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AIUNEA SOVIETiCA A ~ECLARAT RĂZBOI BULGARIEI PENTRU !~~~~â~~::~~~~i EISENHO-
l' c;. .. ,.' WER CATUE MUNCl'l'U.l~it S'J.'dAll'iI 

d SrnlJlitUL AC [Iv p~ lJfti~t t;U~'i l~uA ~A-l A~O"uf lit"~ANIEI DIN GERMANIA 
n 
r L O Il d.:r a. 6 .(BeutB.) - UniWlea 
.ă Sovietică a decIa.ra.t războiu Btl l&a.rjei. I 
IS A.ooas1ă ştire .. fost (lO.Dlunicată oficlai I 

.Ia. Moscova in ~.şi timp în care po
d~' ,turiie de radio Soii" a fAc:ut CW!.oscut 
su li. tru~ g6l"lWWe 8Q atacat şi dezar
P ·Inat Wlităţi bulgare Wn tari. in ClU"&uI 

eri1i<'eStor operaţiuni inceputa ilie a.rrua.ta 
,ermană pe ueaştept4llbe un con:rand:..Ul!' 

. de corp de a.rma.tă bulgar, a tăz'ut iu 
11 ,eapti"itate get'Jl18llă pe teritorial Bolga.

; rîei. Ciocniri Intre trupele ge~',' 
b..nlga.re se semneIea:m din mai multe 

.' ~wf'te ale ~ după cum a decla.mt 
, postul de radio Sofi&, aceste aeţinni gerw 
Jna.lle sunt represa.lii. deoarece trupele 

~ .btllgare au do7.arma.t acele unităţi ger
su1Jn:lne. cari &ti trecut trootlera Bui..ga
l31.'tit-i. ~'enilld din străinătate. Oonsiliol d-e 
:al miniştri a fost convocat de urgenţă. spre 

• decide asupra acestor probleme cari 
el'!I'au oomplimt deod.~tă cu de-..clantTm. ~ 
1l1'1l'ăzboi a -Uniurui S1l'Vietiee. Şedinţa. con· 
ltll!\iliului de miniştri a oontinuat până. tâ.r~ 
~ri:1! noaptea. . 
~ In discnrsul nopţU ministml de ext.er· 

_~e a Bulgariei fft.câ.nd O vizită la amb&
~dorul soviet}c, a cimlunicat că. guver

'vinul bulgar cere condiţiile de amnistiţiu 

'1alS Moscovei. , O oră după 00 dl Molotov, e()mi~aruJ pen-
. ,Iru afaoeriJe externe a Uniunii Sovietice a 

, Pl'f'dat no('8. guvmului sovietie ambasado
~ tulni Bulgarief prin care doolararea de răr 
ati boi a fo~t cQmunieată în mod oficial. A D.\'llt 

1ed Ic.c o conferinţă de 1>1'esă la MQseova, la a.. 
Jot-lMasta dl MoIotov a spus inainte dc toate 
fost Ia. Intrebarea ziariştilor că Anglia şi St8rele 
deUnite au ctmoştinţă de. aceste evooimoo..te, 

f~~rnh.< .. sadol'ii respootivf Jlin tnosc.ova fiind 
:ită.lllformaţi Ia timp. El a mal spus că nota 

IOficială a declarării de război. a fost Îmuâ ... 
l 

..-;nată acum o oră, deci el nu tste în stare 
"' Iii mspundă la intrcll1lr..ea decă trupele so-

'~ . ' 
~ 1 'Ifhoo an tree.ut graniţa buJga.m. Guvernul 

i I!)~tic nu se opune in principiu ca &l'V~ 

1 
1 -

oul bulg<Lr să. aibă timp de a se gâ.nd~ t0-
tuşi se VOJ' da ulttl'ior precizări dacă ar-, 
mata roşie li luat \..'re"O act..iune sau nu· 

DI MOlotov, a mai spus că Uniunea S0-
vietică. a .tolerat timp ~ tr€:i aDi ooutm!j. 
tatea Ru.1gariei, ca.re a fOt;..t da fapt un spri
jin nWitar ptmtru Germania, dat fiind că 
~JWLl'lia a ocupat atuuei teritorii wste 
în I,;nropa, Bulga.ria 011 a fost în stare să 
reziste, azi situaţia t schimbată în mod ra.-

dical, 80Brta Germanini este pecetlni~ şi 
cu toa..t aoestea BuI~'ia nu v.rea să lUpă. 
rolaţ.iile cu Germania. şi continui să aeonle 
un sprijin activ trupeior germane, dnpă 
cum a fost arătată de Iloscova ia repetate 
rândurL lUi ciuld atât Rom8.nia., prooum şi , 
l<'inl&ruJa au luat hotărâri decisive, Bulga... 
ria numai are nici un pre.text, in oooseci:nţă 
Uniunea &vietelOl' a decla.r&t ră.zboi But .. 
gBl'ie~ 

Guvernul ro':m.ân nu declară război 
Ungariei, a decla~at d. Iuliu Maniu 
L o N D R A, 6. (REUTER). - CO- DONAT CU OPERAŢIUNILE STaA

RESPONDENŢil ZlAitELOR BRITA-. TEGICE ALE ALIAŢILOR. 
NICE ANUN(fA DIN BUCUREŞTI, CĂ; DUPĂ CUM ANUNŢĂ SERVICIUL 
D. IULIU MANIU, A DECLARAT, CĂ GERMAN DE INDFORMAŢll D.N.B,. 
GUVERNUL ROMĂN NU DECLARĂ IN ARDEALUL NE NORD SE DAU 
RAZBOI UNGARIEI. REOCUPAREA, LUPTE SÂNGEUOASE CU TRUPELE 
ARDEALULUI SE VA F ACECOOR~ I SOVll:'l'ICE ŞI ROMÂNE. 
....... ....... .... _ ••• , .. ~- -.,ci .••••••••••••• " .. ~. 

A.fzră de ~~are~~lul Antonescu, au fost arestaţi li 
d. Mihai Antonescu şi gen. Pantazi 

MOSCOVA, 6 (TasS). - Se anuntA dia 
Bucurcş.ti. că membrii persona.lului diplo.
matic J;erman, din România., şi alte pemo. 
nalităţi germane, in număr de 800 persoa" 
ne, se află la Bucurcşti, deocamdată inw-

Dat sub pa.ză comună româno,..sovietid,. 
Separat ~ el. sunt aresta.~ Mareplul An~ 

tonil8Cl1, fostul vioe preşdinte Mihai Auto
ntsen şi f()8tuJ minbtna de ră.zboiq, gene
ralul P:a.ntad. 

Se rest2bilesc drepturile tuturor cetitenilor români. 
firă deosebire de Ombă sai religie 

BUCUREŞTI, 6 (R:l.dor.). - Prio Decre
tul Regal nr. 1026 di.n 31 August 1944 ~ 
apărut in Monitorul Oficial ar 202 din 4 
Sopt. 194,<1, toate dn'",tUl'Ue RomAnilor aa 
fost rcsf:abillte pe baza. Constituţiei, din 
1861,), CU modific.~~le din 1928. In oonfor. 
mit:J,f;e eU aceste dh'llOziţiun; toţi Românii. 
fălii. d~sebiri etnioo. delimbă, sa.q ~ie, 

sunt egaU inaintea 19i1oT. In oooseeinţă 
s'au dat dispov.ţiuni tuturor departamen· 
telor şi autorit..li.ţilor da a ~ta.biJi &tarea 
de dreilt pre.tut.indmi unde aceasta este p0.

sibil. Pentru clarificarea situp,ţiunilor juri
dioo tn dubiu, le» speehJc, sunt In emw • 
w~ 

LONDRA, 6. ("Reuter"). - Dela 
cartierul general al generalului Eisen
hower s'a adresat, eri, un apel către 
lucrătorii străini din Ge!'mania. Ei au 
fost făcuţi atenţi, că se apropie momen
tul pentru participarea lor activă, spre 
a-şi salva viaţa proprie, şi pentru a con~ 
tribui la infrângerea Germaniei. Cei 
care sunt în stare, să d~zerteze, din lo
cul de muncă. Ei nu tIebuie sâ aibă fncă, 
că poliţia îi urmăreşte, deoarece "Ge
stapou1" german are altceva de făcut. 
Unde plecarea nu este posibilă, să se fe-
rească de provocat ori şi de spioni ger
mani. Deasemenea nu trebuie să se facă 
nici o acţiune neorganizată, care poate 
fi primejdioasă. 
DEMITEREA MINISTRULUI DE IN

TERNE AL UNGARIEI 
LONDRA, 6, (Reuter.) - DUPĂ CUM 

ANUNŢĂ SERVICIUL GERMAN DE 
INFORMAŢII D. N. B., MINISTRuL 
DE INTERNE AL UNGARIEI A FOST 
DEMIS . 
REGELE GEORGE AL ANGLIEI FE
LICITA PE PRIMUL .MINl~TRU AL 

BELGIEI 
LONDR~ 6 (Reutcr). - Regele Goorgt 

al Angliei a felicitat Pe prim-ministrul Bel
giei cu prilejul eliberării eal)ll:.a.lei. Intre d· 
Ohurchill ~i priru-mnj~trul be1gi,1D a a",d. 
loc un schimb de tele.grame. Prim-mÎl.isi;rul 
belgian şi-a exprimat recunoştillttl şi lUui • 
ţ:mnirca sa profundă, subliniind ~ă poporul 
belgian nu va uita nici ()(fută că poporul şi 
armata britanică, precum Şi guvernul An
gliei au restabilit Jibert.'ltea ~; indePtndenţa 
Belgiei. 

AVIAŢIA ALIATA ATACĂ RUHRUL 
LONDRA, 6 (Reutci"). - Dllp[l ce d"'io&:, 

nele britanit'-e tip "l'tiosquitQ". au aruncat 
nooprea trecută, bombe de câte 2 tnllt', a
supra or&Şulai Karlsru!lc, ncel.aş 01·::i~. pl'eo 
c:om şi : StutlgaJ't 'şi Ludwi~~haff~'n au 
fost af;aţ1ltt, azi, 7"iUa., do pAste 500 lmmhat"' 
diere, care au amt'.at §i căJ.i.-" de oomwtic .. 
tie, din re,iiWlea. Ruhr. 
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DIN ARDEALUL ROBIT Ţara de 
'eo8.rece tn ultimele zile, aglomerat 
ci de lucrări. m'am alimentat nu
, cu hrană rece, intr'o seară m'am 
Uit să-mi permit luxul unei mâncări 
le, stând la masă, Era CU mine şi 
::elarul consulatului. Nu mică ne-a 
, surprinderea vâzând in societatea 
mease! '"- din vechea Ungarie - a 

. Llului, familia persoanei care se an
\Se să soluţioneze problema col~ 
Hor. 

La vreo jumătate de oră după ce lua .. 
lem masa, alU văzut lndreptându-se 
Ipre noi un domn civil. Salutându-ne 
lnţepat - ca in filmele in care un neamţ 
Incornorat, izbindu-şi călcâele şi salu
tând prin smuncirea mecanică a capu
lui, in sus şi readucerea lui la loc. cere 
socoteală cavalereşte prietenului soţiei 
- domnul civil şi-a întors reverul hai
nei arăUmdu-ne marţial insigna servi
ciului de siguranţă al statului maghiar 
ne-a cerut actele de identitate. Am 
intrebat: 

- De ce? 

...... Pentru că nu vă cunosc ••• 

- Regretăm, dar am făcut vizitele 
de rigoare şefilor de auwrităţi civile şi 
militaret iar vizitele ne-au fost intoarse. 
Atât Cere politeţea dreptului internaţio
ilaI. Nu există in~ă nicio dispo:J.ţiune 
potrivit căreia persoanele wmi stat 
străin - şi momentan situaţia aceasta 
este - cu atlibuţiuni de reprezentare la 
dvs., runt obligate să facă vizite perso~ 
nalului inferior al autorităţilor, Este sub 
demnitatea noa~tră să fim legitimaţi in 
modul acesta lipsit de eleganţă într'un 
local public. Aţi fi procedat mai puţin 
jignitor dacă aţi fi aşteptat până pIe" 
cârn, legi.timându-ne cu discreţie, sau 
Inscenând o razie cu ocazia căreia legi
timând pe toată lumea, ne-aţi fi legiti .. 
mat şi pe noi. Procedeul dvs. dovedeşte 
că urmăriţi să ne fac~ţi şicane, Căci date 
fiind atribuţiile dv. in acest oraş, SUn. 
teţi obligat să ne cunoaşteţi. Dacă nu ne 
cunoaşteţi, este pentru că nu vă CUl!Oaş
teţi îndatoririle de serviciu. Şi tntr'un 
caz şi în celalt, aţi procedat într'un mod 
impotriva căruia vom protesta atât la 
autoritaţile locale cât şi - prin leglltju~ 
nea noastră - la Ministerul de Externe 
din Bunapesta. Bună seara, domnu)~ .•• 

Omul autorităţii maghiare, nu sta lă~ 
• at convins. Spre a pune capăt diSCUtiei, 
m'am legitimat, inVltând şi pe col;,;gui 
meu, să facă acelaş lucru, Apoi după 
câteva minute, am părăsit localul. 

Acelaş om al autorităţii, sptP suriJ!in~ 
derea noastră, ne-a întâmpinat tnsă din 
nou la eşire, cerându~ne din nou p3şa~ 
poartele. Am refuzat i!~ răspundem. Con~ 
tinuându~ne drumul. Au mărit pasuL 
oprindu-se în drumul nostru şi insistâtd 
ameninţător. Atitudinea lor ar::ita hotă~ 
rârea de a lovi. 

care să o transmit numaidecât forurilor 
competente româneşti in vederea mă
surilor respective. 

- Vă înşelaţi, domnule, n'am niciun 
fel de însărcinare. Vorbesc însă din 
adâncul sufletului meu de ma~hjar. De
altfel istoria va doveJi adevărul spuse-
lor mele ••• 

Foarte bine, stimate domn .•. In acest 
caz, ca un prim pas, voi u ruga pe d. ge
neral, comandat.t de brigăzii din locali
tate, să-mi comunice dacă brigada d-sa
le, printre alte unităţi, are cumva şi 
compănii de .. avQ{'a~i ai istoriei... Nu 
~e altceva dar este o infJvaţie in mate
rie de organizal."e a. armatei, pe care o 
găsesc interesantă ••• 

Gluma a dezarmat intrucâtva pe cei 
doi scandalagii ai autorităţii maghiare 
şi şi-au văzut de drum. Totuşi găseam 
că n'am· dreptul să trec CU vederea cele 
petrecute. Cu ce drept să fim genero~i 
in dauna românilor robiţi. cari în felul 
acesta. 1n sfera de activitate şi influenţă 
• celor doi scandalagii - un ofiţer are 
sub autoritatea sute şi mii de soldaţi, 
printre cari atâţia români şi nu mai pu
ţini români au contact cu un or[t<tn al 
Siguranţei Generale, - să fie consideta\i 
ţa lipsiţi de apărare? 

De ce trecere cu v~derea când pentru 
grpşeli mult mai mici, sau pur şi simplu 
inventate, părinţii noştri - mă refer şi 

la ai mei - au suferit In statul ungar 
dinainte de 1918, ca deţinuţi politici, ani 
grei de temniţă, în acel "Csillag bOrt6n" 
dirt Szeged, Mars-ter 13, 1 C osztaly, 
,4-ik szamu hadbir6s~gi fogoly mag6.n
zarka, in Văcz şi S0pron?1 

circula fără riscul de ştirbire a presti
giului consular, urmează să părăsesc 
locuinţa atunci când voiu fi încunoş
tiinţat "supra intervenirii Up.ot condiţii 
de securitate person!ilă mai evidente. 

Prefectul şi-a exprimat consternarea 
rugându-mă să-i acord un răgqz de o 
oră, după care, împreună cu prefecţii 
oraşului, poliţiei şi CI.L comandantul bri
găzii, s'au prezentat la Consulat în ţi
nută de rigoare, cerându-mi SCuze şi 
asigurându-mă de pedepsirea exemplară 
a vinovaţilor ••• 

In aceiaş ;:0;1 a protestat energic la Mi
nisterul de :i:!:xterne din Budapesta, d. 
George Crutzescu, ministrul nostru ple
nipotenţit\r, obţinând scuzele cuvenite. 

Am scăpat aşa dar, destul de uşor, de 
data aceasta. Dar câtă vreme încă? Cât 
va mai trece până voiu lua drumul pe 
care plecase un consilier al nostru de 
presă din Ungaria, devenit incomod prin 
exercitarea conştiincioasă a chemării 
sale de informator exact? 

Omul nu acceplase să devie un 
domn tuns, ras şi frezat "dela Legaţie", 
lăsându-se absorbit de tentaţiile capi
talei ungare. "Ingeniozitatea" ungu
rească a găsit însă ac· pentru cojocul 
său. A fost invitat omul într'un lo-

.. Gazeta Transilvaniei"t bătrâ.' 
a lui Gheorghe Bariţiu, public li1 

49 din 30 August 1944 o seam~; c~( 
cuiri din cartea intitulată "Geo~ 
scriitorului Hendrik van Loon ;"~;, 
le reproducem şi noi: 

"Ungurii sau Maghiarii, cum 1,- : 
să-şi zică, sunt foarte mândri că ". 
singurul POPOT mongol care au i' 

stare să se menţină pe pământul 'c 

pei şi să intemeieze HIn regat al j,,~ . 

Se prea poate că Ungurii f"~ t 
mult caz de caLităţile lot războinic~ ~t 

Ungaria deveni, aşa dar, o ţ;; 
latifundiuri. Iar Latijundiarii, depc;: ,< ", 
centrul administrativ, stc;.rceau p' .'.~ 
ranii lor atât de săLbatic, încut ae, .·.1 
Le era tot una dacă stăpânit lor 
Ungurii sau i'urcii. .1 

Dar de abia câştigaseră ceea ce c\ 
derau ei ca o recunoaştere a dreptu:. 
lor, că. şi începură să persecute pe 
supuşii care n'avealJ sânge ungures 
vine: o politică atât de mărgtnită '1 
de lipsită de bun simţ, că foarte re 
îşi înstrăinară simpatia lumii înt 
ceea ce au putnt să constate când tr 
tu1 deZa I.f.'hanon reduse numărtd 10 
torH~'T dela douăzeci şi unu la. opt 
Hoane, ddnd trei Sferturi din regatul 
vecinilor. 

cal, la o "consfătuire Intre gazetari" • •.• . .• sărăda ţăranilor era aşa de 
In ţa1'a asta de magnaţi, i.1tcât dela li 

Abia a luat loc la masă, că, D-zeu ştie până la 1910 au emigrat în străinăl· 
cum, două foarte tinere domnişoare, de peste un milion de Unguri. 

circa 14-15 ani, i-au sărit pe genunchi, Cât prive~te celelaUe naţionaHtă~ 
ţinând în mâini pahare de şampanie, puse, minor,itatea ungurească se pr1c~ 
magneziul a luminat de după o perdea, aşa de bine să le facă vieaţa imposibl 
un aparat fotografic a ţăcănit, şi în scurt tncât plecau. cu sutele şi cu. miilej 
timp o fotografie "dovedind viaţa imo- Amenca. 1 
rală a consilierului de presă român" a Constatările acest'2a ale scriitom) 
fost trimisă forurilor competente., • Hendrik van Loon nu sunt ale unui t 
Norocul consilierului de presă că foru- care ar avea C€va impotriva Ungarl 

AŞ8. nar, a doua zi. nu m'am mai de- rile au fost in adevăr competente şi in Sunt ale unui invăţat care a scrisl 
plasat până la pn:fect cu Care aveam loc de a-l rechemat l-au numit la altă cartea sa despre toate popoarele eu1 
fbt.ată o întrevedc'fej ci, contr[;r prob.-:o- legaţie •• ti pene, aşa cum le-a. văzut el. j' 
Iubi, l-am chemat la telefon, Cerându- Aj'lDsu-şi-au îns~ autoritătE~ maghia- In ţara lui, cutropită de magnaţi 
mi indirect şi politicos e>~rli'.:!at:l asupra re scopul de a scăpa de un im:omod? guri, poporul român de tărani a intl 
procedeului, i-am ar~tat pe scurt cele suferinţe, supraomeneşti, 9" 
petrecutet de~larând că atâta timp cât ~ L L. J. Dar, mântuirea neamului nost , 

pe teritoriul juc1p.tuh1 său nu se p..>ate " lUrmează) . __ j~ venit. ....... ...... (g~. ~ , 

~.~.~. -_ ........ • C> .......... .....-...- ............. _.......... v· 

CONSTITUŢIA DEP.10CRA TICA 
Actullegis1a.tiv prin care s'a repus ~ ,CGYŞ'I'IL'lt'ŢEI, DE LmERT:'TEA ~ai înseamnă dreptul de A SE ADt • 

'. LTTOERTArI'E'" T .... "Inu t·A .... Nl(;. aSiaura"t fiecărui, c.etăţean vigoare con.;titl1ţja d8lilocra:Y.c8 ma 1 PRE;SIJI, n"G ti" L~ Lt"l . . - ....." i 
E LI"'E'DTA~Ii"~ DE .... fi;'..n Iniln fără deosebIre de orlgme etn lna este o CO'n~ciutA fireaS<.1\ a pri. NIRH.'OR, D < U t.. .I..L..L'1., _'1,,-,~~ limbă sau religie (ar1. 28). Ve azi ina· 

mei ~roclal1tnţii a Guvernului Blocului UIJi:IU.~ ~I DE TOATZ LIBERTATILE . d 
Natlo.:.1ai V€-lIJocluH.:'! anuntLad reîntro- SI DRF .• Fl'l.1ULE STABILITE PRiN te cctătenii ţării Vot fi liher1 e fi 

- '.. Îutruni 'pentru a lua parte efectid uuce~ libermtilor dcmocra,tioe. Con- LEG!". l'czolvarea problemelor politice şi soc" stittl~a. din lS~'3 a fost altlLtl.ută in l1l'- Ve inSPamnă BC('-st.e drepturi? 
'1 t' '4-~ t i ~ Y El .. inseamnă. în urhmH mt:d, EGA. le ale ţării lor. ma. marI ot ac JlUni muncluo1'eş.i Ş t<'"~ • - Respectarea acestor drepturi şi 

ti d d ...... 1"18 1_- pl' ...... -niil r LlTA'l'EA Tu'l.'VROR CEI'A'!'El''1I..o,R neş eal''"' r ,pe ~za 1~~lt="O - bcrtăţi fundamentale este calea p dt>m~ratl' .... ""'rI' s'nu .les'· ... ltat ~n N;;";le ',""'~-1'1', a"':~>;'·. S4'T':riJn9rea urei ~i at;â.~rii d ~- V'O. <:.... .... .., U v ~ )~"ll wu· oUl........ -r .. 1·· care se Îl1filptueşte adevărata ell10C 
··c,,!d..ntate al" E'l'"Ol)...I Ea ... ~ me .. i,:~ intr:> pppoareie ronl~it09:r@, I1cQ'darea 
v ... tU'(; • .".~ 01. ......... ...."'" I ţie în România. 
...... a '..,. deoll"n"'l ;;~e ..,,~ ... ce+':<'~şti dp,f;·l;tl",·;=;', a sistenm!ui hitlerist de ..... 1-
Da. Si.,ure. <c e .... 'Pl<\u.& LGY'-'U<:' n_..~ P' Prin -.rcpunerea in vjgoare a cons 
tuWtro:r Jocu.itortlQr României. ~r!orHntea" unui POl)()f Şi d-e IlSL'Prire tuţiei din 1923 şi concomitont cu ea, s' 

Dicte.tn:ra regalS a Ici ţ.atol n a înlă.. a. celorlalte. abrogat toate legile şi dispoziţiile re 
tnrat acea... .... tâ C<Yl1stib.Jţie, pr~TJlulgând Ele inseamnă LIBERTATEA l\IUN- murUor anterioare fasciste, indeose 
.,oon6titllţia." lui din 1~?'J, bazam pe ro- CII, pe ~are Statul se obligă a-o apăra ale dieta turii ~atastrofale a lui Catol 
li ti ("8 de asuprire şi exploatare fascistă, (art. 21); înseamnă libertatea d~ orga- ale Antoneştilorj legi intemeiate pe 
ml):"ţinând t.otu]i unele a!.Jarenţe de le- nizare sindicală, care este vitală in mo~ toare, pe exploatare, pe ură de rassli, ~ 
ga.lila'~. Trădătorul Ailtr..n4'<;Clj a el:mi- mentul tie faţă, in lupta poporului pen- asuprire. Dar nu ajunge ştergerea 10; ., 
nat "?>.ni 1< ... Cln ..... "m·,...;e 1940 0,..1· ..... l''''""''e tru inrlepcndt:nta lui şi a ţării. Lucrul lă I '1 f ' ""-'V, i:". 0""1·~"· ~... ., u:; .. u. ma a egl Or aseiste. ~ iii 
de constHu~jGnaUt:ite din Haţa ţ.ldi, gu... acesta nu-l inţeleg încă lUlele persoane 'l'rebue reintrodus în justifie şi în ÎIl1 CI 

Hotărâţi de Il face uz, fn cu de ne
voe, de dreptul nostra de legitima apă
rare -- prea greu l.'ar fi fost, căci eram 
inarIP..aţi - dar .:1ai pres,J.s de toate con~ 
"tien.i că nu era in interesul cau7.d 
pentru care ne găseam in Ardealul r~bit 
să ne ldsărn a traşi într'un scandal ~ 
m'am adresat pe cel mai împăciuitor ton 
posibil, ofiţerului, spunfmdu-i că nu 
ne~Cl.m aşteptat ca ungurii să nu ţină 
seama da atitudinea, glacială desigur. 
dar c?~e~tă, a publicului romanesc şi a 
autoCltqllor noa~tre, faţă de membrii 
consu!atelor n1aghiare din Braşov şi 
Arad, . 

\'ernâ:Ml pur ~i s!mphl după O!'d:ine.!e bficiale saU particulare, tari in~earcă trenga administratie a tarii însuşi sd 
J".te w~~a Berlin. nrn9 de 4 ani poporul să împiede~e pe muncitori in organiza- RIl'VL DEMOCRATIC. care se poaclttl\E 
rumân ~i celelalte PN1O?n ('(l"JlocuitQa.re rea lor economică şi politică. A~est lu- reaHza numai prin CEA MAI STiU lE 
au suferit "lt~ sal'cinile: cor\"l~2ite f'i te- crU trebue să fnţl'leagă imediat. TA ŞI CEA MAI CONŞ'l'lINCIOASA tii 

! roarea fără a avea nici miU-ar mi.'limn.- Ele înseamnă LIBERTATEA ABSO- JU!~P.t:(t.fAU.1!; ŞI APLICARE A DlsrO 
' nlHI de drep1url om~ne!!ti.1tt ~!;tă pe_ LUTA A CONŞTIINŢEI: libertatea tu- ZIŢIILOR CONSTITUŢIEI RES'l'AUt 

l'ioftd§, nu a existat niCI u~i {te dt'OOt si turo~ cultelor, a căror exercitiu nestin- RATE. Autorităţile şi tnagistraturil~ ~ 
lf\galUnte In RomÂnia, a r~t demni; ~_ ghe:J~ e~te ga~an"ta~ (art. 22)~ li~erta~ea noastre trebue să devină executarii vi~~ 
nuhtl plae a celor mai l'.ornpt.e ~i crlmi. lnva~mantu1tu ,1 libertatea Ideilor ŞI a gitenli ai democraţiei în ţară, cari sus/ea 

-- A tât ar mai trebui, să tndrăzneas
cii cineva sii se lege de dânşii în nişte 
oraşe pe care ni le-ali furat, dar pe cari, 
vă asigur, in câteva săptămâni le 'VOm 
lua înapoi, a răspull.s, agret;iv, ofiţerul 
ungur. 

- Văd că d-ta porţi o uniformă, i-am 
răspuns, încât mă obligi să cred că dadi 
he-ai ales tocmai pe noi ca să ne spui 
asta, o faci desielu" dintr'o înaltă însăr
cinare. Oricum - independent de ma
niera in care mi s'a făcut comunÎCaI'en. 
- o consider binevenită şi nu-mi mai 
rămânE! decât ca mâine dimirieaţă să I9b
I'n confirmarea superiorilor d-tale. pe 

-~~=== 

oale bande. preset.. . lin şi supraveghează cu sfinţenie ordHtJ 
Reînbegraroa Constitutiei din 19'23 în. Conshtufl8 garantează tuturor LI- nea constitutională democratică 1'oflm 

seamnă.. că poporuJ român, prin VoUlia :~ii~~~A~~tE Cş~l\1~~~~~Ut~L: I Poporul.t~rii·le va da concursul ~i.ajl1.ţ~ 
!m ('.are 3. II1ătumt guvernul AntoncsCl)-- torullw In această importantă mlSJun~.,q 
Iti! rcg.imw hitlerist, i?i rt>gi\se,.te dreptu. LOR. PRINlO' GRAI. PRIN. SCRIS ~ ŞI Tot poporul român şi celelalte popoarellel 
rJle sale d"~~ratice, cere si~"1Jl"e ii pot PRIN PRE""Ă (arL 25). PrIn aceasta li- din România sunt ferm decise să apere1 , 

nSr1t.tJi'S un tmi pw:,nic, liber. indopen- b.e~t~te fundament~Iă s'a term~nat d~: cU orice preţ libertittile democratice cu- _ . 
oont ţi po6ihilitatea 1.rogresu!ui. f~l11tlV ~u persec~lt!lle pentru Ideologu cerite tu atâta trudÂ şi sânrre iJllpolri-C 

'fcX'tuJ dt>- princi!lIu, care Il.CJh;nră ŞI c:.0nvlngcri pol~hc?, s'a t~rminat cu va oricărui atac din afară ~a~ din Iă~ L. 
J)JlrE'JltnrHe R9mânilcr", Mile arti('Ol'11 5 fncatul?~eat PreSeI, s a .. te~IDat cu ~e~- untru. Şi tot poporul României este bo-;:: 
a1 ConstIMtţ1ei. ('8.", ~lru'ăt ,.ROMA- zt.t

ra
. 1 ~~ a ea conştU.t;ttel este temelIa tărit să cucerească si să mentină cU ar.;<r.i 

1\11. FĂ HA DY'-A)gl<}RIR:E DJ!; ORIOI1\"E ".
lciH p(}ht~c~. 8 Statul~n. ca c.ste c~eză. "tlele în InHnă independentă' ţării sale! 

j );;~'ICĂ.. T'I~ J,JM'RA SAlT DJIj n~",·- r:~c:e!vţ!~~[ll economIce, SOCiale ŞI pO-.;mocratice şi libere. li 
Gre, SE nUClJ.RA. DE LmERTATEA D 1 

. ccp:turile cet31eneşti ale Rowânilor LEONTIN SlLA.~Gm 4 
. . ~ -" . l 
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Def~ienţe politice Dela Frontul Unic 1\1uncitorese 

.. t· / rorll~neş I 
. 

PRIMA INTRUNIRE A SINDICATELOR 
~ po!1tîoe,. pen.tnx eare bera. este. 

;·~~1if;ă. şi impr('jnruită ntlIll&i de o coală de Mundtorimea timi.şoreană. a avut ieri ' problem€"le cele mai a~toa.re aioe clase pentru COllSolidarea l.-tbe'rlăţi]or cncertt. 
:~l"t7s, şi...a.u piordut mult df,ll ţinuta Iar 80- zi de ma.re sărL.,qt.oa.re, După a.ni il:l.de- munch»:esti. f.i pen:ru st:rângerea. forţelor contra 
'i CIf din etfdi. Unele Ml. ~ier&..rt ehia:.~ fttuga,ţi de neagră Wroare fa.s<.."i.stă in La' ordi.ne:a de ~ erau următ,oa~e1~ dumnanuhri hitlerist şi a descreeraţi10t 

<1 r -...ee ltb-ar putea da ~i. \chil1ta.t.ea Ufillanta' cari orjOO organiz:are, orice manifestare puncte: 1, Preg~~e, pentru prmurea legionari., C<k-i mai ales aci în Banat ma; 
~ Jooo'i m'gal~vntulw btneeHi.~t; ~ I~ I de soli~t~te prol€~ ~~ooperită., j\rmatet Roşţi, aliata ŞI el~atoa.re. 2, reprezi1;:tă un perieol. Trebuese stâ.rpite 

, ,l'M pM1tm1 tnălţatOB.re de auevar tii a 1Illei erau mabus,te In sa:n"'e, 11311. s au re- Ranoarlele din partea fabrlCilor. 3. Sar- numaidecât cuiburl1e de nă:pâ.rci hitle 
iobrll.cn~ 8Îllcer-it~ţi tn a oanvlnge, -1 deoobis porţile Casei M~citoreşti Şi. s'a ctnr1e Fr{)tltului Unic MUll'c~torese . faţă 

s: ,:Q tn~ ~l cnvA.ntJ.l ~ ţinut prbna în1:rtm:iire pwblici a. Front;u... de ela'S8. muncitoare şi faţa de tlltregu:'! riste şi J:egionare cari uneltesc oontr.a. pa-' 

Cal ce ee ~tooo. uită cii. IlUD.t auziţi şi lui Unic Muncitm'ese, Entuztaşti, cu f~ t popor. . . w . parului nostru. A arătat a.poi rolul tII"Îa4 
'.:"'~ ~}ţ.ii1or ~r:unte proVOMă o im.- ţele strălucitoare ® bucurie şi de f€T1U8 Intr'o Ctrv,âTIt~ p'~na de :mDet cefe>( 81 Armatei R<>:,oqi, care umăr la. U'lllM cu 
,~'''.:Sle 1tpsltă de or.l~ r~d.a.ţje. oonvi~ ci de unde au pus piciarul ! i""jstul L"'onti~ Sll~lu" orgamzatdr ~11l." 1 rmata româ.nă ltrrf'" pentTQ indeper» 

1:ntz"un procea p'Il'bU. nu ai dreptul ttă ~ I aemn, nu Vot' mai pleca niciodată, r~ • tM'1Y'l>at tnca t'in timpt~l fl'e'gahtăţD 
,;"r~:~i ceeace Intre ~ţi<vlL oehi este poate.8a- . zentanţii comitetului provizoriu al Sindi. I mi.'loorii municitoreşti a aratat n~e.sita: dlenţ:a ţă'rll şi ne ajnt.ă astrella. ~ 
"R.: os. eatelor s'au a..c;.ezat să ru.seute împl'"e'l1nă ' ',.ea, unirii depline a tut'UTOl' mun'ClWn1o't ltbertă.ţi1or demOC!"atice. Poporul intreU 

f~. :i' ..... .... • •• '-. .... '\-.-. să ~~ c::u. c:!ra~6 cft re 
:'1 :':'ttr"tm p1."O'eeS politic tn ptină de2'lVOlt:Bre. • ....... -._.::o-.... ~ ...... _._.:-..:~_._._ .. _0_._-.- - ~<~" ~!,J.~ S~ticii:"'" căci eIfi 

.1 ,~~ .. ~~ =~.ţi nmnL~ti ooa.mă Oi să su- . '.pelul Partirlu!:si Social-Deiiocrat ~in B;nat este garanţa mdW3pen~ei ~tr8- Pa 

\ ~ ;":~~.'~;U~~~ ~-~ . Tovarăşi. Muncitori Ţărani I fiinţa:re. a exploatării capitaliste, pentru ande 8.1l trecut soldar~ ruşi 00 mai calci 
~t , •• " .. m!apt:wrea SOClalismu.iuii pldar de ueamţ Nu. mai este iar08ll"e ti 
!.L',' '.~ -''', fll'l 80bre Şi to~ţeJ.ept::e. Există lm ~t Cet5~ InteleetuaD. ~ ~""..-

e 

:r 
o 
t 

f"l""~Il'e9II 0ll:li0geD, :p!lII5te .mârtmte _-t..-..I t......... v re de ~-
~-e I MUNc.noRI~CETĂŢENTI 

luIn.eştl. şi !Il sn~ lni _ea 8eIXlll"Ill Războiul E;ustiitor, care împotriva v()- , Munclt:oriJ au d:i.seu.tat apoi propune 
determinant al intors1.'1r.n' lleftŞteptate, ,~inţei unanime a poporului a fost des- Egalitatea tuturor cet.ălilllilo.r in faţa riIe coDlCI'ete in l.egăturră cu pr:i.mlrea 

Mai, df.stin~ ~ ~ ~pte ~xperlen. = 1ăntuit de un guv~ru pu.:; in slujba inte- legilor trebue restab~tă de .. înda~ " Armatei Roşii. S'a hatărlt că populaţia 
ţii politioe ~ o t'8lla lllJ.SU:ca. de HrlSt.oe atA resel.or străine de neamul nostru., a luat Odată cu anularea mtreg.J.l leglSJ.aţ.ii va fi anunţa.1.'i din timp, Se 'VOr' 'forIma 
deech.f8l In taţa su:terillţl1. sfârşit. fasciste şi hitleriste din ultimii ani..:va găl':Zj mtmcito~ e!:trl si ajute autori. 

Nr.s existA fn.d.of:re peste oonformaţia După jertfe fără seamăn, după ce au trebui ~ se procedeze la tragerea la râs-- tăţHe in nrenţinerea. ord'i.nei depline., tD 
ll'08St:ră. 8UfJ~teMcă. Ne plecăm ea.pul, din ,fost p.it:rduţi pe cămpii!e de bătălie pundere a. tuturor criminalilor de răz-
un e::!tOe.'J oondamno;biJ. _ ......... +a ....... ........,i... bOI'U, a tuturol' acelol'a c,,,·; au oprimai ziua când oraşul nostru. 'Va. avea. clnstee , .r--....., u .... ~ sute de mti de vieţi romc\neşti, după ce au 
ţen1.e. dar Neanmt a~ IJIl este tin noeam ~ , şi jefuit această ţară, a tuturot" acelora să. poată pr.imi. ;U găzdui Armata Rap .. 
'd" "'p'rtori ,.; A_ ................ . Cei _1 ........ ..;d......x _ naţiWlea muncitoare a fost sarăcită ş~ . ............. W Arm"'- R--A....!: A.J 

" I.J: ')" ~ ... .t'v~_ """"'" ........,;u t;... ..... v' d _~l • f cari s'au îmbogăţit pe spmarea poporu- care .I:>.u.l:'.~ Ctt al4 OUWoJ.Jll:1. ... ur 
~.~ lncătuş.ată am e ~e m avoarea uneI ţi' 

1 clici de profitori şi speculanţi, după ce lui prin speculă şi corup :- ' găreşte Şi rlftstruge pe duşm.a.nul nostr» 
ăl' ~ JlOMtră, ~ ea !nd!sperum.bilă oraşele noastre au fost greu lovite prin Hitlerismului, care se apară cu, ultime- de m~ şi Ire ajută la eliberarea A:z! 

. M\fura ~ şi precisă. a' a,rgumentu1ll1'Î logic: bombardamentele aeriene, după ce . a le-i forţe trebue să i se dea IOV1tura de 
~ , Stera mi polari, IlI:J admite alterărt !Il ex· fost secătuită avuţia naţională prin graţie. Poporul român, luptând dea-I dc.a1uM de Nord. 

. \ pusa Slmlbianţă suilete..'ld cheltueli de război zadarnice, hotărl- cum înainte alături de naţ~unile lib~ ~ fubrlcfldr 8ft1. dat "'" 
"i~~ . Deaeeea., ~Ie ~~ nu a.u prfne rea de luptă a poporului muncitor dela a le lumii, în m.mte cu U:munea SoV1~ I p arte despre feh:d cum decurge' orga.nt., /1 Şi ll1l?Or pr1nde, In.t- dacă prind mi ţin tml'It, oraşe şi sate a pus în sfârşit capăt unei tică., Anglia şi Statele Umte ale Amen- o . cltor!nrli. Pret; t deni • 

eli Cinstea acestui Nea.n pt'O'V::.e.c! ~%U'iri aventuri care impinsese ţara pe margi- cii, lupta prin aceasta pentru însăşi ~ zarea. m1.m .ujn . S a1I 

_,1 De8.Şt.epts:be ~ fărădelegi e.coperi~ eu ~_ . nea pr8.pastici. bertat2a şi independenţa sa în Euro~a I akătuit Comitete de Iniţiativa ~ s'au ~. 
I1JI M brun al clI. it I vii toare! (.-af; prlm€re ~ pentru a'legerea Cd 
~ ~ . ..' ,mii pr.ttrezif:.t.., ie5 1&. tvea.I , Ind dela începutul răsboiului Parti- Eliberarea Ard?alu1ui de, Nord răpit m1te""...elor de fabrici, pentru alc!ttrlrea 
,~ ~tor, ~r, dllcă. ~ oebl~l ~ţe- dul Social-Democrat a în'~eles s<1-şi I prin dictatul fascist dela VIena ,trebue Si:nd.katc1o.r Uniee in carI tntră nnmcl,.: 
'isI ept care să V!l~a: acesta-şI :a oglIndi un I strângă. rândurile pentru ca, împreună să fie răsplata imediată a acesteI lupte ,_.'. • .~.." W ~ 
m1 ad-evăr ntdes:mnţit: orlclne din neamul ~ cu toate forţele muncitoreşti, denlocra- române~ti. Jertfele şi greutăţ.iIe Care ne t01"ll Şl fun-choo.arn fa:'bncel Iara~, 
i ~~ &. săvftrşl~ e ~del-ege. ~~ ~-a tice şi antihitleriste, să poată pt~şi la ac- I mai aşteaptă nu vor ii astfel zadarnice. ge1"e :politi~ sau naţionalitate. Nunenil iij tapaŞ1t-o tn. tIhn.ă, cu lIn'p'reS1onanta lim..,te . ţiunea hotărîtoare pentru pace, demo- I A12turarea armatei la acţiunea forţe- nu este exclus din această orgam.izaţie.a'i 

& marilor mfstlm, De aceea ne91mlUl acesta 1'1 craţie şi libertate. . f lor politice antihitleriste a adus ,un aju~ tuturor m.uncitorl'l~". Proletaria!-' şva.t....... 
, tămas C\U'9.t ~ fără pă·cate In faţa hti Dwn: , " vo. ,\,o1ll ,""" 

~. A~ta o ('Jl'cd en ~ Frontul Um~ pe ~are Part:d,ul Socla~-. i t?r preţios pent~ i~bâ?-da cauze!. S:-~u- cinstit si credincios ea;uz:ei poporuhti. estJs 
Democrat l-a mchelat in spmt de fra- tam armata romana ŞI dorlIU ca mame ··t ' "--t 1 ..:r..--..1..'__ N ' 

bunooesul. lui politic, constant le trage ţ că 1 1 t ~ P t'dul ~ 1" M'~ tă t- rol i prmu en 'w.-d. •• e e u~.u.:;c. u:nuu age.tl'l ..... ~i ...1.1- .L. ' eas con ucrare pro e 'al'a cu ar 1 ~a S ... le o a ... e\'<;l.ra arma a a popo U, +-1'1' n_""""".f.""": ..Ii ............ ;.,.,_~H hit1en·~, -"=-
CA>CU.B .....w. aoeaată Juf'mnita.te lumeasc.'i şi C 't t st 'ul' 1 . }o .!:'L",V IJ'..o<A<'-'J'U 'iL ". Ull.-UJ.Uo.lU ~w. ,,1<, 
din o ,.".... d· "'~I,..-tă .__'-- _m_ .. _",""':; ~n o, munls , ,a, o prim pas ~ .. U,nel .- .......1_ ţi "I~-te -....1 d ._-'H!II 

k""~ ~"v·14 _"'j' ..... L'" .. l .... ""~~" 1 li ţ 1 t h t~ - MUNCITORI, ŢĂRA1-.TJ:, €'i U~ VL.u.,-.::> Da ODaUl.o/:L ,,;au, a.u ov""'-U~ 
.dl'-r'j _J-No.'~. T>-+- "_", am ~._ a ~ e PO, 1 lCe5are, era. c .ema,a sa lm- . '-- w t ~~~y UV"~~~ C't:llll.oL·.... ~ u= ~ 1 - _-c.. - - d C}iliTURARIl . şi dova:Iese prm !apteR:! lor ca. san. -.;... liti ~ dcl ~. . . ~ puna prm uptă neIUll'lcata vomţa a e-
'~ o po caelWVa, neex.pIln.S.lon.ist..ă., vărată a poporului român. Frontul Unic duşmanii ţării, vor fi fmpledeea.ţi si 91 
- W," când ana 1ncercat să ~ meordăm ·t • d ti 1 î f O eră nouă a bceput. O Românie â; tn...,:, u1 __ -"'_--L..-U'" oM st·A --1--.. 1 " }' -" -'_ f1-"- . munC1. orese punan u-se a~ e n run- v re =n mWJ,\;.u.un1.ll.lJ. 511 -ror.u. <lor 

uu:w......., aOOlaŞl lPO)(:l """ ~ilitate politici. nouă, a voastră, trebue făurită. Ea nu i dm brl..JI: S' h ....... xrlt w ---' 'i 
n&-& dus la insuc,.."" .(Vezi. -_ .. n..... • .J-'). tea luptei de salvare naţională. Dar în R .' . l' P ţi 1 fa ~. a. I Vr..<:\- ca ll1UJ.~ltO!'l ; 

........ - ..-.wi1.U. ~ poate fi decât o omaru.e aSOCIa J.SlUU- .-% ~ __ ~_ 
Politicul tiind de natuTă lumea3'Că ~f ne- acest }<'ront Unic, partidul nostru n'a lui, strâns legată de celelalte naţiuni ca- din fiea.re fabrica. var ~1.4 memoră 

eesit.â.nd a~m~ lumeşti .se illtâ.mplă ~ ace- văzut un vremelnic mijloc de acţiune re păşesc pe acelaş drum şi mai ales de către autorităţi, fnC1Dloştlnţândo.-re de:-. 
ete' arme să fie tocma:i'negaţia bunelor ca1i~ iii oricât de important ar fi el, ci pr.i.mul marea Uniune Sovietică. spre uneltiTile 'hitleriste şi le:giona.re.' 
tă.~ B'lfleteşti. Lipsa de scrupul viclenia pas hotărîtor spre unitatea organică a La luptă pentru acest ideal vă cheamă Acel muncitor. care nn ,va SU'bscrie ~~ 
minci\lill8. şi un f:n.stinct ~t de a sări clasei muncitoare din România, pe care azi Partidul Social-democrat. Muncit&- ste lll"'JIlOrli se d9tllari singur ca bitle i 
in spatelt :Indoit al ~u:!., Jltmt caJ.i- O doreşte şi o revendică cu ardoare în. - I rilor cari constitue vechile şi eredincioa- r!st, ea trădător al c.a.uzei munci.Wrlm.ij' 
tăţi" fărră' de care orice politică este ~_ treaga suflare proletari, după aproape se-le lui cadre să se alăture aemn toate :zi al întreguhri popor. .~ 
:t.a.ră. Cinismul, bârf.ea.J.a şi lăudă.roşen:la, u~ sfert de veac de zadarnică ÎnVl'âj- 1 conştiinţele libere, toate conştiinţele 
sant !lucruri tot atât • indispensabile _ bl.l'e, muncitoreşti din această ţară şi toţi cef Dt:trm terminarea r:alpc)"aIte'tnr ~ .. 
iar smerenia ipocrită. este ttlMO& fără ~e După ce acţiunea de luptă a Frontu- l ce trăIese din truda lor cinstită. şul Kali, ~ şi neobosft: luptător srnru~ 
am poţi lua parte 1& acest bal mascat, cu lui .unic muncitoresc a fost întărită t'8.Iist, eue recent a sclpat dîn temni:ţ8: 

Cărturarii, cari în vremile trecute, t~~"'-"'-- fascicli 'IlllId'e a zăcnt Ri."': ,,:tAt mai tragic, m. cât ~ o realitate nu prin conlucrarea cu celelalte organi.za- 'dA.J.(:I,l,'.ID.J.\A ";'.1:- 'T" Q~ 
lipsită de 00llBecinţe. t-ii de stânga în frunte cu Uniunea Pa- s'au ţinut departe de socialism, au dato- soferit tmpreună eu mji !d l'ID.i de txwa.-l 

J"-' ria să ni se ralieze aenm. Muncitorii sunt 
.Astfell!le tntâmplă ca oa.m..::ni i5 avangardă triotică, s'a înfăptuit fn cele din unnă şi ei şi împreună să luptăm pentru in- !"aşf de luptă pentra. eh"'beTa.rea patriei, s. 

C8.li eu dinarn.ia sufletulJ..i 'OI' a.u spart t-e- Blocul Naţional Democra.tic, alcătuit fiipt:uirea Idealului socialist.. arătat finpol1:a!nţ!: elatmlu4. muncltoreso1 
tatea duşmană, odată. ajunşi. hLtro zidurile din Partidul Naţional Ţărănesc, Parti- in Jur..a pentru. asigurarea 110ertăţfi. şil 
etteerite, să se simtă stingheri, Spiritul &fa' du! Naţional Liberal, Partidul Comu- Pentru prima dată in isforia soCÎans- ~mocraţlel, pentru asjgurarea ~l 

o j oeri::rt ea.t"e incepe să fiarbă, perverUrea, 1a- Dist şi Partidul Social-Democrat, şi che- mului român, s'a înfăptuit în cursul a- ţPIOl' guvernului Bloc:::Wn1 Na.ţronaJ. l)e....' 
.. ~ crltatea eaTe tnf1oreşe, s:mt temea ~kmente mat să înlăture regimul de dictatură, cestui războiu, infrăţi.rea pe teTenullup- reocratie care este gUîvernu1. po.porolutJ 
ID.! eare-i tree intr'o dumroasă. rezervă., I să rupă relaţiile cu Axa, să închee ar- tei comune a ţăranilor cu muncitorii, A arătat că. mişcarea sindic:alisti .nu mal, 
}'~ Tot trecuhI româ.n~ dovtdeşte mrestra- mistiţiu ~ s~ ~onducă ţara ~re pace, Partidul Radical-Ţărănist înţelegând că ~..e ceeace a:fost. Nu cartea de membrui 
;d'~ noastră con:~ativă, in ~~s id~~l~ic şi I democraţIe ŞI libertate. salvarea ţărănimii muncitoare stă in So- ;;.n.ută. !Il ~ ea şi buletin~, de in-I 
sA I~ prooes, şi ~e1'lclenţa 1l'Oastrâ politica oda- Lupta acestui bloc a fost încununată cialism, s'a alipit partidului nostru, for- ecrjeI'e, nu nmgnele stmt ehezaş.ta e:b:'l::Ieo1 
~O bi. ce am câştigat lupta de ~aunare, de izbândă şi astăzi un guvern de lichi- mând un tot cu el, pentru a eIâdt tmpre- rării noastre, ci Ilum!li lupta acti.vă.-! 
cU! In acea;st&, văd cheia tuturor durerilPI' şi dare a răsboiului cu Uniu.Ilea Sovietică ună un mare partid al muncitorilor, ţ3- discipImată ţU unită in bloeul de oţel al 
riJ~.~~e~Ior româneşti. Trecutul a dove-I şi restabilirea libertăţilor publice a luat ranilol' şi cărturarilor, care sliaducă un Frontului Unic MunCitoresc, Sarcina sin-, 
vi+~t, ŞI v;ttoml va 00. mpI~ta ~gumen:tele, in mâinile sale put~rea de stat, El tre- aport temeinic partidului unte al clasei diaLtclO'1" tn momentul de faţă., când 

'ea adevăratele nI"""' romA~~ t ~ in muncitoare care va trebui făurit. ~ ~~'~ ~7W. au avu ~ buie să fie susţinut de întreaga ţara hoardele bifleriste împretrn.ă eu complicii. 
di~r:ufl.et de per!~tă omog~llltate, dar nUlll&l această acţiunea sa. Trăiască Unitatea de acţiu.ne mundto- ~or. fasciştil maghiari stau la groa.n.iţă, 
"o,lmiprejurăt'i:le lumeşti j-.a:u despă.tţit, S'au ••. J;._~ ffi 1 din +<> - ts' 'di W •• 1 
:ujl'ămt wdreme cari s'au tn+.les tocmai peen. Intran~ m acest ~vern, Partidul reasclf! '';<.\.llU a.~, or ~ra ,1 n ca eaplU 

., )'\O tru - ţel ă t b 1 al şi ahia aşteaptă mom:entul să ne atace 
le.lrneă In profunzim-ea lui suneM aeasta est.. nţ.?s" a In es S t' con Ti uev ba ~ lv~ea Trăiască Paceti! 
reţ!erfect; cinstit, . • ~rll pe care ,con,~uar~a ras OIU Ul ar din spate nu este numai hrpta pentrU re-

i . fi dus-o la peIrea Slgura, Dar pacea ca- Trăiască victoria Naţiunilor Unite! vendicări.Je eoonOmlC"e a1e mundtorimii, 
n:'. Iată dţ"OEl. pest tmpr~jTdtri n10mentsne re va veni şi libertăţile pe care suntem ci hl primul rând este de a fi şira spjni~ 
tI ~. ~ 1 ă v Trăiască victoria Democraţiei şl So- • lo"" ... • d l'b ~ ..• ;"' .... ·ivnie(t şi eTitiee, cred i'n aeeA~tă pro-ft..n:t: datori să le cucerim şi sa e p stramt nu ')' l' d' t A 4- ăJ ra a. .mpc.eJ. e e 1 €:-rare te/taia a 'Patriei. 
!.1fune nealterată, care sing"lră va reacţiona însemnează decât cadrul în care se va Cla~wmu u\ tn ~umea m. .. , eag Pentru cucerirea şi menţin era. indep'en~ 
~.~ţ)Otriva a tot ceeace este- reri'tln şi contrar desfăşura adevărata acţiune a partidu~ dentei ţl':-l cheză.<da. 'Vii+orului n.:osnic Q' 

~.:irii noastre. \" I lui nostru care consti.tue însuşi raţiunea C?Ml'r~TUL ~ :AL I fencrt ~in'treguiui po~r. s;~, 71 
1 : lui de a fi lupta poporului muncitor de- PARTIDULUI SOCIAL - DE--'_:' ~ - ,. 
el LVestur'l PAVEt; p. BELU . la ora~ F sate pentl'U comp'lecta des- .-' l\1:0CRAI DIN BANAT.. ~ ;~!I:' f' , L Oli. Cimpon~~~Lj 
! "'-- -~ ... 
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~~"If~ ti....,~ 

: .Q6i_ pvWicikltle.. ~a.\Ilt'\. ~aţ~ 

lAtIJllfIilin:!§frlllţia t~~efOD: 47-83 

~~~~~~;iOtiP~ 
ti .latta;~rea ~şi :i$P. <U2- .. 1' 
I rEa ~~~u:.ntd.e!~r 
, ~~. 

1~.iP.fL.J;:b~_,-JÎ'»'~""~~~·'~oJ 
!Uijigcim vânz3iÎ şi curr:părări 
\. de iu:..obile, case femiliare, ca.3e cu raport, 

locu.ri de caEe, pii;~fulturit moşii etc. in 
Timişoara şi jur. Ag(:ltw", .,Balcan'·· 
Eer~i Ghe, Timişoara 1 Str. E-~gen de 
Sa.voya nr, 16, colţ cu E, lIagurc=u. 'Te
lefon 34-50, Inreg- Of. Com. No. t:lOH 
111)44/1941. 

l)c, vâ.nza.re in Circ, I. c...'!.Să. familiari nouă ,i din piatră arsă, CL: 2 C2...'112re mod~rne 
~ toa-te del)'Xiinţele, teren 203 stp .• gri
dină eu pomi fructiieri lei 2.200,000-

ZIARlJL »DACIA« CAUTĂ LOCAL 
PEN'fRU REDACţiE ŞI AD:'t'lINIS· 

. TRAŢlE, L~ CETATE. Or·Ei.~TELE. 
SE VOR ADRESA LA TELEFON 
14-59, SAU PERSONAL IN LOCA
LUL TIPOGRAFIEI »DACL'\ TRA:' 
IAN.i\«, L STR. LENAU" (CAZE
MATE), 

Caut locuillţă. în centru Elj"-u.b,,:ti., :;au Ce' 
tate, compusă din 3--4 camere şi accesorii 
O.furte la DI'. K'J.liner Iosi!, medic dcnti.<;t 
Str. M:art:irul Ciord:aş 7. 1163(7963 

O~, costum gris bărbătesc nou - PBlton 
negr"l cu guler de b!:::.nă. .(stofă engle 
zească.), Str, ştefan cel Maxe 31. Băciinie. 

1764f7964 

(,'s,ut urgent local PCUtru şc.oa.lă de gi:nmas
tică, poate să fie şi subsol· Adresa.: Libră
ria "Dacia." ~tr, Alba Iulia nI'. 5. 

1765/,,965 

Romin etnic caut f:larviCî la. intreprindere 
sau firmă. ca om d~ inc.redere, poocd trei 
lin1bi. Adre..~ la ziar, 17>38/7%8 

Un dormiiOl' vechiu de vâ.nza.re la str. Plaio 
nr· 4, parter. 1767/7007 

Dt închiriat camere goale, mobilate, gars0-

niere, mag-azinuri de ool·onia.le, deli;::atc.qe, 
Bodcgi, Alimente, Resta;J;I'a.D.turi, cir • 
ciumi, cufetăl'ii, Hotel. de v.â.nz.ut> sau de 
in-chiriat. AgCntura Eugen Fî1l1a, Cetate, 
str, LonoyiC). 8, a:parl. 5. Inreg· 1421 
11740/1943. ) 

Oa.~ă fa.milL'\m tn FrateIia, 3 eamere, bucă
tărie, spais, verandă. blclUsă eu stiek, Ro
lan E-'lSlinger lumină electriea fâ.n-:fută 

in curte, gr~diuă cu pomi fn.etlfcri 650 
!d. p. Preţul1.600.000 lei. Ag~ţia Eugen 
Flala. Cetate, sh". Lonoviei 8, &p. 5. Inreg. 
142!11HOfHH3. 

O ~-ă 2x2 camere şi 2x1 ea.me:re şi depen
dinţe o grădmă de 2 jugheI:e foarte ~. 
tajos pcntm Sanatoriu tn ~ ora.,~~ 
lui cu preţul de 14·0(}0.000 lei... Agentnra. 
E'lgeIl Fia.la, C!tate, str. LoIlOV:~i 8, apt 
ă. Inreg. 142/11740;'1943. 2423 p. 

~IAtlil!)"k~H I ;:~c:aH·-Li.i0'W'*"""'"'I· 
. J~~ . 

. . 

Timişoa.m ill, Str. Treboniu Lamean . 
Nr. 5. - Telefon: 16..76. 2345-
jp(~~ .. 3PlrW',. 

Do v§.mare o motoretă. 60 elllll tn perfectă 
stare 00 funoţionare şi ctt 'C8,'ociucun f{)al'. 
ta bUll& Adresa. Miille:r Guttenbrunn 9. 

17615/7966 

De rinl.aI'6 in Cire_ m. casă e:n raport şi 
parter inalt compusă din 2x1 r~:-,lere şi 

2xl camere, toate mod~me şi dc~ndin. 
ţele. Apa,dud şi canalizare, teren 255 stp. 
l:li 5,500.000. Agetura. "Balcan" HCl"bei 
Ghe, Timi:}oara 1. Str, Eugen de Savoya. 
N'o, 16, colţ cu E. Ungur~an;:l' Telefon. 
No. M-50. In:reS. Ot. Corn. NI> 601/ 
1104411941, 2-i29 p. - - - - Pierdut geantă de piele eu diferite acoo şi 

. S'a iuiiinfat un birou oe miJiocire a libelul de pensii L O. V. Ro in ziua de 4 
Mobilier pentru cârcb:mâ de ,:vânzoIc. Adt'e· căsă.toriilor "IN'l'ErD!~DL:lliA.". Ono-- Sept, a. t:,la Fabricile Unite de La.cun 

1 (53 !7~.)3 cu hn't ... i1lcrooeroa.. discretia ll~"ld peneş Curca.n. nr. 4, Glisitorul este rugat 
• garantată, Propri~tara firmei }Ialls 
Caut lccuillţ.ă, 2 cmr.erc. CU tQt comorluJ EarlJara. (Borisca), Timişoora m. Str. a le preda m.v~1idu~ui P~i1~ Du.dnic pe 

UNEI :r AGIN1 l\n:~nSUIUA..· 
LE INCLUSIV NEGATIVlJL 

FORMATELE MAl }lAIU D 
CALClJLEAZĂ. CU: 

BANI 
FIECARE COPIE IN 
Pl.US, 'SE EXECIJTA 
CU JUMATATE DIN 
PREŢUL DE MAI SUS. 

.. , .. li: LA 

BlTL. DIACON0V10I JAlGA " 
v!s·a.-vi~ de Pre[ecturf. 

TELEFON: 280 91 :1: 

8aţi: Rusu, Str, Gh. Doma.'}nean: 27. _1 raţii c:>r,l;1;lţi Sllut rllj!;J.ţi a se adr~ şi V()J,)C3e1e S, P. A. din Timişoara, Spl. 

sau una. earn.ern lR fel. Adresaţi I. Grim- G!'TI. DOO1r",,:mronu Nr. 12, 2..~g a<.:resa 8'.tSuu.n::tulU1 la fV'ma t eont::n bu- I 
berg ITI, Str, Crişul 2. 1760/7960 na recompensa, 1170 &. Ci:.:;'~~G~Jittkt&Jtillit!iiD3Jk-~ 

~~~.~"",r"I'._iii"'",·"",,_w"'_iiiUW-=-~~Gi'l1,":,,:"t"":,-::-'~!W'I .. e_ .... ...........,~.'f!:-,*,"?'~ e~ O\!lI'f'JI'11 ~:;!r 'Irrl"ilI111I)\. H« O IHIIW1@mll 
IOt+;:;;\:1 (~ " D '( Ţ {} 1 Plji\illl II!iiilll\i!!1\ i' {~ ~ l. fi A IHHPi!!1l111 illj?I\~I! }\ POL J O 1Hlm\\l:'~\;b;lq':ilLll {, () ~ ~ ;0 ii:,::, i: ~I i,Jl!l,ii ii !;~~. . I!;" 

==, ---- . i d 't" , ~ AzI pnrmul fl1m emartean 
Azi premil'rli. mrr.epţi{)nală. Un fllm ::ncf.Z 0mare In ~nsl.La.i.O CLARA CALAMAI, MARIA MER-j Azi pl'el'uiera pnsJonantulni fi1m ' . II 

dramatica: JEA.N GABIN m CADER m.mERTO :M~1<~LNATIJ v :f ~ \fALS A'!U! } RICAn 
P~OLA B\RBAR.\ 'j FL1ftllRA p,,~!~.n~·1 . _'\i It'!. tw,~ 

" .r • S!rr".I'~ ~ IT~~q?, 1..' Al''-'DREEA .~C?IT intr'o oome·~ !1~" n· :, '\t~1~ 'il~ . (Două. ii1imi şi-un alrut) 
.eu: GlA:I'TAV DiF-SFL J;.U U ~~ \io" '"' die cTil1lL."la.lă.. nUI\ l\uHh d ~.cu: Cari BrissOD. Comple~tu' 
ţ'~"~~r: ~:.ll~nlt!!I'\ a1a.urideMireHle Dafin. şi ~j)~ O IIUI\~~~~ CEtr~I}A '!ULni!i6Ila~ghi,Andl'OOC1}4'..oohj'iMiehY Mause .. ~ ~rn~.rnti 
'" h'\ ... i;. !.1 .. ;,"t.~ il 1\1 lclevre. Romanul unm mândru "h H •• .r:.1 :r,.~ '-~ci... . Ol:!a &IbDUI Reprey,entaţ1l zllm-oe 3 01 5. , 

Incep. repr. 3,5. ofiţer spO-hl... ln~p repr.! 3-5- ~ , Ultima la 7 fix. Duminecf. 
'PPtl.tl'll Dumil1:':('1 ~; ~;'J ;;~t()r; re \-!l!'I(} ~n p!'('?;lfJ{\ bHete la easr.l·ie cela orele 19----12 si lG--19. ~ Incep. repr, 3, 5, 1. .~ 11aLi.r;~u la 9 şi 11. 

L .... ~. _4MPztmrF!!?!_ I - ........... _ ro.....- j ••• • PVWrmn _12 ~ aM. • .. 4 I ~. 

,_. ,--- -"-""- "~_.",,"- .0 __ ..... ' '1 

1 
E 



VlDref, 8 SE'p!!-m.~..!~ ___ .-a. _______ _ 

'_}NOUL SElHU AL "APARARII PA. 
• I~,flCE IHN nA..."'lAT" se găseşte in str. 
, Nr- 14. Cei interesaţi se pot adr()sa 

Intre orele 8-18 şi 15-20. 

i DIN pARTEA "APARAlal PATl~IO' 
Iill DIN BANAT' primim urmawarele : 

#",legaţie de ţărani din Şag s'a Pr€'7A'Jltat 
,~iul A piirăxi,i patriotice, rug-dad să se 
arvină ca fostul primar Alibe.rman din 

.~ . g, ,oful orgnnIzaţiei hitle-liste sa. fie men
ut in stare de arest împreună cu compli. 
săi hitleriştL Acest primar, după două 
de &rtst a fost pUl! pe picior li,ber. r>e

meni "Apărarea patriotici din Bf!Jlll.t". 
gă pe toţi cei C1lri e1.1nOSC C1lPc!n de sa.
j la ordonanţele gmi'ernului blocului de
ratie, să le denunţe la timp. 

DA.l."IlIE J'E~'TRU SINISTRATII DIN 
IIŞOARA. Industria textilă "Romitex" 

Timişoara a depw:l P. S. S. V~ 
, episcopul Timişoril printr'un delegat al 
suma de 100000 lei spre Il fi impă.rţită 

, traiilor din TlmiŞ<mra. Episcopia a. ce. 
rapoart.{'le In ca.uză. dela. parohtile din 

PL.~TA BUR."'reL()R ŞI Pr::S:';;::'IUlR 
. V· R. I:n Yed&ea plăţii burse;Jr şi aYJ' 

ar~.a de fnmilie a l\l.l'r.ii 1. O. V. F... din 
Timiş-Toront..'\l, un rcprezf'..ntai!1. al bi 

ui judeţean 1. o· V. R. a plec-at ia Bucu. 
ti pentru ridicarea ordonanţe1<ll'. 

- CARNETE O. F. R, PENTRU LUMEA 
O. V. R. Direcţiun~ ~nerală C. F R. a 

i8 biroului judeţean 1. O· V. R.. carne
de reducere pentru lumea l O V. R. 
ribuire8. &.cestor carnete se face zi1nl~, 

E
biroul 1. O. V. R. al judeţului, intl"e orele 

1 fi~. 
,- t.'OATE LTJCUAIOLE ŞI EXA7<1E
$LE şCOLILOR Sl'.:CUN.lM,ItE S'AU 
~AT. Toate l!"Jcrările şi examr~al'le şOO-1 
.br seeundare teoretice s'au amânat pentru 
~t& de 1-15 Octonuvri.e. 

j'- OOOOAŞI~LE DI<~ :UATASl~ SE VOU 
frA.TI LA C&"II'I'RF]LE SIDI~I()ICOLE :NU· 
;~ PANA LA u SIw.r~MVmE. Cres<,ii
J! de viermi de măta.ge, cari nu şi-au in-ru !ne! drePtTJri1e pentru gogoaşe1e de. 
. . l!IIe vor prezenta la şefii oo.ntNl<>r ·seri-

din jud-eţ, până. la 12 S~pt, dată 
~ ee tDohee toote plăţile. Dr1a a· 

dat! plata 8& va face numai la Ca
Statului din Timişoara.. 

INTRAREA IN F'UNC'J'IE A NOULID 
tNSILIEB CUI,TURAL 1 .... 4. ErI8COPU. 
fI'. ROM. A. I'DHŞORII. Pr. Dr. Victor 
;~uce&llu, paroh in Timişoara-Iosefin, eu 
~ de 1 Septemvrie a luat agende1e ~
~ culturale ta caIi ta te de consilier' rele
~. demnitAte ee i-a fost tneredmţată de 
~ rparh:!a1ă ordinari\. din acest An. 

Incepând de Joi, 7 Sept. 
Cinematcgrt:fels 

'·,tAPITOL THAtlA 
6' 

APOLlO -
vor proiecta 

3 documentare sevietice: 

~ ~.' Armata SnvieUcă 
t Pora~a tinEretii 
. Diverlisment -ros ~. am {;i1Cnn 

. Reti. eti bilete la timp. 
~. 

, 0j 

1 
~ 

- NOUL CO~L<L'lfDANT AL AEROPOR
TULUI l'BliŞOABA. D. Gheorghe Moţica, 
originar dt:l judeţul Arad, a fost numit co
mandant al aeroportului Timişoara, Dsa 
Oi-a luat postul în primire. D. Stafiescu fos
tul comandant, a. fost transferat la Craiova, 
I,lrmâ.nd să revie la Timişoara in alt post. 

- REDACTIONALE. Dintr'o eroare, in 
articolul d-JrJi Traian Iancu, apărut în Da
cia, degpre •• 0 nouă operă bănăţeană", s'a 
publicat participarea la "Intâlnirea. mu:rj
('-3,11\" din 1929, la "Via Brediccnilor" a d-1or 
Filaret Barbu şi. C. Miu-Lerca, 

- ŞOOLILE SJoX)(JNDABE DIN TIMI
ŞOARA VOI' F'UNG'J'IONA IN ORAŞ. Şcu
Ilie secwldare din TimIşoara, in urma schim
bării evenimentelor yar funcţiona in loca
litate. Cu:c.'f"J.rile V'Ol' Inoope la o dati. care 
ee 'Wl ftJluuţa la timp. 

- LEG_-\TURA TI'~U~(.iMF(()A )~l'RE 
!lOSCOVA ŞI BUCURE:,H. be ~on;lmjcă 
oOcia.l ei l~gătura tel~·",hor inL."U Moscu· 
va fi Bucureşti a fost r,~!llaoiJită. 

- DONAŢIE PENTRU SPOnffiEA 
FONDUJ.U( nE CONS1'RUOŢIE A CATE. 
DRALEI OUT· ROol[. A TIl\UŞOIUL D. Ge
neral Conat. De.lieeanu, prefectul judeţului 
Timiş-Torontal a donat pe seama fondului 

S I .... 
- D. SEVER BOCU VIZITEAZA LA

GARUL }'OŞTILOR PRIZONIERI RUŞL 

D, Sever Bocu, pr~~lC<iintele organizaţiei 
Partidului Naţional-Ţărănesc, a ,'izitat la.. 
gă:rul de prironieri ruşi de lângă Timişoara, 

- D, Dr. ROl\IULUS POP, FOST DEPU. 
TAT DE BIHOR, A )<'0-"'7 NU1HT SUB· 
SECRJ::;T,\R DE STAT Le\. MI.sL'o)TEHVL 
Al<'"ro.I<..<RlLOR INT~R~E D1· dr. Romulus 
Pop, foot deputat de Bihor, a fost numit 
swooecreta.r de stat la ministerul de interne. 
D-8a a fost investit la cO~Qriat:ll general 
al refugiaţi lor, al căror îndrumător e&te. 

- DI8TRillUJRI DE HAINE PE!dlir 
INVALIZI· In ziua de 7 Sept.emv.rie va llV.:a 

loc la Prefectura Jude~'l:ui TlmişTcr,)ntal, 
biroul L O. V. R. distrJr.UJ.,.~'" ~ îmbrăcă
minte pentru 30 !it mVRJ.J;i d!/l 8c1l.'e]ul 
război. 

- DISPĂRUT 'una valiză în seara 
zilei de 25jVIII. a. c. in gara Inoteşti 
Prahova din trenul special cu refugiaţi 
C. F. R. ieşeni Rog frumos a ni se tri
mite actele ce se aflau într'un plic mare 
pe adresa Toma D. Novac Insp. Şcolar 
Rădăuţi evacuat in Lugoj. Expeditorul 
va primi o recompensă de 5000 lei. 

de construcţie a Catedralei ort. roUl. din - CJOrS.\lETICA, Olga Steiner (Bul. Ca-
Timişoara lJ".una de 10,000 lel rol 6), deschis a. m· 1()-1 P. m. 3-7· 25.15 _ ................ ~ .................. . 
Vizita Apărării Patriotice din TEl1! şO.lra 

la iagărul de pr.zoni~ri 
Populaţia întregei" \ări desmeticită dm 

coşilldrw ,eroarel laS(!J.Ste pume:;;\.e ar
matele SOYlt!tlCe e!lOel'atuat'e cu el1tu-· 

Zlasm, cunVll1Şl ca dln co!aboran.:a s~ran
să CU allil\ll va eşi o Homanie nouă, li
beră şi lIluependenta. Alaturi de ei au 
revenit 10 CaiJltala 3 divizii de 10Şti pri
pomeli romam inarmaţi de t>oviete pă
şmd cu bucurie şi mulţumire prin mul
ţimea care-i aclamă. 
Apărarea Patriotică din Timişoara, 

stare oameni, cari au fost trataţi ome
lle;;Le, SlUlt llOen ŞI OUC o vla~a ouna. 

.Pnl1 conl.act d1rect cu pr1L.uu.l~ru S Q 

aHat ca au aprox.unativ 5u d~ OaraCJ. 

pentru liOOO W:: persoane, cea mal mar..: 
parte din ele pune cu paraZlţi, laI' maJu
.itatea prizOIlleru.or dorm pe campul 
liber in zdren~ele lor. Mal departe s a
mai constatetL că. alJmel1taţia e llesatlS· 
făcătoare, încălţămintele llpsesc cu de
savârşire, in loc de haine prizoni~ru 
sunt îmbrăcaţi in zdrenie, iar paltoane 
sau pături n'au de loc. 

, organizaţie de sprijin a luptâtorilor pen
tru libertate şi de ajutorare a victimel.or 
teroarei fasciste, sub imperativul dato
riei lor, a vizitat in ziua de 4 Septembrie 
1944 lagărul celor 6000 de ruŞ'llncă pri
zonieri din oraşul nostru. De1.egl:l.ţ'a e 
fost primită de administraţia. lagarului, 
care le-a dat câteva inform3tium asu
pra. bunului mers al lagărului. Din mfoTN 
maţiile Comandantului reiese că )agă
rul are menirea de a conserva in bunii 

Apărarea Patriotică face un apel căl
duros la conştiinţa fiecărui patnot cin
stit de a se inrola in opera de ajutorare 
a acestor victime a teroarei fasciste, căci 
prin această datorie indeplinită am pă
şit pe calea luptei pentru o Românie li
beră, independentă şi democratică. 

f 
__ f, •• , APARAREA PATRIOTICA 

',.; ~" . DIN BANAT. 
.............. , ..... , •.•• .-.al .-0"."''';- •• , ............ __ III ........... . 

Il 4PTE DIVERSE --
lviolul fer.an 

Loblrât LI 
C3ie 8 mitraH~t gara Vinga a fost 
c.~oralul JanQQrJl Vasile fiarea 

!Il Jiua de {) Scpte.ruvr.te, la orele 1l.JO un 
avioo german ~tt. up 110, a mitra.. 
bat gw:a V in.g<\ ta.ră să fa.câ :victime ~ 
neşti. 

La. inapoierea avionului către Acad, ca.pooo 
ra1ul jau<iann VUlle 10 101"'e&, t.r'aga.nd cU o 
puşcă mitralier'ă, l-a doborât. Avionul cu,.. 
prins de flik-ări s' a p.că.buşi t la pământ, in 
margmea comunei Vlllga, pe câmp. Cei 
patru aviatori care se g!kleau in avion au 
fost gMiţj morţi. S'JIblocotenentul Webtr şi 
subofiţerul Binter au foo.t SCOlIi de sub dă..
rămăturile avionului, numai bucăţi, ilU' cei. 
:lalţi doi au fost oomplect carbonizaţi. 

Victimele au fQst inmormântate in cimiti
rul din comuna Vinga, eu toab;! onolnl'ile cu
venita. 

N&''iOROCffiEA UNOR UCE:NlCI 
Ioan Să!ăges.n, Aurel LaJ:in şi Ioan Deluţ 

~ t 

dW.a căminul d. uOOllici din Tim:ş.oanA gă
fIlInd In Str- PreYer o gr..madă, AU lua~ In 
mână. Incercâ.nd să o demonteze, grenada a 
t*p1odat. caWlâ.nd.u-le răni grave. Toţi patru 
au fost tra.nsportaţi le. spitalul dr. Câ.ndea. 
din Timişoo.ra. ~t.rr.l a li se da primeloe in
grijiri. 

MUNCITOR ACCIDENT.U' 
Ioan Ghunieş, în etate de 51 ani, dornici. 

liat în Freidorful nou, in timp ce lucra la un 
strung, şi1 amputat degetele la mâna stân
gă. Acci.dentatul a fost internat in spital. 

A MUCIT IN DRU~l SPRE Sl)lrAL 
Locuitorul Alexandru Boţog, In etate de 

51 ani, cu domkiliul in Timişoara, etr· Ru
dăriri NE'. 3, in timp ce a trec-.Lt prin piaţa 
Unirii, i s'a făcut rău. In stare gravă a fost 
transportat cu salvarea la spitalul de stat. 
In drum spre spital, nefericitul om a murit. 

Zdrobiţi de durere, vă~. Maria SJ p~rcia:nu, mU1ă, prof. Maria Sup&rcianu, 
soră, Iuliana Supercianu. soţie, Tiberiu Supercianu, a.nun!-ă pierderea 8cumpului 
lor firlJ frate, soţ şi tată .. 

aVe Miron Supercianu 
răposat Intru Domnul, după o scurtă dar grea suferinţă. Ia 'Virsta de 31 ani, la 
5 Septemvrie 1914. 

Rămăşiţole pământeşti alt scu.mpu lui dispărut !le var inmorminta .loi. '1 Sept. 
ora 16 din Colpela Cimitirului din Timişoara-Fabrică. 2550 

'O T I 
- NOUL DlRECI'OR GKNERAL A~ 

TEATltEU)R. Suntem informaţi că noul 
director general al Teatrelor Naţionale 8 

fost numit d. Victor Eftimiu. Dl. A Butea
nu, In :idarul "Ecoul" scrie următoarele Îl: 
legătură cU numirea dl.rJi Eftimiu in frun.
!;ca teatrelor româneşti: .. Victor Eftimiu. 
fost inchis luni de zile la Tg· Jiu pentPU 
convingerile sale politice de stă.nda Caşa 
mar-strului Eftimiu care era un mu'zeu de 

I
artă românească m'odernă - am putea Sp"l· 

ne cea. mai complectă colecţie - a fost dis
tr.-l1>ă intenţionat de un avion grman in 
picaj." 

- Si<~DIUL PAR1'lDULUl SOm.\L..DEo 
ăIOVKH'. Cvmll.etul RegiOnal din. Banat 
al PartidulUi Sooial-Democrat din R.omania 
aduoe la cunoştinţa membrilor şi a1Dlpat.i.. 
zanţilor că localUl provizorlu al partiduJ:Jj 
se gast-.şte în Circ. 1., Piaţa Mă.răşli NI'. 2 
(Căminul llpc.gd'aJilor). Membrii vechii p~ 
cum şi aOO18 cari doresc să se Inecrie în par.. 
Ud se \"Oil' prezenta ad "und& "Vor prUni toatAII 

. t 
tamunle şi io.drun:::ările necesare atât m&iQ" 
Le cât fi după masă.. . 

- S'A RESTADILlT LEGATURA F'E' 
ROVIARA lN'l'RE BtJCUUEŞTI ŞI ARAD, 
lnoepâ.nd de Ltmi, seara, legatura directi 
intre Bucureşti şi Arad, .. fost restabilit!, 
trenurile personale cirrrJJând prin ~ 
-Sibiu. Unul plooc:'ă la orele 13.40 din Bu'" 
cl.l.reŞti, celălalt l6 22.24. 

- JIOABirEA .N~'l'EPTATA A A. VOI 
UAl.'l;,Lli.l 4Ll.bU .. , :)".t'~lA.lIi li. Avoea,.. 
tW t.4roo 8upeJ.".un'l a mUl"lt pe neaştepta .. : 
i.t leL'l 8eaJ'a J.8. bpil.<>.~ul l:!!Pl®UUC "Dr. Vi$ 
~V.r i:%,~ " llll<:le a t05t 1lll.el"tlat m mua de 
.;tI Au~.u:>t cu o gravă mewnglta tuberculoa- i 
.,a. lt.a~Ut:>il.tull CdJ'e a avut &J.uluai in dt am. 
~te pJ.ă.ua de mama sa, dos Mana S'U~
!lU, SQr& dra pn)f. MIU'la SupercllUlU del" 
~!POva., tânăJ.a 8O~le dna lullB.lla Supere.ao 
:.u fl u.n oopl.la.o de cateva luni Tlberul. 

- RI!a<'UGlAl'll ARDELE..~t DlN PAR
:rWUL NA'IIU~AL-fA&A!'4L"'T L"il'I
l'A}'! SA 8.l!; P~~:.t'l!:. D. Sever Bocu, 
pr~tele orgaru:zaţlej bănăţene la P. N. 
'f. dat următorul oom~nicat: "DeCOh!UD 
acord cu preşedintele refugiaţilOt' ardeleni 
din 'l'imiş-Toroota.i. rog pe domnii ~frJgiati 
arde!eni. can fac parte 8aU vor să faeă par.. 
te d:ln PartJ.dul Na.ţion&ll'ără.nese, ei OO1e. 
voiască a-ti 1ă..sa, 111 vederea realiU-rU \mot 
scopuri mai bWte CU privire la politica pre
~tă de dl Iulia Maniu ,1 a organi.lAril 
dia weme • Ardealului d~robft, "d~ la 
sediul ziat"ului OI Vestul" dU!. Str. 1Mle1l'" 
(in cazemate)." Ardelenii ref'lgiaţ! vor ~ 
ma un oadru aparte in organ_ţia lccaJ1 .. 
p. N· Ţ. In acest şi d. prof.uniţ1. Alexandr'll 
Borza. le-a a<J:resat un apel. 

- OORUL OATEDRAL dă. răspunsuclle 
liturgice la Biserica din Iosefin de ziua N8fot 
terii Sf. MArii (hra.nul Bisericii), Vineri, IJ 
Septemvrie. Coriştit sunt rugaţi fi. fi p~ 
zenţi la Biseriei, cum şi S~băti lA !'epet.i .. 
ţie, orele 18-20-

- NOUL ORAR AL ~RAV ALIILOB tu 
Th'TREPRINDEBILOR. In urma pr&l'"mgi-\ 
rfi ()l"ei de circulaţie liberă Pe stradă, s'a fi'" I 
xa.t din nou orarul tntreprinderllor corner
eia1e. Prăvălie vor ţine deschis In general' 
Intre orele 8-13, 15.30-18. Allgrosiştii ali, 
orarul intre orele 8--14: prnvăliUe de .. It.! 
mcntaţie tntre 7-13, '4.5,30--19.30: măee!ă.o~ 
riile 5-10, 11-19; frimriile 7-13, 15.30 
-19; f10rlriile 8-13, 15---19; iar DumbU
ca. 9-12; cofetAriile 7-19.30. In oraşe pri.: 
văiiile de alimentaţie deschid şi Duminica 
până la era 10. Băncile ţin deschis Intre s.-
13 şi au Un 8ervieiu de inspecţie tntr~ 16-
18. In eomuncle ru:rale privăliile tl1\ do&
schis tntre 5-19.30. 

- INSCRIERILE la Şcoala de steno
dactilografie şi lucrări de birou .,R. tm~i1l" 
sunt in curs la sediul şcoaIei Timişoara IV •• 
Bu1ev. Berthelot 3, &i1nio orele 5--6 d· In. 
Cursurile Incep la 9 Sept. e. 2534: -

Medic Primar 

Or. V. IEPURE 
Ji reluat OOM'Ult&ţiile pe!ltru Boale Be 
plămA.nl ti int.e1'nt. Dela 11-12 ti 
~ Timişoara, Bul, Regina Maria 11. 
Telefon: 11-81. 2549 

.-._----------------------------------------------- ---~-_ .. -
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Ul.TIMELE REZISTENŢE' GERl\1ANE DESMINŢIREA L'~~C:;;: SYQ'\'1JRl ; 
~ LEGĂTURĂ el! c~'):Vn-'Old',\RJ-~1A' 

ARMA'.fEL'}R ~~h,r~i':'O::E 

FRANŢA SUNT ZDROBITE DI"" D'''''''-'' --... ..l"ll IlpJ\'_JJ_l'J.'-=1.1,."I!&~ "", 

TIMIŞOARA, Il. - 1'1'1 unna ruoni:'A 
lor tendenţioase" 1,:,n,~i1te in Tey;.~~,~ 
n.oa.stră despre Jdu.~ C'tj,1H se cc:np]q 
armatele Sovitttce in Rmnania, ll.€-C 

adresat di,rect l:h~c!;"to~LH~!LU, p.>!Ct!n. III 

cetăţenilor de t?h .. .;'.::rl",re cari a .. ~1"~, 
prin zona unde ali ,,:oStt (P'tr.u.~,~_", Sntli 

tice şi dupa toatei,TtJ(Jymaptie PT'l.,"~ 
suntem in mă:',cli.rl: (l CQln'pn.::z (;tctLGn. 
noştri următoareie: 

-
- --~I,;"n.-'lrc.. 6 (R2'J.i;cr). - Despre opel'a

tlU..icle mi1;h"~ ci5n Olanda nu se dau 
a'Uu.DuJ..,e, de0arece acestea formeaza 
<;"'~t\."~ n',lL\.:l(t~. 

In E ... lgla ol"9ţl,ll Namur este ferm în 
[Din .. trllpdor anglo-am.erieru • .;, Mai 
f"illG 1':;'';;1., in Bel:,),d" trupele anglo-ame
I'lcane se apropie de graniţa germană. 

La coasta Canalului lVIaneCll se află pes
te 50 mii soldaţi germani, într'o pungă 
fl!are, _ cari, pe semne, vor incerca să re
ziste, in porturi fortificate, 

In Franţa de sud trupele anglo-ame
ricane, cari înaintează în valea Saonei 
se află numai la 120 km. de armate 3-a 
america..iă, care operează în regiunea 
Nancy-Metz. Despre operaţiunile, din 
această regiune se comllnkă, că trupele 
germane rezistă şi aici dat fiind că lup
tele se dau pentru graniţa Reichului, 
un duel de artilerie foarte vehement 
este în curs de mai mult ca 24 ore. 
Aviaţia anglo-americană a distrus ieri n; lupte. ~eriene deasupra Olandei şi 
Get;mam~l de Vest 27 avioane în lupta 
a~nană ŞI alte 143 pe pământ, bombar
dand aeroporturi de evacuare ale avia
tiei ger?'lane din Belgia şi Olanda, 
gierderile proprii fiind 17 avioane. Alte 
formaţiuni puternice au bombardat cu 
forţe masive şi cu bombe de 2 tone 
centrale mai importante ale liniilor d~ I 
~ .. " .... _"",,,,,, .. ,,,,~ 
:VL'I'OVAŢD RĂZBOIULUI l\"lJ VOR GĂSI 

• . _ &El''tJGIU IN SUEDIA. 
, S t o e k hol m, 6. (Reuter). Dl Moeller 

miWBtrul ocrofuilor sociale suedez;e a fă.~ 
eut r;.rmatoa:rea declaraţie în numel~ guver
Iruluj sued-ez: Sunt oameni 0&1'i au comis in 
dec'.u:sul are.stui r~boiu nişte crime de ne
mchipuit, spre oroarea lumii civilizate în. 
tregi, Aoost.e crime au fost comise în toate 
ţjY-iIe ocupate şi sunt mulţi du::tre criminali 
cari bl deplină cunoştinţă a vinei şi ră,spun. 
4erii lor vor înoorca să Se refugieze pe teri' 
tgrii neutre .spre a evita pedeapsa. Suedia în
chide graniţele sak inaintea acestor cri,mâ
nali sau pretinşi refugiaţi politici şi îi va 
l'etrimite in ţara. lor, d..acă reuş\)SC C-:-lillVG să 
pună piciorul în Suedia. 

, •• ŞI NICI IN ARGE!\"Tl.l'llA 

Washington, 6- (Reuter), Repr"czentantul 
Argentinici în StaeI Unite a dcsminţit ştiri
le apărute în presă, că Argentina s'a decla
rat gata de s. acorda refugiaţilor politici din 
Euro.pa. refugiu. 

" ELIBERAREA LUXEMBURGULUI 
() CHESTIE DE CATEVA ZILE 

. Londra, 6. (Reuter). - Prim-ministrul 
Luxemburgului a comunicat prin postul 
~e Radio Londra, că trupele aliate au 
pătruns in Luxemburg şi că eliberarea 
ţării de trupele germane, e numai o 
chestie de câteva zile. 

'MAREŞALUL STALIN L-A DECORAT 
i PE MAREŞALUL TITO CU CEL MAl 
: INAJ.T ORDIN SOVIETIC 

1. o n d r a. 6. ~cr). Agenţia ,,'R.f',ufer" 
6Wmnieă: Se aD01lţă din Moscova ei Mare· 
ploI Stalill, a aeordat 1\lareşalului Tito, OII

dinuJ. SuvarowJ OOa m&i înaltă di5tincţie mi· 
lital"ă s&Vidică. 

V AltŞt)VIX IN PRIMEJDIE DE A FI 
INCJo.;RClJ1TA. DIN SPRE NORD 

MOSCOV A, 6. (Tass.) - TRUPELE 
~OVIETICE AU OCUPAT ERIORAw 
ŞUL WYSKOW LA NORD-ES"r DE 
V ARŞOV1A, REUŞIND IN ACELEAŞ 
TIMP SA CREEZE UN CAP DE POD 
LARG LA FLUVIUL NARETZ. ORA
~UL VARŞOVIA SE AFLA IN PRI
MEJDIE DE A FI tNV ĂLUIT DINSPRE 
~RD. / 

apărare germane Siegfried, înăuntrul I nizoana germană continuă să reziste. 
Reichului precum şi căile de comuni- In regiunea pădurei Compiegne ulti
eaţii ale acestui sistem de fortificaţie. I mele rezistenţe germane au fost zdrobi-

Alte formaţiuni mari au bombardat te, aici au fost facuti in total 65.000 pri-
por~urile Brest şi Le Havre. În cari gar- zonieri între cari 3 generali. ' 

Angro- Americanii au intrat pe teritoriul 
Reichului În regiunea Saar 

Pe tot traseul Îlmirlt;irii armateior " 
vietice domne"jte o Otdine :;.i o di~jt'lj)ji L 
exemplară. Anwlta svvic~id eooper ... .a re 

L o n d r a" 6 ( .. Reurer"). - DESPRE OPERATlll..E DIN "'EST SE perfect .eu a~'watn roman.! in :~,{:tt",r ..• j. V 
Ht:CLARA, DiN SlJRSA AU"IDRIZATĂ., CA TRUP};LE ANGLO-A~IF~ICA~ contra mamlcultH comun. Llberl:li *P' 
NE DIN FRANŢA DE NORD ŞI BELGI,A VOR FI PROBABIL: CONSOLI- asîgurate de maui noştn alhţi Atdă, 
DATE, REGRIIPATE ŞI RFL"iPltOSPATA,TE, INAI~TE DE ~ !Nc"EPE şi America sunt g?mmtate prm CO'H"~ ~ 
ATACI:!. DECISIV, C01\"TRA REIOH IJL{,I. A.."TFEI~ SĂ PRI .. VED]i~ O I ţia dintre cele lim,a stare. '!tn 
P/lUZA. WrR!fA, IN EYENllUE~T1J'EI)E "ilTOARE. CU TOATE ACESm!\, Atragem atcilp<> puhht'tlhi s~ nu tll ~ 
Si~ AD~n'.rE J~A 1 . ..oNn&A, c~. 'l,,:UPI':JJE ANGI..o.AMERIC_>\~~ ~lJ TRil:;' J crezare ~VOnUrI.lOr. ia,n:>~tl~ tenuw:.tiult 
niT GRANIŢA DRP}\RTA'tE~'TI,Llll SAAR ŞI CHIAR AU DlcPAŞIT ORA· duşmanu noştn ŞI sa prJmească cu 
ŞIT ~t"ARBRtjCKE~, CARE FACE FARTE INTEGR!\!Io"'TA DIN AŞA ZISA I curie armatele sovietice, cari au mhi 
(,ERMAN1A ~IARE. ' nea de a ne elilwra de jugul de p' 

...... _ •• &If! .... Jb .. p .... e ... I'J$ ...... _ •• "'e~ ... _., ............... ' ..... _ ..... ~.-.=- .. ".-••. '. · -).-. • • 
Trupele _ Române nu vor depăşi teritoriul Ardealului 

D. luU. Ma.i. dea.iat. zv ••• l eA U. R. s. s. 
cere il_mAnieI l~.jUO.OOO .all1~.t 

Londra, 6. (REUTER). - IN INTER- DE REFACERE IN UNIUNEA SOVIE
VIEWUL DAT DE ,), IULIU MANlU nCA. ACEASTA ŞTIRE ESTE O NAS
REPREZENTNŢ~,-,,:J:.~ 2RESEI, D-SA COCIRE DIN DOMENIUL FANTEZIEI. 
A MAl DECLAr ~\ r r,~ THUPELE RO- DL, MANIU A MAI SPUS cA HIT
MÂNE NU VOIi L;F' ~':SI TERITORIUL LER A COMUNICAT MAREŞALULUI 
ARDEALULUI ':j ':('t~ INAINTA IN ANTONESCU," ACUM SCURTI' TIMP, 
UNGARIA NU~".:,I j '" CAZUL CAND CĂ ROMÂNIA TREBUIE APĂRATA, 
PUTERILE ALI,,~'~L VOR CERE A- DEOARECE ACEASTĂ ŢARĂ ESTE 
CEASTA. PL>\TRA DE BAZA A ECONOMIEI ŞI 

D. MANIU A DES MINŢIT ATUNCI POLITICII RĂSARITENE A REICHU
IN MODUL CEL MAI CATEGORIC LUI. ACUM ACEASTĂ PIATRĂ A 
ŞTIREA RĂSPÂNDITĂ, DIN SURSA CĂZUT DIN LOCUL EI ŞI INTREA
INAMICA, cA UNIUNEA SOVIETICĂ GA CLĂDIRE A OPERAŢIUNJLOR 
AR CERE 1.4 MILIOANg OAMENI RĂsARITENE GERMANE S'A PRĂ
DELA ROMANIA, PENTRU LUCRARI BUŞIT. 

Tratativele de armistiţiu româno-sovietic c 
se amâna din cauza consultării 

guvernelor dela Londra şi Washington 

acum. 

LA ANTWERPEN GERl)1ANU 
l.'r.. iUJ A V CI' TllliP I-ENTRO 

DIS'l'R UGERI 

Londra, 6. tReuter). - Trupele angl.ll 
americane au eliberat azi, oraşul Lo$ 1 
vain, la răsarit de BruxeUes şi inain~bl 
ză spre Est. Antwerben a fost elibe. u 
fără ca ol'aşul sa fi suferit cea mal 1: 
stricăciune, deoarece înaintarea aliali Bl 
fost atât de rapidă că trupele germ I 

~~ri~u mai avut timp de a face disrilp:t' 
La canalul Mânecii, trupele aliate :3 

află la 3 mile de Boulogne şi foarte , 
proape de Dunquerque. ' 

In sudul Franţei, retragerea dezor[ 
nizată a trupelor germane în valea t\1,h! 

viului Saone, continuă. Şi in sudul F 
ţei au fost lua ţi până acum 65 mii 
zonieri. . 
. - s 
AVIAŢIA ALIATA SPRIJINE~"Ij. \'Îj 

PA'l'RIOl'lI DIN V~OVlA 
Loni!.t~ 6 (,,Reuter' ), - Mi1llstrul 

t:Xterll'e~ dl, Eden, & avut aZi- o in~ 
dere cu prim ministrul ~ cu mai m 
m.embri ai guvernului polonez din 
glia. CoIllll,JldaIltul suprem al fo 
poLoneze din Anglia, a emis azi un 
de zi, către patrioţii pololleU. ea.ri 
in VarşOVia. In acest ordin de zi, el 

L O N D R A, 6 (Reuter). - IN CON- ' 
1<':ERIN'ŢA DE Ph.~SA DELA l\'lOSCO
VA Dt.. l\IOLOTOY, COMISAR AL 
POPOR,ULUI PENTRU Al"ACERILE 
EXTERNE, A VORBIT ŞJ DESPRE 
ROMANIA, DECLARAND cA TRA
TATIVELE DE ARMISTI'fIU SE GĂ. 
SESC INCA IN STADIUL PREPARA
TORIU. ACEASTA INSA NU DIN 
CAUZA cA UNIUNEA SOVIETICA 
AR FACE GREUTĂŢI CI PUR ŞI SIM
PLU DIN l\1.0TIVUL cA GUVERNE
l.E ANGUEI SI STATELOR UNl"TE 
IAU PARTE PÎUN REPREZENTANŢII 
LOR. LA TOATE FAZELE TRATATI-

VELOB ŞI DEOARECE AMBASADO- ce scuze aliaţilor, că. ~ea patrio -
RU ANGLIEI ŞI STA1.'ELOK UNITE din Varşovia nu a fost sprijinită in 8 

I J J 1$.'. ta --

RAPON!.l'EAZA GUVERNELOR ŞI sura dorită. Motivarea şi scuza este, 
PRIMESC RASPUNS. ACEASTA ESTE intre acţiunea patrioţilor şi ofensiv& ,,1 

EXPLICAŢIA DURATEI CEVA MAI vietică nu a. fost nici un plan II 
INDELUNGATE A 'l'RATATIVELOR. şi vina. cade în sarcina eomandamen t 
SE POATE INSA SPUNE, CA ACESTE patrioţilor din Varşovia, care a orols I 

TRATATIVE FAC PROGRESE BUNE intre din timp în l~ătură cu aliaţii. A\ t 
ŞI SATISFAC.l\TOARE PENTRU AM· ţia anglo-americană sprijineşte d'll}'ă • 
BELE PĂRŢI. ROMANIA ŞI-A ANUN· tinţă. pat'I"ioţii din Varşovia, cu 
ŢAT DREPTUL sAU ASUPRA AR-' porturi de armament şi cele n 
DEALULUI CARE IN PRINCIPIU A ,1 dar aceste transporturi sunt prin na 
FOST RECUNOSCUT DELA INCEPll- lu<:"I'Urilor reduse, şi. eostisitoare. d 
TUL TRATATIVF:LOR. ce la. distanţe foarte lungi se ' 

avioane. - --
La închiderea ediţiei ....................................... 

CRAIOVA, ROŞIORII DE VEDE ŞI DRAGAHEŞTII AU FOST ELIBERA . 
MOSCOV A, 6- (TASS) Din OOlDumieatul I mici de .....ustonţ:ă germaJlt\ ~ri sunt apoi taior al postului de radio Moscova, ve .'~ 

ollCia.l ~ ră.zboiu al Armatei Roşii datat licbida1:t. Aşa au fost ieri minicite .. ~turile desp.re ma. intarea trupelor Armatei ~ ! 
dbl 5 Stptembrie ret'l8e că. trupele !o'I<'ietice a doui regimente germane precum şi mai RomâaÎa, a comunicat ca trupele 80 ' 

au eliberat oraşele Roşiorii de Vede şi Dri.. JDulte u:liti\ţi miCi de tăria UDul batalion sau au depişit deja ("'raiova. dupăce pes1e 
g~eşti pr~um. şi alte numer~ loe.a1itAţi mai multt companii. localităţi Şi oraşe mai miei au fost d " 
elin aceasta ~1I1ueo Despre o rtlZJ5teDţă Of'- nea ocupate. Comentatorul a VOJ'bit şi • 
ganhată germană in aceastA regiunt na se SE OONF1RMA. CONTACTUL INTRE I spre un ~taet .. " există. intre avant .. fi " 
mai pante vorbi. Resturile diviziilol' şi regio AV AN A ...." 
mtntelor dlicimate au fost regrupate roper.. ;'TG RZJLE TRUPEWB SOVlETI- trupelor so'\ietice Şi forţele Ma.~ 
licial in cea mai mal'e grabă. Trupele 8Ovie- CE ŞI ALE MAREŞALULUI TITO 'I'ito dia lugosla.via.. 
tice depăşesc şi lnviJuiese aceste grupnri MOSCOVA. 8. (TASS). Ua 00Dl611- _ 

'. So".'" lllaţiouli tie Bdit.:i .: Ârte Grafice ,.Dacia 'In"i" TiB&ifoar. 1. Strada Lea .. }lr. '. ~o _la )k. 1211488/1943 la Reg. Of. Com. Ti 

.................... ~ UIIlAlI ~Â!It. TiR,ăriUi la 6 Sep.temvrie 1941 " , 
-----~_ ..... --- . 
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