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I Redactori respon88biU: 

'OA" BOGDAN 
STEFAN" UHON 

'-_1 I Ab01Jama"'uI: ,"unar .. e, a.oau. 
FundtonarU. muncitorii ., 
pensionarii .'ndicaUzafi I.al 8.500.
Pl. Înt,eo"in"'." "" an •. 200.000 

(efMen'. 
Iof lacepe d,.,,'b ....... Gr

aelelor da alegAlor. ZI.. aJegerllor es.e aproe
p •••• Pan'ru 'n,ar're. de.o<ua'''' rom.n.llI. penlru ". 
dicarea nhlelu'ui da 'ra' • tu. 
ro, celor ce lItuncesc •• acell .... 
o dator'e dIn • rid; ca ca,.e. 
tel. da alegilUori lida a • .1 

pre""'lI '" Ia,a UI''''~ 

'·s r +* *1.'WaaeZW; • -
lt:!ud~nea 

alelec!aal:l.,. 
da Stefan L Simon 

Guvernul român nu permite amestec 

CJiieva zile ~ llKli desparte ti. data 
a!1Id jJO Il or ul AJm&1 PIiI li chemat U1 
Ma urnelor_ 

19 Noeuw' ie. Alegerl parlamenţQr~ lA 
/l(ffl~tă zt $f' decide ..,arta poporaJU( 10-
miln, " hOlăreşte viitorul ţnril noa.sVe. 

străin In treburile inferne 1!3" stabileşte 
răspunsul dlui Tătărescu la nola 

ang'C~3me,;cană 
A'eg""" dia 19 NOQmvrle .IN " liber. ,i aeinlluienlale d. n,menl 

Si Î1I pre:;iua uee.tut mare eveniment lot BUOURESTL Guvernul român.. 
(, e dem\Jcrot în Q(:ea"tă ţară. toti' .-ei pnn ministrul silu de ex~rlle, d. 
(t l/mt cu adevă,'at româneŞte ti .. tde. llheorghe TătS,reaeu. a dat răspuns 
liJică cu necazurice. \.11 dUTeltle fi n$,. nliteî gcverilelor Marei Britanii ş,i 
liJlnţelt poporului romiln, fLau concen- Statelor Unite. predat.e mlnUotrului 
Ual font<? forţele Pentru cllştigtrtea marei tie externe r<lmAn prin d. Adria.n 

, ba/Mii care u dă între fortele progre. Holma..n, reprezentantul K1lvern.ului 
. lului Şl intre rămăşiţele unOP grupări t bntanic III Bucureşti. 

~Iitice in declin, pentru triamful IU!rl· Nota. celor doul1 guverne In pn.. 
CdIVăraf.e democraţii In ţara 1t00000trii. mul rând isi exprimă multumirea 
MU/lcitori( şi_au SpUI de 'inult cu!>dntul.. . ca. alegerile din România. au fost 
Ei nil pot Il decdt ulit!U'( de i1(;ein Care I fixari:Q pentru ,lata de 19 N oemvrie. 
II_OU adgurat dreptul la o viaţă mai . Pc de altA p~te Dota celor douA 
~.mă $1' depline libertăţi polltL.:e ti de" guverne preci~ părerea Lon· 
"fJ(liZ(ll"J profeSională.. drei :şi WMhln2'tonului că legea 

11ugarii care ostenesc pe og~e . ea· electorală şi pregÂ.Îirile care se fac 
1firin(le aspre de muncă Ş( ni fetde aru nu co1'eSpund hotărlrilor dela. Pots-
4t ~O(lre ~( biitute de vânturi. II.! r;(}r dam. 
~a decât Cu. acela Care 1 •• <1. împlinit In rIlspunsul sin, "ata !nrver-
rilll/ lor m{lelKlr cu tl'ceia car. le-a!l dat nului român precizează cit ob w 

tlm~nt $l care le-au făcut dr~i1taCe. 6ervatiile, criticile si reCOmam-

atlrile pe cars gu-vernele Marci 
1Jritanii şi StateloT Unite le aduc' 
yUvernului român. constituie 
toale laolaltă" ftecar6 1" f)CU'
te, o serioasă atingere a 8Uve.
rtmităţii Rom.âniei si o unixtiu
lB8 d'irectA Î1i afaceri,l@.a4t u.-

tern&. 

NOTA DA O EXPLICÂTIE CA 
ROMAl,,-IA .Ă. ESIT DIN RAZBOI 
LA DAT A DE 28 AUGUST 19U SI 
A LUAT PARTE IN MOD EFEC-
7'IV LA LUPTA CONTRA HITLE
RISMULUI SI ASTFEL SI-A 
ASIGURAT SUVERANITATEA SI 
INDEPENDENTA SI ASTFRL 
NICI UN STAT NU ARE DREP
T[TL SA SE AMESTECE IN TRE· 
BURILE INTERNE ALE TARII. 
ROjllANIA '.t1RE DREPTURILE 

El CA ORICE TARA LIBERA SI 
INDEPENDENTA.. GUVERNUL 
ROMAN lJUUESTE CA ODATA 
elI EFECTU AHEA ĂLEGEfllLOR 
SA NORMALlZEZB SITUATIA 
INTERNA A STATULUI. RAS. 
l)U~'SUL GUVERNULUI llOlllAN 
PRECIZEAZA CA TREBUIE SA 
RESPINGA CA NEINTEMEIATE 
AFIRMATlILE NOTEI ANGLO
AMEJlICANE. CACI o TARA LT· 
BERA SI /l'.'DEPENDENT A NU 
POATE PERMITE UN AMESTEC 
EXTERN IN Tr 1';BURILE SALE 
BTERNE. • 

N om predzcazll că guvernul 1'0 •• 
man dore~1:e o prietenio sinceră şi o 
colaborare cu toote statele ~i asi· 
gură cele don!!. guverne că alE>geriltS 
(lin 19 NoeIDvrie vor fi libere şi ne
%nfluientate de nimeni. 

Iată că şi Intelectualii fMlff fllmltal 1 •••••••••• ,1l±9II.IIiIiI.iiillIi*&:'*.il!6NFiliil!ll.a. EMM_!lli~:I_"IilI •• _.:ia.".li!iIliiltt."!E*!I',!l"&I"R.iea+i:;=ii:'_ilI.iliWila~' îiillelllild5Eso __ a 
tlar şt ltoiănt ll'ft1udine<J. Manifntlll m... 
~lţdualit4tii arădane pentru lprUlnirea 
fortelor democrcrte publicat în lliOr!ll RO

f!ru de Duminecă. dODede&ie (:11 FlsoAn. 
Iă acest lucru. 

Sodetalea ome~cJll mr III! fOtZte lipsi. 
4t conclIl's!ll pătUTe( llltel .. ctaal<3 lIfa 
lilllI însui d. Jll'ot uniDer.!'[tat l.~tretlu 
fătiăşcanu ministrul nostru: de Ju.sii. 
rit, a ,pui in r.on/erinta pe C4U " ti
mrLo Sdmbătă după amiazi la Palatul 
(ultural: 
- "Nu diminua deloc rolllI fntelec

Igalilor. Acei eate mz ne oCuno.sc 1:. 
lc!l1ă cii suntem contra inte:ectUrJlilor. 
Milm hotăril că niciun fel de organiza.. 
iie PQl[lică ,( soda/ă. ~ In,ul! tocit!. 
Illjea omenească nu se poate lipsi de pTtl 
!{o1al CGncurJ al mle1eduaWor. Forta 
(Iciafoare CI (nteleclualiOl' nil lubue sIl 
[il tubapreci!ltâ. InJ.electuali( pot fi .. 
ltlllente de progre. in ştiinti'. in f'C(I. 

n(mle " in dpmeniul IOCtaft'. 
Si in/e1ecl!!all1atea Qrădani 4 fnt.eI~ 

tcest Illcru încadrdndu_'e cu trup fi ,u.. 
tiei in noai!e concepţiE de viaţă demo. 
<1'011i Q lumit întregi $( CI statului rom6n 
~a(osebf ş[ alături de celelalfe forfe 
,rogrtsioe ale poporulu( ZlOstrll, au pă
ii! ho!ărITi la luptă Şi la muncă ~ fl
~ul a~mocrati(>i rom6ne,tl. pentruca 
dm irr/da corn/mă 1'1 tuturor acelora CI 
t&ot inimă fJffle alăturt de marile in_ 
tere$~ naţionale Şi 8Ociale. 'ă Jăureczgcă 
", Românie putern;că independeU.c fe. 
~Iili 

Manifestul glăsueşte printre alt ele: 
Omul începe să se ridice 1(J adevăraC," 

IlÎvel al Omului ••• 
fQrţele active ale democraţM romd_ 
~~ Şi-au luat această sarcinl Ş( cu 
prl,n y/asul nastru adeziunea tuluror (,6-
lliţenil&r pentru a li 'e ulura sarcinlle 
pr(le ele Dremurilor prin ()Qre trecem 

Din gemetele orfanilor din lacrimile 
lIeleCGle ale văduvelor din tlaetele ('o. 

roonelor lIes'âr~itlll de • mutilatr Şi invlIlI. 
It fac:ri!{eati pe;lfru Itimera unui ideal 
~ IlU era al Iar nu poate e$i dectlt f) 

IIlrIIe lIOuă. • 

jlC.oDtinuare la ea&. W 

I Dutt1lnică. inainte de 8rnla7.1 I 

D. ministru lluretiu Pălr -s,auu primii 
eu entuziasm laehisineu-(ris 

Ministrul Justitiei şi primul candidat al D.P.D. Ia. ~rad a. 
tinut să fie prezent la !ifintirea. troitel ridicala in cinsti
rea DleD1.oriel eroilor grăniceri căzuti la. granita de Ve~t 

pentru Pat.ie. liberta!e şi delUocra.iie 
, Zi d~ Damlllecii. COmtu1a ChişU1eIl-CIif a imbracat haină de .ărbăfoan. A 

mnb,1 cetăţenilor prunul ecmdidat pe U&ta blocului din Arad. prof. arul:Jel"si.!ar 
Lucret{a PiUrăşcanu. mini~l'U al, jusliţiei. 

Lume multă este adunati In !lara Chi$ineu..Cr4. La orele 9.90 rapidul mi
Ririerial intri în atatie. In lunetele fan farei companiei de grăniceri din această 
romanii. d. Lrzcr~tlu PitrăŞcamz. Insotit de ctmdidatlll Belea Miron li B'!/k Pe~ 
tre preşedintele ComitetulUi JutklMrt fi. BPD. coboară. 

B~na ... t~ ve"U In comuna "o~s~,. dle mhtlstru -
Sunt cuvinf.ele părinteluI profopop Marşell care e3e tn înfdmpinarea oaspeţilor. 

RePorterii fotografiel li cfnematogrcr{iei înre,gi,rlrează. Urale $f lungi aplauze ~ 
aad p6nă departe. 

Inainte de a lua cllvdntul la adunarea, dela Chişineu-Criş, d. miniura Lu. 
cretiu PlitrăŞcanu a ţmat Il pmiicipe la $ftnfîrea monumenfului eroilor com. 
paniei de fll'ăm·cn'1. 

In pre=enta mltorifătilOl" comunei. În frunk ca d JUdecător ROS9au. 7fTde
cător Do1>rescu sf I>imifri/l. pretor (','>dreatlu şi primar Braja, praf. Nesfor R"I~!a 
responsabilul politic al plaşei, precum Şi nllmero~t ofif~rl ai companiei "'" ură .. 
'l7it"('t{ ef popa1'lfie ci/Jiia părinf~'e Mrrrşl!r1 o!icia='ă serviciul divin. 

A mat participq! d. general VOI .... UIl comandnntul corpului de ~~f;rI. 
lRtpă o/iciert!G acestuI setlrlC'1u diDin, se rostesc mai multe disc[lTmrt. 

Monumentul eroilor cliz~" pentru 
de!lUocraJie __ 

In fata noastră avem monllzn.~utul a~ 
COpCrit w tricolorul românCSA:'. P.. ci 
scriI' cu litere aurfle: ,.Veşnicl recuoo_ 
6tinţă eroilor companiei Chilllll~u.CrÎş. 

~ fIl I:i.zboiul aadihi11eli:sf, featta li,. 

bertate, Ind€pendentă şi w...mQcrat&e". 

j 
Ma! }os stă scris numele eroilor In me
moria CărOl'3 a fost ridicat. ace-st mOllu. 
ment: Măru' Constantin, UJ·~t1I (~n~-tf'no 
1iD~ ~ AWxandra" 1.Il'00l Mlhal. 

Coserea Hara1amb1e. Finm {OUl. Sloichi. 
ţescu Victor. Ciucă Grigore, Cr~l'illn Gri
gore. Uţă laaD. Zaharia bcob. t iDba. .... 
nu Ioan, Băr1an Toma si Tudor:\şclt Va. 
lerin, toţi căzuţi in l'ăzbtAul nnlih.tl~ 
rist Intre 24 August 1944 Si UMa! 1:145, 

Plirintelc Marşeu rosteŞe o p~clidl 
cins.:inl.l memoria eroilor căzut! pcnt'll 
neam. 

- Ac~şti croi au căzut - a "pus l'ă~ 
rintcle Marşeu - pentru libertate. demo. 
Cl'aWe Şi dreptate, •. 

A vorbit apoi d, maior Alexiu coman. 
dantuI companie{ de griÎ'IliC(;.I{ c',"\t'e ~. 
luUi prezenţa ~l1!f mai iubîi ffu al l1O" 

porulut. d, minîsfl1l I.ncreţ[u Pă'raş... 
Cana - cum spune d.sa - d:Jp1t <,are 
cG'rltinua: 

- Gt'ruutele op.;.irafe de eroii 110ştri 
cu sânge, (l'zi i'imt pentru tQtd~((una 
c()mfinţite prin conferinta de pace. 
- Tn lafa aCestui monument $ă- nI' 

llll\m angalamellful Ca vom dUCI! mat 
departe lupta penf.ru democraţie ~l 
prQţJl'I'S, Nrrmm aŞa pom f( d:nnni 

de jert !tele eroilor Tloştrl. 

Vorbeşte apoi d. sublocotenent Pro.. I firi care arn!ă lu'}fa comunI a Armah'i 

j 
Române cu ArmnJe Sovietică te fliWoiul 
antih&rist şi pr~d~~\l": . 

liContinuare In pag. 6-~ 
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.. ~"1 •• ~. cn··· ~ ,. 1. '" anllG[ni" G." "' •• UZ .... , .. UDnG ~. 

'* d • ............. 'IM!. ee ••• 
ITA. conduce cu J puncte In dasament 

" III cea. de 8. IX-a etapă a Diviziei Nationale A. patru tntAlniri au rL 
nvaa nedooi.se ş,i astfel .clasamentul a. suferit modifioare UŞOIl.1'II.. l"fA a 
terminat la egalitate 1Ul ;ma.lch pa oa.ra 1,. ~a,t In ~J.e ~ lDÎ-r.ute. . .. -' _.. ..... .-. 

lkmltatele sunt ur.m.ătoamle: 

.4.RAD.' 
J'fA-C:FR BUCURES'!'1 ~2 (2:1) ) 

Pe un teren desfundat cele douâ 
e"lijpc au luptat din toate puterile 
d ('U toate c~ 1n primeie 15 minute 
jTA a. condus ou j:o, Cli'R!lu s'a 
(!c:,:cunajat şi a luptat cu elan rel1· 
SiDd să egaleze. In repriza. a doua 
depl! ce cefel'iştii au .egalat. I1'A • 
l~{1miWlt tot timpul fAră. putea 
m.,rca.. 

IT A conduce In ~inent C'Il • 
lJUDete. 

BUCURESTI 
OARMEN-CFR CRAIOVA 6:0 

(2:()) 

Carmen a tnvins la pas, marcând 
o jumate de duzinA de soaluri. 
Ecrupa din Craiova n'a fost 1Ul ad· 
vers ar serios. 

BESIT.:1 

JUVEN~S-tiDR 1-:0 (1:0.) 

Dumind echipa din Reşiţa. ., au
ferit prima ei înfrângere pe arena 
prc,prle In cadrul actualului eaur 
pioIl&t. Oaspejii au jucat mult mai 
bine şi. mai tehnic. 

PETROSANI 
JIUL-LmERTATEA 0:0 

Jiul a. dat diu n·.)u dovada ('1. Mie 
In dosvoltaro. Este al doilea ma!ch 
nul al echipei in douA. marohuri con 
seeutive. 

T ARGU-MU RES 

DERM.t., G A NT· UN'IVERSTTA TEA 
1:1 (] :1) 

~OUL cmm:'ET DEOONDUCE
RE AL GLOB IEI 

In ultima sedinţrt a gTUp~rii GlQ
:ria.. s'a ales urmiltoJ'w comitet ca
J9 va conduce destiTlele grupllrii. 

C<mitetul are urmAtoarea lnf!ti~ 
",re: . 
~ o.ocutiv: D. Mi<;l1 pC). 

po,vicL 
Director spOrtiv: D. Lupşa Corio. 

lan· 
Seful secţiei de !ootball: D. 1. Ne-

m.eR· 
Seful eeeti1!i de pl'oPfl~andâ şi se

(U'f'tar: d. 0111'01 Griinhatls. 
Rf-prez. la Comi"ia. IocaJă şi Dis. 

triClt: d. PetTici1. Rnrl'lfe. 
Mf"mbrii: d. Gh. St l1ndnll'llten, el. 

Lt. CoL Be~liu. d. A. Dehel"'allu. do 
1. Blaj. ~ It Florea şi ~ 1 Popo-. 
vid. 

In afara t'Jelnr melJţionati mnl S1141, 
IlTUparea tm mai 111'9 aHi e(\1'IdH~· 
tori şi Dim~ni DU a fost tn,::~,.einat 
si nu are dMptnl ~ l'('T>rezinte IIllD 

fIl se prezinte 1n nunwle m'lma.l'ii, 
COMITETUL· 

REZTTT/T'A 'MI',T ,'m TlTVT'7.mT N A
TTONALE B. SERTA I·A 

'Cea mai maro F;nl'T>1·i7.~~ tn acea~fă 
I=erie O rnnClfj1nie Infrânn'Ncrl, h 
S('01' ti CFR-tllni din A"~rl. (\l'l.1'(J in 
nltiml'\19 matchl1,.i Il nout 1'('7,111· 
tnte frumoa-. Soarta n "'NI!! rlin 
non f1~tl.l ]1\ 'J'1Tl11'f'''1'A şi moria tt 
pi(\l'dnt Pl'lTl fOTfnit. 

T?p7,01tatele mateburilor sttnt tn". 
llli'Hrn~eJe: 

I lYHca publicitate] 
= 

FABRICA ,.ASTRA" din Arad call
tă spre angajare dactilograf! ro. 
mâna-rusă. 1041 

CUMPAR pietre de rllIDIn7. Tele. 
f(lD: 16-6a l&t 

PIERDUT earnet d{j economat. pe 
IIumelo Mvria. Chiran. Il declar 
Dul 

l"UNCTION ~RA, caut camerl!. goa· . 
lil ln centru, la familia bllQ~ 
Adresă la 2oiur. UJj 

CASA bunl1 eu 1000l de pr~v~li~ d •. 
vânzare. Adresa: Iancovici JJhni. 
trie mag. de m.1runtisuri engrv! 
Arad, Piaţa Avram Iancu 4. 4(m 

Pll<'1RDUT buletin Bir. PopuLaţiei 
numele Tirou lPlorica. Găsi1mui 
E-ă dO}luia La Admiuistratia zia· 
rului. Cont:o:ar declar nul. 400 

YAND clrucior adânc. eVf.'nlual 
bchimb duklp. Petroiu. Al'den.h 
lui 1. 4;I~l 

DIN LATINA. e'llglczll, germaniI 
italiană, preg'ăteso elevi. Romul 
Veliciu 14. 4042 

el J 1\IP A R mtl şi ni de wris si calcu. 
lat Telefon 11- 27. 403~ 

CAUT urgent calCe dogar la. Or~· 
dea. Str. DobTcgeanu Ghera 2.~ 

40a7 
V AND donnitor alb, o 8ufragNic 

cu fm:nir si un bufet bUl'ătărk 
Adresa: Cal. Vidoriei No. 1.1. 4o:le 

CU~rPAR 2 rlulapuri combinnte In 
. buniI st.are. Adre~e la ziar. 4QSi 
.A N G ,\.JEZ 2 lucrMori.. Tâmplăria 

F.l·dely Curti('i. Ca~:i, masă., pb. 
1:;' la tnţf"1cgere. Informaţii: Fri· 
z(-ria gării Cnrh('L 4031 .. CIOCANUL-PRAHOV A ':2 (3:1) 

I Cu toate ('1: a lnviM la scor, Cio· 

Echipa univcrsitar~ n'a a.vut no· 
rcIC. desi a jucat mult mai bine C8 

gazdele. De1'lllalraTltul ti. jU(!!lt dea
I semenea bjne $i &11 fost faze ('.Ind 

rmten s~ câştige partida, 

7:0 P 1, RDESJU bărb~tesc, noU sM! 
fin 11. taHa m i;iloe:ie, vADd. Emine' 
8('U 6, a pa rt. 4. 4l\4ol 

CA IT'!' m.,.ar~1 În nr('ndil, posed ga. 
l"<l n ţi",. m a t<.: l' ia,lă . .A.drc.iu l~ 7.br. 

401i 

PolitehniNi-·C'PR }. '('1 eI 40 O~:'l) 
~fl[ll'tn-Ele(+ri(,!1 1:1 (1:0) 
Â::'I1MEF:\-,CA'\1T 1:0 O:O}" 
Venus--Ghri'l B:O (fol'fuit) 
TTnir\?a Tricolol'-2B AUg"U,,;t u:m. 

~.nul nu este îueă In forma (.i. de 
iIa.1tl1dată. Cele 6 goolUli au fost 
!lIl8:r~ate datoritA jocului dcelent 11. 
lui Hoflin.g'. Ploeşte.nii 811 l'Iilu<:it si': 
:m81'eheze douii puncte prin ComşJ. 

CLUJ 
CFR TBIISOARA-FERAR 0:0 
Timisorenii au rezÎFlt.1.t atac'1rik)'r 

fCt'ntinui ale fernri]Qr din Cluj. For
i.:ma extraordinară a lui Ciorrrng8 a 
'sah'at er~hipa rIda O tnfr!l.ngel'e. 
lInaintarea Femrului a fost tn im· 
l'IX'sibilitatea de 8. mn.rca. 

,WW 
~' ,. ....... ~.-
:Ur-n r!!!la Telefout2-32.Rel>r3,6. ! rJI .""", <It 9 1)nm. JO.30 

I Ultimele 2 zile: 
După romanul lui JOKAI MOR 

Trandafirul 
qa.lben 

cu: SZhRENYI - GREGlJSS, 
KAMAUAS - KOR)WS 

Cassa desehiSă de1a ora 11. 
HtM N 

L!Po .sa Tel. 23.-M. Repr. 3, 6, 1 
.... • ..i ţi Sl\mb. ~ 1)nm, mat. 

Cei mai mare film rusesc. 
exotic: 

film 

EM!RUL 
DIN BUHA-HA. 

Jurna1 romAnesc. 

A __ Rep. :'1, 5, 1, ~I. 9. Cassa des
!;PJ."...,. .. hi.~ rl"Ja 11. Telefon 24-4') 

Ultimele 2 zile ale marelui SUCCf.'S 

Pa r a. da. 
vedete!or 

eLA SAaIENTUL 
DIVIZIEI NATIONALE A-

ITA. • 1 2 o JO 12 16 
CFR. Buc, G 6 1 --2 21 o 13 
CF1\. 1lD1. 9 5 3 1 18 13 13 

GFR T. Severin-!?SMR 2:0 (1:0jÎ 
CFR C'raiova- R!l.~rH'lll 7:1 (4:1) 

'f· REZULTAT.E DIN STRAINATATE 
. 'Gng:lria-Luxemburg 7:2 (2:1) 

1

, Buclap['.<ţta-Paris 2:2 (1:1) 

. REZULTATELE DIVIZI.EI C. 
i Jnd8.,V'&1'Ia.--Bocsa Montana 4:2 

(3:1) 

PJ.EDAU ,.~<:taurant tn oenll'l1. 
1- dr('sa b ziar. 404~l 

I 
JUTeniulI 

~"rmeD 
UiIlh'ersEaiea 
Cloca:nal 

9 (l o 3 25 10. 12 
9 8 o 3 28 13 12 
G 5 2 2 25 12 12 
9 5 1 • ~ 9 11 
8 3 1 .. 21 25 7 
9 3 1 5 13 20 7 
8224.Hlt'l8 
9 2 1 6 10 sa II 
0126 '19' 
9t26'U24 • 
9 1 o 8 te 34. 2 

SGA-Pa,tria r:Ohişineu 
(8:0) 

SC;HI:i.\lB doua. camere mui, lumi· 
noase. elul, eeutru, intrare sepa' 
t'ată, b-ull.e pentru birou. cU \1). 
CUIDl'!t, d:.ma. CRmere şi depen(ih 

C ') .. 1 te, ";'n~ru. Adre~a la zill.1'. lSYI .n.ş .~: V'O ~ """" 

Dermagan! 
Libertatea 
Fena.r 
I"mhova 
.Tiul 

tJDR .. 

tr __ . •• _ rei. 20-10. R~IlI'. 3, 5, 7 
fIl"~". !"LII · .... 111.' Q n"",. ori l'Irh. 1" 11;:li) 

Azi, marele film al rAzboiului 1918: 

J"accuse 
Patrula armiuiUu:ui 

(1\1 V r O TOR li' It A NOE N 
In afal'l1 de program jurnal: 

P ALES'rINIAN .. CARMEL" 

P~ugaril 
Pentru tnt!rir~a si bunll starea 

g08podăriilor voastre 

vola.ti 
SOA.RELE Y 

fRATII KLUG 
Intreprmdere de inmormântare.. 
Celo mai 8ovantajo.a8e pl'eţnr:i. 

Arad: Bdnl Reg. Ferdinand 37. 
Telefon: 14-80. 

Aradul Nou: Str. A. Iancu 90. 
Telefon: 2C-22. ]191 

-e;negna Il o Y AL Repr.]2. 3. 5, 7 ~j 9 fi ": Tel. 19.=83. 
WA' 
Azi, premier~ Film maghiar 

Eşti a. J.n.ea • • • 
Cli: SZILAGYI SZABO ESZTER - PERItN'YI - ZSILLEY - BILICSI 

VASZARY 

I ::;Mii =Est s;.V'ZO""y4W;:~ze:~i7r~~ 
~ .. newng ~ Dummecă.: 2.30, 4. 5.30, 7 ŞI 8.30. 
1135+t~~~ms.M$~·"=!i*~lgal".HE~ .. m ..... ~~EI~ ______ ~M~a~~d~~O!!~!~~~~. ______ _ 
Azi. ultima zi: 

PĂCATUL LAURETTEI 

IIROFF10R titular matematici pre
pară elevi liceul teoretic. Eren· 
tunl ooutl"a pensiune. Adresa la 
2:iar. S8~ 

PIAN lung Vienez de vânzare. Dn~ 
Balasa 77. ~I 

UN PALTON de iarnlt folo~it pen. 
tru copil de 13--14 ani !Ii o blauj . 
de damă de vânzare. Adre6ll.: &lT. 
Episcopiei N o. 6, et. 1. 

BgSTAURA.NT. vad bun, lângă ga. 
ril . de vâ-nz.a.re.. Adresa. la ziai. , ~~ 

AlERGATOR aogajea7A imediat 
Tipografia Ienciu, Bulav. tla]'!'!. 
1. NI'. 6- 1;1.1, 

'AGENTIA RATSCHEK. bdul Ca· 
rol 17, telefon 11l~5. (Sumele In 
lIlilioane de lei). 250: Eminescu. 
4; apnrtramente. 220: Primăriei. ' 
~!partamente. 160: jugh!'l'grâcho~ 
6 camere, eonfort. 1&3: Saguna. ~ 
B!)3rtamente. 80: prăvltlie, col!: j 
apartamente. 75: ,oontru. parhel1; 
lară, bae. !"răoint!., l,ţ.I:) 

VAND ftutoturism tn staTe foarl, 
bunA. Piaţa Impăratul Traia~~ 

DE V ANZ ARE 15 jug'ăre !lr~bit 
olasa lntâia. la mal'g'inp& A~ndu· 
lui, total sa'Îl paMial. E:,{cf:~h~~.nl 
de bon. pentru fermă., IrrMml1Cle. 
Jnformaţiuni: DI'. Hentiu. B~l~~ 
F:1iflabet& 6. 4\i~1 

VA ND bicicletA bArbl1teaseA nouă 
P h, t h:' t('re'l nc nna mo ('re"" $1 un pa . o.; 
Miron Coatin U 4,,' 

RECU~fPENSA MARE pentrU 
schimbul unei gal'sonjerl lDcd?f' 

Miercuri, premiera renumitei come dU: ne in centru cu O locuinU oonlJ1U' 

De .J oi. uriaşa realizare: C iln d h ft l!'lii ,"'orb e~c Să din 3, 4 sau 5 camere ~i depen. 
Faru"'l ."'0 ce.:::r..*ă. dit;ţe. Oferte la G.dmiuis1:l'atill ZIS' 

.. '&rUj) cu: SZORE!-o"YI EVA. DAYKA MA RGIT. MALY GERO şi CSORTOS rului sub •. Locuinj'... ori !ntIl' 
eu FOSCO OIA CHETTI GYULA. orele P--13: telefon 14-6].. . 

i:!R~;~U;:;--:!:~~;~~ :~~ CfR Craiova .. SparÎa-Sfnd.-liîifr. 
~atch pent~u «?aDlPiona.lui niv,băei Na~:ionale B. .. -~, 
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• 

. 1ft1el"t!l11"l. ~ Noo~ J'9iM. 
;air"" $ mame ZI' om 

"".,.,.t .... clla .. et 
r- -uliu "-,, "oi o 8ott.-

aoa,e. 
ADE' 

nI're in.reg II. ela fU' rIJJt 
I4rad li lude, 

In urma cel,o~ cinci ani. de ~e. 
rÎulâ SI !,(H .. r:tlt:'l~. Importat ~ ti~e. 
ret 1)1 l'UZbOlul Ot'za6t;ruo8 Ş1 siram 
do interc~e!e ţării şi, ale po:po~ui 
n(.stl"U in ca:re lIill fost imPlIlSl de 
clie8. :l1liOHC; cicnil. cu sprijinul efo3 
tiv al c~n"lH.·aor re~c1iollare" Fede· 
raţia NMională a rrlllCl'ctulUl De· 
lUc,crat din Hom3,nia vă cheam~ la 
luptă peutr,u _drept,urile voastre şi 
pentru o vwţi1 m~ll bună. 

Sufletele ~elor peste ~se sute mi.i 
de morţi, yl1duvew. orfanii 'Ii schi· 
l(,zii prov?nUi depe urma, dezastru· 
lui. situaţia grea economICă in ca.. 
re ne sbatem astazi dlll cauza tre
cutului negru. ţoo.~e aoostea ne ~pun 
că nu putem ritma-ne in afara mte· 
r~F;f'lor popcrului. 1n afara interese
JOI Patriei. 

Din cauza .ace1ora, care atât !nain 
,ia de rl\z.boi, cât, şi in timpul răz.bo
'iuluî nU s'au interesat de tarâ. ti
neret şi nilzuin1ele poporului. de
cât de a se jm bogăti depe spinarea 
plporului. iar la urmă sa. {lună bu
l!t'rile aeestei ţil.ri la dispoziţia fia
rei fasciste, iar pe fiii poporului 
să.! trimită drept (,"81'00 da tun. 

Tineri lAzi popQrul este ehemat 
r.entru a-si ct'oi o nou§. soartă. Ţa· 
l'a se giloeşte la o răscruce de dru· 
DlllrÎ, căoi W?8 CU!ll vor d.ooi~~ ale
gerile, asa ţara işl va avea. Vlltorul 
ei. 

Tineretul pe umerii earu1& 80 
sprijin§. viitcruL nu trebuie sâ stea 
cu bra tele Incrucişate. El este ohe
ma.t tn rândurile demOCIlaţiei pen
tru a distru~ din oalea Tiitorului 
cioturile reacţionare. care nu nu
mai că poartA. vina dezastrului ţă. 
rii. ei au pe conştiintă jertfa fiilor 
acestei ţi:tri. pe orf.anii. văduvele si 
mutilaţi.i iar alţi îucearc~ prin toa
ta metodele lor mirşave sA 'ngreu. 
neze situatia eeouomică 8. ţări1 p:re
I!um şi sa. pregA.feaacă un nou ~ 
b<tÎ1L , 

Tinerel Dac! ])A.nA In prezent n'O 
~ai convins că democratia. luptI. 
pentru pace. libertate. prosperitate 
si progres, pentru n~uinţele ace
stui pOpQr. cauti şi convinge.te. Nu 

'da C~ euvintelor linguşitoare 
si pline de c.rtrsvA şi minciună a 
I!('elora care nu an luptat nicioda· 
ti. pentru Patrie, popor şi Rege şi 
pentru. in t()rnsele lor pel"Sonale an 
UUS tara 16 J'Uinll. au dus poporul 
la măcel. 

18.l' azi IlO bat pe piept ci: sunt 
patrioti. 

Tineretal 1fttii noastre. e&lit tn 
lluferintele trecntului si botezat In 
focul acestui r~boiu. trebue să fie 
conştient şi să se uneascA pentru a. 
putea lua în mână soarta sa. pen~ 
trn a lupta eontra acelora ee caut! 
~-1 faca. o masă da manevrl pen
tru Ca prin el sA-si cAştige di.n. nou 
llllziţiile, iar la nTIDă să-I sacrifice 
pentru interesele lor. 

Tinere! Federdtia Nnt'ionallll Il 
Tineretului Democrat din RomAnia 
enre s'a orei:tt din nitroiuţele tinere
tului, in zilele de ]0-14 Au~st şi. 
"m'a a intrat in Federaţia Mondia· 
]ă a Tineretului Democra.t care la 
1(1 Noemvrie 194F "erb~ză ziua In
fiiutării. ne cheamA la marele mea-
ting ce V!B. avea lot". tn Arad in zina 
de 10 NoemvriE" B. e. Inffldre2zl.'Lte 
tntr'o organizatie de tineret din 
FNTDR D(mt:rnCa Impreun3 eu ti
nt'retul din lntreagă lume 811 lup
tăm contra f(\t'~relor 00 cnuta. să 
atâte din nou rilzboaie. 
Tinel'e~ Luptă aci In tara 'la am. 

turi de fortele democ:ratioo pentru 
a zdrobi reaeHunea. tn viitoarele 
a1egeri din 19 N oomvrie IL c. pen· 
tru a·ţi asigura liniştea. un viitol
mai fericit, pentru a·ţi asigura. o 
tarii liberă. prosperi-, CU &<tevămi 
ferioită, 

TOADER PETRU, 
Secr&tar General al F. N. 
ro D. Ro O~ Jud. Arad 

o catastrofă de proportii uriaşe a fost evitată 
in ultiD1.UI mOD1.ent la "bariera. 

morJiil1 din Aradul.-rNoll 
Aulobusul care circulă la Timişoara. in care era Z3 de eli

lători a. fost lovit de autoRlotorul Neră.u-A.rad 

Nu s"a inregistrat nici o vicliD1.ă. 
Duminecă diroine&ţa. la onie '1 la ha. 

ricra Aradului NOII numită l?i .,harif.ul 
morţii" a fost evitat un a('cdent de 
pr0f.0rţi{ uriaşe i.n ultimul moment. 

AutObusuI Rata. ~e me.t:o:%l la Ti. 
mişoara şi fn eare se afl~\U 23 de călă
tori. a fost tamponat d~ autom<Jtorul 
Ne.răulu{ b". dreptul ~ caT.., njcf 
aCum Du. e!It!e pusă la rnaet fi Dumai 
datorită vigilen~i candu~to,"Il:llf ~ui 
aufomot01' $f • prezenţei de spiril a Ş0-
ferului. catastrofa a putut ff e'Vi~tj şi 
III.3Şfna TirMd mM mulţi metri, a di7ut 
tn pnţ a1vAlldu-se astfel ..,jaţa cilUto_ 
nlor. 

era numai la câţiva metri de maŞină 
I:ooduciorul a frâna.l LU Cr:1na elrc:rică 
reu~ind să reducă com!JI~.:.t viteza fă! ă 
în~ă ca motorul să p<)l!l fi oprit c,)m. 
pled. Soferul deascmen.:G a viral şI :Uli. 
fel numai partea din ~}>a.e :'l maş[nel a 
fast attinsă ("ară ca cei tliD m.aŞIn;;. 0:1 
fie atinşi. Peste O OI'ă o.utohusul a fO'~1 
scos din Şant şi. !Şi.a continuat drum't1 
spre Timişoara. 

După cum lIuntl'm tnformaţf. ciUi'torif 
au declarat ei ... or depune 1'eCl,lmatr~ şi 
-Qr face un denunţ contra CFR.ulul pe 
mofivn! că nie{ pină In prezent DU sra_ 

lUat mă6urf ro in acest loc unda sfnu 
intâplat mai multe nenorociri. 3ă se facI 
o barieră 

l'ărerea' noastră est'e că inspec'oralul 
CFR. trebue să ia măsurf imediate ca 
bariera să fÎl! fucută pentru a se e'rila 

lin viitor catastrofe de proporţiile ctlur 

I 
din trecut 

Este ultimul avertisment şi' poate ul, 
nmul acci.ill'n1 care s'a soldat fără pier. 

I 
dne de vieţi omenl'ştf. Trehue ca CFR.ul 
sa ac tngrije;tscă ca in cel mIIi ScUrt 

I timp să §c pună barieră pentru sisuran.. 
ta publ(că. • 

• ''M'''a'a După. emn declară şofer"ll aatl'/~~Icl. 
din caUZft cete! dese 'l'a obser\"ftt MI... 

tomomrul 4!8re lIe aRs n11ln'ri la <"AtI9l\ 
metrf şf 'f'eIlea eu o TS1~ă de 1'0 ~i1"+ne' 
trl 

FederatIa. Delllocr8tll a Femeilor dIn ~omanla 

JIt 'I!fftnmI iJl(JVJeIrf ~'1 ~~I 

NSXWJ&Z&&I&!W&!W&&Ji&1LiRtiW femeea în toale ~~mRniiie ~e i[livitale 
TINERI_ _IIEI:I ___ _ 

Pentru dreptul la. eultlu« şi 
asigurarea. viitorului vostm. 

votati 

\ 

SOA.RELE -

fA %ÎlJIl de '7 Noemnie ta orcle lG pe 
-na Teatrului Comunal Di .. n. ~I.'e_ 

zenta in eadrul unui decor fastuos. fe
meb In toate domeniile <le e.ctivlta.te. 

Ineepâd dela crlidlnita cfp copii. al se 
.... pre:!:conta prin tablouri vivante rpgiza!e 
de d.na prof. Văcăree.nu $i eu et'nrurfow 
muzicii militare. feteta jnt'~i.echl:llii. itlS. 

podină. muncitoare .il ţlraocl_ 
I Cuv4ntul de desebidcr8 Ya fi rostit de 
ee • 

d.na prot. Negru, directoarea Liceului 
I Ghiba Birta ea,re p=bu prIma cari se 
I p!"Czin!ă inaintea publiculll:i aridan fiind 
aşteptată cu mult intercs_ 

lleoarece reprezentntla N an.nje.'1zli, 
pentru ajutorllre:ra celor infometaţl din 
Moldova1 a-,,'em to.a'ă certitudinea că pu.. 

'1 blit.ul arădan va aprecia strătlanillea 
FDFR. şi "'a parllcipa lntr'un nnt11~ iru. 
mos Ia teatru fn ziua de '. ~emvlje 

orl'1e 16. 

SJW*" 

Sediile sectiilor de votare $; străzile a~ 
pa"inăfoare acestora au IaSI modili'cate 

Ir.tlldi la ultima şedin\i ţiIUlii. ... 
~ Partidelor Demoe'l'aWl l'a C'ă,Lut de 
_UD acord asQQr. mod\fîc.irij kdillar 
..-ţiMor de -.otare :Ii • aa-ll.del' lepasţ.{. 
n3 .. 101U'1!1 ~ra red tIU i. erie de mal 
(oa primele ~ aeelH aŞa ClI(Jl '"0 

fo", ~ifi('ate .. cum riilllb .retiDllive. 
Anunţăm in aceJa., ,JID') publ~u1 el 

4Idd"ltlanţa pr.efeeturii afl,a.U, re PThi. 
ecpti.JaAnd eeeţ{ile de 1'Otan ~ esti! 
.. Jabilă 1mnAnd OI. !o. ctten. ,ile să 
apară o' ordonanţă M!'.!' ~ e1lprlnrl..i .tat 
Sl"difle elt fi sfriin"te dupl _'IMn! pa.. 
b!;c-at de noi mai joS: 

Sectia 106 Primâ-ra ~ X-

I 
rod taia m(cll d~ şedink 

m-RAZlLE: AlenDdrl, Brat1nJm. Vi. 
eenţiu &beş. Bn1ini. Carol t. nrtrie 
Che-ndi. ~,C~, Oarmen Si"'., 

-41 Irina Franck I 
Salon de :rnodli. 

:mutat 
Str. EDiseooiei 31. 

Datfer st."ga. 
1312 

Dragalina pW la Sb'ada Moise Nieoară... 
EWaDeta pAnă ia atmda Geetal orig<>_ 
~, EjJiscopie{ dela Horia pAnă la t.lr& 
da Mărăşeşti, MareŞa! Foch. Ferdinand 
pAnl la strada ,CTişan, Avi,afOl' (oeo,Z'. 

geseu. seneral Grigorescu. HQrta. I'udor 
IODesea. Piata Luther. Regina Mari;l. Mi 
ha( Viteazul. Regele Mihai 1. Par':Ul 
Principele Mircea. dr. Nemelh. M~ise 
N icoari. Ghcogbe Popa, dr, Ioan Robu. 
It aviator Sava Ş{ pill~ Xenopol, La 
aGeIlStl secţie mai vote:tză angajaţii. hme 

ţjonarif şf familiile acestora dela urmă
toarele IDstitnţif~ AdministIitţ~ Ffll:lnei". 
ră. Chestura Poliţiei, Comisia LocaEi. 
Primăria Muniejpiulnf, Pref8et'Qtll lode. 
fuluf Trif,mal'11 si P:lreheflll. 

Sectia 1I.a lG Scoala primară Nr. 1 
din «!r. lo$i! Vulcan. 

STRAZILE: geJle'1'a1 BeTtbel<Jt. Epi9COp 
Comşa. C.ioo'ea. Caragiale. Ciorog:uiu. 
Deseanu, Eminescu, Episcopie( dela V. 
Stroiescu pAnă la Mă'I'i$leşit Vasile Solo 
di~. GJ'IIl:niep1ilor Gheorghe Ionescu, Ni. 
eollae Oneu, dr Petran. Ciclo POl", E. 
piseop Radu. Vasile stroieseu.. Silt~i. 
S3guna. Impăratul Tnlinn. Eca'edna 
Teodoroiu şi stm<3.a Iosif Vulcan. l.a &. 

eeasfă S6{'ţfe m.ni votes:r:ă nngajaţ{Î f\1nc. 
tff>TIarif ~ f.nmiliOe act"stom dela u r• 
măloarele institutii: Camera Ap-'kola• 

,,..rz,.. 
.M .... :IG.i: 'aL.:~e: "Asia-a" ; .. ajult) ... 1 

.eg:"n:lc. IG.,ile de seee'ă 
La cbem.area guvernulUf şi inţelegând 

greutăţile intâmpin.ate de locuitt;rli din 
regiunile lo\'ite da secetă muncit:)r'i " 
anga jaţ{i uzi.ne1or Astm' Arad aU ho. 
tărlt In adunnrea generală. donnrea a 1& 
miliaane ieI. tn iiavoarea regiunH(lr 8U

ferinde depe urma secetei. eaJ'6 !!uma 
a '* clestWa~ dia partea Direcţi~i 

Generale din Bucureşti. pe'l.tru pr.'Ol;uea 
muntilorilor eVidentiaţ{ h muncii. 
Tof0dRtă s'a hotădl Cl mcepând dela 

1 Noemvrie a.c intrc'}~a uzină va lucra 
~le o oră săpfămân.<l pAnfl ]a Doua 

I r~coUă, pentru ajutor,lI'U, r,'.:iunUor 10. 
I vi1.e d.e secetă. 
1 tur~S9. DfMEL ~ 

Direcţ.iUDe& }\l..'gională Silvică Ş, Societa .. 
I tea <kI Telefoane_ 

I Secţia lll...a Scoala primară A'r~ ~ dia 
atrada Ba.r,t[l.l. I STRAZIW", Piata Arenei, mareşa! A .. 

,ver.escu Bucur 'rriliunul Butea.w.t Ba· , 
, riţiu. Bl.anduzicl. bu1ev. (..al'1l1 ~ !iUa_ 
I da Moise I'\lcoară până la pi:li<\ Arenei. 

Matei. eo.-\'in Paul ChinC%ul Miron Cri
de-a. TribunuÎ Doura. bule~. Dtaga1ina 
dela s'rada M otse N icoară până la Piaţa 
Arenei 29 Decemvrie Delavrancea Fra. 
lleruitlhi. Nicu Filipe;cll. Octavian' Goga, 
Gojdu. Constantin HodO$, Piaţa AVf;tm 
Iancu. GheoI'f!he L.'1zăr. Pia'ţa LiC<'ului. 
Me(ianu. P1evnel. Episeop PaPP. Baron 
Pop, Românulul. Popa Ion R usu, Să. 
dea.nu, Soarelui. Stn.,gogel lubll.. Turn. 
paŞi Romul Veliciu. lA acensfi lIeCţio 
mai votează angajaţii. funeţionarU ş( 
t:lmiliile acestoTa. dela următoarele tns~i. 
tuţfi: camera de Mtmcă, Cnmers do In~ 
dustrie şI C<lmerţ Şi Compania de pom. 
pieri militari. 

Sl'cfifl IV -o Gr!tdinft de t!oplf Nr. ! din 
wader Gri!}crt! .4.1e:ecndreşerr,. 

STRAZILE; Grigol'e A1~andre~u. Trl 
bunul Axente, dr_ BotiŞ, Spătnrat Bor
cea Cetatea Veche Cuza Vodă Cant.3eu. 
zin~. oeneral cem~t. Cercefll~ilol' MIl..; 
luI Domnitei. Dacilor, Drngoş Vodă, E
roul NCCUn05ellt, ForUm', Alexandru Ga. 
vr:l, Ghica Vodă Halducnor, Jdeto1'. m.. 
f'nnf,c!Îel, Llbbtrint, 10 Mai. MoţOor. l\I~ 
şi101". Occident. 0timp, P:ltrief, Răz~şnO'r, 

Romei, Rom~nnor, Romul Vodă. Mu ... 
dus Scaevola, Serban Vodă. Triumfutuf 
si Ureche. 
asUl!iW!MJ&S!!i!lJilUI&&&!&iJ • 
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• 
I D;:.: a«. .eI a Moldowe' 

I CcmiletuI pentru ajutorore.a re
giuujlor IK·('('tO<lse din Arad, 01'gl1-
llh.ct z5 s3.ptămânn. Moldovei. Cu în
(:{'pcro .. de Joi, 7 N oemvri(', Ec.llipc 
autorizdc de colcct>lri "01' euireCl'a 

'(18.&010 din Arfld. C'olcetfLnd bani pC'u
tru njutorarea inf(ll11et..'llilor. Pl'ln
tru fiC'care uunie !:le va primi o ehi-

~~. v. ~e.,.n .,68 a\U~a 

eu aaFe,ed:niele S' •• nwun 
1lasera AI~ă 

C.' elof ".,,,.,, de stat vor dlscu'a problema 
"B'e.~; ... ; 

·taar,il T{·dI'Dl(,oJltnr1l.. 
Dum~nc('d 10 n I .. unî. "11 N~)()m

vrie se '\')1 iacc o dwlă pe strllzi, in 
lGcaluri. instituţii, otc., cu .. ecla.ş 
8('011, 

'roate aulO1'iltl.jiJe 10:'n10 stau tn 
njutol'ul ti c:e;;;1ci ac îi \lui. 

A DU se nita ",'i Al'atl1l1 a ffont 
pânil acum fl tristă excepţie faţă da 
edr'lnltc judeiP, nedând do bună
'''oio 2(}l'OapC nimi(; pe lOCa ma 1nfo- 1. 

1 llfd, .. '1. ţj lor. 
Opinia publie1 ul'l1dl.'lnă este che

Inut-ă Să stcm>grl u-l'easttl. ruşine de 
11(' numele Aradului ~ să doyedea
I<l-l el, acest Ol'.aS este locuit d0 oa
ll1f'lli care nU iniDlR si nu tllm~ll 
I,cpă .. ători faţ1i de dliuuI fratilor. 
!"'1"'itW'&~MM4KMirt.mi~ 

ll~ERiATEA 
f 

cuvânlulul şi scrisului este asigu
rat~ prin victoria In alegeri • 

BlOQlu9r.a1 ~3rQiciel •• 
Dei.ftoclI"ae:.e --. ____ ~ !Ii _ 

~~ .. iIZ=rmznz 
. 1tr. II·~ ~~ 
~~.i!u.u·EaU'!a 

inrei.e ..... ~:B.,. 
:(Urmare din pag '1.a), 

o lume nouă In care ura li dispură. 
'f frflle/C să nll_'" 111(/1 ucidă Ir<4~" car. 
" Y , 
; penvu. Wl capriciu. al &O<IIL_ vorbeşte 

j<.l altă limbă sau Se fncllină flct!/oraşi 
f/orţe divine. pc: cafe .nul şi le incllipa, 
[Ill/trun Ici ,i Clltui OIminterea. ' 

NEW. YORK, - Consiliul de Securifa!e 
oare a ţ,inut IW f!dint-l !le oeu~ de pro. 
pu.nerea făcută d dci(!(;n!ul puloael; ca 
problema Spaniei 51 fie ~coilsă de p-a OI

dil1cD. de zi a C()!lsiliuluf de Securitate 
vl'llfru. a pulei!. fi reeu-ti pe agend" IIdt!_ 
nălif liener:ll~ a Organizaţiei Naţ;I,mII('1' 
t,;'nilc. 

Do Ilcc:ts.!ă măsură este 1W~le dE'oo~tt! 
~ ...... _,.f 

Una. pe zi 
Cut!d Pi.IC1'ISEALA to ('ltpriM6 
S~ nu li a!li AN'l'IDOTUl.., 
Citeşte. Iă,'" 'tttltzfere, 

O pagină elin "PATlllOT(fL". 
~~ Blocul Pc!t(jdelol' Democrate. rupâIld 

I C•llC,pţia c<.!TI'ervaloar, fi refractar" Il" 

'1 wtor lorme fadicale ale poporului ro,. 
~lInQn .... tţe ferm deci' 'ii pă,ea,că cu lor. 
,1" uni!e la realil'area nouef lumi. pIL. 
!.sfrdlld la temelia Statului viitor tot 1I.l. 
i a fost blm ŞI demn dintr'un trec.]t tbll._ 
t:iulat al Neanllllu{ ş[ eate ,,~ constitui 
leei mal Pl·efio. trlz(J!lI' pentru educarea 
lllenern-ti[lor ce 1101' vwi.· 

~~iiiiîîîîîîifflî~~Wi3fiie ... 

tJu m~ful vSic~nelor pe.ntru tr 2;nSp .ertu1 
;emne~or de foc pentru insUtutn!e d~n 

Arad va fi sporit peste câteva ziia 
la 150 

i Tot Cit este bUII ŞI hotărît fn ţara' nu 
lpoate fi decdt tn r4nduril, noeutr., Q1ă- Am scris Qf!um 8 zUe cii In urma 
turi de no'. ld€r,renţiilor facute, s'a reusit ca 
: Si aecul UIUi!i/Cst s'a dat cu tI.tnlÎuwl- Aradului sA·l fi~ 1"epartl:aat un nu.-
:,ui cela:'- mai valoroase ~/cmente u pă- măl' de 85 vagoane pentru irans-
!tuteÎ intelectule din 07a,'11 lI0,rtu. A portul lemnelor de foo pentru in-
lost semnot de generali avuca.ţ( medic.-( atituHile si- eOQnomatele din o~ul 
. (Jiolneri profe,are Ittc' S.ml· oameni n08tru. 
: 'Gre privind reaUialeeJ in 1'l~1 tf~!l.u dat In oursul diminctii de eri d. Ma~ 
"lama că tfnaurul dl'l1. n pentru a .seoal. rin Serban. seiul Servichtlui va-
;Jara din greul tmpa. t'l ('Qrt a fOAt "tun.. gaa.nelor din Direcţia Rcgionald 
;tafâ ş{ pentru a-l f~'.lri un I.ftfot mai OFR Timişoara.. gftsindu-se La Arad, 
f#J tP• esle acela_ al d~tn I;('-lf~f( precollf:af pentru reglementarea eât: mai nor
de Blocul Partlllelor V~!n?·~'d,. I I malti a vagoanelor. ne--a declarat c~ 
I Datoria fiecărui cetătean cu t:ldevărat' in cAteva zilc::lumârul Vagoa.nelor. 
~ rlragfJste ~e ţară, e.te de a.e ala/ura repnrliz.a.te Arodului pentru trana-
luptei unIle (J muncitorilor p(ugarilor , .-

: Il (n!clee!uallloJ' Mre nu fite alt ,cap . p,?l'tul r. de lemne va fI rldica~ ~e1.a. 
idfc(it mai "illele Patrie(~ 3" la 150. ACOBt lucru este posIbil tn 

_ .. Celilţene f urma ilitcl'v('ntiUo1' pe care d-sa. 
Si dacă s(mţ( fn Jundul ~uf1.?t (1;[ şl le·a fâcut fl.tât la. fabrica de zahăr 

al conştinţci tale (1 dragoste I'tit de mIcă elin Arad, cât şi In alte p~rli, pen-
• s:;: 1/ iubeşti Tara ~t Neam'~1 viTlO ,ă l.ruca vagoanele care momentan 
: lupt' in ranc/utile noastre penfru fine tIA d t -,. 
l"nnf' f mitfa ( ... ~t " ,w S au &,Oa e, D.PUVan l'ansp0n.url 
; r<" ru n fI. jl-"'" neamut ;'III. ~ li. d 11' • 
: peritu Viitorul Tărlr l'oml'.1"Şli" _ In. r18 .stecl & 7..ah r, BA poa.tA fI fo-
I ehele manifestul. 'IOSlt In acest scop, In ma&ll1'a. pOl!li-
\ __ - bilittdilol'. T( tcdn{A d. Marin Ser-

Butoaie ~oale de 
. vin folosite 

cumpilr.'im, preiuăm ş,i plll.tim 
imcdi;,t., orice cuntitate de bu
toni~ folosite rle vin dela 501) li
tri în ~11". 

~FRATII GEOltGESCU, Pincota. 
Oferte la arlre~a Arad: Dtl'll 
Cl'îf:,on. Bdul Elisabete. 28, 4040 

I , 

ban ne spune c4 odo.t& cu ItOBil'ea la 

până. la. 15 

,,",.,..,...~ .... y •• v~ •• 't''''.''' Dl1m tn cele de mal j08 Mul tari! 
• ~~ nţ curselor de avion, o~ intr! $4 Ne .. lla .. ; .1 e .... e.r H VIgoare thcepând de azI: , ' . I O cursl'1 Arad ...... Bucllre-şh costă i.. d. OQ)tl.,.. . 5t9.s02 lei, o cursă Arnd-'l'imişoara. 

CO&t~ 68.773 lei, O cursU. Arad-Ora-
Jurlecrători.a. pena1â dîn Arad 8.. dea costă 151.!i4S lei. ior n (Jur8~ 

desbt:.l.ut . ('Iyi c&uz.a, lui Cot(\v~nu (' Arad-Satu Mare cosUl. 807.917 let, 
C(.n~tantl~, oare a fQ,!t dat 1n )\lde- :. ~:H:t:DI. ''Ii(~ 
cată de catre functlOnarul CFH. r'~. 
Serof'Il.n, pe motiv c~ &1" asupri oD......lI ....,,,. 
muncitorii po eare ti aore sub 0011- ~an'ia .,.,el sa tiaei 
troL L·· 

Aprlra.t fiind de către duH avo- ~anl pa'! $Pf'll ..... 
II • II"';) -li • ouţi Ghirboon si Varnai şi in un:n.a U'.ieţ!'b~~:D. 'lnune~'j'&O.' 

martorilor prezen1aid. O,otoveanl1 
Constantin a. fost achitat, denunţul 
împotriva. lui dovedÎD.dn-sG lipsit 
do adevAr. 

~ 

Am Icris nu de mult tn colollncJe .. 
ooslul ziar că fnbricantul de mobile Lelll 

'" gyd L!lurenţiu It reuşit să obWnă o aa. 
toruaţfe de trll.nspo'l"~ penlJ.1l cIWlita1e1 

de 4 vagrMle lem~ de fot! pe lIerunJ 

munchorilor tn!reprinderei pe cat/! 6 

eonduce Din acenstă oantitaie d. TAn. 
gye! Il distribuit angajaţilor ~i'(i nm,llnl 

. can!ih'rca de 3 vag01Ane reslul de nn \'a' 
'!J()n vânzându-] c..rhitp.~tull1( Kelld!'rc!i, 

Dnt in judecntă la legea lSabJt,ju!uf d 

~Cititi şi' răspânditi 
)Ziarul . "Palriotul't 

il prin1.eşte 

- Lengyel a fost eoncklmna~ de ~ufre 1110 
Sfanţ:l spi'cial)i de sabotaj 11. un lIIihM, 
lei ametl'Ei. penfrl.u:ll It dat ~llă tDlr~, 
buinţare unui TrtgoD. de lemllt-de foc, 
di'cflt IIN'MI Jll'ntru cat. i:,';!t'tISO :!cesl~ 
IOtnl1\l. •• n SE 
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D. ministrll Lucretiu Patraşcanu 
primit cu entuziasm la Chişineu-Criş 

ro~ din prag. 1-.) 

dreptate ţăran;lor. veni*, _. 
legea. reforme1, a~. 

_ C&nd am Sn.scria la prognJ
mul noatru reforma aflTarIa, aosa
sta s'a fâcut, pentrucă am (OBI ,t stmtem convtnsi că pă1tlAntul 
trebue să fie al ţI1rI1nimii. E~ 
mUNCe§te si tTebue zi fiti al el. 

_ Lupta ostllşnor rom1lnl Il somtle( 
" rămâne temelie de ncsdruncinal Intre 
poporul român şi poporul sovieU~. 

fă sp~ corporo ţia meseriaŞflor unde a 
1 av'lt 100 8('unare&. 

(Aplauze. StriJ;t~w. :rra.ia8Câ g'UV'eJ.'-
~zboiuluI. moşteu!nd o sitnatle ee<>- nu! Groz.a). 
llumicA grea. de pe Ul"ma. regimu- - Am stalli2it liberUltila esti1e-

Vorbind despre jertfa eroilor d. $Ublo
coiCDent ~onciude: 

J Intr.., 1-11'). d. Lucretiu Pălrăşea:}u " 
I IPir.,.aga ~ită vizitează companIA o. 

_ Jertfa 1"1" nu a 'ost zadar.<tki reA 
astiili Armata Românii este eontiu fl'lt·18.· 

rea FtlUlui delR 23 August sf 6 Marho. 
Dură n $olcmnita!ea sfinţini monu. 

mentului a luat sf1l.rşft. lumea le tnd~\·ap. 

g'ăLoICI;.~1 In săli. ~ birouri. se 10t "
de. .~ntlm~rate lozine{ pe care stă 1Ui'tl 
Annafa poPOrului tn slujba p.apornlcf. 

Nu li~ nici poriTetele \f S n,~!'Jt!i 
M'1.ai t. ,. d.Jui prim-mfni5tru 14". ~trtl 
(h02ll .• 8elleralissfmuIl4' S!a&.. 

ceflifenil din Chişlneu·Cris au ascul
tat cu luare antinte cuvântul d-Iui 

R1lnlstru ••• 
In 8ala. nrhipHnl\ a fostei corpo~ 

ra1ii a. ml's~rill~ilor din Chisinea
Oriş sute de cetăţeni ai acestei ca-
JI1U~e, precum si din oomunele v~ 
cine, aU primit eu un neUl'-lcns en~ 
tciasm pe eL ministru Pt\tr:\;-canu 

, şi pe lnsotitorii lai. Tntdcctunlitn
te! comanei, alături de ţărani si 801-
ohti au manifestat pentru ministrul 
poporului, pentru neinfricatul lup-

făto!' pentru omul care are nn IDtJ.
re merit cJ. acest eo]t de ţlarA a ră~ 
maS tncadrat pentru Yef'ie in hota· 
rele României. 

N'a fost o Eimplâ tntrtmire eleoto4 

raUl. Poporul a căutat prin aceastt\ 
siflC€rit mamfestatie să ra.splăf.ească 
pe luptătorul care a ştiut sA rept'&· 
zinte totdeaU1l8 desînteresa.t si AU 
.demnitaw ~t popor. 

Prin colaborarea Intre Inuncitori, plu
gari şi intelectuali VOIU. zidi o lume 

. nouli 
n: ·~rof. Blaga,in cl.teva cnvinte 

l;tfl~rate a dtoschiJ; adunarea, vOl"
billd despre P€'l'SOIilllitatoa primului 
cnrlldat pe Hgta Blcclliui Partidelor 
Democrate din Arad şi prezentând 
totCldafJ:l. pe calldidatul Miron Belea, 
pre<:urn si pe d. BeUe Poire, preşo
dintele comitt~tllhli electoral jude
~an al BlrXlului pa.rtidelor Demo-, 
erata. 

Dintre oaapetl a. vorbit primul d. 
Belea Miron, Care a 8C08 .în eviden
ţă Inainte de toot(.., marea, oontr.ibu
ţie 6 dlui Ll!crotiu Pătrăş(',a.nu la 
!nfllphIiren. acblui salvator dela 23 
Argu8t. 

Vorbind d(~spr$ reaJiz1!.rile guver
nului Groza. a atras atenţia pluga.
rilor aSil' pra l'ontributiei daie de 
muncitori pentTu rplizarea idplllulu! 
de V€J'!l(>;uri & 1ărânimii: reforma 
agrar!. 

- Nu voi uHa niciodatll o seenl 
M'G s'a petrecut Ia sfârsHltl lunci 
Oclomvrie al aIlului 1944. Sute de 
mii de mnncitori. rupti. sdrenţul'O'il 

I au maJlifestat pe ~le Capitalei 
I s1.rigâ-nd : .. Vrem pământ pentru tă
f ranU" N'am obi('eicl sti. plA.ng. dar 
! IJot si afiI-m eă văzând atâta dra
I gcste tată de aproapele, faţl1 de fra-

tii lor de pe ogoare, mi s'a.n um-
plut ochii de lacrimi. , 

D. Miron Belea a vorbit despre 
marea tll~emn1itatf! a frâtiei între 
li5 rsni şi muncitori si intelectuali. 
Prin colaborarea a.cestor elemente 
se va zidi o lume noult, c1ădită pe 
dre.ptate, asigurândn-se pace atdt 
tnănntru. cât şi tnafar~. D. Belea 
Miron a Indemnat ţăranii Să citea
sca, sa. studieze platforma. program 
a Blocului Partidelor Demflcrate. 
realizarea căruia va a~igura nn trai 
mai bnn tuturor ootâţen i.10r l'.ce5tei 
tări 

- VA chemt1m deci sl veniti al!. 
tllrl de noi. asigurlndu-vâ Că ne 
veţi găsi wtdpa,una aFtturi de voi. 
câci noi nu vrem să fim domnii :vo
stri, ci slujitorii voştri. 

De ce spriJin ii artnata. guvernul 
dr. Petru Groza 

Următoarea. cuvânfare. a dlui ge
~ral Voinescu a fost primiti. ea 
strigăte Indelungate de: Trhlascll. 
Iltruata. poporului t 

- Profit de fericita ooazre & pre
~ntei dva. domnuJ.e ministru. - & 
Inceput d. genet<al Vomescn - pen
tru ca să ImpurtAşesc gAndurile oşti
rii fală de acel guvern care prin le
{ea electorol' ela boratit de dva. & 
dat pentru prima oară armatei 
drfptul de a~sî Indeplini datoria 00-
Iăţene}!scil a votuluL Aceasta. arma
tă eate conştientA. şi e hotl1r1tâ l'a nu 
·ae inioarCă In f.reeut când armata. a 
fost de multe ori intrebuinţatA con
tra poporului. Noi nu vrem să ne 
Inloarcem lutr'un trecut care a fost 
s.trăin poporului. Armaaa tnfelege 
Si urmeze d~umnl trar,ai de M. $. 
Regele Mihai 1 la 23 August 1944 si 

pe eare l-a. eoxmolidat la 6 ltarlie 
11l45. 

- ..4rmata iAleleoe Ii& mriJine 
Quvernul dlui Petru GrOiW. ~ 
trucll In sânul acestui gu1.l6Nl sti 
găsesc toate forţele democrate, 
Qrupate in Blocul Partidelor De
mocrate, care a'au legat să f"'u
reasct\ un viitc;r mat bun QCti:8t1ri 
neam. Noi întelegem să spriji
nim guvernul Petru (koza., pe*' 
trucA numai infaptUirile acestui 
guvern filtute în scurt timp ,oOn
stitue o g{f1'antie că reformele 
concrete p1'e1>ăzute In platforma 
program 't,'(}f fi t'espectate " 
aplicate Pentru aC'8ste -moti'Vs. 
armata Btrigi. din tot sufletul; 
Triliască victoria. In alegeri C 
Blocului Partidelor Democrate. 

•. ;. • Ne-ain. gâ.ndit In primul rând 
. facem dreptate t6ranllor 

aii 

l~ momentul când d. ministru Pă
trllşcanu se ri(ticâ ",il. vorbească. un 
val de entuziaste aplauze sgudue tn
tJ:&.ga sală. Cetă~nii acestei camu
lle simt că In faţa lor stă un ade
'lttl,'at reprezentaut nI poporului si
,i expri.mă ataşamentul taţl1 de el. 
IOan dând minute dearâ,lldul: Pă-trA
Ira·tiU! P~1..tră-~ca n n ; 1 

D. ministru lşi Incepe cuvintarea 
Olt nrm!l..toarelo cuvinte: 

- Oe1ăteni. fraţi ţărAnI. tovarlş;i 
el pl'ietoniJ ACUlXl eAnd forţele pa-

litice din guvern au inceput cam-
, pania electoralA., adresându-se ti1ra~ 
rilor. mu..ncitorilor şi intelectuali
}{.r. cerându-le votul, este bine să 
ne intoarcem la tre~ut şi să anali
zil.m oonditiullilc in care la 6 Mar
tie. guvernul Gr,)za a preluat oon· 
dt:ceroo ţării. 

lJ. mÎDil!ltru luatft clt tn acea pe. 
riMdJ. ta .. '" 8. fMt lne'- In pUn ri'll-
l;c,ia. O pg,rte a ei prădat! ţj. distru
~. Guvernul a trebuit s1\ lupt6 ctt 
mari creutăti ~ de p1ll1'&ze& 

lui Antou68Cu. neşii, am desc!l.iusat cet!lţenii noosfei 
_ In aceste condiţiuni ne-am ţări de legila l1',;rhnului dictatorial 
gândit ~ pTimul râInd li fUCl4» al lui Antonescu. 

Am asigurat României pentru tot
deauna. Ardealul 

- Guvernul n~tru se m.4nch-eşi;e 
pe drept cuvâut eu ln('ă o mare rea
li70aXe national;],: Am uigurat Ro
n,âniei peutru totdeauna Ardealul 
(Aplauze furtuuoafle). 

_ Sa ne raspundA dusmanii eare 
ne atacA mtr'\lll&: Cred ei că un alt 
guvern. cu o altă structur!l. eu o 
altă politicJ. ar fi putut sA ul'ligure 
at~a&1A mare victorie tArii noa
.tret 

- Cu oc~ ~ia tratati yeIor de ar
mistiţiu, au fost la Moscova. Cll 
toate străduinţele depuse de noi şi 
cu toatA bunl1voin1a manifestatA 184 

tă de noi. In textul armistlţiului s'a 
h'ecut fram privitoare la anularea 
dictatului dela Viena, 1n felul (".t\ 
ni se restituie Ardealul In Intregi. 
me sau In cea mai ma re parte. Cu
vintele: sau fn cea mai mare par
te, nu le...am putut fnlătura.. 

In urma pOlUicf'i noo.strt'1. tn tIf"
'ma adi unei noastre, am aslgu
mt totusi ţării noastre Ardealul 

tn între[lime. 

dicat pentru prima 001'1 fi pro. 
blcma judetului Arad. .Am cu~ 
raiul Bit afirm ca numai guver
nul nostru a putut tin/atura pre
tenţunils ridicat!,! d9 guvN'nul 
fn(1ohiar. asiourând prin trata-
t~tl de pace hotarele de Vest al" 
~rH noostre. ln această acţIune 
a :noast1" ne·am bucurat de tlJl 
nepreţuit $pTijin al Uniunii So-

'l7ie!ice. 
(TrAill8ca Uniun8'L Sovietic1l.) 

AM INSTAURAT UN REGBI 
DE::\toCRATIC 

- Cu ce n6-&Dl prezentat noi la 
Paris! Am dovedit Angliei ~i Sta
tel(rr Unite că noi !no~ in timp de 
războiu am realizat în taM Doa~ 
stril un regim democratic, am asi
gura.t muncitorilor, ţ~ranil0r si in~ 
t()l€etualilor dreptul la o viaţll li
ber~. mai bună. Am dovedit că am, 
~sigura.t nationali til,ţilor COţllocu i· 
toarp un regim de egalitate. f~l'l!. 
deosebire de neam, religie sau rasă. 
Repet. ceeace am mai afirmqt că 
tc.todat.\ noi cerem in schimb na-

(Aplauze). Trebue să. amintesc ~, 
la Paris a trehuit sJ: luptl1m din 
ne:u ('U gre\ltăţi. 

Aici s'a pUS nil llu1JU:ti problema 
Ardealului de Nord, dar s'a ti-

I Uc·naJitutilor conloouitoore sA .~,u~ 
I Dcasd, graniţele noa~ unitatea 

Statului Romin. 

1\.01. fost in coniac! perntanent cu 
M. s. Reg-e~e pentru pregătirea 

actului din 23 August 
D. Lucretiu Pătr!!Şca:lu s'a. ocupat Regele la preg!itirea actului saI-

apOi de unele SVODUl'i tend0ntioase '/-'atOT rleb, 23 Augurt, Am atat 
ale reacţiuoii de VOT'~ cu Majestatea. t1a, cum 

- ~e afirmA de aceşti reacţiouari scoatem România dtl' ~·n .. b~ 
- a spus d. ministru - oii stnm l'Au cum si!. salt'ăm ~ra. Difl. Apri-
en M. S. .Regele Mihai I, că M. S, He 1$44 OM f08t în contact per~ 
Rf'i'ele nu ne chia1ll& ia sfat si alte manettt cu M. S. Re/leltl pontn: 
r~8dr~vll.nii fjreoătfrm aetului dela 23 .Au-

Silo ştiţi frati plugari. că M. B. gmt. 
Regele ne~a chemat in tnQd 36- Pot eU afirm cA M. S. ltege!e Ita 
eret la Sfat pentru salvarea tl~ avut D:lIli buni pfAtuitort e& noi. 
rli incA sub regimul AntmuJscu. Deci n()i .am oolahora.t cm M. S. ' 

(Tr:iaseâ "M. S. Regele Mihai t.) Regele de atunci ~ nu numai In 
- Noi I1m colaborat deci cu M. timpul celor doi ani de e8-nd suntem 
S. Regele Mihai 1 cu mult înai,... la guvern. Totdea:nna am găsit la 

. le de 23 Attg1fst, atunci cAnd am M. S. Regele asculf&re pentru so-
fost urmăriti şi fugllriti de Ge- lutionrea nevodar poporului si des~ 
lifa'!lou si f,iguranţă, atunci, când ~tânQ. pl'oblemele, de multe ori. 
in.('!:' n'am fost mini;tri, ci BÎm- fHarfe gmw ale ţării. aM .r!sit dru-
plii luprntori democraţi care am mu! tntel~rii cu :M.. S. Regele. 
renre2entat OfJoeitia impotriva J~ platfONlld ,.OO8tr~ prev6-
rt2zboi1clui, impotriva reoimt.l- de arigurareB ftOgimului tlemo-
lfd AntoneBCţl, Impnf1-f-vn hitle- cratfc ~i il ftweran!tăţH depUne 
';Bmtllui. E'I pet'8onnl am fost \ a atatului 1"Om&n In cadrul Mo-
InsArciftrrt de mişcarea ttw~cito- narhiet «matituli01laie. 
reaBcI _ colaborez _ ct' M. S. (Apla.u~). ~ ._-

Vom in tl'iri gospodliria. Indlvidua.~ ă. 
D. ministru Pltr~canll " 'VOrbit 

apoi despre un alt 8von al l'OO.Cţi~
n';i: ' 

- Vi IW) VOl'beŞte deşpre colh·}ZUTÎ. 
Vă rog Ba mi f'rerieţi, dac. tt'am 
fi fost conv~nsi C\' trebue sA In. 
tlhim gospodăria it!di'Vfdw:li~ ff 
ţăranului, nOi care am l·uptat 
timp dd 25 de ani pentMl drep
tate ~i ade'V~r. sute-ritul 1Jentnc 
ade'1."<!r, am fi avut curaj~tl 811 
-vă 8punem ,c& 'Vre-ni !il !ace. 

colhozurL. , 
Vn:-au si rac aci o micA. parante
ut. Vorbind cu t~ranii despre eo
leltl1ri. l~ SPUE' fărk'. înoonj ar (;\ 
IICleet~rile trebuesc fAcuta pe!lfrucl 
h'ebuie s~ aiutllm pe fratii noştri 
infe,metaţi din Moldova. Ar ti fost 
probabil mai usor sILi amAge$e" 
dtl-t' am P..&pus adev~rul. TI Rpun şi 
aerma: Gospodări", ţăranului t~h!le 

1 

fI"- tnfloreas.c~ N01, ştim dacn ţll.rfi~ 
ndui li me-rge bine si orăşll·1l1l11ri ti: 
. mf'r~e bine. " 

Noi am făc:ut f"ef&rma t!!Jf'm-A ~ 
. _, P' J)l""O:Prietatea ~--

a"! a plugandui. pentrUC<! ~tim 
că aşa B bine pentru ţa.,-ăftlmea 
nomtr4. Acesta en6 adevarul pe 
ecwe-Z dedar Iti numele gu'tJer-

ttttlui pe ~e-l reprezint. 

. Vorbind despre svonurile 'f!8I1O
tiunii tn legAtUră ('1l a.titudinea gu~ 
'Vernului faţA de biserică. d. mini
stru P~tri\sca.nu a scos in evidenţA 
00 guvernul Groza. a asigurat ŞJ 
asigură libel"'tatea relizioaga şi că 
in legea reformei agrare, proprietil. 
file biserieosti rau fost protejate, ele 
fiind scoase dela reforma agrar," •. 

D, ministru a vorbit apoi despr\! 
pl'(·blema. colectl;rilor trecând la 
unele greutăţi care !Şi aşteaptlt re
Zflyarea lor. Printre ac€'st€a se nu~ 
mă~ si aprovizionarea ţ~ri'::nimii eu 
prC'duse industriale. Guvernul se 
strAdueşte să rezolve aCeaJ;t4 pro. 
l1lt'mc1 cu un ceas mai de vrem~ 01l 
sprijinul- muncitonmii care d~pul'l 
mari eforturi pentru majorarea 
producţiei. 

.~ Sa. pac."-
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, 'Mi(l!'cnrl, 6 Noemvrle 1~ 
, '9i$4a5tt",f=J":1tin-.t,*. *=-*_.'" .'.' 

r.. a Ne",,·York ft Incepul 

...... A~'UNT. Eoonomatul Meseria, 
şilor Patroni Me1alurgi&t face eu. 

, 4- foi_li -- f tele state satelile lwscut patromilr c;1 Dum1ual~ 16 "D ef~nr,n,val'ea. a .. ,a a~or lILC:e pace cu OS Nocmvrie, orele.) dim. se tine adu. 
NEW.YORK - In em'sul lUei de ed 

!ioic Inceput ta New-",iOTk şedÎllt~ cclOi' pa. 
rtru miniştri de externe. Problema dillCU..; 

laltă 8. fost tranşaroa ultimelor, diV6 .. 
: gt'n1e tn Juml tratatelor de pace cu 
• (osfele s'.ate Italclite. După Cum se <co. 

'muuică tr.atateI.e vor fi discutate !n or~ 
loinca dt'!:J. :rurfs. Corespondenţi! de pre., 
,,,5 3,DWl fă că lucrările acestea VOI' dura. 
'pl'Ohll;\li1 Jll{lÎ multe sliptămAnil du~ ler_ ' 

mfnal'$ eărora ~ _ tneepe di..ru1area 
irma;tnlui de ~ eu Germania. 

După cum .anunţă pomd d~ radi!) 
LoRdra M pare că primele fedinţe 
lIfe miriiştrilor de externe. Dor fi con 
~te dfJCutărl[ Tqfulilor de pro_ 
cedură după care se Va trece la J"a. 

tificar-ea tratatelor de DaCa' cu: fostele 
RafIo. ltatelfte pucum Si kl examina. 
'ea pJ'o~temelor atupra ctJJrol'f1 nu 

A 

~a ajuns 1(1 un acord in timpuî con... nare gcneral1L, la care sunt rugaţ~ 
lerWki de pace,. patronii a se pry;zentf.! .. D~~ă nu ~e 

prezi util membri au omerlll, penl'ra 
Se Va examina tu timpul şedinţelor a ltemCa hott.l·ire. adunarea se ţin, 

dcaSClllCne Ş( "CFCi"e:t Olandei li Belgiei In aceas zi la orele 11, neluând In 
de a putea participa la discutarea lra- considerare mlm~rul ('~lor pl'emmi 
tat<'l~r de pace Cu Genllunia. ndur,are.a Va fi hot~lritO;Jre. Obie~. 

Ullele ctlrcur[ diplo1Wltice par n etl: eă tul fiind: 1. Majnrnren capitalului, 
Polonia. Cc!los)ovacÎ.ot ş( Jugoslavi~ voI' 2. Aprovb:I"'lU!"(,It. Adtrn~!"I"!} toC ţi. 
face Cereri similare pentru a putea nsl;,:a i.! c t 10 ~nlul ('conoU1fltdul dm Bdnl 
~ desbn.lerile tratatuluf de pace eu Ger. ~ Rr-gina t' Maria" Nr. 18:' Comitetul. 
mania ea .'·iclime ale attresiuni( aJlzisle. nil .... - ECO~O:\lATnL l\IE8EHIASI . 

Joi inceQe distribuirea cerii';· ~ 
I>OR PA'l'HONI N'o, 1 face cunos· 
cut ('(,II.r interesati, c!1 tn 7!na da 
6 N of'mvl'ic a. 0., (lrele :> d, m. tine 
auunarca genrraI"i extraordinl\r:t Î!l 
l( ('.rIlul Cf.minuJui Indl1 str ia siIor, 
cf.~d. In C81'e invită pe toji m"mbrii 
a.i EeonoIDaflllui. Jn caz dnd adu· 
narea g-p!lerala (1XfJ'ROl'dinnrÎ1 va fi 
il:cspahi15 de a h(l1~r~. nr~unar~a Vfi 
fi repdn'ă tot acolo în l1C(,(%~ zi la 
or(>lr· 6 d. m. şj Care ya hohhî inrli· 
f(-Tc·nt de num~1"t11 m .. mbl'ihr vre· 
znnti. Pl'oI!I'amnl zilei: 1, :\])1(" 

vizionnr(>a ele iarnll. 2. Ca.pikll. ('n. 
mitc1 nI. 1341 

, .A II v. ea:G.or uS a,agSlor 
A. u losl fixate , .. lilJle: undecefă,enli se pol prezenta pen

tru a. le ridica. 
Biroul el-ed;ond de pe Ufugi"Pri1l.lă1\a 

~Munieipiultlf Arad. aduce la cunoşliop 
I gtmel'a1ă că certificatele de alegător .se 
· eliberează inepâxnd Ctl ziua de Joi 1 NooI 
cmvrie până In zin.. de 17 Noemme In. 

i Ire orele 8-1'2 inainte de amiază -Şi 3-7 
după amiac!:ă. In edificiul Primăriei ŞI 

, Phlltultr{ Cultural. Prezentarea ma Ta face 
!n ordine a1f8b~iică. tD camerele mai jos 
!specificate 

In edificiul Primărie( camera m-. 76 li. 
'lerile U-Z-W-8cb-Q şi E, camera 

- 72 liten1e K Şi Sz, eamera nr. special cei cu literile A. B. C. D. E Şi f. 
73 'litedie N Şi R. camera DT. 03 !ifeu I intrucat cer(ificale!e pca11u locuilorli cu 
M. camera nr. 15 liIcra H şi '- ("~mera aceste initF-lo sunt complect termmllte. 
nI'. 6 litera p. camera 1lX. 28 literilc F La complectarea celor1al1e se lucrează. 
si G, c.amern nr 111 litera D. camera I Toti acei cetăţeni ai oraşului. iHmlTQ 
nt. UJ2 Iiterile T Şi V. camera Nr. 84 I c~re ulcgerH~ il;.se3mnă sprij(llirea si in. 
litera C Cll"mera nr 83 litera S cam('1'a tărirca tinerei democr::tif românt',!i, \(,r 
JU'. 8 liferilo A-L şi O. bib1iol~ea Pa1a. (',l1u1a să ajungă in posesia cerUri' a~~lor 
tnlui Cullural litem B. de aIe~:ltoT rn prilncle zile. E o d-1torie k 

Cetăţenii Araduu! sun:t rugaţf 00 se Il flecUruia să nu rămână în afara mp.n-
prezinte de urgenţă a_şi rIdica ceriif:C\.1. tinrri[ in frute3 s'atului It re:"ţimull'f 
tele de alegălor tn primele ,zile sf în democrat de azi, 

______ I ___________ CIIIMSB3Il1IIHWi4IA11_ enwwe",ţ'*JSWiNPMli!#SSMas 

fi 

D. ministru lueretio PHtrăsca~u prjmit 
, ·-Entl!ziiiSm la [h~)ineum[r~s 

J)'şof1faSCHON lDA 
şi r.: 

d. nOSENBLAU LADISI.AU 
logoditi. 

(Urmare din pa.g. 5.) 

i·Datfi: ntergetn' IlDpreună VOID reaU:za 
O Românie fericită 

- Si! scufurilm ura din inimile 
:m,~stre, să le:su.m ura şcvină si s:" ~: 
f('rlll~lm un bloc de granit al popo-
rldui muncitor inlpotriva reacliu~ 
nii. 19 N oemvrie sil fie pentru noi , 
o zi de sărblito:l.J'e naţioIlal.~, a so
lidarităţji intre poporul român şi 
nali nnalitll1ile cou!Ocuitfln.re. 

_ pan-U.RtA COlHUNET no· 
RJ A-NOU A. N o. 1287-1lJ.!{). Cmcl1a 
Prjm1;:ritt eomund Roşia-Nou1i, jml 
Arnd, dcs('hille ('onl'llrg pcntr~l oeu· 
Pllrc.a postului de tekt'onist ClJmll· 

nn!.. anat vaeant la ac('astă Prim:,
tia. C"i intc-reRati. 811 inai.nteze ~. 
rerile Însoţite de aetele prevlizule 
da Stat:uf.n1 s3,hll'iajilor eomunaH 
(Hn România. până la data de 15 
N~myrie 1946. SaI arul prev:\zut In 
bugetul comull(,i pe exercitiul fi!" 
]!14(!--47. Rosia-N::lUl, la 15 Oet. mi. 
Primar: Susan Au.rel. Notar: !03n 
Dulliaz, 4011 

- N ti v.enim cu promisiuni de· 
işarte. Suferim al doiloo. an de sece· 
tu. Trebue Să. spunem deschis câ 
.avem o iarnă grea de trecut si nu 
:v~ vom putea da. incA !tot de eo 
aveti ncv.Qe. 'l'impurile aceste gre~ 
1rec ln&ă. Să aveţi încredere in noI. 

.Am scos tara din rAzboiu. am 
refăcut hotarele t(}rii, avem toa
te motivele si1- privim viitorul elt 
incredere şi să 't~ asigurAm cb 
vom realiza idealul pentru CO/1"e 
lup(ăm de decenii: BtI(n~ stare 
pentru fiecare ceMJean. Noi 'ti" 

cerem. sa vă scoboriţi In inimile 
'Voastre, judecându-ne după fap
tele, după realizările noastre. S"
fiH convinşi Că daci: mergc'!l 
împreuni! V01n "ealiza Q Roma. 
nie fericită asa (:um o dorim cu 
'OiU fi pentru ca-re lupti1.m C1' 

totii. 
Cuvâniarea dlui ministru Păh'!' 

Şeann a fost primită cu strigăte ea· 
tuziaste, mulţimea manifestând P()ll

tru d. ministru, pentru Blocul Par· 
tid~lor Democrate si pentru guver
nul Petru Groza.. 

Să. ne UOIIU in Jurul O.P.D. pentru 
victoria dentocraJiei 

- Ff}DEHATIA nE:JIOCRATA 
A FE.ilEII~OR DIN HO~IANIA ii· 
litila Arad, pr('zintit prog1~sul .fe· 
meii prin tablouri vivanie în ZIUa 
de 7 Noemvrie. ora 16 fix la Tro
trul Comunal. Beneficiul ace81ei CI· 
pczitii este destinat ajutorării re· 
giunilor secetoase. 

Sa daţi cu fofii ~'otul 1,'osfru li· 
stei No. 1, în fruntea o.':trui'l fi
JHU"eazA numeln rIlul, Lucreti.u, 
Păfr5.,canu! Sil vo{d m semnul 
soarelui, se1n111l1 birui11fei demo
cratiei romAnl?şfi. a unir,':ii "a· 
tionale, ~ a in:'rltţirH -poporului 
1'omân, şi a na{ionnli.tt1ţilor con
lOClI,uoafe! Inainte, pentru bi· 
rUinta pr)ŢJOTu7ui, a PatrIei şi (J 

Bfatulu.i Român! J',ihascS a 29-. aniversare 
:ADU'iAREA tA SFARSIT 1" H; R 'ti' r_c i , 
INTR'O Nl'l\fOSl!'ERA a are. gV~!J t ~"" .• " 

Blocului Partidelor' Democrate, ENTUZIASTA Ifs:Ef9 dIn Ot~CtmV~ie Ae.east:i adunare Insufletitif. a fos~ Timp de ('a.teva minute SlaJa este MW'tt<i' NU~~~ 
!ncheiaUi cu cuvântarea. preşedinte~ f)tmfru aceasta 1l07nânie liberă, a(lânc sguduit.l1 dl:' o furtună ele ~~ 
lui Comitetului Electoral al Blocu- pentru desvoltarea Statului ro· aplauze. Muzica {;ăntă marşul BIo- fl _ SA~,rBATA, 9 NOE~IVmE, or~ , 
jui Partidelor Democrate. .do Balle mâ-n! Toate inimile curate, ioa- eulUI Pari ideI!)r Democrate. Adu. l.U 

,Petre: 1 te forţele curate ale 'j)oporu?ui ro- Ilnr('>'l ia 8far~it intr'o atmosfer~ cu 1& p. m. precis, Soc. NaţiOl!ală de 
- De când există poporul român tnâ.n ~i ale naţionalitJţd'lr con- a(kyărat entuziaş.g. Crucea Hosîe org:aniz,e3Zu, mare con. 

ln. poalele Carpaţilor - a luceput d. locuitoare sit se mWGscl1 pe,nfru Lumea se îndreaptă spre ('-;.ira, cert dat de Buritonul Vasile Dinga. 
Belle - el luVtâ pentru permamen- 1Jicforia progresului, penf1'u vic- Pe fetele tuturor re poate cit:, sat~s- cu concursul marei cânî~rele Ma. 
1izarea sa pe aceste plaiuri. Când tona democratiei! S'-' dedicăm faeţia, muliumirea unor onm,'ni ea- , il 
flwst popor a luptat/pentru liber- toale puterile noafifre de mun· 1'~ ~tju dC:lImm ce trebuie 811 facit Tia Snejina. del.a Opcra. RnDlan. 
tafea sa natională şi impo1J'iva asu- că reconstru.diei ţllrii 110asfre !ii Dnr l"€ ponte ('iti pe fl.ces~ fnţe ~i La pian maC'~il'ul Th. Fuchs. 
pril'ii. împotriva noorepti1ţilor 80- pentru ajutorare a regiunilor sc- hn{,:':rîrea, h"grîr(,i! de luptA PC!o, _ TOTI PENSIONARII eFE. 

·ciale si la inegalitâţîi, el Intotdeauna. cetoase! iru o via1ă mai bună. ('are aparj'in La Casa JHUllCii. şi ~.~ . 
\ a biruit. lm va birui $Ii acum. pen- sa 
'truci\. am realizat unitatea noastră, :==~e;=:::=?L=&iJiiiiia'i:K';;W:13W4J!&&!J&!4fiJ!aiJ!MliW4P.WWi'!!!l dreptul la indcmnizare de pâ.llle, , . 
Uniti fiind tn jUl'Ul ideii dC'moora- !ro prczin't.e la Oriciul de Apr;>>li 

.fice, a desvolriirii Patriei Române Ga.ra.n*l-a. P~C;I- este ab!l:::.o_ zlunaro CFR (Pal,atul Cenau' pe;', 
. . t ti-, ..... .. ;::p la data de 10 N oemvrio a. c. cu .. de· 'libere. el Va Rvca \'lctorlR pen rucă "raraţi';]. tip comph>c{a{ă şi vizal <1, d.e 

,fiii siti cei mai buni sunt uniti. "ula ŞI- 'IW~c;1ri\"lWoc·-::3Io ~nc'Jil?e,de'!We ~ 
M ... "'';:; .I',lt-.Ii. .... .iii. .a ~... pc.Jiţie spre a se interveni loculm!~ 

- Incopând dela Monarhia re.pre· II-Dire E~t ş-ii Ve~ .... , t _ ~ decla.- drept pentru (.ruonan\area BlUJleL i'.Eentat[~ prin M. S. Regele Mihai 1 .:3I!U"''iII GJ.t. Oficiul de Aprovizionare CH~ 
i (,.trigăt: sâ trlljască), Impreună cu' rat d. "Ta.ll~ce Arad. ! Rl'mata. cu Biserica în frunte cu 9'Y 4LII. 

i Patriarhul t~rii, guvernul (gtrigL _ REUNIUNEA FILAHMOKI, 
;:00: Trăiascl1 guv~rnul Petru Gro. WASHINGTON. - La () aduD1\fe po. I clusiv pe a-IJsoiuta mcre!!ere reciprocă CA. Azi, S Noemvrie a. e., orele 15.3Il 
:za) şi intreg poporul sunt hoLărtţi ljtică tinută In statul P~nsih·anYA. hs. între Ed şI Vcst_ rep<:Jtiiie geneMlli in veJerea con-
loă me"r!!"l1 Inal'nte pentru bl·uc1.e Pa-- I [.nrtulUl· aI)"Opl' at MembrI'!' sunt ru' ... •• - "Il secretar de s'~t la dCD, arLa~entul de D W II 1" J'i' l~ ,« , •• • · triei. 4' 1.;. ~ ••• • a :lee a el' 'lent po 1 ICa 'lctU:I a gaţ! a se pl"€7.e!J.b. la rl'peti(ic t~ ,8' 

~ Cefdfeni! SIl '1115 slr!tn',qem CIt comert d. Wa1Jnee. a declarat auditori· a Statelor t:"ni'le pe care a earaeteri7~t.o lî~ mure a Con8Cl'vaiorului. Dww-
tolii, inimă lâJl~ inima an jurul lor săi că pllP-ea mon(lial!i se bn1t'IPa I'X- ca fil!;d f03rt~ Confuză Şi mîslerioa~ă. !iUBea. 
---~ .. ~~~~ __ --~--~,~t_~XP,~,--~ __ --__ ~,~)~, ~~ __ ~ ______ < ________ ~ ________ ~~ ____ • ___ ~ __ ~~ __ ~ __ -.~~ _____ ~ ___ ~ ________ ~~ __ 
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