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a urnI. luuetiu PătrâItann 
Pătrltscanu se Va adresa plugal'ilnr 
din comunele Mândruloe şi OiGu. 

populatia. dela granita. de Vest a JAril urează primului 
candidat pe nsta. Blocului Partidelor Democrate·un sincer 

Sâmbătă 1& orele 14 d. Lucretin 
p"i1trăşoanu va vorbi populaţiei din 
comuna Ma.cea. pentruca. ttpoi Du
minecl la orele 11 să vorbeuscă 
populatiei din comuna Chisineu
Criş. In aooeaş zi primul 'B8ndidat 
al Blocului Partidelor Democrate 
~ vorbi sâtenilor din comunele Sî
mandul de JOli ~i Sîmandul de Sus. 

BINE ATI VENIT! 
Popal(lţ1a Ărodahd 4I!I':e _ ffrit:l.~uI 

prilej de a primi ~ mar~k lupt8:« ele. 
1JI,QCrut fi om de Stat. d. ~of ~'II'I'" 
lit«t Luctetiu pătrăşcCJllII. lRimstr. al 
lasliţ(ei. $l primul candid lJt ~ ~" 
BII/culul partidelOl' De~ _ 
jadeţuJ. Arad • 
. D. ministru Lru:retl_ 1'it~tIIa: 

tae primit " fIuull~~ire Şi CII lSt 
JjRcer entuziasm th toată fWpc.laUa L 
wtui judeţ. mdepeoo(!n1 d~ opart~_ 
nenţă de pi:JTfid. Aeea.tă polJdlaţie 
~Jte recuno8căL~ ar~ 1I/IClU pa.. 

\ triol pentru lupta pe care CI d-..o lat 
roIitafe de ~mbr. eri del~ r/;L, 
perlKUJlenl ale romdne !fi COfl/erfnţ.rJ 
păcii pentru trirtmftd Ilreptăţ~( remet. 
.~ , 

fQPulafla aceMJIi judeţ ~fM 
f(J{lrte bine &al dinP:le pe c«H i. l..a., 
creţia PătrăşC1Ut. CI treb,Ul li le în.. 
dUle sub reUimurile partide'or (stari-
~ fi sub dictatura aatollefc'w14 peJ1.o 
trQ lupta .Ia dusă fA irlter~'4 _&~elfllf' 
/arg! QJe acestai popor. IMRtrw. '''ea. 
Imile nobile ale detaocJ'Qţld. ti '* 
dreptăţii .()Clale. 
(;uno~tem totodatl rclal fstork 

indeplinit de ~n more gdndidor ti 
ll1p~tot In pregătirea li 111ut1reQ G(!" 

tulll( şalvafor dela 2' Auga_ 1944., 
tdt $l rolul fndepltnfl la tratattNll! ~ 
Almţ,f itla. 
Populaţia J~ullJ/ Arad ...a", 

IICtt~il<ltea d-lu( m(nist,. Lrlerejt. pa,. 
tratcanu şi cunoafte opera ,. d~ă.. 
,uraiă după 13 Al1gu3t pentru dt'1DO~ 
elOtizarea acestei ţări fi ,mrtr. 1mb .. 
ltDtătlrea $ituaţfei oeertut popor. 

Cu.noacdnd trecutul hri. Clpre:d(Jtlf 
maRet! prezentrdur ,i !ncrez~toau fiind 
ti! Opt'l'a vittorulu( deputat al Al'IIdR" 
lur popalaţja dela granlfa. dt VeM 
It tarIf. urează un ştncer: BhM aţf 
Ftnt' f11 d-tut Lucrefru PâtrW~nrr; asi. 
vurt!ndu:l c/'l la 19 N~rle rJQ II'OId 
ca rm MTlgl1l' !)m. peTltra llstn Nr. 1, 
tn fnrnteQ ca\"eit7 Itra7u~e llamele 
iltp~t<t! t71 d~llIr 1.I1eretC1l Pl)trăŞcantt. 

D. MINISTRU LUCRETIU 
PATRASCANU VORBESTE 
AZI :MTINCITORILOR FA
BRICET AS'fRA. IAR .TOI 
LA MICATJACA SI INTE-
1JEC'l'PAIJTLOR LA PALA
'l'1JJJ CULTURAL 

tn cursul zilei. de eri a avut ltle 
Il importantă şedintă de luCl'u a 
Comitetului Electoral Judeţean a. 
BI(,elulni Partidelor DemnCt'llte. Ift 
eMn,l c!ireia s'a pus la punct pN
gI>amlll vizitei dlui ministru Lucre
tiu pţ1iră!j~:Lll U. . 

t
Ccnfol'm ll('('J",tui progt"am (1. pMf. 
ucrotin Pătră~canu va lua cuvln., 

tnl prima <latll~ tnllu~ul'ând eampa. 
(tta Sa ecle(·torală, tu fat;.'l. acelora ca
lA suportll mai din greu 111'ro5ri1e 
~7boiuIui bf.clst şi. a l'egi'1lurill)l" 
15toric~ şi dj('fntoriale, wrbind tn 
faţ1 muncitorilor. 

D-sa va 1}orbi azi la orele .15.... 
ta fala ~lariafilr: faj)r.~~· -.. 

:MAme. 'oi. J;)rlmul eandidat -' 
li&1ei BPD vorbeste populaţiei eal'-

. Uemlui MicAlaca la. orele lS, iar la 
orele 1';.80 - ilo. ea.drul lLfltU eou8fă
tr.i!'i ~ ... avea loe 1& Palatul 
Vu.i,tural, -_tai. ,Mi, !!M ef' 

4. Lucnţt. Plf~ _ adre
aecui ina.electvalilor dia or09f'l 

nostr,,-
Vineri. 1 NoemTrie, In eadnd unei 

mari intruniri eare va avea. 100 In 
fata PrimA.tiei Cîdr, d. Luereţiu 

D. ministru Luereţiu Pâtr/l.şc.liu 
vizitează Aradul în mai multe eta~ 
P13. urmâ.nd ca In oadrul ncestor 
etape sA. viziteze toate fabrir,ile. car
tierele şi plăsile din judetul Arad. 

. . ,. 
r r mN'5"'iWZi"tflE'WWmm ('maro • 

Un '",portant Intervle"\V 
al (JeneraJls~drnulul StalIn 

A8-;fj--:t,; rll e răzb; III 
uese demascati 

Nu exis'A. o tensiune crescâ.ndli intre Uniunea. Sovt~tlc6. .,1· 
Statele UnIte. RAnt6şI,ele fa!iclste din Oerana.nla. trebuesc 
exllrpate. SituatJa trupelor sovietice din regiunile de VesL 

. Uniunea Sovietică nu preg ăteşle orIDe atoDllce. 
lr1 OSCOV Â. G:ene;ra.fuiBimul Sta

lin a răSpuna la. 1ntre~rile Pl'ecizate 
din p&l1e& preşedintelui agenţiei. 
United PIesa, $1l'C in oAlătoria ~ 
Îllt.rep~ i!l Europa. a ajW?JI. la 
Londra. RăsPUUbUri!.e genera.li!Umu
lui StaliD. la intrebări1e amintite ... 
I{.at ~ tele,gnUic. 

La tntreba.rea da.oă ~ Vl"'6·o 
ten&iune epvritJ. Intnl Uniunea Sa
:vietiC'ă Ş. Statele Unita ale Ameri
eei. Sba.lin a răspUnS: 

- Nu"" de acord c- afirr1ll4l&t.
Ma oare tn:6fiMde tJI. ar erl&M o ten
siune şporită intre URSS .. Sl~~ 
le Unite. 

La intrebarea dao1l .~a.ooa 'I)'Oate fi 
oonsiderată ameuinţata, genel'alisi. 
UlUI Stalin R r'tspuns: 

- AtâJătorii la rAzbOi 3«nl CJw,f' 
chill .,i ceiWJUi de f~lul lu.i. t,&MCJ-
1'ea Britanie ~ Statele U,.,ite. Ace$- . 
tia trebue să fie demascaţi ,i Îm
piedecati In orice tent,aliW pefil,.. 
4 ~ prm'ooo ten nou "Azboitl. 
~(; .~gll.tnră C11 problema Germa

uiei, ~"'spun~lll generalisimuhri Sta
lin. a fost lInnătoTul: 

- In ce priveste u"it~ eoono
micll a GCltuaniei '" cele patnc zo. 
ne de ocupatie, consider că ". "li
mai O uAitate economicA este nece· 
saTă. ci şi o unitate politică. Pen
tru a aJunge ltt acest scoP ar fi ne. 
IlresarA crearea unei admîni.strafii 
cantrale germ-aM sub control flUat. 

La intrebarea dacă crede t.,.il Ger
mania se desvol~ momentan ne li
nia. democratieă, generaIisimul Sta
lin a rltspuns: 

- PirPl acftm nu nmt I,reredintat 
de aceastc.. 

IJlt:rsbare: Ce trebue fă('ut pen
tru a. împiedeca. Gel'IDAl.!lÎIl de a 
am!'\nlnţa djn nnu vacaa' 
. Rl$puWt: RămD.şifele fasciste dm 
Germania freooesc extirpa te, i(lf' 
acţiWltea tie ~~~j}A. , 

La Intrebarea daol criminalii "e llta.tea de re9talll"al'le. p'lsp1lDsul • 
~bOiu germa.ui de importanţI. tre- thst ei lnt.reba.rea eate pusă funda.. 
buesc lU'C8t8ţi si judecaU ~ daul. mental ~it. deoareoo Finlanda & 
procenl dela Niimberg este o bu· fost si rămane o ţa.rl\ independe~J.ă. 
nă pildă de 1ll'll1at, I€eneralisimul La o altă intrebare g'6Derati~imll1. 
Stalin a rilsPUll6 ci act.iunea de flptl* Stalin a precizat că 
1'I:Itie şi 8al!Ctionare trebllle dusi cAt n'.U1UTaJ'flCJ reQitmilor <lut",_ 
fie poate mai departe. . de rAzbOi" din URSS va dura 

La Intrebarea dacă Finlanda işÎ tJ-7 Glti, dacA nu ~ ma' m.mt. 
v& rool1stiga indepondenţa naiI-ma.- Despre rezultatele admini'Straţ~i 
11 după ce :reparatiile au fost plilti- aliate 1n. Japonia, generali!4imul 
te şi dacA nisiA posibilitatea re- Stalin & rA~pun8 eA aT li fOlit cu 
vizuirii prQgl'amului de d~gu. putinţă 84 lle objina. succese Jllai 
biri spre a oferi. Yinkndei .po!!ibi- bune. 

Situatia. efectivelor sovietic~ in 
regiunile din Vest 

!_ ()8 priveşte preaenţa tr'Ul)6lor: "oUat bomba atomicA sau 1Jre'o 
bri,tanice in (jrecw. Untunea Of'mA asemănătoare. In ce pri-
b'ovietici conlÎderti. prezenţa aCEl· 'Vet}te poswilitatea ~Uu neceStta-
fior trup~ itt aceastA ţară, drept lea unui (!onfrol internaţional a 
iftutilă, a rA~pUn8 generalisÎ'tlwl bombei atomice, generalil;imul 
Stalin. In legătură Clţ forţel~ Stali'lt, a .afirmat că este 'P3n.lru 
eî e/ecth>ele militare 8Q1.:ietf.ce ia am puternic CQnf.rol inferuCftio-
O!a zi3e ,.~giut!ile de Vetrt: Ger- .al pe care 11 COnsidera. loorte 
mania, .Austria, Ungaria. Ro. flecesar. 
mania, Bulgaria " Polonia. ge- Jntrebru-$: Uniune!l SO'ţ>îeti,~ă e 
tteratisimul Stalin a precizat el' interesată 'ntr'un credit tIin p.:lr':ea 
efectivul acestor farte se ridi~ Stat.elor Unite' 
in total la 60 de divini de infan- Rilspuns: lJa. e interesatA. 
'erie şi f,anCt4t'i, dar majOritatea Ziaristul s'a interesat despre pit. 
aCEstor unitAţi m..t sunt hlsă CU Tf'ma g'enel'disimulni În legătură cn 
#fecfivul C07flplect. In JU.1DSln.. atitudinea Jugoslaviei care reÎllză 
tria 'ltU exis(ă unitAti sovietice. ~§. semneze tratatul de paee cu Ita· 
In termen de 2 luni - a con ti- lia. . 
nuat generaliBimul - când noul - JutJoslavia M6 motive d(! ti .'!6 
decret de demobilizare 't"a fi simti nesatisf"4cutA, - a Tă.,punl 
apli~at. forţele actuale miWare Stalin. 
t1 URSS.ului din acesf.(! Tegi'nli In ce priV%te dreptul de ,,'eto Il 

.ar fi reduse la If) dîvizU. marilor nut(:oTl. l'ăcţpunsul lui sta. 
].n Ce pr'i1'~e otitlldil1H'a U RSS- lin a fost u1'1l1l!.torul: 
ului, în [eDitură Cll 1>nHf;ntfl. 'Va~ - Nu s'a,. făc'ut u.~' ftz excesh' de 
selor de ră.eboit, mnericane din acpastă prflro(}afi1'r. din partea ma-
Mediteran§., acea,sfă prelltm(ă ,-ilar putet'i 'nici In consiliul permfl-
ule din fJUncrul d~ ved"". 80't1ie· Hen' al secur1(ă(lf. llfci in consiliul 

tic indiferantA. miniŞlrilor de e-rter'41e. 
Uu prh-lre la enernia atomic3. Intreaga presll. I'nglez! si amen-
l1et1.era1isimul Stalin. a afirmat eantl .. DIlblic.;il,tinJ.6t~e_~ w . .su,.. 
__ Ilai .... 8....................· ' .. 



Fenlnl a pult'8 compleet. matchurile neputând eâŞtiga Bie( una diD illtMntrl. 
r,'5tnht... Sparta, rec('lll introdu~ă ~n ))i- 'le avule până În pU:tent, are ui oea. 
vizia Nllţ.onalU B, 8Usţ!ne :1;011 aupi a.! zia si 18 reabmteJe in fa ... pubUr-ului 
miad Un mlltch contra 0FR-u!u, ..lin S(~. I .rădan, 
moria In formaţia Spat'~. du~ CWIl suetllm 

Aoe~stă echipă . a fOlt ~l:ut! )udnd 1 informaţ.{ nu va surveni nicio sctIimbare 
rle două orI păni aCum pe arena (i1!)rill • echipa Jucind in aee1at( fouulltf« (!. k 
in cndrul Di\'i7.ie~ B. penlru prilllll dati ultimul roate), dela Timffoal'll. 
dispunând de Gloria cu 4·0 hu' a doua CFR. Si~rja .. te o eehipl ""R prat. 
OUfd fiind !nfrAn!ă d~ CFR,' ~rll.t.l eu 2:1. tkă 1lD Joo:: tarc. Nu dll .. pune de prea 

Spalla. car!' 11\ ultimele nw.!;:hurl din j multi{ tehnici. dar are lunet si Gondi.. 
Divizie; B. II. f(,)şt urmărită de Ifhinkll1. ţIe fi;feă. Ml\1chuI est .. deadUt. -------3SA. i .. .,:f .. f; 1.. !Budap ..... 
IT A. • primit O intel_Mtl ofertt .a 

plr.M la Budapesta, pentru. UlI joc au e. 
chi',,, mr.ghi:lr~ U.IPF.ST. 

orertn este pt'ntru chitli. de S Noemvrte. 
Te.xtllişlif aril:dnni n'au dat Indi nlllC 

un răs.puns 

Se poate &ntl(t~a el rlkpllll.suI • IT A'_el 
va fi ,,"ţii !Îv. 'n trllcll d~):l!Ia,1't!1l 1l1.1 elie 
posibilă din ea~ OAlllpioJllllu]uf dhf~ 
ziona.t 

----.. -IM'II .... sa.~,----~--

3,. CIr.~~uJ ee'.: d. a Xf-. etapă ; .. _ 
1:'1 .. :.... 3~A._ f:ia. :S .. cu.e,':'" ,; 

ce~ .au: ... u.e .... ~c.. al .ez., .... t .. : 
d. 1~ ..... nă 

Este posibil Ca lDafchul să se dispute 
DUlUlnecli dlntinea.a . 

!TA. !ellderul Dlvjzief Nationale A. 
eare pănă in prezent n'. pierdut nici o 
Sil1gu~ă partidă făcând d~ la n~şjţa 
un mnteh ('gal cu UDR.ttl ;tre de sus_ 
tinut Dummccă pc Sfa,dion ee! mai ~rcu 
JQ1lt('.h al său in 1I",,!t sezon de toomnă. 

PrA. este bună sI pAn!l in prezent a 
ra~ut oele mal s!rălll~fbe re~ultate In
\'In~iin(l pe toţi ndvcrsari[ ~1Ii. A 1 ezoI. 
va~ cf>Tc ",!lll grele pTohlf'me II!/It fie te_ 
~f~1E,!,!~'ţ ... :e.rm .. \. 

$ A.... Rep. 3, 5, 7, şi. 9. Cassa de~· 
I~. 1/1,9' chi~lI tipla 11. T('lcfon 14-45 

'A7.i. bomba stagiunii: 
SARDY, SIMOR, LA'l"ABAR 

orch~tra RA.JKO in 

Pa. rada. 
vedetelor 

lSi ed7(ia special!: CRIMINALII DE 
RAZBOI .DIN fTNGAR'A -~~l!'l.~ fel. al-IO. Repr'l3. 5! 7 

iJ .. ' *' , ,,] !"'1iI" I 9 Oum.~' I1rh. fi Il,JO 

Extraordi7a.rul roman de aventuri 

• 

a lui JULIUS VERNE 

Copiii 
Că.pitonului 

GRA.NT 

ren propriu cAt fi 1n depl.asere şi • to. 
t':lll~a t 15 puncte din 8 JOCUl"{. 

CFR. Bucur(!ştr, dupa COIIsta!ările s~_ 
~ia1fştilor. ~te az~ cea mai Sn furma e
chl7.ă din Divizia A. Nu I'ftfem tace 
nlcf un prono&ie lI~upr\ll ace1!ei tnltU
nlt1_ 
După tnformatfl.1e pe earc le detinem. 

ecl'!lpa CFR. ~ Sosi la A.rad ia cursul 
zjl!'i de Jo'. 

Este foaN posibil ca mattCtml 31( fie 
dl~utat Dumineeă inainte d.e 8mlllllr 11. 
orele 11.3". -In ... gllfarea noulUi sedhI 

II Glorlet 
Ecltiplt· dtviziomaril Gloria lo.ttI pe 

loi{ membrif. simpattcantfl ti lucltorfl 
echipe{ prime ff )unlori. la şedinţa !MII ... 
sunlă a nouhlf sed fu depe h!Teo:ut ('"do, 

ria. care se va ţ{De Joi -'1 QelomVlie 
194e. or. 1"7. dup:i antreftMDeDt. 

=2fr a 
Co,,"- fel. ~ rtepr.,j. O,, 

<-, .... 17 <1 9 5 'mll. 'Il Dm:n. ma t. 

·A.ndy Hardy 
iubeşte 

MICKEY ROONET 
JOOY GAoRLĂ1iD 

ROYAL _~22Z" - - R,epr. le. 8. 5, 1 !,i 9 fix. 'rei, 19-8a. 

A%i. Reget.e co",,"hoyului: 

KENMAYNARD 
In STAVIL1\RUL MORTII şi HIENELE MEXICOOULOI 

!).e,........ p-.ecL.eeJ.,. d:' _e._ 
.... IIă d.': .. 

Ytdedor1( aant CJbIiptI .. Ia ~ 
de 15 :dle deie ~ operaţ{61 de 
lrIPificare să deelare la primăria r.,.pcc. 
IPă, pili formuhtre of~iale snttuila. ..tel 
--mi _ 'IIIIlal ~Hat _ l1!'eoJlle 

.-rtui an. dt " 'rinv.l r;tmas _ re. 
eoU. 8lrlIor ~enţf. 

Tennenut pentru denuu(!u. _It 1)1 
declar.-ţii DU poate treCO ilo! 1 f)ec~mvrie 
... c iar cei ce D1l ".,. d:l d-d:t :ah'!e 
ln e9uză se ped('psese cu 1) nm('f)dă fk: 
PO.tmO--2 milioone lei iar In ('ac de 
reeidivă CU 5 mmonn~ Ici rJonform lld. 
IMI, It. _. 

Proprietari{ de ea.ZIln~ f.f t:,..,dne)jwt( 
de iute;:; şi raehiurl din 'rM:e .'tnl dr"'J
d\t MU fesoo.vină, !'unt pbliqllW !-1 d(' i 

et"rt" tn ~ ~ere.))"ţlfl"f' 'aII p'1milrtl_ 
".:"~ e.eoIo "d.. Ittl ",-t p"f'Cf'pt1( eanU
~me de ...... l· prime ,.. dOM!'t! .K 
f'1briee. 

t"'.daraţiiJe ." ...,r het! I'U '11 ,\te inn. 
fi sa __ *_ ..... 
U, -. n: - Tel'elon12.3I,Repr 3,5, 

-. f!!":'!" "'«"'1' i II. (1 Oum. H\~O 
- = • - • 

M: 
Du-NI. fQffi.aJlul lui JOKAI MOR 

Trandafirul 
galben 

cu: S'Z()RENYI - GREGU8S. 
KAMAUAS - KOImOS 

I .f.e de pmet',);!- III f~ ~ ....... 
fi ·IiLL7!r.li ft :. td.'! lfta'ote CfMi .... 

I bV.ul este dej'l 11l fuitcţtuGe. 
i 1:..f!Î ce tor \ ,,~tf ci ~~Iei .. 

I e-hiud fără să il Beat declllntnmat "
"ata. vor fi pedepsiţi cu o 1ltneD:I!ă dela 
100.000 lei plnă la un milion lei, 

Pe rlllg~ lIolllendă se COI\fiscă sf ~_ 
fa fahrioata. Iar !Il caz de ree(dil'ă _ 
~on(jscă fi CIlUtncle. - -S •• dau .,.. d. 

Acordeon 
Cu metodă 'tl$oarJ. 
l!!OA'l'ERINA ASZODY H!i 
Str. Episoopiel 17. ., -o studentA hoata COndamnat I 

de Tribuna! 
Jtl~ătoria Penală din Arod a eon. 

d~mnat la un an Şf jumăla1e pe. studenla 

Iudil M{l4nar, ellre Il furat dela !JIU.reri1e 
sale Rojnyai ditt Arad bijuterii kl ,.. 
Iona de un mUiard IeI. 

Bijll!{erul Mer,N Adn1bel1. căruia I $'0 

vând li t o parte din aceste biju!lerij, I 

fost achitat. 

MiCA PUBLICitAte 
• ..,."'fn,."nnvnv'n''t'V'fv .... ".,,''"'''f' ............. n .. 'f'"·1Ynl'Ym .,. 
lUCA PUBLICITATE SE PRIME- , 'l'ANAR cu praeticU de birou caul 
SoTE pană la ora 18. Un cuvâ~t 350 ~l'vi()iu cl:rc~IJUn~tor. CUU?:it 
lel, miuimUlli il! cuvinte. ~e plilte~te mu.::;ina do S('1'l6. Oteriele la <Jar 
anticipat. Priu telelon DU luăm sub .. ~ecret~u'''. 3S86 

anunturi. C.A U'l' pămill1t pooiru arendare 8au 
APARATE DE RADIO, ma!';ini 00 di;im<l. aproape ele ora;'). Adtf',~a: 

scris şi f}usut, t!umpăl'ă Ct)llli"i,)- Cah'a dr. loan Huciu 45, SSSI 
l!Ul Eleetrotehnic. }1;minl't1cu 8. RADlO Supar 4 plus 2, de vânzare. 

H/ol'82 Str, Gen. CoamlU, 33, intre 3-7. 
POSED inâfalatiuni peutru !ngră- as&1 

şătorie de porci si hrana I.ecesa- CUTIA'l'ATORIE chimică cu insta· 
l'ă Caut asociat eu pf}l'~i :'iau ca- laţie de a.buri, având o clientelă 
pita!. Informatii In ziar. ]2;lS mure in 'l'urnu-Severin. de vA~-

VAND bicicletl1 hărhatca"C'ă Puch, zare urgont din cauza emigrărll. 
una damă, frumoa<;e, DO·loJi. una Adresa: Cură!Z1torîa chimică Ros-
motoretl1 şi pll!.ci 'patefon UlJg~- pod;:u" Arad. llt2S 
re~ti sau s~himb plăei romA.ll~s~, F.iliMEIE sorioaslL, vorbind roma.. 
Miron Costm 11. .'di29 Dă, g'el'ma.uă, se oalLtA liln~ă ~ 

Când Trei III-ii cauţi un 8erviciu 
Si-ai lnce·rcat aproape totul, 

Nu dispera; mai ai o sansă: 
Dt. un anunţ la Patriotul 

pil, să ajută şi în gospod~ne. Dr, 
Ciop1.1., Bdul Carol 26. 13'21 

CAU'.r locuinţă: două, trei eamere. 
baie bu~tărie. tot acolo caut el' 
merit mobibll~~ Sabin Gur'ba:u. 
rest. Monta CarIa. Tel. ~. lt24 FU1\'CTION AR superior ('ăsă:torit, , 2 

fără copii. ca,ut IOCHlntă mode~t~, VIŢRIN A toU 2 fotolinrl, maSă Sl' 
event»al eu bae. Plătesc ebJrle dulapuri imediat de v5nzare. Str. 

L • 1115 BariHu 6, apa.rUa.ment &. 3S,if 
mare. Adresa - Zlal', 'A}"'GAJA .... _ ... _ooon'-- oameni d~ SCHIMB oaait Arad il camere. de- ~"f ...... .....,~""-ue de 
pendinţe, eu ca..o.ă Oradea 2 (lama- serviciu, Scoala, lângă Fabrioa 5 
re. dependinje. Adresa la ziar, l308 Zah~r. Salal': 250,000, easă, rn~9 

SE CA DT A urg~nt un prof-esor CBAB DE CONTROL" pentru pai-
. (profesoară) de engleu.!l ~re po- D].... ~"' •• ,.ăm. Oferte: ~left)'lt 1S--

sadA limbA roBă la perfc9ţte. A se .... \>(1 .... 1i 38i8 
adresa la redaoţia :.I:Îal'ului. 1305 l~. I 

OUHSURl N'OUI Incep la 1 No- CAD1.\ femeie de ~ervi<,în la restau: 
emvrie dactilografie (.cQ 11) dege· Tunt. C~tka. Aurel Vlaice. 23. 3871 
te). contabilitate. stenografi~ (ro-- CA.U!.r Uit ha~mon lllil.rs, pl'iuu ca· 
zn:â.nl. şi mag.Mar~ LIMBILE tita-te. Iaformaţiuni 16 ziar. il8'i6 
ST.RAINE engleză., franeeM, ger~ LAOATUSl, !leUleci, şlefuiton me· 
ma<ni1 ... PALLAS·" Str, Co.;bue 1 tai şi u~nici electrotehnici ang.'li 

. 385~ ;ieazA. •• Contaet", Epili'Olpiei iil 
PIERDUl' oâ.in,e 1'asă cian-oiau. d.e ' 

euloare roşietic..&. Aducătorul Pl'l~ A UTO·TURISM de .vinzare. Âdr~ 
~te recompensă. Doet.>"CUl ph$- 1!!8 la ziar. 381 
euţiu. str, Romul Veli-r!i-u 2. 3856 Di[.: VANZARE cn preturi modeste: 

VAND casă iot eonfortul din eanZ8 Sase scaune tapisate si oonapt 
plecării. Doamua Bala~ 17:J. 3861 Reg. Mal'Î8 27, et. III, aparfllme-n 

D~ V ANZARE ., Ill&slI. de biliat'd ~. intre ore-le 1tl-1:8, Palatnl ~ 
tn atare bună. Adl'{'&8 Ja zinT. 3866' truluL ",,1 

"'~J!ii&."'.4M&5&lIii&i!&W*UI!-4W t_ a&A_ DIN INTERES FAMILIAR pre-piERD{J"'f leg. eFR No. 2124. ',t~ 
-D. S 'll.V O Y ReIJr~zen!.aţii: S, 5, 7, 9, At81l~hlUe. rlau Ul'~rtt ioca! tn cet,tt"u. Bode· . mele Tulean Gheorghe. Dl'~~ 
b!ne..... r'6.. Dllmllleca: 2,30. 4, 5.30, 7 ~I 8.00, ga.- Rest.au1'ant. Cafenea şi lwxml nul. , ~:'~ 

Mat. orele 1l.3fJ. A' "'''''AN t--d t 1""""';"":-<>+'" - _1II!ia\J!ili.~4î A pentru "Bar". Conditiuni favom- TrRL~~ ~'V p""",n ",~:\<U.L' 
Azi premiera senzalionalului film an.erican: bile. Adl'ess 1& 7;i'!lr. a868 Economatului FunctionarIlor ~i 

'1 b ! - - ~~ EPURT "AT'gora" rasA. gn~l'., de blid No, 6F5S, Declar nnlă. '.' " n DIn. ra. g OrB.el. :vânza.re. 8't1r. Vhtutea MilitrJ..lă 8. VOPS~ piet.:M de romy uate.:~ 
eu BARBARA STANWrCH, JOEL Mc. CREA, BRIAN DOUI..EVY 1885 N, Fihpes&l , •• :1. _ 

:'Zi:r'!:t:'~'5i':,Z~ C-f-R··'-'~ .. SI~·-m..:::.::;,;er.:.:::.:....:·I·a::::.::.:::..S=..:..pa=--,rl-a---=.S~I·n-=-d --="lm--=b-r.--=M-::---at--=-cfPiîdriloTvTzia B, 
eren. GLORIA • . Il. . ' • , SUeI. Ia M4IIIef. -



"P'A~TtrIO"'Dn· - ..... "'_ II.-• e EWOWGFE 

Cui să €!ăn1l Încrederea noastră 1.... IM'" 

D. ViDle loa.n, un vechi şi a.prig' 
II:iIt~tt1.ior ,pentrl.-!. deD1.ocraJie, 

libertale şi infrătire 
Pentru Idei progresiste condana.,nat la. xnoarle 

M14!ţî dintre cei C(1 a.stltd candid ea~ă pe listele Blocului pa1'iidelol' 
Democrate, au. Uil trecut plin (te su Ifnnţe. Indurate In cursul Df'elei 
lu.pte pţ"ntru inten~sele acestui POPOr şi pentru d('mocr~ie. Ei au tre· 
!'jlit s;l in/ruiUe toate pCi"secuiille S iguranţeî partidelor 'istorice şi a 
G-1.I0l.,:'Ş: d ar, ,~('/Ii'i:J iuirilG di It veciu i1 ilc politici, fiind dc nenumărate 

participă la OTyltntwrea ttw.tf;f
feS'tatiei contra dictatului d~a 
Viena si e<mtro războiului foa· 
cist. La 2 Oct&rwllne tfmJ e8t~ 

arestat din tlOit. 
I)d ta ~in l:r1S tie moart#;', 

printre a{'e~tla Se număr! şi d. V itJ4e Ioan. candidot pe lista BP D 
I~uni de zile este cltilluit şi \.Arat 

deLa BraşO'\" la Siguranta Ţimisoa.
l'a. ÎM de 80010 ca.zema.tele ootăţrl 
Aradului. apoi la Bucureşti ~ "V1-
}a" de tortur& a Servioiului seer6tO. 
In Februarie 1941 este dus la 0ur4'.ea. 
Martia'flt Timi.o;O&ra de unde reu
~:te si. soape c.a. ajutorul uDui ofi
tor demoerat. 

din Amd. 
RândurUe de mai Jos Ilunt kau mente di,. 'I.}ia'a acestui luptătt)~ tiil

mllcraL 

Lup·1ătol" in cadrele studentintel 
detnocrate 

D, Vinte locE. !l'a nll~eut la Lipo. 
':1"8.- In auul 1910, din părinţi sl1nwi. 
~l fiind uervitor. 161' mama 1l'.IIiI. 
p<JdinA. 

Dupâ tel'minaroa Sooalei Supe
lric.are do 0C1!1l1'1'ţ din l~ip')Ya. În 
11S,:Ji) sa ~1l",'rl(J tn. A~llLiernill C'jJ,Uer~ 
iCNllll din Ciuj, dar nu fl'usnşie >;ă 
itermino si n;! i il G. fiind pyi~'o~it de 
;pt.litia Pl\nil'll aeUYi\ai.e dcmoerlltl~ 
'că şi anii f;lFOI"tă. 
: In !\Jlul 1~)31, fiind dC'j;.1 JlI(?lubru 
'al Uniunii rril1cretuluÎ COilJl1nist. 
tde'l'ine mrm.bl'll la Partidul Gl)mu-

, illist Romfia. Cluj. in ea.drcle ~ruia. 

acti veaZă filră întrerupere. omar şi 
In con.diţiunile ilegale. 

In timpul a1Judentiei. pa.riicipă la 
ol"f,.anizarea grevei studente.sti dela. 
Clu.i. din anul 191:2. pentru reven~ 
dk,1rile economioo şi profe>lionale 
ale studontimei F.ărllCC. Fiind în 
cf.ndu()('roa (ll'lCu.nizatioi Q,omuniste a 
:;;tudenhlor din Cluj, participi! Ia 
redactarea şi editarea 7.î.arel,'}r clan
!lt>Siine studentesti pe linia inter~ 
1(.1' univeNibare a~ stut1cntimei. or
ganizându-i impotriva curentelnr 
şovine şi fa,s<'istc pentru apărarea 
de.mocIllţiei şi a păcii 

CONDAMNAT LA MUNOe\ 
SIL},""ICA PE VIATA 

Ajunge la Bueure$ti şi, l'm:bohal 
fascist îl găseşte me~brl:& în l5oCeze
tllrÎatul Oomib:ltului Centrat al 
UDiunii Ţineretului ComllIlist. Ală
turi de ceill3.lti lupt~tori antifaseişti 
partioipă la făurirea Frontului Pa-

l 
triolic al tine:rotului 

J..mpotr!Va răz.bOhdui fl1M:id. 
dar In Sept.emvrie 1942 este arestat 
din nou cu un grup de 40 de tineri 
si torturat timp de 2 sApti1mâni in. 
beciurile Prefecturii Poliţiei din: 
BucureŞti. 

laupia pentru infrăUrea popoere!or 
con~ocuitoa.re este răsplătită cu ' 

Urmările aoIWnoiuirilew .p; a Qr

w.rilor de aici se văd 8 .. azi P6 
corpul lui. 

inchisoare . Cu toata aceste maltr&tări. el retu
zi!. orice declaratie, chiar şi atunci 
câ.nd Siguranţa antonescian!. Ildn(-e 
din Lipova la Bucuroşti, pe tatăl 
I'ni si-} torturează în mod g-roaznic 
în fa,j;a oohilor lui. 

Paralel cu a{'ea~~1. dep1me activi
r tate 1n ,.i11(~j('alele muncitoreşti şi în 
'cercurile 101' tuJtul'ale. 

'l'otodlltă. Isi rndrcRptă toaV1 aten
!~a spre problema nnţiona.lă a Ar
I delului. convingându-se că II\(ele~. 
troo şi rczolYarea jus.tR a aooiit~i pro
Illeme 
I Snspiritul Îilf.'ăţiril popoarelor 

('onloc'diiofl1'e 

je&te strans Jegn.ll1 de I'!oa.l'ta păcii, a 
'dl'svolt,ă:rii dCID(}C'ratiOO a ţ!1rii ,şi a 
[pîlstl'ării ink.g]"it~t\ii şi a. îndepan· 
!dentei ei politice si ooonOmlCc. 
: Este ares.tat 1n 1933 eu oeazia (ro
'lJ)c.nstratici da 1 Mai la Cluj şi tn 
[vara a,e,elui'l$ an areRtat din n011 
IID Judeţul Cluj fn mijlocul f,irăni
Imii. oând lnd"mna ţltranii ~ se t)1"
Îgani7,eze si s'1!. se aLăture luptei de
:mocratice Il muncit(}rilor din oraşe. 

In anul 19.'15 etne condamnat 14 
un an Inchisoare de către Curtea 
Martială din, Cluj pentru nn (J7'~ 
ticol scris Impotriva polftice~ d6 
in'Vrlf..ilJ'ire a naţiona.lităţ'ilor ş{ II 
tendintelor fltctatariare prht. ea. 
l"e /te pregl,tea atmosfera 'tH70· 

robită fascbmului. 
lIn urma 8.cc$,fei sentinte d. Vinte 
: Ioan .a fost e"ml1tTIculRt dela Aca
. demra. COIDol'cîală, neputându-si fa-
mina stndiile. 

In 1936 sa eliberF'n7~, continut[ 
lupta, int>ă este urmnrit pas cu pas 
,de sigUl"J.nţă. 

Maoifesiaţiadela Cluj a. fost pe 
atunci Vi1l comentp.ţă şi d~ către 
preE'-& gtrl1in!. 

SCRTNG1UIT DE SIGlJ:~ 
RA .... ~,T . .\. SI SERVICIUL 
ISECRET 

La proces orga.nizeaZă apărare&. 
}><Jlitică. a aTupului şi in loc de a 
recunoaşte vreo 'vină. 

Tot In ace.astă perioa.Jă d. Vinle acuză regimul ant01t€iclan perI-
I<tan, ţine - alături de alţi demo-- tru dezastrul în care a aruncat 
cNtţi - conferinte, BOOate o lucraM p&pOOf'ele ~rii pri.n războiul 
prIvind problema Ardeahdni In alilturi de Hitler. 

t:ent'l d!\mocrz1ic, dar siguranta lm- Isi lncl:loo declaraţia in 1iaţa Curţii 
piedică aooR!ltl1 activitate legară si :Marţiale 6U ur:mă~ele cuvinte: 
dUPă o ool'lfPrintă dela. Uradea, este - Pentru crezul nostnt, dacă 
c!nt..nt pentru a fi internat în]a,.. ede nevoe. primesc mt)(I,rtea ev 
gtlr. Este deci silit sl-şi (Y)utirl'ne fruntea ridicată. 
activitate'-l l1t.1mai In eonditiuni il9~ I Procu'l'orul c~re pedeapsa. cu mllar 
gale. 1 tea. dar in urma presiuuilor ceren-

In 194f1 lrlnd me-mbl'll In Biroul riIor del'llOOl'atioo din Buem-eşt'i est& 
regioml! Braşc,v al Partidului Co- ('ondamWtt la mune! silnieft. pa '\Iift-
munist Român. . _ tA. 

Pentru delDocrafizarea. şi 
tăriR 

refacerea 

Unnează JJ]ehisoril~ .1ilava. vă
direşti. Caranscbas. Aici lntâlneşta 
pe luptătorii democraţi Gheorg!tiu
Dej. 'f~ohari Georgescu, Chivu Stoi
ea şi alţii dela gare - ea :;i toţi Ml
tifasc.i.5.ti din inehisori -, primeste 
Dom forle de luptă 

La 23 August este eliberat dela 
Oa.nmsebeş ~i li însoţe.şt& pe ~
bari GovO-r~ 1& 'fhnisoara unde 
partioipă Ia E.eţinnaa de 9trângere 
şi consolidarea fortelor patriatice. 

In acet%GtIL perioadă IJ desf'-rtmtt 
o '&Iie fJCtivitate fi la Â.rtUl. 

Ia Bnoo.!'e$ti, !le unde este detaşaţ 
'\"'remelnic la Braşov. iar tu p-rimă
vara. 8llului 1945 estre reehea'mt }o. 

Comitetul Cmtral al Partidului Co
munist Român unde luoreazA si in 
prezent. desfăşurând o vie activita
te penh-u democrath:area şi refaee
rea filrii 

Acesta ed'e deoi tr.eoutul de lttp.tă 
si de muncă al unuia dÎntl"e acei 
ca:m ceI' - şi maritit pe deplm -
ilJlerederaa poporul-ui, In caliţate de 
Mlldidat pe hsta. Blocnhli PaT'tide
lor Dem.<X!'l'1l.t.e. 

; 

"'B"i"t~.-"~'" 
Insint~ri In SI ade de 

ofii~&'~ 
BUOURESTI. - M, S. R~ele Mihai 1. 

n -.rutat decrotu1 cu prl\-l,re ln noul 
lnll.lntări In oodrele ofiţerilor .clivi " 
ÎI) retragere. 

1&4 I 
1 Irina franck I Salon de D10dă 

n1.utat 
z". ~;rJi:iC !S-ofel 31. 

f)Swfer sf&nga. 
1312 

, U~:versa!-1 ranspnrt" I , ' 
G'ode~nu A!~ .. a~dfrft 

Arad. 8tto. Dr.. "1. Sooiu 45. Tel 244L 
1292 =-IIUJ re. 'I9fruoi,. a B"P.D.-

1I11t' 'It CQm. T~O"nu 
Dumin.eo!l • _vut loc In ClNDUne. Tur_ 

nu jlld,. Arad o maret întrunire politică 
In cadl"lll BPD .• \l preB!n;a ~Ol': pri .. 
ma.r 1. G, Pă1!nC1l$ Şi Ioan Vârtada Jn&. 
pector ,eola.r. Ia ~ au partieipat un 
DUmlr m!lre de eetăţ.eni din eomună-

])a1"e!l de seamă amănunţjt~ o 'Vom 
publioo tn d,1rul nj}stru de mIIme, 

4C ZEL 

BIănliria 

,Ioan 'lIga 
ARAD, Str. MetifiJ1U No. 11. Pri
meste tot felul d~ lucrări şi trnns
formări 00 blănă,rie.. Vops('şte :o:i 
paltoane de pii') le. Pl'('ţuri con ve· 
nabile. 1330 

In luna &pt~vrie se 1napoi.a.ză '-'~, .'-' 1.1",J~,' e-, 
Ir! perÎoReta a~ast..a fasclsmnl ,;e 

. Pteg!t.eşt-e la 8.8:1]1; !!Î prinde lIerett 
tot rna.i larg si in Roml\nia. Prob~

,ma Ardealului €'~te viu dis~t!!t~ şil 

:fcl(1"ită r>,a o al'm~ div .... rsionistA pcn I PALESTINA. Efe ...... de stf~m"'t~~e I itttre-prindere de înnwrman~are. 
tru.tnvrrijbirca popoa,rplor şi la pre· 101o1:;.,.!J Celc mai avantajoase preţuri. 
l ~f:tr"l\ dechnsăl"ii r1lzhoiului. ~ efeemeazll: în conditiuni ava.nta:joas.6 şi CU forma legale. Soe . .Anoni:m3- Arad: Bdul Reg. Ferdina'lld 37, 
I fl1'egătf'..şte cliciatul df\la Viena. Fo<r- S. A. R. N. 1. A, :nn~ure!;t.i, p. asagi uI. Comedia Drin 0a)ea V~riei 42.' Te1efon: 14--31\ 
,t!'l(' coneecv"nt (krnO<'raHoo din Ar- Telefoo~ 38108, - INFORMATITNI l,A ARAD: Str. Vasi-Ie Goldiş No. Arndnl Nou: Str. Â. Iancu 90. 
1 dt':U. VTIg'onit", de ist.ori('i şi de âre- .!. lI.-par:1:. 7, Se1i~..!u_~~,_~lof. 3J69 şi 2~25.· 3875 Telefon: 2IJ-22. 11~1 
tatm'a (>arlistli, fntl'pprlnrl aeţiuni- - " 
!,e:nf:ru p::tce, impotriva. faSocismu- ~!M&~~~~~' 

ln~tJ 10 !fai 1988 8er~riTe --dela. SAMBATA seara. 2 No". se deschide tu un prOi2fSm artist~c senzifclJâ ~~o. 
Cluj .~e tral1sformă Intr'o uriaşă MO~TTE C "URi!"" O .-~~ 
md\nifesfafie peatru pIJce" lft... DalKli1§ B~,.u' .1" .p&. . e:.A' (~~Jf a. .. , ",~.'D~".~,' tI 

fră.tirea popoorelor. , ". . _ .. ,_" I'!.~ 
J~~ Pl'e.g~tirea aces10r manifost!rj d. Jazz VASle1\.. 1223 DJrec~.i1ul"!'I~';~~~{;a 
:, \mte Ioan ocupă un loc de frunte. ~~~!!!~~~~~~I!!~~~iMI~_ EEL _ iiLEM'j:j14j! IIft_' ~!"4ffi.~~~i:.~;' 

Dischiderea-fesffvă a conferintei XVII~asionfstă-dinlransilvani~ 
se va line in _~ de )ol.-3J. Oc;toJ:n~"J,g. ~eJe 1~ L In. In S~."Mai.e il P~Iâ_i\lt.ui Cu;~w~f. 

~ . 



U n FesLif!'J !nfeJecfuatilor 

f~edicii din Ara.'d alaturi de 
B~ocul Pa.rtidelor Den1.ocrate 

- insufttetitul apel lansat de Sectia. ,Medioa.lli. a. Sindica
tulu.I Sanitar din Arftd 

C~mitettli secţi-ei mcdi~iluc din Sindi. 
r c1'.iul Sanitar in Şedinţa din 28 Octo«n' 
i vrie a hotărÎt să dea lot sprijinul klr 
Blocului P .. rtiJeior Democrate al ('arui 
rentiz.:lri do p-J.nă acum consiitue che. 

: dşia UIlU~ viilor fericit, atât pentru li. 
,b"T p,oIt:sioniş!i cât $i pcntru .tntresul 
" popc •. 

In urma aces!t'Î hot.irtri comi!IlÎul a 
:kllsat următorul aVe! cătr~ membri{ sec. 
'ţiei; 

.. Domnilor oolegl. 
In faţa rca1it~tHor ain Aua de â:ll. 

c:Înd :httreg poporul rom!\o ute eheuurt 
,dt-Şi al~â rcprezentlln.iî $f să.si PTe
cireze forma de gm;"ernămâot pe ('"re o 
('[(,de optimă. medicii sH1djca:liza"ţ{ din 
c~drlll şecţiej lU~dica!e a Smdic-aluluî 
Semit;):r Arad.. lans,!uz;i pe aCl·~t'i (!"Iie 
'un apel pentru sprijinirea acelui program 
'.C:lre să poată~ati ;!,~c:c cerintele d~ azi 
şi de totdeauna al:! profflshmloi medicale. 

Domnilor cotc~t 

Il1~,lituţ)a sindi("~'iî sistem fO~lr~ a 'bt 
cezllHat('le cele mai irllll:.o3s~ i. ~umea 
lnircagă si eficacllaha':ărui:t ne <Ilo. 
ClI toţii astăzi. perL~ct dt'" bme se:lllla. a 
putut fi introdusă Iii noi In ţari aLi!L 

:BIlT) semnul zil<:'Ior de dup:i ~3 AlI;,;mt 
119-1-1, 

I lua deeAt e Siongw'ă atic'ldine i.n.ma 

I 
aceea de a spriifnj din l'isputen Plat.. 
fonna IDoeuluf parltde'oT T)cm')(,ll1tE> 

pentru realizar\!& t<Jtari a dOleaF,\do; 
noastre. doleanţe eate' nu p<)t fi satlsfă~ 
"u!e decât pe aceas'i edto:'T. 

la numele comit~;ultl(, 

itt. Anceseu Condanttn~ 
Dt. Botiş ,~1l1'ri; 

Dt, DmnfU'.e3Ca Paul; 
Dt. Hatlegann luUno 
Dt. Heraeh Andrei: : 
D"t. Hodoşf Gavril; - ;~', '~,'X ,:' 

Fentel! 

Dr, DlIIi QIIrd: 

Dt. Xoralek kdht; 
Dt. Matad VaIasefli .. ; 
[)ro Radu iom:; 
Dr. VQl'1ldi Carol; 
Dt. Vuia Sat.a.tof";. ~~ 
f)t. Wie3el Adalbt.'l't; 
Dr Windbolz AdaJberl. 

'Apelul de ID:Iri sn~ eonstitue (t :rtrIla
~ dovadă eum inţ.e.lege intelectualitatea 
il! se alătuse luf'lel poporullr( muneUOT 

. peutrn demoenttizarea _lei tă.rt $f pen 
lnI refacerea el. 

fnte-lectua.le ! 

Veniti cu toate 
la tn.l:runl-rea femeilor, carc are loc astăzi, la orele 4: p. m. 
la Palatul Cultural 

pe 
Va lua cuvântul D·na Mia Marian, candidata noas1ră 

listele electorale ale jud. Arad. 
Intrunirea se va termma cu un program cultHral ales. 
Nici ,0 femee conştientă ri. nu lipsească deJa această 

întrunire. -

Z~
· , 

l -
" ~. ~, ilL>TCillJ 

~i'l) -.... ? - ... -~---~_.~.:!.. 
- l!lGO~OMATUL Jl,[ESEIUAS!. 

LOR PATIWNI No. 1, face cuu<). 
seut celor interesaţi el!. pentru pre, 
luarea făinei necesare pentru pAi. 
f1e suplimentară, Economatul nece
&iti lei l00.lXlI) de mUl1<:itor, pe care 
(l;umă vn rugăm !:'ă binev<Hh a de. 
pune la 68.'1eria eeoDomatulni ~ 
mai târziu pânll. la. 2 Nov. a. c. Pen. 
t:rn acei patroxH, cari ne~lijeau 
nehita1"€'.a acestei sume, comitrtuI 
EeoDomatlllui nu poate lua niei 1) 

răsDundere. Comitetul. 132~ 
~'~'_-...-._---. 

Ministerul Informaţiilor prl'=ÎntfÂ Ta 
&ediul UFAR'lllr!{ din Str. Greceanu 
Nr. 6. o expoziţie .. Ocrotirea l1)f.lmej 
şi copiflllu('1 din URSS. Expoziţia le 
poate !J!zita în fiecare zi Intre orele 
10-13 fi 15-18. Intrarea libera. 

====~..--.. -- -~~-'"'----. 

- FEDERATIA Democrată a Femeilor 
din România H!iala Arad prezintă l'rQ. 
gresul Femeif prin tabloln"i v!vllule, In 
ziua de 7 Noemvrie la Teatrul Munel.> 
roresc, Venitul destinat pentru a,mtollL 
rea regiuniloT secetoase. mleoo se gă~ 
la agenţia teatrală Europa. 

- SINDlCA'l'UL UNT!' AL SA· 
IJARIATILOR PUBLICI DI~ 
ARAD convoucn in şCdinlă J-'6 ziua 
00 31 Ociomvrie a. c .. orele 11 la 
sediul Sindicatului, Brlul Carol n. 
comit~iele de instituţii 'ii ECdiile 
plilşîlor din judeţ. Cu ~rr1!n('a de zi 
fiXlltă tn circulara l'o. 1~2-,%() J)('ll. 
tru alegerea de vicf>p;:"p.'iedi nte, de
legat în Comisia Tloc3.1 i1 ~i pentrn 
iTlcadrareR snlarlntilor publici. Pre· 
şpdintele E'indioatului ing. r. DiaC(). 
nesen. 

i Realizările frtlmoase Şf ritsll~tv! pe 
!care I-au nvut :n m'lSCie mr!ri actiunfle 
:sindicntulu{ sanrt:tl' ."iin A.rtMl pre(',um 
şi hlcadrarea m:\jo,~iă~11 _,dfc(tor!Hit. 

,1 dani Intr'Ull iin.ij!ur ~a.llru sfal\tral. pen' 
1!nI 8.părnrea ş! sprrJlT1i I ('\ ~'('nd'icirilOi 
itutrrrOI'. pe Unia bfn& definită a unei 
'~emocr~ţifre:>! C!"e(a",.:e ne fn'~e ~ă 
~ .,-c(ko di mi~knr()9. s(;dir:~1:i ~ste v-re-d. 
eDreI de n fi nwnţtilută S~ mat 1l1~ sus· 
fţrnul6 din toate l"If,~i",;(l ftoa~trc. Mi~, 
iearca sjndk~Tă rom~ne:lscâ 1n an-8mblnl 
ic{ s'a bc:a<lrat pert~~t pe Hnia de con. 
~4l'llftli. II g'llvcrnullTf r]T", p(>trft- {Oroza în-

Consolidarea uft,ifăljj de aclilJrifl 
; nfra ~iI,';de'e munc"ores:j 

P16iforaa-Drogr.m va fi respectati dupa a,egefi 
!tig:"mdu.Şf rădă<:ini puternIce ,r gi'fsind BUCURESTI. Cu ocazia şedinW viftond democratiei romAn"l' aduDlitell. 

cODSiderll ca Ii8ECI!la !,rull'lpa:;i • f"H.u., 
tulul Unic MUD(lQtoresc este mobf1iz:aree. 
tuturor forţelOl' vii a1~ ţăr if per.lfuca. 
~ cola!Jo1'i8l'6 eu ~e:6tal~e partitie .;tu 
Blocul Partidelor l)e1lJ,(,rrate, si asi@uJe 
o categorică victorie BPD.ul'll{ st Iu. 
făptuirea p1atformei'P1"ogr!l-u, 

vigilenţei p-artidcI01" demoeratiC>c. poata 
rnn supor1 idMi ~n pt1n"~rpH~ IJiatfonne{ cOlUune a comiterelOl' ee!ltrale fi 11 cau~ 
lţmlgn\lU Il BloctThl{ }laradelor [lern';, didttflOl."" Partidului Social Deuwcnu IŞi 
i crate. Partidului Comunist Romiln:, a fost e. 

\

1 r:n esfe s('.eJ'a f'ft!'~ cr\1;t~1h;ca1.:i 1'11 aT, JIl"'obată o :rezoluţie care cuprinde mai 

I 
Că cele do~ partide de opoz.iţie se vQt 
refug\.a la .tima armă: retrage!'"a din 
alegeri, A$ mai adăoga: ce nu face un 
om disperat • 

,!teme C3re ne ~r!v .. ;c 8:!'fir:;tiunile ~e multe punete eu prIvire ia COIlSOti.lnrea 
i tohle!luna ale corpulul ~dical sfndiall unit~ţn de actiune intre partidele PlII!l. 

; rorn~esc, eltol'~ti. 
, 111 fa.fn acestui rrogr~m 'Secţia m"_ Tinând seama de covârş[toarea fuse_ 
ifiic:11ă a sindic:ltllt~r sanitar nu poate nătate a apropiatcl<+r 2leg.erl.& tr~Dtl'U 

\ mrt:tdi .. ~.Ji-...... IiiII·II~l'Jiiji'WiI.III_.1I8He •• n •••• --
ţf:!!I 'IW'" • _ n.. ...,jIj • , 

~a se ,a fVJasur, ,meulae 
lJenlru aprovizionarea 

cu lemne 

sta boIIărrt totodatX Colaborarea unui 
regulament de fun<:ţionare Il oTgant"!"m
de Front ~ic Ml.:~t·e~. ..e to&tl 
Jea1'8 orgaMZIIltoriei. 

Ziarul .,Adevlrul:' pubNeă _ lmpor. 
tanl interriew ~i d.lUi 4r Pelra w;>ra. 
IDtTebal, dacă pna·.e A lntre<rizaU po. 
sibt1i!.ate.'\ 1tQei re\".,g,,:i • cro2iţ.{ei de 
Gtremă dreapt;i ma de!eli. primul nM

DhtrG a ~": 

Noi continuim crunpania el,eeterall fî 
Tqm ţine alegerile la data finIU dela in. 
eepuf. pentrucli irxa1'ea a<:,eStei date n'a 
fost o manevră ci a fost o necesitate, 
în inţele~ul consolidării T1ctfi noastre 
de stai". 

Si insfârşft dod ultime Intreblirl: 
.. Va fi re!>pectată platforma.pro. 

gram după aleged1'1 
_ Neresp~tarea acestei platforme 
~ă âiegeri poate fi o dorinţă a par. 
tidelor de OIXlZiţfe. Dar nu It! vom f:lee 
~eastll. Jlmccre" 

~co}iÎe din Arad iUDeninjate sA Inchi
uă portile elin cauza. lipsei de lelDoe 

. COD§I:liUul de colaborare va. discuta 
azi acea.stii. problelDă 

Natval, bei Ie"r~. 
cmm se şI VOI' e,)ttV!., eli 1I;.le aceste 
mane~ de amAu"re vor da greş. vot 
căuta alte di de a Smpiedeea. yerif'tearea. 
vointei p<lporuJu{ In faţla lIrneior. se 
cum memoriile tmnt ffnite ş( se etluizea.. 
d fi ete şi toatIe luee:rcările de p!'o.. 
~axe VOI' de. gres in mIna calmu111f şi 

§i',"'!6M iP''i#?1! ~ ~-. ,1~~;;~~,:r~,~~1~M*1!i+:Y... . 

Din nou se pune problema aprovizkJ. 
~drii cu kmne de foc. Ziarul nostru a 
.scris in repetate rânduri că o mare parte 
a populatiei şi IIlQjo.itatea in.slitullilor 
l)ublicc, cnm :mnt şco!i~. spitalele Şi 
serviciile publice. au rămas nnul acesT. 
f;iră lţ>=e. d'll cauza ncglij\'llţ.ei 
CAPS'uluf si lipsei de vagollne pentru 
tr;lIlSVOf"t. 

, Problema "prov!zionării (lfl\Sului ("u 
'leml,e de fce: a fost ridicată în ma~ 
\ multe rânduri' in consiliile de colaborare 
i ale Pria:âî"iei <iar până In llI'e1:rnt cu 
'loate că s'au' Grlll m:li multe propun'!_ 
f 11, nu Sf. putut rezolva această pro. 
(bkma arziHoare, . 

Acum când t;n.).9111 f'Slc lot moI frf' 
! guros Şi lipsa lemnelor SOl 5lmte tot mal 
~lt vobleffia nprovi7.fonări[ cu lemne 
de foc Iri'hue rezolvată in modul ce! 
ma~ r.u.pid. 

Suutem informati că ş(Q1U;; primare 
,lin Arad. sunt pe cale de o fm:1li,le 
porţile din cmlZu lipsei de încălzir~ 

Il mici{ c:opElati ctHe aII inct:pat .,a 
amble la CIll'$al'l abia de o lună, 
fior Il nev&ltl "li părăsească băncile 
,colu pdnii ciupă Crăcilm. daci RU 

SI! iau măsuri argeme. 

4pital4!"re 1( lJIczlte aN.e in.ittatil • 
V:ls&sc În aCl'iaş( Situatie " pană ÎIt 
pre:tent Rft "t.a {/ăsft ° ,oluţfe ,atb. 
ficiJtoare care ai rezolpe l/"lăcaI' pGl'. 

iial aCe(Ută probl.mi «rz3toare. 

kRW. ea 
1 

Blocul Partidelor Democrate I 
CO'l'i1tlleful ElecfMa' Jude'ean Arad 

invită pe toţi functionarii Pref ecturei. prim'1triai, Administratie! 
Financiare, Camerei de Industrie, i Comert. Camerei de Muncă. CRJlle: 
l'8i Agricole, CFR-ultrl, "precum oU C Jel'uL corpul ofiteresc al gal"nizoal1e~ 
magistraţii, liber profesioniştii, OOT pul didaotic al oraşului si pe toji 
funcţionarii publici ~ partitmm~ la 

Marea. intrunire 
In cursul zilei de astăzi consiliul de 

colaborare ~ va 1ntroni la Prhn!rie 
pentru a desb&le prohleml1 lemnebr. Re: 
prezenl:lnţii Comisiei Locale a Sindicate. 
lor Unite. vor lua parte la această Şe~ 
dill"ţă la Care 3e VOI' lun cele Ulat u:r- 00 se ~a line In zi~a de Joi, 31 Oota mma a. 6., m'ele 1-6 In 8ala p,aJa· 
~nte măsuri de aprovizionare ell tem. tului Cultural. unde va vorbi 
nu de foc, ,d, prof. universitar 

Suntem siguri ei nbti o !IOluţfe J;en. WCRETIU PATRASC.ANtA I . Ministrul Justiţiei 
tl"U a !'e201Vfl această problemă $( Iksi. si primul candidat pe lista Blocului 1 
gur Ta ff gă,tsită pentru ea popall\tia şi Partidelor Demoera1:.e din judeţul 
mstitutme să );)OOtl primi măcar pr. Ara.d 

lia eanHtnue de lemne ~e_c_esare_.:._~~';_!_!!~~4~A!!~!!_!! .. !'M!!'!!!!~~~!!!.~~!!.!. ,~!!!_!!!!:!!!~!!_! .. !_!_!. _!X~_!!~&~_!!~FII 
-\~~N:·_.B\R:= 
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