea ren"ezcnt.l 
nrme-a~ă a se lfne cu ret;Pe,:l.lre.l ~tl"1 c.ă se· rttC!te' 
''>' P" 1 f 88 ,'\. ~ l..!snm 1-'1'T.e'.or ar. -1 .. 1_ dm . Ia llrrro. dI dr, r:lft'.:fn.~mu. 
LC P. Drecum şi cu respect:.troo.,. 'PLUS. It MIt 
r.ormelor vcnerale oentru tlIlerea ,SCtTf li1T 01. -, ~. 1.: mu Il, 
lKit3tiL.or T'utJke Sectiei l"n:tare, f>(':rlltlna ~eu.fful 
. Cl:etul de sarcin.i" Pentru, licita: lfStivat. ' 

ell s~lase1or lle ILai ~us, Sf> t)0a-
tt.' ved<:a în oricare zi III! luc.ru • ~ i~ ~~ • ~ I..~ 
la !-.el;iul Q"oluhrl AI!ricu1 Curti .. ) fABRICA nF SĂPI~:f 
între {lrele ~:-13 S!Î' 16--18, de articf'!e cnsmef!x-e s! 
enJe se Pot ira orice infofmatiL '\ fl~riră de lumânări 
'iar Sfare3". în care se 5r<lsec:,c ~i A 9 
llselt; .. e \'or ,~ea la: faţl' l)Cu I n d. ~tr Rrt1mărel 

.. l.' 
Jui in mlsbt K l(:es. ,.. _.T.~.J .1.0.·il87.,.2.4 • .4.4_5.[ .2.SIil:".O. 
" In caz de nereu~ttt 3. lk..itafei. 
urMătoarea J cjtatiţ se va tine ~i1 
'da,ta. de 25 Oct. 1947. in acel.lş 
kcal la ~("~iasf or~ ~ in acele 
co~tiuni • 
. ~\ fui 0c..o1ului AvrfcoI 
~n~. ',.(rr !(·Ar p1Ure~clt 

Secrefaru' O.!llu'u! 
Vasil~ Batos 

"Galvani" I 
IO';;W MĂRCUTfl: et Co. 

. §fr. H~r;-a -4. Tel. 2~,(}8 

"Polycbrom" 
f~brid't ~e voosele. lacuri 

si DTOdu<;~ chimi~e 
ARAD· 

Produce': 
Tol felul de VOCi~!c' 
praf, lacuri s! c.it oentrw 
~heamuri '1>t"T1h"a cea mai 
huni Dtli'lnte . 

-
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(um a IU~~:i~~~'u~ibertatea I Z Ee EZI LE . I N BUL G ARI A 

(Urmare din pag.t .• ). LUI Gh. DIMITROFF. 
liminale. In luna Decem'nie ,. 
1944 a'a întâmplat regretabilal 
accident când tov. Gh. Voştinar 
.,ind dela tipcgrafia LOUOT, 
ande a corectat ultimul numar 
al siuului Libertatea POPOtU

- o iară nouă, datorifă unui regim popular 
~~---_~~r ..J __ ':,}.J.k'-_-

lai, a fost lOT it pe slradă de o 'Jl? "' . 
• otocicletă iIlilitară, care i.a Ca membru in delegaţia 

. rapt piciorul. Tov. Gh. VoşU.. remânl, care a participat la 
aar a fost sUit, spre marele congresul Uniunii tineretu
re.rel al tOTui,ilor săi de lui socialist ~i a Partidului 
lapti, .ă atea in pat timp de . 1 d b ] 
• "ptămâni, in care timp inaă SOCla ~mocrat u gar, am 
• stmatorul ziarului nostru a avut fericirea ~A vizitez o 
continuat ai acrie la ziar ,i de ţarA veciDA şi prietenA. 
pe patul de 8uferfaţă. , .& Il d b. ..•. 

Pri. IUlla Februarie 1945 Dlal fi Van ca aZd tralDlC" '1 
JIlu1ţi tO'Yari,i, Îa frunte cu tOT. impunAtoare munţii Balcani 
Git. VoşUaar, Gh. Mihu, C. }ie- peisagiul bulgAresc este for-
4ella, E. Bene, Gh. Budeanu, mat din &umedenie de pla
In •• E. Da.id, iDg. Gh. ŞincaJ, touri, dealuri şi mUIl:ţi, şi 
Dr. L. HoffmanD, E, Haasz cât foarte putin câmpir. ŢarA. 
,i organizaţia P.S.D. Arad. Ti- B 1 
zlnd că ziarul .ăptămâ_al nu- muntoasă şi BAracă, u garia 
,i poate indeplini cu fol08 mi ... şi-a schimbat im'J. Întreaga 
aiu_ea de educare şi inforlPare·· infăţi,are dupl 9 Septem
a marilor masse de muncitori vrie 1944 cind a fost eli. 
,i aderenţi al ideii sociali.te beratl. 
din regiunea Arad, pe mothul Pl' 1 
că ziarul săptaD1âaal apare îa- rimu pas, pe pământu 
b'uJl tiraj prea mic, câre ajun.· bulgar l·am făcut în portul 
.e prea târziu la aectiile 'Ii la Rusciuc. Oraş ,cu peste şai. 
abona1ii dia ora, ,i judet. ae zeci mii de lot-uitori. Rus~ 
hotărăşte infiinţarea ziarului ciucul ~ste aşeza.t pe malul 
zUaic, se asillură cu mare ia- D 

.• uUetire prin subscriere Buma unirii, rezemâDCu·se pe 
necesară pentru acoperirea dealurile care îl Încojoad .•. 
cheItueHlor strict necesare ,i Din primul moment, fapt 
a.Uel aparitia zilnică a ziaru.. care îţi reţine atenţia este 

. lui .. Libertatea Poporului" pare curăţenia care domneşte, cu 
". .' fi asigurată. 
'Tovarăşul Gh. VoşUnar 8-a toate că este toamnă şi ce~ 
pa. iară~i pe drumuri pentru tăţenii mănânci seminţe de 
obţinerea autorizatHlor nece. floarea soarelui. . 
• are din partea autorităţilor, Frimul contac, t -~u .pop~r~ll 

. iar tov. L. Hoffmana şi.a luat b] . I 
sarcina să găsească cu· mult u gar a fost făcut la vamă 1 

.. greu hârtia necesară. S'a făcut şi În biroul pentru v~za pa
un acord cU tipografia Diece.. şapoartelor. Aceaşi pl.ăcută 1 
zana pentru tipărirea ziarului, impresie ne~a fost rezel'vată I 
iar pentru partea redacţională aci, găsind o amabilitate 
.'a putut câştiga colaborarea 
pnţioasă a tovarăşului Leopold rari,' pr-ntru cei care au a· 
Voita, care pe atunci Îşi făcea vut de a face cu funcţionă
încă serviciul militar la gazeta rimea noastra, chiar când 
Armatei Române, ce lupta Încă eşti În delegaţie. 
pe frontul de Vest contra Ar- A d 
matei hortisto.hitlniste. m pornit spre se iul P. 

Spre sfârşitul lunei Martie S. D. bulgar, străbătând 
1945, chiar pe ~ând apărea şi străzi lungi şi aranjllte după 
decr~tul de numire al t~T. Gh. un plan SIstEmatic. Tot par
Voştlnar, ca prefec~ soclal:de .. , cursul drumului era presă-
mocrat al Aradulul, a aparut 1 1 d' .' , 
spre bucuria socialiştilor din 1 rat . cu mu t~ gri. lDl ŞI par· 
Arad şi ziarul zilnic Libertatea I cun frumos mtreţmute, dând 
Poporului. i oraşului un aspect de gră-

I?e ~tunci a,a tr.ec::~t .m~i mulţi I dina.. 
an" sau scrJS ŞI tlparl~ multe I Dela sediul FSD am ple-

. mii de es:emplare ale ZIarului . ) 
Libertatea Poporului. Slova 80- I cat a ur:' reutaurant popu-
cialistă a ajuns să fie cunos- J Iar. Manle restaurante sunt 
cută in toate colţurile acestui in mAna Statului în Bulga
judet şi partidul social-demo- ria. In aceste restaurante 
erat a de!e~it 'Ii in a~eastă re- găsesc de mâncare şi !e a-
~iu.e a ţard unul dintre cele d ... 
mai puternice. UDă toate categ.,rllle,o~la-

Conştiinţa de clasă a mua- le incepAnd dela munclto
citorimii Bocialistelaoraşe cum 1 rul din port Iau din fabri
,1 la Bate s'. Întăritw şi acum el, st,udenţii ,i luptătorii 
Doul s!'rc!ni .şteapt,a presa 80- pentru lumea socialisti. 

, clalista dia proTlncle. Ea tr~- _,. , .. 
bue să lucreze acum pentru -----
luminarea masselor asupra ne .. 
ee.ită ţii unificării mişcărilor 
muncitoreşti in cadrul unui 
.inltur partid, căci numai aat
.tel s .... a a5ii1ura cu UD. cea. 

mai devreme Izbânda socialis
mului intr'o 1ari, în care toţi 
cei ce muncesc trebuie să-şi 
găsească· fericirea ,i pacea "i
lei de mâine. 

R~portaj de Marţian Nici. 
In tot timpul plimbjrii, I Tot timpul _cllătorÎei, o

nu am ... lzut niclcri cozi t chiului i s~a oferit peiaagii 
la prAvAlii, lueru care de t estrem de f .. umoaee, mai .
altfel nu este cunOlcut in I les peisagiul sa.telor a,ezat. 
Bulgaria. Am aElat cA fie, I pe povArni~ul munţilor aau 
cere cetăţean i,i prime,t. pe platouri. . 
zilnic plinea, ratiile fiind .M-untii, ISpre deose bire de 
ase.mlnAtoare cu ale nOa!- ai noştri lunt gola,i, un e
tre, dar pe care cetAteanul fect al sistemului riu de 
o, por~e ridica. la orice orI. ~xplo.tarea a lemnului, prac 
dIa Zl~ flrA r:8cul de ari.. ti-cat în timpul dominatiei, 
mine fArl. plIne. faaciste. 

~Il1toria cu trenul spre Majoritatea apelor .unt 
Soţia ne ••. rez~r.vat altl.au~- indiguite şi căderile între .. 
prlzl. Obl~nulţl. cu trenurl- buinţate pt>ntru producerea 
le noastre, ne gri beam :!lA cunntului elecric De altfel 
ajuljgrm cit mai repede la electrificarea Bul~ariei eate 
gar~. Dar. trenul nu era a- o preocupare de d't.petcnie 
~lomerat '1 p~ deasupra era a guvernului. " 
de o curlţeme exemplarA,. 1 . d Sofi 1 
care ar putea servi multora . n atPOfoople dela, fa 
d t d 1 . • Clrca km. e ora" se a -rIT· t mOţ e . 400 Il regiunea carboniferA cu 
k 18 an a ee aproJFe 1 d nenumărate mine şi Iplll~ 
" m. am

d 
pa~curs·o. cstu e torii de cArbuni. Aci se des~ 

lDcet foarece reglunea este ft I . l' t să' 
muntoasl şi trenul trebue d şoar o mbun~. In en , 
I . .' t· 1 1 ~03rece căr UDU se găsesc 

E -Şi IJlCe ?ncze
l 

m
2
ersu a la adâncimi foarte mari • 

trecert!a pnn ce e 2 tune- . 
luri, unele lungi de 1 km. (Va urma). 

FaLrl~~ efe 'Vagoane 

ASTRA 

I 
Arad - Briaşoy - OrăştIe 

Ioan Mesaroş 
Bulv. Reg. l\l.lna 20. 
Magazin de stic1ărie, por
ţelanuri, articole de me
naj, lâmpi, foEcandre 

V â.nzări epgr~8,J endetail 

RIESZ HUGO 
Fabrică. de piele 

RO TOR 
PANCOTA 

1. KREBSZ lai frumos vop .. 
seştB. cnrăt!,spall 

Intreprindere ,modern aranjată 

ARAD 

Str. Eminncu 1. 

, 

I 
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J.18ERTATEA POPORULUI" 

• • 
Prob emele 'zilei sform! in Stat al poporului 

muncitoresc. 

l
In Statele democraţiilor / "DEMOCRATIA DE TIp· NOU~' - noui, naţionalizArile sunt un fel de revolutie economică. 

---------------- ProprietAţile fascişl:ilor tri.· I 
Sub acest titlu a aparut, 

aproape in toate 11mbile lu
inii, o broşură scrisA. de pro
fesorul Eugen Varga dela 
Moscova, prin care eminen
tul economist sovietic dore~te 
să facă cunoscut opimei pu~ 
blice modul cum au luat fi
inţă nouile democraţii în 
Jugolllavja. Bulgaria, Polo
nia, C~hoslovacia ,i Alba
ma. Ungaria şi România 
fncă nu sunt înşirate în rAn
durlle nouilor democraţii, 
deşi. sunt pe cale de a de
.enl. 

Broşura. a it părut şi 'în 
Iim ba romAnă in Editia Par
tidului Comunist.: 

, marilor masse populare, do-- tă' iacă;. Ţara.uJ.lI este - pro- dAtori sunt' f'xpropriate, iar 
vedind colaborarea lor cu prietarul pa.mântului său, acelea ale celorlalţi capita.
fascismul, care a dus la o meseriaşul ar~ atelierul său lîşti sunt răscumpărate' la 
opr;mare feroce şi la o agra- propriu, comerciantul are un preţ foarte sclzut. 
vare a mizeriei 'pAturilor prăvălia sa, iar micul capi- . In epoca de dupA răsboi 
muncitoreşti. talist are încă o; micI fa- in mai multe State capita
, 2. Rolul important al par- brică a sa proprie. liste s'au făcut naţionalizări, 
tidelor comuniste şi munci- Totuşi muile Îutreprin- a .. a şi în Anglia, drept În
toreştÎ. în \ mişcarea de. re- deri miniere, industriale, de cercare de a se reiolva pe 
:z:istenţ.l, în crearea frontu- transporturi, şi de bancă aceastA cale antagonÎsmele 
lui unic. muneÎtoresc Ri în Între· caracterul social al 

. Y sunt naţiona.lizate şi ,diriJ'1te d' . 1 crearea unui 'front popular pro u;ţlel şi caracteru par~ 
pentru comba.terea. fa,3cis- de Stat. tiC'ular al p03esiunei. , 
mului. Insuşirea plus-valorii ~xi· Importanţa naţionalizAri-

3. Sprijinul moral, diplo- stă incA, dar ea este limi- lor în Statele delllocraţiilor 
aatic şi eco:lomic, de care tatA la un domeniu foarte noui variazl după ţară. In 
se bucură aceste State de restr1ns. Capitaluri m.:1.i mici Bulgaria. şi JugoslavÎa, care 
cAtre Uniunea SovieticA, sta.u În-că la dispoziţia. pro- au un caracter de economie 

" C' d prietAtii particulare,- Sindi,:, ruralA, industria este puţin 
apriJia masiv, d.rA e care l' S 1 desvoltatl. In schimb, in Pa-
deIllocraţitle de tip nou nu cate e Şi tatu apărA acum lonia, care are min~!li o in-
ar putea rezista presiunei în m':>d eficace pe muncitori d f, Y 

de dinl.1untru şi de dina- contra exploat!rii capita- ustrie grea oarte, În'Jelll-
liste. natA, important~ naţionali-

far! a reacţiunei. z!rilot" este mai mare. Ce-
Economia Statelor demo- I NaUonalizările hoslovacia fiind şi, mll de!-

cratice de ţip nou s~ carac- 1 Statul "i~a schimbai ca- voltat4 industria.liceşte, na
terizează astfel: ' I racterul. Din instrument de ,1 ţionaliztrile au avut aCI un 

Propriehtea priva.tă a mi~ I dominatie În miinile clase- 1 rol ~i mal mare. 
jloa.cefQt' d~ producţie exÎs- I lor' exploatatoare, el se tran- I (Vom continua) 

5Z-ea,t-l'Z~eQ, "fWi,.> 1Ic;,9-t>It-.s4t-O~. UL' 
~~~ 'VO-gLJ-GU ~(ld 

Un ~xemplu al $lr~nsei colaborări .înfre muncitori şi tehnicieni 

In introducere prof. Eugea 
Varga defmeşte .democra
ţia de tip nou· astfel: o 
fa.rA se aflA in această 9i~ 
tuaţie, când 'ultimele rAma.
,iţeale ' feudahsmului, a 
marei proprietAti funciare, 
arint lichida.e, '- când pro
pr;etatea particular~ a mi j. 
loa:-:elor de producţie sub. 
aistl,dat- marile· întreprin~ 
deri îa domeniul industriei, 
a transporturilor şi a cre
ditelor aunt naţionalizate, 
,i în fIne clnd statul însuşi 
cu tot aparatul sAu nu mal 
aplră interesele bur~hezi
mei monopoliste, ci intere-
sele muncitorimei dela sate elala munciI oare dela Uzi: I fală În construirea vagoanelor. I celui e;ceculaf la Bucur~şfi. 
fi oraşe. nele Asfra Arad, dimpreună cu I de e).8cu{ia arfisfică a lui şi I . In afară de cele de mal sus, 

, conductHor" ei fechnici. au dai I Îndeosebi lucrările decorative în lunile Iulie. Augusf, S8pl.; 
Caracteristice g~neraţe I din nou O dovadă slrălucilă de care sunt În majoritare lucrări s' au e;ceculal În uzinele Aslra 
Democraţia de tip nou nu I--capacifa{ea lor de muncă. de de ta'mpIărie. la care fâmplarii Arad, 180 vagoane cu 4 osii 

înseamnă dictatura proleta.- 1 pricepere {ec/mică. de simful e- din Uzinele Aslra ,Arad au daf În conlul armislifiului pen{r. 
riatului. Aparatul vechi al slelic desvo/taf. real/zând un devadă că posedă perfeel me.. URSS. Acesl randamenl da! 
Statului nu este dArâmat, vagon salon penlru Iov; Mini- seria'lor, de clasa munci/oare a Fa'hricei 
aşa cum s'a Întimplat în slru Georghiu Dej şi care este Dela bombardamen{, respec- Aslra A~ad. a fosl cel mai 
Rusia Sovietici. Totuşi, ace- unal din cele mai frumoase va- live 'dela 23 August 1 945 Fa. mar~ dela e:dslenfa !Qbricei 
ate state nu sunt state capi~ goane salon. care circulă În fa- hricaAsfra a avuf ocazie să pând azi. 
taliste îninţelesul obişnuit ra noastră. mai dea dovadă de specia/ifa- . Fabrica de arcuri merif4_ 
al c\lvântului. dar nu sunt Esle demn de a aminfi acea- lea perfecfă In arfa va!lonaju.jlaudă specială In execufarea 
nici state socialiste. Evolu.. stă realizare cu alâl mal mulf lui. cu ocazia e;cecufării Irenu- pr06ramului de livrare le A .... 
ţia lot" spre socialism este că ac~asfă lucrare a fosl ~~e. lui a(~lier penfru Armafa ro$Îe Ira Vag. Arad, aceasfa cu a .. 
bazatA pe naţionalizarea cu{aiă de o fabrică. dislrusă elib~ra!oarll In anul 1944-45 fdl mal mulf că pe lâ,,~d " •• 
principalelor mijloace· de compleei de bombardamenf. lip.. care a fosl unic In lelul lui cesi!ăfj!tJ de arcuri ale Ur.i.tJ .. 
producţie. MenţÎnândforma .fifă de af~/i,rll si ufi/aj, cau fiind compus di'; 52 vagoane lor Aslra Brasov, dând do."aJi 
actualA a Sta.tului, ele pot uimeIle pe foafă lumea văzând dinlre care 2 vag. cen(ra/~' de' de. pricllpue . loIală afâ! din 
trece in mod progresiv la o asem~n!!a «riă eşi{ă din dă- forfă. vagon pen(ru' con{~olul partea muncilorilor clifst di" 
Socialism, desvoltind trep:' rămăfurile Asirei. Aceasla tJste cu raze. Roenlgen a pieselor.~. parlea conducă/orilot' ate/iutl
t;lt sectorul socialist, care o dovadă a co1fstiinfei. a "ri.. }Cecufate, ve~on (urnă/orie, va- lui, e}C~cu(ântl arcuri p~rf~cie 
existA alAturi de cel corner- ce}lerel, a colaborării slrânse '!lon forJă. f'agon "ale/ieI' meca- Si ireproşabile. 
cial, meşteşuglresc. ţAr!nesc Intre muncilori si lecbnic/tJni. mc, vaggn bucăIărill si baie, Clasa munciloarlJ a~la Fa: 
fi capitalist, acest ultim pier- Esfe (J dovadă cel 1011 cel cari {oale după "ele mai moderne brica .Asfra tnt:adrală JUrfelJ{ 
zlnd in Il situaţia sa domi. Ufi colaboral la realir.ulJa ace. progrese al8 leehnic.i. Apoi re. In Fronlul Unic M.ncilot'6sc 
nantl. sfeia stl1Jf c01,rflen(i, 1nf~llJl4nd facerea aulo-moloru/ui r~!lal tn' frunle cu ti" comlfe! li Di-
Condiţiunile istorice spe~ In t"fre#ime parul {impu!ui ac- care a fosl inifral ~~cufal d~· rlJcli"n~ ~ner!lică si conş{;~nf. 

c:ifice care au uşurat crea- fual, aJufând din {oaf, puleri/~ firma Mala~a Bucaresfi.lnsă prin ualizare. ae mai, ,sus « 
rea nouilor democraţii sunt refacerea celor dislruse cI, răr.- din lipsa arfei, desdpdrsife a dai # dau dovadă cd sprijit,ă 
următoarele: ,bolul {ascisf. lucrdri/or d. {âmplări., a fosl cu loal4 e",rlia Guvernul, {il"tI 

1. Discreditarea fa.telor Acel cari au ·avuf ocazia să adul la Arad, pentru a- fi 're- convlh" e4 prin' mu7tc4, "rt,.· 
claHe ~dominante, elt ,i a vad4 aced valO" si.au Jlufal par.f Si "~,,oJlrlt. det"J 'Uri qs- proJuc/itJ r4sp,cliJl"Jlrln "]1'.-
partidelor istorice in fata d« 'tlama tllJ pr/~p~rect JIJGVo!. pecf i"leriorului CII tÎJuf( sriperior . (C.ntiauare In pa;. ~. . . 

-
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,.L1BERTATEA POPORULUI" 
ZF '1 

"Revolta in deşertU 

,:"Un vast rezervor' de oameni' aşpriu 

s'a pus în mişcare în Orientul Mijlociu i 1 
i 

Vicleanul Ibn Saud va reuşi să realizeze unitatea arabă r i 
In ultimele zile telegramele aitnţii- spre a rastuma dominaţia, turcă· in ! 

Jor cU pwa cum şi ştirile publicate Orientul Mi;lociu şi spre a·şi stabili : 
ude toate ziarele globului' au Îndreptat O influenfd definitiva asupra întrt:ei 
atentia opiniei publice asupra 01itn~ regiuni petrolifere din aceasta parte a 
,tului Mijlociu şi În special asupra lumii " 
'Palestinei, dovedind inca odata, că In timpul celui de al doilea rd.sl-oi 
aceasta parte a lumii, unde .e intre- mondial, Hitler a Încercat sd repete 

... aie numeroast' interese, este un punct manevra Anglid şi sa ,ascoale statde 
sensibil al păcii mondiale. arabe - şi ;n special pe Ibn Saud-

Ştirile care au determinat indrepta~ Impotriva aliaţilor, insa nu a rtuşi-t, 
rea atenNe; generaLe in aceasta parte dupa cum ,nici e"gle zii nu reuşisera 
a pamantului. provin din doua surse; sa pună picior~l in mod ab,olut, în 
Una. şedinţele comisiei politice a ONV Arabia. Şi aceasta datorită lui Ibn 
ului. care e p~ punctul de ,a adopta .s~ud care a fost destul de isteţ să nu 

,oraportul comisi!!; internalionale u a a,u.ga niciodată 'Vasal, .au macar 
facu' in'l'esJigaţH În Tara' Sfânta si a I dependent de Anglia. Astfel, in 1934 
recomandat .mpdrtirea austtia In doua cand s'a descoperit petrol .În Hasa, 
.state, unul arab li al doilea evreesc, Ibl1 S.lud era atât de puternic, 'ncât 
~cu un glwern fedetati" la 'Ierusalim. să poată dicta c01diţiile si să utili~ 
- A doua, dela frontierele Paleltinei, zeze bog,ăţiasolului. In folosul inde. 
în apropi.erea cărora s'au ~emnalat pendenţet sale. , 
-mi,cări tk trupe aparţinând celor patru Cât de importantă , forţa p,care 
.ţăr' arabe din "ecindtate. B~ unele te, o reprezinta arabii azi, It poate "ulea 
legrame semnalau in cursul zilei ck din consideraţiile i.toricuIui "an Loon, i 
Sambdtă cd unitaţi armate libneze care vorbind despre cuceriri le făcut' de , 
~j sitient au ocupat poziţii dealungul arabi la scurt timp după moartea lui j 

graniţei Paltstine;, iaT alte ştiri .em· Mabomed. spune:' ~ 
Miau activitaţi de patrul, dealungul .E sipur insă, că aceiace .'a 'ntârn, 
''Văii Iordanului, . • plat, mai poate să se întâmple in ";i· 

Toate mi~cările truţulor ara.e, erau tor. Marta mişca.,.e reformistă, dela mij·1 
considerate ca în:eputul de acţiune pen- locul yeacului 18 ka, care a curăţat 
.'ru apărarea intereselor arabe in ipo- biserica musulmana de o,ice formă de I 
.teza retragerii trupelor ~ritanice tiin idolatrie'; a dat nMtere seetei, "aşa 
Palestina. ," zicând puritane, a Wababiţilor, partial 

Lumea şi-a pus. desigur, intrebarea: zani ai unei "ieţ; cumpătate şi. simple 

".' 

Da I 
Cu un 

• 

Pagine 1). 

În lE J STABILIZATI 
singur Loz puteti 
MILIOANE 

ciştig. 

• 

.' 

.care e jUs$ificarea re:tIă a mişcărilor. poate fi cauza care ya lmpi_ge ,din 

'(Jrabe, caci pământul arid ,i sgarci" now pe arabi. la rdsboiu ... Tara 'acea~ !II-----------.-----------------. 
al Palestinei ...... o intindere de abja sta ingrozitoare e un yast rezervoriu 
~,300 1cm. pătraţi - nu poate con- de oameni. aspri, care nu râd 'nicio. ~ 
..stit!li o tentaţie Il carei realizare să o: dată, nu se joacă niciodată, ci iau to· 
plătească cintya cu sănge? tul În serio! şi care "u pot fi co,upţi' 

b'treba.r~a e logicei li firea,teă. Răs. cu ,~ira;ul bogdţii~r ~ateriale. pent.rucă 
punsul însă , mai greu de dat, pentru n~ode lor sunt ":'lnlme... Oame~, de 

-ca implică O seamă de interese cunos felul ~ce~t~. sunt. mtotde'!una un .z~01 _ 
-cu te şi - mai cu seamă necunoscute de pnme,du, ma, ales cand au mot,,,,e 
- pe care le au englezii in această serioase de a se simţi ;igniţi...· '-j 
parte a lumii ,i care se ciocnesc cu in- S'ar putea oare ca mişcările de tru-- ! 

.{eresele americane plasate li ele tot aici. pe-- arabe - pentrucă des' împărţiţ, in i 
'Jnteresele acestea pot fi rezumate in mai multe state, arabii sunt gata - , să 
,..rmătoarele: petrol, .tralegie şi drumul constitue un început al renaşterii arabe 
spre Indii. şi a unui răsboiu al acestora Împotri -

" 
,TE BA " 

Uzinele Ro.uâne 
T exlile ' S. ' A. 

ARAD 
Interesel. engleze # americane se va Angliei? 't ; _________________ •• ___ I ________ ii 

,ciocnesc, în special in" pri?elte pe- E puţin probabil. Credem mai de ~ 
'rolul. ' graba, cd toată atitudinea actuală a t --- , 

Peste toate aceste însă sunt in tere· arahilor, inclusiv mi~cările de trupe, sprijinu' In realizarea ideal.rilor na
.ele arabilor. A;e,tia ,or să 'cap' de· este, după cum a declarat agenţia t:'V- ,ionale. 
{initit' de englezi li american., pentru reiască dela Ierusalim, un bluff. pUI Problema lumii ara"e # a Palesti. 
ca bogăţiile subsolulu; lor să fie nu· la cale de englezi inai';te de rttragc- nei e compfe"ei şi imposibil de expus 
mai ale lor fj sci le exploateze sin rea trupelor de ocupaţie din Palestina I în cadrul unui articol de ziar când 
:furi. In acţiunea aceasta, arai". 'unt spre a usura aduct1'ea trupelor ameri.. ea nu a fost rezolvată in aproape t,ei 
ajutaţi,i de eripteni, care Slad in cant acolo şi ira ,consecinţă, schimba- decenii de discuţii fi conferinte. Un 
compltcta independenţei a arabilor, o rea mandatului britanic cu unul amf· lucru e cert in.a: In timp ce la con· 
.saranţie a securităţii si independenţei rican. S.;bimbul acesta r s'a făcut în lerinţ'ek internaţionale. energiile se 
proprii. mai multe domenii, americanii luând' consumă În discuţii si contrazicerÎ, 

Tragedia Palestinei - după" "·a p~ste ~ot lo,'ul en~lezilor. a~ ~ăror do.' popul"ţia Palestinei - arabi ,i .vre' 
scbimhatstăpdnH de ,"ai ,"uIte ori-a In- mlnatle u pare ca e pe .famte. - fac să ră$ară o ţară nouă. fac ca 

. ''"put la sfdr#tul primului răsltoi mon- Americanii i~i inţel!'g prea bine in- din pămantul arid,i ar. de secetă 

.dial, prin declaraţia Balfaur, ca" j a ttresde in calitate de succesori ai Ma- să răsară recol., minunate, ' 
"romis independenţa. Promisiunea nu rei Britanii, pentl1l a lăsa In mainile I Si lucrul acesta .e petrece nu nu. 
.Il fost Îndeplinită, jar Paltltina ,'a altora - fie chiar şi a arabilor - im· mai 'n Palestina, ci IÎ În cmtrul A~ 
,ales cu un mandat "ritan.jc, care nu a portantul punct strategic ce,l conseitue rahici, unde lbn Saud. pe L.inră uni. 
incetat nici azi, Au "rmat ani intregi Orientul Mijlociu, ca ,i sursele nestea· talta trihurilor, a creat,i ne"umă-
,.e dts~ţiu~i ş~ parlame"tci~i. i~r cân~ te de peltol ~jn _ac~a.t~ rtgi"ne. ~i rat' ,au de cofoni,", care cu ajuta
nebunsa lM' H.tler a deslanţud pn aceasta tocmaJatanCl, cand lupta dan . . ~ , _.' 

.Ioana Impotriva 'e"eilor, ace,tia ,.ţi 'r, marile trulturi petrolifere eTlIle" ,i fUI ~pe, leoase d,n adâncu"le pamrl? 
,i-au indreptat ocbjj II gând"l .pre americane ,'a ',""inat cv depţina ,.ic- tulu" au Inceput ,a tran,ff!)rme In 

.Pak.tina, Iara fci:ăduinţei. Mulţi au tarie a celor din urmă. câmpii fertile pustiul arzător al de· 
ri'at.6, dar puţini au a;u," acolo, 'ltămdnt de .. azut eUcă /lIceste pra- ,,,'ul,,i din centrul Arabiei. CăI , de 
,,"!t", ~d Anglia lj",j,~se numd~l "uri,,01 putea li Tlalit:ate. caci JÎ.aic~. i*porta",d acealtă realiZolTt a lui 'Im 

'hnlS"an"lor « puteau ,ntra. A"f'1a ca 'n cazul 'utur01 popoarelor .ubi. ~ . . 
'",h"ia 14 fină ,teama de "oinla p 'oar. de pace" MMOeratu, "au ,?it, Sau" • • ~ w,,,,paraţae cu tendmlt',e ,ale 
,-urc,," arabilor d. .:a", .. tola.,1C f)cm li ,1,",," GG,. .. ~"aptd 'pr' dl Jo"",.alac. II ,oak 'PtcUa 41t1 ur" 
da timpul primtdtri r ... ~j maruli"l, Urn"nta SO'Pieti". ,~e G'; 101i4ila JD4U04f'ea lescritre la"",, de col. r. 

• , 

• 
E. LavTenct. beduinilor care populează 
de~ertului Arabiei: 

..Beduinii erau un popor ciudat. 
Erau nilte adevaraţi ,cla",i ai poftt~ 
lor lor, fard pic de minte, bdutori de 
cafta, lapte .au apă, mâncători de 
carne ,ascoaptd, neruşinaţi,' cer$ttori 
de tutun. Visau saptamâni intrtgi 
inainte $i după Tarele lor ,,,ercitii se· 
xuale. $i-,i pierdeau tjmpul desftitan· 
du~se pe ei fi pe ascultatorii lor cu ' 
istorioare de,ănţate... Puterea l.r 
era puterea oamenilor feriţi ~eo"afi~ 
ce,U de orice ispită, Iărtkia Arabiei 
fi făcea simpli, cumpărati, rezistenţi." 
Dacă din' astfel de oameni, IbM 

Saud a reulit ,ă facă ,ionm. ili poa· 
te 'ncbipui oricine forţa d, ,aTI dis
pune li influenţa pe care o are atupra 
arabilor, cu toată vârsta sa Înaintată. 

S.răduintcle ce It depun "entru 'a 
rezol1a problema l'alest'nu - rezulta~ 
tă dintr'o ,re,ala a An,liei .... trebile 
să aibă in "edere armonizarea iaU 

co.rdonarea tut"ror ,nteruelor CI It 

ciocntlc In aceastd pa,t, 4 lumii in 
Ilşa Iei, ~a o,ice a.est,c ,t,ei..ă fie 
,nL4turat,' ca 'OPOQ.rfle tU _colo 14i.~. 
CfHZI ,le soarta viiwgre • 
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Zâmbefe În s~tere gratiilor- :;:ff~ ~:~~:t fef:l c~:m:ti!'~ 

( d · t ti I · sA facA ordine din toate ân un pungaş merna Iona. ajunge "coman- ~:n:::11 tin :~1e:i i'~i::t 
danl" peste curălenia celulelor ,i Du::tn~:i. speculantul a 

O scenă veselă petrecută .'Tu arestul Chesturii Politiei din Arid transpirat un timp oarecare 
s'a Înapoiat dela mAturat,... 

Poliţia al-ădană este în e prezent din primele ore comisar, S'a ridicat şi el re- gardianul cu ceilalti reţi
plinA activitate. Inainte cu ale dimineţii, verificAnd per- I prde în picioare şi a s41utat nuţi şi a constatat cu sur
citeva luni a început o cam- sonal, cu ajutorul 8ubalter- cu adAnc rupect, pe mati- prindere cele 'petrecute în 
panie împotriva elementelor nilor, situaţia fiecărei per- nalul vizitator. Pungaşul a lipsa aa, şi a luat la rost 
dAunAtoare siguranţei oi or- soane în parte. sesizat 'imediat umorul ei- pe .domnul ,ef- care a dia
dinei publice. Astfel a reu- In ultimul timp -activita- tuaţlel şi 'incadrAndu.se pus cu dela Bine putere. spe
,it sA ajungă la situaţia ci tea poliţiei A fost bogati, prompt situaţiei, l~a intre- culantului II. cureţe localul,.,. 
infracţiunile din oraşul nes- dţ'scoperind Dumeroa.ee spar- bat cu morga resptctivl: coridorul şi chiar .cabinetul. 
tru s'au rArit, înrrgistrându- geri, furturi,' escrocherii ,i - Dta ce faci aici 1 de toaletA&. 
se numai din când în cAnd 8peculanţii care au doait SpecuJantul a rAspuns, c~ Pungaşul tran8fermat~ ia 
eAte un furt. cantit.ăţi importante de mlr- e depus prntruel asupra lUI ,tE a iOlt băgat în celulA. 

Poliţia, dupl cum bine se furi C:i aur •. Infractorii din .'au găsit nişte coco,ei. iar c.azul a fost raportat,. .. 
,tie, este unul din cele mai cate'geria ultimA le .ocupl Intr~ bArile au continuat: binrînteles, IItlperiorilor, ca~ 
importante organe ale 8tatu- poliţia economică, pe Ungi cum se numrşte, ce muella re de :4ltfel au trimis, pe 
lui şi profesiunea de poliţist care e ataşat şi un contro- are pe lAngl. cea de apecu- toţi cei cinci punga~i În la~-

- nu este aşa de uşoară cum lor al serviciului de control lant? , gArul de mUDcl dela Ora-
îşi închipue unii, care nu au economic judeţean. Speculantul A răspuns el dea. deoarece În cursul cer~ 
legături mai strânse cu ea. SUDt răufăcători recidi- e comerciant. La intrebarea cetărilor 8'a conetatat el a-, 
Membrii poliţiei stau la dis- vişti care se simt la poliţie "şefului" dacă numai 'din ce,tia s'au ocupat nu numai 
poziţia publicului zi ,i no- ca şi în locuiDia lor proprieo aceste trăeşte, speculantul cu furturi de buzunare, ci 
apte, pe orice timp, interve- Aceştia fiind vechi difnţi a răspuns el. mai are câteva şi cu contrabanda şi cu tre
nind de cAte ori .este nevoe, ai poliţiei, specialişti în fur. case. " '- certa clandEstinA peste fron--
pentru a menţine ordinea şi turile de buzunare, sunt de- In continuare, pungaşul tieri. 
a apAra bunurile populaţiei. puşi, de multe ori, numai i'a ,.spus: Astfel, în munca grea ,i 
Marele public nu apreciază pentru a nu putea lucra pe ~ Aşa se vf"de cA. dta aridă a poliţiei, cu toate 
serviciile poliţiştilor aşa cum piaţă. Măsura această de eşti de toate şi atunci te trip.teţile pe care le imprimA 
ar trebui, ci pretinde ca fie- prevedere e luată în general pricepi şi la curăţenie aşa sufletelor mizeria şi ticălo-
care infracţiune, fiecare de- în aJ'unul zilelor de tArguri că să vii imediat cu min~... . . 

şla omeneascA, mal intervine 
lict, eă fie descoperit într'un şi pieţe mari. Dealtfel poli_o Speculantul a fost sur- din cind în când şi 'cAteo' 
timp record. Insă chiar in tia a avut, acum vreo doua. prins de această complicare scenA de operetA, care adu
cazul când poliţia descoperA săptămAni, un fucces foarte a situaţiei .şi a stat puţin ce un zimbet sau un rAs 
faptele şi cei dăunaţi îşi frumos, prin desccperirea pe gânduri dadi sA meargă sănAtos în atmosfera severă 
primesc înapoi lucrurile, ei unei mari cantităţi de aur sau nu, însă când pungaşul şi serioasă a poliţiei. .-
critică încă, în loc să fie şi dolari, aparţinAnd unui i·a dat ordin, cu vocea ri- '\N"~"'""'. ~~I' 
mulţumiţi. Pentru a fi un bogătaş din localitate. A- dicată ca sA meargă, l-a ur- ~gall§nt... ~ 

~ib: '::!!:i~e o:'i}t!tTr:~ ~~d:. ~!oi!t~:!'.':.i lac~~~~~~ mi!e d;:~dor. pungaşul i.a "-A CHIZ1TUHI 
bue să ,tim dl poljţia demo- rilor, a fost reţinut vreo spus - :1 
crată nu lucrează prin pre- câteva zile. _ ·IatA mătura şi zd.ren~ ,. YANZATORI DE ZIARE J 
siuni, ci prin metode pslho- Tot în acest interval de tele. Ia vadră şi adă apă şi f pent~ oraş' ,r Judet, 'pK\;eol 
logice şi chiar pentru ace- timp au fost reţinuţi. cinci imediat să te apuci sA faci I rabai pen.lomui. Zla:ul. 
asta membrii ei trebue să pungaşi de buzunare, unul curăţenie. pe coridor" în J .LlDErcTATEA POPORULUI 
al"bă o . tel' r:r ţII. mal' mult dl'ntre el' fl'Jond l'nternaţl'onal, fi . î 1 1 IA' ti d In l",en do "apartament ŞI n tot ocu, ~~ 
decât n'ormaIă, pentru a oh- care fAcea glume cu ceilalţi pentrucă îmi Închipui că 
ţine rezultatele dorite. • deţinuţi. Acest internaţi6- dta aşa ai ordona\: subalter. ATENTIUNE!!! 

Poliţia adună infractorii, nal a fAcut o gluma. puţin nilor dtale, astfel că 'eşti Rug~m pe toti aceia cale c~ 
oameni dubioşi şi suspecţi brutală şi cu speculantul expert în astfel de afaceri 1 nosc pe. B&dee C~nstanhn 
de pe întreg teritoriul ora- asupra cAruia s'a găsit aur. St 1 tIA d '. de 19 an1,de profes!une $0"-

1 · "d ,,- FI' ~ 1 pecU;. an u neav n .In-. fer-mechanrc. n~s<:ut 1n corn 
şu UI ŞI-l epUDe In Intere- apte esau petrecut ashe. c,otro, şI-a dat paltonul JOS, VineştT. domiciliat, afIrmatiV 
sul cercetărilor. A doua zi Intr'una dimineţi pe la s a dus după apl, a mltu- in comuna S~v8rşin s~ ne 
dimineaţa la orele opt, înce- orele 6, când sergentul de rat, a spălat, fAcând astfel avlzeze la zl3r, da.c~ ştîe un· 
pe opera de triere a lor şi serviciu a plecat cu mai curăţenie ca la militărie. de se a11~ aceast~ persoan~ 
atunci se vede o expoziţie multi retinuţi la măturatul La întreaga afacere au Sfafur8 lui mIjlocie, p~rui 
întreagă de oameni din di- curţii, faimosul pungaş in- asistat ceilalţi pungaşi, care blond, ochI\' diprif. 
ferite categorii, care au ve- ternaţional a făcut o vizită 
nit în conflict cu prevede- în "apartamentul" vecin, 
riIe legale. Printre aceştia unde era depuşi ceilalţi J"'t',aga pCJ,fiut'aţie ,,~\o.du~u/: olfao"tti 'u 

, ajung să fie depuşi chiar şi patru pungaşi de buzunare, 'U.l-.d8.dC1U 
nevinovaţi, însă care I),U au prietenii sli, cum ,i "bOţ- laJl A. R ELE, B" L 
avut asupra lor documente- rul~· care fusese prins cu .l'f.. t1L. 
le necesare pentru a-şi sta- dolari şi' cocoşei ascunşi. 

d ul C d el ziarulUI" , "':' /' , ' -bili i entitatea sau· rost. An a intrat pe u~I, to- -
Aceştia Însă îndată după varlşii săi s'au 8culat în Liberta~ea-, ;Poporului ' 
complecta lor identificare picioare şi au strigat:, care va avea loc SJ.MBĂTĂ. 18 OCTOMBRI(-' in SIt· 

sunt puşi in libertate. Toa- - Sa trAiţi domnule şef! lo~mele "CerculUI RomAnesc", cu prilejul anrver~rU 
te aceste lucruri se petrec Domnul specu:Iant de do- 8 3 ANI DE APARITIE la Ziarului. 
la biroul judiciar, unde şeful lari şi cocoşei, crezind cA lntrerea numaI cu invrtati1 care se pot rrdl03 dela redacţie, 
.acestui hirou~ do T. SamoilA~ este vorba de un ,ei lIIau 

-
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• - }(,I 16 Oetomvril IlJ t1 ore 
~e ! 2 a.m ,;a Ci\'e'a loc n s..!:.t 
·'~~ti\'ă a Trtruna!ulu i Ar'J 1 o 4~ 
t:liTJti r1en<:trl a Asocin~!e; nroie 

·'~cn:J.le a AVClfttiJor (3:ndl':1IU 
"lu:) ÎTT,Jm>.l..mă elI 'i,ind'cJ.flll .... u~i 
sfratHor ~ Sindlcatul n'lnl,;tjJna 
,.rl;T Judtdiţoresti. -- Preze!lta 
mtmh:i1cr S'ndicatUflJÎ tst! ,hit 
ratorie· :' :'~ 

l' - ZIARUL .,PatriotuI SpC'rtrv" 
'. ap!§rut dptl'im~na aceaste in" 
"tr'un format nou, ~cela al tier. 
tor de Capital.!t aduc!nd un 

'foarte variaJ şi boqat mlllteri.3! 
'Informativ $1 documnter drn JO~ 
'le ramurtle sPortulllT, umpland 
"un gol de mult timt!t. Publicul 
""porţrv din Arad a pr'!'mft CoJ 
'PlLllt entuzfasm $t dUdur~ acest 
\periodic sportiv 131 Aradufu";' 
'condus de confratff nostrI Ioan 
''Sogdan şi Carol Gtilnhau., 
- le ur~m ,1 pe vtrtor lucce~ 
'd.plrn To aervrdi\Jlui spr.rţulul 

,popular. / 

, 
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Tel. 20-71 
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depott't de lemne 
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r .... 28-91. 
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IMPORT-a:XPORT 
decort!care orez 

Arâcl, Bul. Reget. F.rdlnand 
Tel.: 18-04. 

w 

Barna Ioan 
comerc"rant lemne de foc 
Arad, str. VirginIa HOjăran.S. 

Tel. 29-35, 

Constrnc !ia 
Intreprindere de 

constructii 

Arad Str. • Va~C) D 
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§TlIRI EXTERNE 
D. Vâşinsky a avertizat asupra 

minăr,i solidarităţii' din 
sub

O. N. U. 

FlUSHIN MEADOWS, 15" - pe timp de un an să funcţione di propunerea &a nu lnCQ&rd, 
Comisia pa1trc~ a NalÎuntlor U· ! 'ze aceast~ cOmfsr elntenmară Ş. lnl6turarea Consrniulur de Secu' 
n{le \3 fnceput err desbaterea; apoi dac~ necesll3tea lUi va f. titaJe şi nici nu uurp~ competen 
propunerI{ amerrcane asupla Hl: dovedit~, s~ fre permanenţlzat, Ja şi ~urtctÎunr!e vreunUI .:t co' 
tiTnJşrîf unu~ comitet intermiar al " 'deoarece rn cursul celor cAte I miJet. 
Nafiunr10r UnIte, tn tot timpuL! va s~ptl§mânf de lucru a;e 86" t D. VAŞinsky luand cuvântul in 
când adunarea gen.tal~ nu e ; ... 'l\mU adunMff qenerale nu se. repll\:~, a combl§luţ propunere. 
fn sesiune. ' 1 pot rezolva toate chesţfun.!e tn americanl§ de.cbrând c~ aceas. 

D. DulreJ, deleQatul ameriCl3n 1 scris~ pe prdrr-.r.a de zi. . ta ar duc. Ia s~ăb1tea ONU-iul, 
It ariiJaJ di Stalele UnîJe cer'" Delegatut american a prKlzaJ deoarece 1n tlpatel. agrtatiei U" 

Birmanla deoll1e independentă 
J O~ORA, ] 5, - Ca1-, netul J Cft-dit fi.., 1 (",(~ mil!oar.e lire sţer 

h!lanÎC. se Intn.eriste aZI oentrn 'hr~ pentru ~t~o\,tarea "';~tl)m! 
a t:umin.J rf(1ft,,~t,eI~ (le !cqo! l'c!' (,ă a c')lo~;:'('\ţ, "or JI1aÎ n exaUlf 
Yc:' fi C"~"'''~'t n ~~iune~ D:J.( Ţ.1.10 si urot<.te1e celor dou' hu 
l"me-nf ... rl v·" 1oarc. Pf1n~re ace I " .. 1 . 
~t~ rir~~ f vurează cel onvltor ,~t: t~ (::tI. ml~lstrul feT.lnru Ul 

1 .. fndepe,T1d~nta Birmani~i ':U!1l J. va. prez.erta 10 fata oarJ .. ruen 
ei -cel p6vitor la acordan~1Il :.Inul !'ului. . , ' 

nor excentrrci, propaganda de 
r~zbo{u "te spr'rjiniM d. SJa.ta
le Unite. car. vor si loveasc' 
Jn drepul de veto. 
" propunerea amen cană, a SpUi 
d. VAşfnsky, c3uflS ~ sttablleas 
că un" organ superior cu puteri 
mai mari decât ele Cons"rului 
de Securî,3Je ,i di 8c.ast~ co
mf'Sie rnţerllmară nu ar face d.
e!t s~ dUţ~ la ~ubmjnareCl soli· 
da~tătft merrlor puteri in ONU .. 

J.IlI"ă,lfna.J\tă,to.Q,~~ t"-Q,g.edle cLlfL ;,uitacul. 
OcealUll-ui M,tttlUlc 

LONDRA', 19. - 'A:cum câteva' a Jrîm!s in larg trupe ce talvare " Personafu a f~cul lotUŞi .1or-
~2"iJe. un mare aVion de pasager. care au reu,fţ s~ descopere a' ' 'turr !upraomeneştf, reU$fnd M 
transat):mtic a pomff drn Euro- vionul, care era asemen~ U"'ui menJ105 pluta la suprafaţa pAna 
pa spre Statele-Unfte. Pe drum, fulg la discretia furtunef. ; .ce I~ ajuns ~ aproape de coa
drn c~u~a furtunel cumplrte ŞÎ a ' Imediat a inceput operaJIu-' sJl§, unde un vas al servioolui 
epuiz~rîr rezervei de benz-:'na, ~ nea de salvare a cetor ~8 de pcs , de paţrulare a salvat pe OCUPlUl 
vfonul lt, fos1 nevoft s~ amerize-< 9,gerH care se aflau, in avron. 'Jil: IUlel " 

1 ze in mrJ10cui Oceanulur, bAn- Indat~ ce furtuna a meu ince-- , p . 
, fUf, de pld'll ti furtun~ fngrozl· Jaf, deşi valur!J'4e se ridicau la o Până in prezent au putut fi 

I 

1oare. .. . .., in~lJfme de mai mulţI metri, piu~ salavJî cu ajutorul plutelor ro 
Afnd prev~zut (:u instal3ţîunf tele s'au apropiat de de avro' de pasgeri drn to'l.31ul d~ .(8, re 

'de pluJfre. avionul nu s'a s(ufun nul g~urfJ şe 13 fnceput s~ la pe stul urmAnd d fie transportat' 
'd~. ci 8 fncepuţ s! t'ansmrt~ p8s8ge~i pe plut~. Un moment 1nl cet m~ Scurt tîmp pO!-ibiil. 
semnele drsperare c!tre loat9,' deosebIt de dramatr-c a fos,ţ a- Operat~unrIe de salvare sunl ' 
'posJurile de aS'Cultare. Setvic't\Jlcela cand o plutl'i care avea pe 1 . • 

de coas,t~ 1~1 ~~,~e!or Unite În., ea 7 pasageri, \3 inceput s~se con11,nuate de c~tre o echlp~ 
lercept8nd semnalele de SOS, 'scufunde din cauza inund~rtf luI. speoal~ de mannarli' amerlcan!. 

I Jugoslavia a prollus form lrea unui stat· 
federal paleslinia.l 

f fLUStHN'G h!rADO\VS 15. I ;n P~lc~ti~Hl' ~ar fI COmi3.e in!er 
Com~sia oo"t::ă Il Nltillill\.)r naţjnnală 'il ~Unr:l~eQtH.·~~ t,lJI[l 
l:nite :t d:~~tltl)t a$farl{ 1'1 '::'''1''! (je 3 :'l!d ot ,n\lt d.> lm.<trar4."l. a.;u 

, DelelT2.t,uI Can:..ctt'~ a ceru: să. 
'se numt'"3.scl un c;.lohcomit~~ pen 
,"ni de!alij tn D(:vin: 1 îmrMtrif 
Pale~tfncî. . 't.nare nrobk1T'a Pa:estinei si rezând totod.Jtă Ang il ca nu s·a 

znJut!a ameri.::tnă [·entru jmpăr.ţ irreolinit ab. g<1l~l.Jn!.e'. 
ţilt'~ e-!. .,~ ................ ., .................................... _. 

t' ~leV"afH S'T'e! .! E9'iP'tU::li .m 
, '::-tar.:=!.t te(J'arf~tfa intpărtiJrfi P tl-:'5 

'inei, br Jus.rrslav'n a' f3r.U~ [lr~ 
'Pllt1ert'a ~l~nr'r 2!t(\are de a ~I" 
cre-ia in- Pa!e~t'T1n cn te;wt feie ' PARIS, 15. - In cursul zf1eide 
'f OII 1 b'n:!tiona1. .sllsfr!~T!rt ("a evr~ 'eri peste 30.000 muncltor'!' deia 

============~ . ~dln CYDnf ~! fie I~a<;ti ~ă in~ra autobuzele publrce,.'Î conduc!" 
I ........................ .. 'PIETATEA < 

freazii ta 25.000. efectSnd un nu~ 
'm~r de 50 porturi. 

• ~ Etf in zorif zilei. d. Rarnadi'er B 

JNTREPRJNn~R:e DE 
INMORMÂNTARE , 

Strada Emien~'( No. ;t., 
.~----------------~ 

I 10ril de metrourr. f!Iil IntraI t-n 
~ UC'tsd.\l dC" P.J~ grevli, cerand un apor de ealar. 

;" - SE EXClUDE din PSD, org. " Penru ziua de 'Oi se a,ta3pţ~ 
jud. AlUd. pentru necomportare "fzbucnirea grevet genen,'. a 

. locral rlt~, urm!§tor1f: LovIJI Iacob, 
,. Peride luca. - Secretariatul. marrnarl1or. al dror num~r se d 

lIdresat un apel c~tre grevtş~f. 
tfeclar&nd dli guvernul nu va 

:ceda in fala maroevre/ar pol ru'" 

'ee, cete te ascund tn lpot" ' 
'grevelof. ,!I t.' 'c, d'~'" ; 
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Realizarea unui vagon
salon in fabrica Astra 
Vagoane Arad 

Realizările Frontului Democrat Universitar din Arad' 
(Urmare din pag, O&-a), 

producţIe. pol asigura eşirea cu 
<' zi mai Inainte din criza eco-

.. 
Comlresul Fron!ului D.mocrat aciivifă/ii p* teren" - nit SPU1J. 

Unive;si!ar din Mai 1947. cau s'a col.gul Brasch dela PolitebniclI din 
finut la Clu;. a holărlJt Infu a/te- 1 imifOara - "am orAaniza{ o b,-i· 

nomică. le; Înfim/aua In fiecau judef a gadă de sfudtln/i cu un ,fecfiv de 
Esle de doril ca si celelalfe l cenfreJor locallt F DU. car. sub 32 d. oaT!u1Ji cari au ielli/a' lucră

fabrici din Arad şi din fof cu- I C01Jducerea unor sfuden/i priClpu/i TI!. li1Jiei de tramvaI Arad-Gai. 

I f.
.>:., ~ l'a emplu ori Ain ari din localdalll. să v,gheu confribumd la consfrucfie. demon-

Pdrlin~ul u.rll, sa., de~ U Ila apărarea intereselor sfudl!1Jfesfi. strdnd In lelul acesta că viitori in-
ea c asa munCI oare In ZI- Ci' h i- ... " {tll.cfuali sunt aldtud d. muncilori a urmare a aCtlnel o~aruTl sa 

nele Aslra Arad şi să confrt. conslifuil li In Ora luI nostru. in manual"" 
hUle fiecare cu· maximum de luna Au4usf. Ceraul Judetean FDU" Colegul Niciu Marfian.pres.din
efort. pricepere şi conşliinfă la -Arad. In numaI două luni' d. fele cercului FDU-Arad. ne aratd 
ridicarea producliei, aSÎ!lurând exi.sfenfd aceI! Cerc a dai dovadd că În {ot timpul verii a eJCisiaf un 
ln f.elu/ acesla men{lnerea sia- de o puiernicd ,virali/al. - tlfir- serviciu permanent dtl in/arma/ii al 

•• w ,. • r mtJndu-$It pretufmdenJ unde Infere- FDU-lui care a finut la cureni 
b,ltzarll monefarB, re] acerea e- sele sfudfi!1lfeşti o cUllau. Ne-am studenf/m.a cu cele Cfi! o Inferesa. 
ccnomică a fării penfru feri- adusat comdeiului FDU-Arad Asifel s'a Aăsi{ modali{a{ea d. asi
eirea şi buna slare a poporului pentru a alIa ceva d.spre "luUn Aurar. a va~oan.lor speCIale care 
român. care a decurs acfrvifaf.a C,rcului să framporfe siadlmfil c~ alimenl,-

In ac.as{ă vacan/ă. , 1. 10' ia /acu/{d{i ti sa obtin"t 

REPARATII 
de RadiO " biCiclete .. tac la 

6b. UIACIS 
fost Hammer 

a.dUl Regele Ferdlnaad 27\ 

.1 

Se. va · putea' 

Colil~ul Rosca Gheorgh., sludl1lf I prin aju{orul C?fic~ului Economic 
la Faculfafea de Drept din. Clu;, , Judefean, .autorlza/li de transporf 
secretar general al ettrcu/ui AraJ p.ntru fămd, ca sd se satisfacă ce .. 
ne arală in ctJfeva cuvinf. ce s'a reri/e cantinelor un/versilar •• 
Iăcu{ ptJnă In prezent. "Am inau~u- Colegul llica dela BeII •. A.rle
ral un curs dl! pr~tlătirl! pmtru ba- Buduresfi ne declard cd serviciul de 
calaur,afi' In vedl1ua eJCam6nuiui asisfen/ă al FDU-/ui avizat favo
d. admifere la Polihhnlcă si Scoala rabil c.rertl. pentru acordarea ~d. 
de subi1JAineri; aceste cursuri au burse si In{rarea la' cămin. fi can
fost pTl/dafe de sfuden{i po/tfehni- finI a celor Indreptă{ifi. usur.d1Jdu
cieni. membri ai .f DU ain aivlrs,: le astf.1 silua/ia /a univ.rsifă(i. 

·le cenlre univilTsitau", .,Tn cadrul . Coltlgul I?eJef da/a Acad.mia 

obtine:ploaie .la . comandă 
Experientele din Sahara~ Ninsoare provocată în,Ămerica. Minune la Sidnei 

, ;'_ ~ _. c , ..... ~ " .~ 

De multe secole, problema I du-şi afacerea periclitatA din ni păminturi locui bile, aşa 
Sahar~i .preocupA 'geografii, llipsA de· z~padA' pe ~ panta 'cum au fost probabil cu ci
oameni de ,Stat, economiştii I de IIky, au angajat un avia teva- mii de secole în urmă. 
şi chiar dece sA n'o spu- tOI' din regiune 'ca să bom- . Părerea uaui meteo-
nem? un imens public de bardeze' cudioxid de car- . rolog român 
curioşi. . ben ciţiva non bine. aleşi, Meteorologul amator ca-
, Şi iată, că de câteva luni, şi foarte curând o zăpadă re ne comunică datele .. de 
chestiunea sahariană capătă abund~ntA a acoperit intrea- mai sus şi care la începutul 

d ga regtune. . lunii, pe baza studierii cu-
UD aspect nou, eoarece. se 1 d '. Actualmente, se cunosc rentu ui e aer polar ce tra-
pare, că. nu este o imposibi- mai multe metode practice versa atunci atmosfera Ro
litate ~ provoci ploaia in pentru a -transforma norii mAniei,. a prevăzut pe luna 
deşert. ~ ., în ploaie şî unul din cei mai Septemvrie zile însorite ,i 

Acum câ.tva timp, cAtiya mari specialişti ai, acestei nopţi senine, ne spune cA. 
specialişti ,americani au re- chestiuni meteorologice; in- experienţa cu dioxidul de 
uşit sA.. provoace căderi de ginerul chilian Jose Eche- carbon,e prea costisitoare 
ploaie. presă.rAnd ciţiva DO.. verria, a declarat de curând I şi DU dă decit rezultate 
uri cu dioxid de carbon, ca că suntem de aci încolo în 1 parţiale. . . 
re e un fel de ghiaţă. . usca- mAsură!lA. tratăm anumite Părerea originalului cer
tA.. In Australia, M.M.E.B. feluri de Dori de aşa manie ceUror al fenomenelor na
Kraus şi P. Sqî.A.ires, dela ră, iDcât să facem s4 'cadă tunl este cA s'ar putea în
laboratorul central din Sid- dupA voinlă, ploaie sau ză- cerca metode mai simple şi 

. ney, au reuşit in Februarie, padă în cantităţi aprecia- mult mai eficace. Inainte de 
adicA în plinA varA a emis.. bile. a se intrebuinţa în si orice 
ferei de sud, să provoace Sahara va deveni sistem orice substanţă, ar fi 
pe vreme frumoasA. o ploaie d o neToe să se infrângă în pri .. . câmpie ro itoare rAcoritoare. mul d.nd prejudecata' pub. 

Zăpadă produsă cu 
ajutorul DioIidulul 
de Carbon 

Depe urma unei vaste licului. . < • 

experiente pe care o va in- ldeea'"poporului ignorant 
cerca în curind Jose Eche- "ploaia vine dela Dumne
verrla, geografii şi economi.. zeu" - ca atare nu poate 
~tii francezi aşteaptă. prill- fi provocatA ~ este intArită 
cipalele indicaţiuni cari vor de scepticismul. intelectuali
!;ervi pentru puaerea la lor şi pseudo intelectualilor 
punct a unui proect de fer- care~şi bat joc de ipoteze în 
tilizare _a Saharei. '. legătură cu norii, odată ce ... 

Reportaj de Iv'an Rado' 
Comerciald din Bucauşli ne spune 
că s'a fdcul un ziar de peretII ar 
FDU-ului •• xpus In vii rina ziarului 
.. Pa{rio{ul" şi apoi la Librdrta So
lidarifal~a. care Inlfiinfa In perma
nenfă siudlm/imea despre problllme. 
le la ordmea zilei; "/a tel. - a 
conlinual colilgal Rlldllf - se cu .. ' 
vine să malfumim zlareior iocal,. 
pen{ru hunăvoin/a cu care ne-au 
publicat a1Ju1J/urile".. -

Iafrebarea noas/ră urmdlOlflrl! S •. 

relerd la grilulă/ile cari le •• avui' 
de I"tdmpinat proaspătă or~anizafil!~ . 

Bmein/eles - n, răspunde cole
gul Rosea -:- oric. Incepu! compor-
{ă anu",ile I/re"tăfi. dar pdnd 1. 
urmăi am reusl{ să le fnvin!1em cu 
concursul autorifătilor de resor{r 
In primul rllnd s'a pus . p,-oblemd 
localulat p,rmanerJi p~n{ru c#rcuT 
notiru; domnul primar Pălinc.r 
nI-a oferit cu mulfă bMnăvoin/ă (J 

sală a Primăriei. Insă am ~ărif ci 
este mai bine să n. inslalăm 1" 10-, 
calul Liceului ComlTcial .d~bdefi.: 
unde domnul dirllc/or Suciu ne-« 
primit cu cea mal. mare dra~osle, 
Direc{ia CFR-ului si Oficiul Eco .. · 
aomlc Jude/ean ne-au siai la dis
poztfie cu elia mai maTII bU1Jdvob.-' 
tă. a;uidndu-ne să solu{lOnă",.· 
două probleme impor/ante, Comi
sia Localil Culfurală n,.â acorda/
to{ sprijinul şi mul/umesc pe aCI!-' 
aslă cale In numellt Comtfetului 
futuror organillor " domnilor Stu .. 

menfiona/i pentru hunăvoln/a cu 
care nl!aau a;utai • . Ţinem Insd să 
precizăm - a inlervenif cole~ul 
Niciu ~ că ioafă munca a căzut-'· 
În sarcma u1Jui grup Tesfrdns d,( 
sluden/i. cari şi-au sacrificaf o bu
nă vume din timpaJ lihe~ penlru a 
lucra 1" infeusul intre.tlU s{udenti
mi. MulţI studm/i aU cdufa{ doar' 
să profife d, p, urma' muncli aoo,. 
sir •• fără a-si da concursul la d-'

fivifalea noaslră. Sperdm că In vii-' 
for Intreaga s{udentimila din ArflJ" 
lşJ va da seamă că numai con{ric 
buinJ acfi111a apărarea. prop"'ilor 
interese,_ vom r.usi. ' _ 

ACUM munca noastră e spre s!dr .... 
pi, - {ermi1J(l coJ,{/ul Brascb _. 
siudenţii se lnapolază la /acu!fătr 
si arădilnii s. Incadr.ază In via/a 
centreior universilare~ 2ofusi. Cer_o 
eul nostru nu disT?ar.. CI Isi reia' 
activifalea In /I'J;are vacan/d spre 
a face fală n:';uiJor sarcinI cari 
apar fof {impul, In J#neral pu{ltfn 
fi mul/umi/i d. acfivifaftla noastră. 
care In mod inconfestabil s'a solvat" 
cu tU1 bllanl pozill." ,- aceasfa I II' 
părerea membriior comit.{ulul • 

U,-ăm spor la muncă p la sludii 
sluden/ilor arăd;mi, In speranta că 
noua ~lIn.ra/ie de inttll.ctuaJi, va 
In/lt/eAe impera{iv.llt timpului, aJă
{urdndu-s. muncilor/lor manuali 
pentru a consirui cu fort" unite o· 
Romtfnilt d,moc,-aiică si prosptră. 

Uniunea Na/io1Ja/ă a Sfueen/ilo,-
din RomlJnia esl, chezăşia unei 
noui infel.efuaJităIi romdneş{i -
alături d. popor ŞI Pilniru popor, 

" 1': orla . 

\ 
' V· I ." I De atunci, peste tot, sa

vantii s'au pasionat de a
ceastA ohestiune. &'a reuşit 
a se provoca nu numai ploa
ie dar şi zăpadă. Ciţi va co
mercianţi care aveau explo
atarea unei staţiuni de iar
n~ americană şi cari văzân 

Nimeni nu se îndoeşte că de mii de ani nu s'a gAsit 
într'un viitor apropiat, in- pioA.acum uri- mijloc de a 
tinderile Sahariei vor deve- fi" condensa.ţiartificial. . 

Fabrica de apă gazoas.ă \,. 

I ARAD, .. Calea Bihorului . 
Nr.- 7. ., "telefon 10-32 , 

r 

1 
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