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So,o~ de datoria mei si [onlribui 
la ridi(area Tării ~101i1or 

(,. . tum iuli elecfrică in COfi'lUni3l Gurahont - Motii vor pufea 
I 'primi cereale în schiR1bul fruclelor - Aprovizionarea. 

functionarilor publici din Gurahont prin econon1ate
:loC! Sare ş,j p elrol pentru regiunea Itlolilor - Societatea Mica. 
;zim Iifidează interesele Rlolilor 
,nez' ' 
Senrt D. lUinistru LuclL"etiu Pă.tl.~ă.şcanu candi-

8; 
AL\ 
'ICi 

Tara ~roţilor, regiunea cea mai 
s~racă a judetului Arad, 1llld~ 1â
ranull'omân trebue sa ducil- o luptă 
gr~a cu natura pentru a-si a.:>i.gu\"a 
plit·ea de toate zilele, a găsit ill 
tl'inml caJu:lidnt al B!ocului Parti
delor Democl"~t.e din ittdcţul nostru, 
la ,r-rSOOIt3 d 1 ui mini ~tru pllt1';~şca. 
1111 Io(J cel nl:u. aprig şi cel ID.'1.Î în
Iufh-ţit apilrf.tor. 

datul :IDolilor 
ceasi§. hotărîre a fost fidusă la ou
nc.ş1:în{a s:ltenilor cu ocazia adun~ 
riî din comuna Alma$. 

!Ouri imediate pentru a sa face Ikep
tate (~omuuei.· 

Preotul din H·)nfj,Nl" evocl\ /) gre
f,ală. fâcuta cu oca:z.ia aplicării re
fornli'i agra.re din sa.t.: piimtnLul 
parohlCi a fost ex.propriat din cao-
za. U}1(Jr vidi ela formalitaJe. Pnl'o
hia a folosit acesta pământuI'Î tj,n ..... 
da 18 ani, insa ierennrile n'au fo .. t 
irl'cule pe numele parohioi !n Car-
tea l'undu,arâ.. D. ministru orlOOl''t 
ar.r;he~ imediată, doolarând dl 
chiar dacă au exisilat ullP,le vic~i de 
ft.rmâ. pamântul bisericesc este 
apărat de le~('a reformei agmr'3 şi 
va tTebui sâ fie reo;ti.tllit parohieL 

Cefăleni! 
Ridlca.li.-vli. clir ... 
Jlle de alegAtor! 

NUlTlai astfel vA 
aslgurafl drep. 
tul de vot. drep. 
tul de a. Contri
bUI prin votul 
vostru la vie_o. 
ria lll deD10craiiei 
rORliineşti ! 

ac 

o nouă aD1.0es tie 
silvică 
Se ridic§. pNblerea delictelor ~iI

viee. Intr'o comunA a pla.E;ei locui
torii au fâcut tâeri diutr'Q p;:,lure 
a CAPS-ului. D. ministru dedar~ 
cit e gata să dea f) ultimă amncstie 
în IDl8.teria .Ia delicte silvi~. In 
{'('eace prive}ta p~durea de 1RO Îu
gAra despre eare s'a V')l'bit, Fa va 
interveni la Ministerul Agricultu~ 
rii pentrn. a se vede.a. daeă ea poam 
sâ fie trecuti! îu folosul (·omunei. 

La fel, locuitorii eomunci 1aco
beni ('er ca terf'nul de 800 hc('tare 
care formeazâ momentan proprict.1.
fea OAPS-1J!ui, dar cart' a fost din' 
mosi str~moşi a IDolilor din această 
crmunl\, sâ fie redata. comunei lJen.
tTu p~une. 

Comuna. Ios3şoL cere ma1m-Îal 
1~mn08 si piatrA pentrn tepal'8.rea· 
clădirei şcoalei, ID~na fIe hicl"ll fiind 
efe-rit9. de plngaJ:'i. D. minî.:!trn va 
interveni pentru a se asigura. ma
terialul oocesar. 

0(,lindând sutele din aceasta re
~llDe. d. mini~tnl Pă1râscanu ~ 
h!lretine tndelung- cu !,<Atenii. ascul
tit dCllE--anţele. probleme-le lor şi iden
tiica.ndu-se cu ele. cauia. Sa vină tn 
m~~ura posîbilului cu soluţii ime
diate, Astfel, v~za.nd .. ituaţia unor 
~b:' din regiunea fl{'east~ a inter
renit iml!'diat I'ă SI'" .. "oopteze aceste 
Cll!llUne dela colect.!ri. avAudu-se 'n 
"(-cere eli. nu dispun de cereale. A. 

Fif:earp. diTltre doleantele c'tpuse 
fn'Illli'ază câte un ca.pitol al com
pl(·x.ului do pl'oble::ne care poartă 
titlul: .:l'ara ~fotilor". Din atenti'l 
ac. rdati.\ de (''1ltre primul cllmlidat 
al Blocului Partidelor Df'lnOCr~Lt~~, 
fH:Cll'-tor probleme, reiese dl d. mi
I11sh'u Păt.rnşcanu eOI.!f;.idori1. ('8. ti 

da.torie de onoare de a veni tn aju
torul regiunli cE-Iel mai n!.pă~tuit(l 
din judeiul. ("o<1:ro-1 va reprezentll. în 
Parlament. sa. contribuie pTin Jnun· 
ca. prin priceperea 8a, prin ajuto
rul său la ridioare acest.ei tări 8 
1>.!(;tilor. 
Redăm mai jos tn continuam unE" 

le a~ţecte interesante ale ace,stei e!.. 
~k:rii: 
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Cottluna Gurahont va avea JUR1ină 
elecfric~ 

<ruralionţ. 
- Bine ati Tenit rn regiu"ea mo

IDor. - MUel t'I salutat d. ministm 
de către fI. Haidue Pavel. primarul 
~!mullei. iac în numele plUID\rimei 
Ol & femeilor din 'turahonţ EI .,;alu
tat dp eăt~e Bodona Iuliana.. care ti 
llr~dâ un buche-t de flori. 

D. ministru patTă~('anu şi tn!!'lţi
t~ni ~r..i 8e lndrPapt.t ~}I.t'l"e f'abricn 
d~ mltrmel~dă c,are fOrmp31.i! nro
priptat~a JNCOOP-ului. )IuneHol'Î
mea at."esteÎ faurici. nreeum si cf'tlL 
~nii ,din Gl1r3honţ -şi a cOITÎunelor 
~wrHlnie ii fac o primire entu
tl.~~ht Cuvântul de sa lut e ro"ttit 
~!el de clltre d. Ugli~ Petre. pr!'Şe-

h
dmtE'le comitMului BPD din Hura
noţ, 

La Indemnul dlui :ministru, popu
laţia lnoope să·şi exPună liber. ne
stingherit eu în(·rede~e doleankl~. 
, Se cere ajutoml ului ministru P!· 

tl"lL-:Cll.nll pedru tut.roducerea. cu
rOl'htlni electric tn satul Gurnh')nţ. 
Posibilitatea tehuieâ e dată. Fahri
ca de marme1adll. ar fi capabi1~ s~ 
furnizeze acest curent comunei. ~rai 
lipf'ese unelefondurl pentru termi, 
narea. !uC'rilril'1r si aprobarea defin.i~ 
tivrt a lNCOOP-ului 11 drui pro
pl'idate o constitue fabriM. D. mi
nlf;tru Pl1tr:!şcanu asigură pe ce,t:<i
ţc,ni c.ii: se vor face demcrsuril0 ue
ceEare Ca Gurahonţul să aihă tu eel 
n;tai ~curt timp curent electric. 

Se va face dreptate cOD1.unelor 
Zi%Ubru şi Hontişor 

Primarul eomunei Zimbru eare 
oljutOr pentru refacen'·a bl~ericei. 
C,('m1.lna ar avea pOInbilitilO mate
!laIc 1'>1!. acopere ~h('ltneli1e nece;;a. 
rt;. dacă ii s'ar faC',e Ureptate in pri~ 
"ll1ţ.!,_ pădurei. Pl1dUl'('a din ap>:'cpie
l'Ila comunei oonstitui.a propnetatea 
I'c,ntelui Z~linsky. A~ea5ta.,:J. f08t 
e::proDriat~ în anul J922., cu comii
ţll~ ea vechiul proprietar are Ilrep-

tul să taie pirdurea. terenul r.1m1-
nând apoi 1W'ntru păsune conlUlwi. 
In JUTul padm'€i ~:..]st!l un litigiu 
P(:lltrUC'~ fo,;tu 1 'Proprietul" pl"l'Limle 
c.'l. ure dreptul să fae!l tilCit o i.ifrier('. 
C<)muna cere d{'('i autorIzaţie ea t:<l't 
exploateze ea plJ.(lurea. Tn acestL'r1Z 
al' a"'ea din vânzarea lemnelor, fon
durile neoosa1"~ pentru bis~ri('il, n 
miniE-tru hotilrăşte !11area uoor m;l-

'V ('rbpş~ un intelectual al satn
lui: lnvăţittorul c::n Gurahont. Ara
Ll situatia grea & functionarilor 
I>uhlici dela. ea.te si cere ca. econo
lllaltUl functionarilor publici t;.A.-i 
apI'{,vil,ioneze cel puţin ln aee~ 
mi1.e;urA ca pe acei dela. oraşe. 

-- Cunoa~tem situatia grea ti 
Dv. - spune d. minisfru. - ~oul 
sfatut al fundionar;J(}'f' ptlblicl 
il1! aduce oarecari fmbu.1.l1tăţiri 
!~ aceasfC' situaţ~e. Stim c" prQ
blema ifl('1 nu-i rezolvată. ~ 
/'U'easfa. Trebue s~ v:l. cerem In
(~răbd.are, pentruea majorând 

din nou salariile dv., ar Insem
Ina sA r4sturnlL,. "qetul ~i ".1 
descMetem.... calea -in!fo.t!ei. 
ceeace nu ute In inte"es'ul ti'rii 
'u:>asire. 1", ceea ce 1Jrfv~re e(!Q

nomatul, vOiu interveni 1ler8o" 
-.al pentru o mai bunA a~-

zionare a ăv. prift. el. 
ProbleIIli8. ooonomatului e rid!catll 

si de câtre muncit,)rii fa bricei de 
lnal'meln<P1, acest.ea nerând inter
'VClJUe pentru a li t'e ~ig-t1tn cote 
de aprovizionare Ile .c:!ttre Subfc:e
ere-tal"iaful Apr')vizioniirii la ltltre
prinderi din Arad. 

AnchetA la. fabrica de ITlarmeladă. 
Tn numele rntre~~i r~giuTl.i a. '%

rii J\Ioţi1or se pro'1,intâ '.) t1oleanll1: 
sA. !'le deblocheze marme1adtl, fabri~ 
cn.tă de către f,ab,.i('a (lin Hunhonf. 
In şituaţîa de a:;;U1zÎ ţ';ral)ii ('are au 
livret fructe acest.ei fahrit'Î. !lU pot 
primi contravabarea :l{·(>st.)rn. plln'lt; 
ce fabriL'1l, nu DlÎmp..şf,e dc"lNrare' ca 
SH. vandă marmelada. hr ft~r~ bani. 
ţâranii nu 150 pot ltpmViZlOlla pE'n
tru iarn~. 

Pentru a se arâta 1Iimo,;ferll, 'ne 
l t '.credf're In <"'ira s'a de,;ră'Şurat 
a('{'ast~ consfl1iu1rt>, pOIDe ·tim Je 
omoml soţiei servitorului dela fabri
ca de ma rmeh.dA. C11re deschi~. fA
ră temere a I'IXJIUS plâugerca ei. eon 
tra dircerol'Ului fa bri"ei, ing. ~Ht
HCf,CU. arat.ând e~ acesta l-a e,<chl!> 
pe sotul ei dela aprO\'izionarea eu 
tpx.Ule si lemn~, D. ministru l-a a,s. 

clarând olt dir,:pune !ntTodu{'crell 
nnei anchete pe-utru a se !:rta.bi!i 1:c
meinicia celor declarate de femeH~. 

"Crm!1torul popas se face la Adu
ta. Cuvâ,ntâri de bun venit sunt TO· 
!'lfite de primarul Serb Ghec.rghe. 
fetita Uprea '1YIarioara.. el primpre. 
tm' ar. Băr~..tLu. dna diri#!intâ & 
Oficiului PTT PleŞ(,~lţa :Maria. U~ca
tn si d. Iosif Vulpe. 

- Pentru prima clntll dela. sfil.n-< 
ta unire - spune d. vulpe - acea
~tli regiune vede un ministru al iA-, 
rii româ.neşt.i. I 

D. Vulpe evo{'ll apoi problemele. 
mcţilor. asigurând p<> d. minhtrn 
Pat.răşc.anu că la 19 N'oomvrie toti 
fiii acestei Teziunî 'Isi vor fa~ da", 
toria, votând alături de Blooul Psr.j 
tidelor Democrate. ' 

Cli~nat şi pe directorul fabricei. de- ~ (Continuaro in pag. ~ 

Români, Românce! Voiati ··Iisia t~o~ 1 cu semnul Soarele 
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P-.J.'So{Jwsky $1 Vas. 
t ft~1 sponltuli 

DilPi! l.U'4ci;ul f.1~ D .. .w.iJ.:oCi1 iLLlrc rrA. 
şi L~' ti, Timiş"ur:l. di~pll'l foarte \·jo. 
lo.u!J. i Ui \I1a c,~r~la doi juciHO'r[ ai teX. 
tiI;:;; L , .. u " .. r~;il lt:i't\l.1UI, fiind illdts. 
pUI·i:.jli P:llll'u m;,i nH~H timp. 

ilJuiiriJ. ali CQuslu'al că p~c"IJ\\·';.I;.y • 
: :ruf"rlt o l·!ziun,· ",:-rio;:su la SeJlutlolliuJ 
. dlC-P:, \'ÎnlicC<l1i1 in 8 săptămâni, Van. 
a suferit deaS<'mt;n~a o l-ec:iune la gt>. 
Jlunchi, fillld insă 1n joc Şi muşchil. 
lntă1ziil neobsrn-îlnd acest fapt deCât 
«Ilpil C~ II părăsit UIX'llll, 

Ambii jucâ!OIrj ai ITA-ei, doi jillll'tt' 

~ mei "lIiorOSi. Tor fi inulili1abilj mai 
l'Ault" ~ăp!1",1l'l i ~ 

Tresiţl!f. e-!lie o problemă grea p"l1lrn 
IT A .. e~1fe in neluatu) campionat lI1;}i 

"rit dl' su~ţmul donă intAlnil'f ~xtrem 
de gr·:-l". Ia BlIcnrpşli cu JUl'entus. peste 
două s::,>timflni. iar la Arad "lI 1nfrun. 
la 1n l'lIimu) 1llRlch al sl.'7.011111u( p" Il. 

'nh·r~:j!'.:tfa dIn Cluj echipa de p"im 
r~H''''' 

D~~'llh:eci1 TTA Va juca la Ar~d a_ 
"/î,,,d r,~ :ul"~rS!lr pe FC, Craiova. 

-1)--$.",".'. Ia alo,.I.: 
AMl':fA·Un;rea J'rfco$or 

lr1 c~drul Di\"llie1 Naţiolla.le B, Sâm. 
1J:i1:i >.e \"a d"sfăşLll"a l::t Arad malt!nul. 
d·"rby Am"fa-Lllirea Tric010r. 

l;nlr('~ Trlcolor es'o!I prima da5oB.[a In 
!\c·ria r.a II Di"iziei l'\:.I~iODUle B. ,i pAni( 
L. prezent nta pierdut nici un punct. 
j"f AlDmefa deţine locul 2 şi aslfd m<lt. 
chut prezintă Uil dt"Osebit inter~. 

Form~tiR Ampfa-el esle ţinută dt'o_ 
carnc!niă III .,('rel. căci e~ fnAr!t" 1'0. 
sibil sti'şi fueă infnll't'll !n ecI1ipl 'AH, .. 
jueăto~i nOIi( achi1.iHon"ţi 

-o--
:CandidIJU' 8. P. D(I d;n 
iArad ole," cu pe dJ$u~"to. 
rUGr maZ,~urJtor fie Du-

mfnedl 
R~gimul democrllUe sp:-ijfnl !J:'ir!url

le rn .:en mai 1Ho',.;ă ·măllltl'ă, a('ell fapl 
'!"~t" ~("'N1il Şi cu gestul ~ilndi.J.lţibt 
'P,PD. fIiII Ar3d, t'!al'~ aU cfJOr'it cupe c;iş_ 
Uflii'torilur m~:('hllrilor de campionat dr 

'Dumllleei. 
,~ .. tfc' d C\!'('dan p"lre OfNI( o ('u~)i 

fi·, artf;;" ;'ilşli~!:nrlll"I rT'a:chull!{ d<' 
l)jyi7h Nati0I1:1H A. ITA-PC. cr·ll"v~. 

D B{>~~ Mirol' oferă., ('liP;': !o! ~e 
ar~!;\t r~ş"!i;~iHol"l.rllr mnfchnluf f:lr-e1ri. 
";1-Fllir~1l ma,r-l1 de disll'frt. in!' d, eri
~Ii~ Dltmi,rr' of'?l'~ o (,IlP:t I"ff' ,l'alnt 
r~sfi~,tPl',,1"r m;ttd1l'11I! dhtridu:ll 1;1· 
i· 'l~-\'rt'fuINl 

To.,,~ "IP.,~1~ ... "r ,r l'r!',ţ",~ f't'f\hn'''T 
,·:~inrlr·.'1 'II' nf'nonnl ~(' .. XII'I' Mnt1;,1 ·t,:t 
"'"1"0'" .., .... ~h-t 
.... '"' U'iiiiiiUfuiaii --âu9iii tEn· "'-iiQiir; ~. r.-:j 
ţ '?) Ii"!t~ m r,ek ~;~ .... t\e:~: ,;\j\) 
Azi P!lU~, - m!ine: ,. 
Cd mai mare S\l~ce8 al etuehOUT'll')T 

ma,e: hin re 

VIAIA ~[ nU~(HI 
SZORf~!"Y 1 - HAi\IORI 

El LICSI - CSORT()S 
:::::::::::========:»:--:::--::::==~~ ..- --. --
C O 

Tel. 23..Q4. Repr, J, ~. 1 
0'5 ti 9 Si!\mb. ~I Dum ma.t, 

jl'j!m fltntu"tic Film formidabil 

'FARMECE 
iLDGlEN· CORDEI., MADELEINE 
iROBINSO~, FF,HNAND LEDOUX 
tiia.St, --........ :1 -.:; 

li R O Rep.~. 5, 7, ~i. \1. Cassa des. 
, chist dela 11, Telefon 2 ... ·45 

Ziu. de 10 NoemYfit>. ri de sitbăloan 
PL'llh lt linerellli dia fn.reaga lume, zIua 
1&\ care tinerelul dill lUIUtla yntl'\!ili"1, 
plinLI"o largi lllfrăţire se'llclcştează iIl 
lup! .. ~ru pace, liberLat~ fi progrel. 

Vii c1~Dlăm să întărim IforH,rUe noa. 
;,re pentru pllce" este apelul tber.!tu!Ll( 
OI'8"llllizut In FedcraţL.l Mondială. Tine
n:tUlnf, apel adresat ÎAtregului tineret 
din lume. 

l)umineel a'a tmpllnlt un an de mIm. 
t;;i rod.Dică al 1".1'>1.1'. Tinerc-ful terb ... a. 
~ aeensll rl, verifid1ndu_şI forţele. fă. 
cind bilantul llctivilnii fi luând IU1Ila' 
h.m",ntul de a duce lupta tnOl'pulă ('U 

ma multă râ"I1ă eU mal multI botărf. 
re IN'ntru binele 'tineretuJuf li poporului 
tn,rc~. 

Tinerelul din Arad a ţtnut cu ocaUa 
acc.:\sta lUI mAre mePtin, III. sala cine. 
malog.r:,Jului "Aro", 

?Iec!illgul .. to.! onorflt cu. prezenta 
d,luf prerl'cl d_luf primar. d_Juf co. 
mandant al' ~.:trnlzn:mei şi a ~ch!utuf 
~pll(!or pentru (,!Iou7.~11' t1n'('!relu!l1f d, 
'Tinh' IOlln c:·Hlirl..lt in j'ldnţul .. Vad 
Pe lbla BPO, 

In discursurile or:l'OI ;-!ll' S·;l evldenflat 

ccm!ribuţia preţi~ a tiaeretuluf .. 
IllUliC<l, de rela~'" Il iarii. 

Luand ':IJ.\â.uLul. d. 'r'inle loall. 1','111.11'8 
IUOO!C SPIUl.e: 

- P6Illruca noi l;r putem ~ 
liberi aceastii. zi, mulţi tineri şt..au dat 
v.i:llţa pe diferitele trou!urr in rl,zboluI 
prQVOCat de hillerjŞ-1i. Dragi prieteni Şi 
prietene. să tnvăţăm din trecutUl de 
trilill amfl1lire. să nu De lăslm antN. 
ba[i de provGcările şo"ine. rasls!c pro. 
povăauite dtl jstorlcJ. V'aţi convms dn. 
guri că ela11ul, spiritul de sacrificiu şi 
gencrozila tea tineretului a fost cnf1.aJizată 
de 8lI1umite clici Oore azi se anrmă de. 
fnocratloe şi Inrtrept!lte en arwlt dtstrll~ 
gl1toare tnaă,i jmpolriWl tineretului. Voi 
In această zi. să tnlărit! lupta voastra: 
strAngAnd rindurile Si elimfnand orJoe 
urmă d>e şovinism, ură de rn-sa: Sali neam 
Ul'lJIllnd lozince.: Inainte pentnl. ,'iîtorul 
nostn: I 

In afară de delegaţir tmeletuluJ •• 
mal vonhH d. prdcct Voştlrlar. d. pntt. 
raI TAI~ şf d. primar Pălinellf. 

l\feetingul 1\ luat sfllrşH prln rorote de 
aplauze şi ~r.lle ne;,fâr~ite pe'lltru viclo
rh mcculu! Partidelor Democrate fn 
a.}"!:,cri. M, n. 

.. Y •• TTT,.vfr.Tv .. .,f'f'VVV.,.,. .... .,.Y" •• 9TYYY·f' •• 'I'''"" .. ~'''"'"Tn., 
MICA PUBLICITA1'E, S.F~ PRnfE- BACANIE de ,:ADUll'e cu came~ şi 
S'l'E pA lJă la ora ~8, Un eu\"'ânt 3:l0 bllC'ătârif', Str. Cuza Vod~ 5, 41:!-l 
lei. minimum 10 cuvinte. /Se plilte'ite 'A:\'D palton ('u captuşenlll. dPc 
anticipat. Priu telefon nu luăm miel. Pia.ta. Avram Iaucu 3, eu!j 

auuu!uri, r, arl-al'l 4. .U:):} 
. -0- MOBILI';, coyoare; pVl'ţelan. e~c. de 

VAN D ca!!ft ~oIlrort modpru, gl'ădi. Y{lhZ:ll'O in pret (}cilziollal. "ORT.. 
u ll ~jj :,tr<njclli. DU:l Rll Ilşa l'ia, FNT" casil de l'oll1:i;ion. StI'_ Brl't. 

.Uli~ Hanu Nr. 4. Vis·n·vis de Li~""Ul In 
L'STITUTUL 1\ ATION AL AL dl'stJ'ial de Fete, 4131 

COOPERATIE!. AUEl\,"l'lA A· CA DA de var:t,ă de vânzare. Teiul 
RAD, Edul Rl'gt']e Fcrdinalid Nr, IJNmmei 13, Schneirler. 4130 
:J~I. caută pentrll Închiricr.3 don:S CU ~1 PAR imediat motor cu bp.TJzi-
eDlnt~re pf'lltru hirouri, eVC'l1tuai n;) 20 lIP si pompa. ceutrifugft Cf). 
cu depelldinte. 'l'e]eÎon 30~O. Dca· rCf'punz":'.toarc. Adl'e€a La ziar. 4129 
"emeni lloreştc a cumpc1ra uu imo-. 2 CAU~lGCUIU amerioone, ('a n\Ji 
bit 8YHriat. 13:"i h;'{! ]'>('1' 113 "inde s:m preschimbă 

DOHMI'l'OR nou, Închis şi o "'11(1'/1- 111 !~M) p('t' 16 Directia Sih-ica, 412R 
Ilerie cu recamiC'·,. de vânzare. Cal. pnmDl1T oamet (>oonomat CPR 
Saguna 113. Lambrrtus. 4102 No, 1619, numele Cociuba FlorilJ.J1. 

CDI1SURl noui illcep la 15 Noem· Dcdar nul. 4t37 
vrie, Da.cLilol~l'afif' (cu 10 d"~et(') APA RATE DE RADIO la priZa si 
(l •. I.Lt~bilitD.te, ~tE'nogl'nfie, PAT.. ha1(>rii, ehii\T.' fr.rll l~lllpi euml'RIi't 
IJAR. Rtr, Co"lJuc 1. 4100 Comisionul Elcet.rotebnic • .Emin9. 

RE~~'J'Al;R:\N1' in {'('lltru de inchi· ~(~U 8. . 41~l!'i 
1';I!I. Adresa la ziar, 4110 FAHHTCA "AS'mA" Mut! l'lJre 

!)IEHDT,iT Oficiul pos1al un T)1)rf- lin~~jnl'e' d'ldilografâ român". 
mnDf'U <:u livr('t militar, H.~U· şi rm;""', 1418 
carnet coop<:!ntivlt p!t'/(Ilr!l(l!, pcl DO.'lN. bm.A situatie cnutl\ p-arSfl-
mtmele inS'. Marianciuc, gă"itol'ul nieră .Ifoaht M.n mobilatil, evel'l~ 
e",te rl1g.tt a le depune la .4\!!'?I'. tual camor! fi b!ilOhlt separatl1, ele-
tura Petreuş, :Moi!H' Nicoa.rl 1, tl'lmt mobihtlt, Ad'!'ese: Redama, 
l'!"ntl'U in!I, ::ilul'i>tnciue DifJni<:l", F.J!li.I1~!:(,Tl 4. 1119 
('(,ofra reeumJ)('ll"'A. 4t:~1) PIKRDVT o mănuşe nloarou, hunt'r. 

F'ABHrCA .. .\flTRA" p,1ntă ~!H'e 1111- Adllc~1orul primf>.st~ reeomIJl"!n .. B. 
~~~.ia.rf' bue!llH !lp{'>(llaPS't A'IrP .. ;'1 In mll.p,'37i n "CDmi~io", ling:!! l'a-
g-AleaseZl la 20{)O m1llic!iori zi!l:j.,. frnollua Da<,-ia. 41R4 

4121 PJFR;~UT ind aur masiv, ('Il hri. 
1-I~:("O~.fPEXSA J.L\RF. pf>ntru Jil1nt Fiind nmin~lnl d(' 'amilip. 
. t;('himbul l1nei ~arMnjf'ri morl!:'1'- orr>r adllcătoJ'ului recr}n1pens;\ 

ne In l'I'Tltru e11 f) loeuinf~ f"'t1nTH1· 1.flNl.noo J(>i. Adresa la zh,.. 896t 
Su din 3. " !lRll ;; ('n.moro ..i depM- "!)"ROFE:-;OR titnlrtl' mate11l8.tir-1 p~e. 
dir.tfl, Ofel'tC' la .'.dn>illis-trn~j~ zia- Ptll'l'l. elevi liceul tf>oretjr-, Evcn. 
MIIni !!uh "I,Of'liintli". ori fntre tnal ~ontra pf>nsiune. Aeh.·cl!(l la 
orele 8--13: tl"lefr,n 14-61. zinr. 38U5 

... ·~A:~rse ... "iW.bI .. _dl.E.l1' ti ......... 
A/d, prpmÎl'l';-' Film maghiar 

Eş1i a mea • • • 
cu: 8ZIT.AGYI SZABO ESZ'l'}t~H - PBRr~NYI - ZSrr~LEY _ BILICSI 

VASZARl" 
A a. ME r", ij'F#'1iMI1IMt , .19#' i*". _ 

.DIti.~li57ll!Pi&'J"2I1jt .. "'li!? 
Azi. pnm:tien ronumi1;ej eomedil: 

~- 11 I •• I " .. na UaHl1 .,.,.uese 
ell: SZOHEXYI EVA. DAl::"K.<\ MARGIT. MALY GERO şi C.sOR1:QS 

GY.ULA. 

-
l'. t: 
• .. ==F:rwn:;~:::~ ........... S5 ........ a 

Ara: 
AM FOST SPIOAN.& 

Corso: 
FARMECE, ou P'erdin41ld L.d.,. 

şi Lucian CO&lel. 

Forunt: 
A",i pauz.!. 'Iâine: VIATA DE 

STUDENT. Sl,orenyi, Ha.vri, 
Bi1icsi. CS'Jrtos 

Royal: 
ESTI A MEA.~ cu. VSSZ&lT. Pe. 

reuyÎ.. Szila&'Yi 

Savoy: 
CAND BANII VORBESC, ea 

Dayke.. MAl,.., C80l'to. 

Urania: 
COVORUL FERilfECAT. fllaD. 
sovietic. 

TEATRU ..... 
111 seaN, :zilei de 14 Noemyrie a. 

c. M:l repreuntd. la Teatru! Pvpuiar 
din Arad puiel'nic& dramă .. Manda· 
rinul" de M. Vernou şi li. Owe!1 de 
către ansamblul .. Teatrului P"PU. 
1ar" diu locali 1la.te. 

Avar .. 1 
Sâmbă.1ă 16 Noemvrie Ia ora. S d. m, 

in linia Palatulur Cultural fi la Off!t 

9 seara in sala Teatrului Comunal, '" 
avC8 loc repre.z.ent.area celebrei c:omer\il 

A "arul de MoIiere in rolul Princip1ll eu 
maestrul Vasile Brcze;allu cere a.a.i.\'eI'. 
lIeazu in aees.t a.D 35 de ani de activltall 
pe scena w.trejflJ' JiOmâneşti, In pnud. 
mtre 'actele " __ " Va a ..... loc: ~bL 
torirea maestrulu[ cind se 1'& lua c.nvJao 
tul In nurnoe!. oficialităţii ot8fuluf, la 
care .... rUpllnde ma~1 V ll'Slle Bre, 
zeanu. 

• o seara de O,era 
Ad SoHlriL cu lneepere la ore}e 2"8. li! 

lIr,mja~ntul Fedel'll.fief I>emoer.te • 
FemeU. din RomAnia fUiala Arad, fi 

avea loc o reprez!'ataţle a ruuambtul!If 
- Operei Romd.ne dhl. C1ui 

Se vor cAnta ani din GIp'In. duelte. 
~rtel:oe. '\lor da c:oneursal cele.IBaI" 
numite cânl:freţe şf dnt;(re1l df' f\~ 
dIn Clui, Lla HubiC~ d-M Stela Samo. 
notai SilvIa ". Foltischi. Ursulescu Con 
stsl\tln, la piaD Olg.a Chl.rfanu. 

BUt-tele de vlnJ:are la ~g~nţi:\ ,Iieş, 

~~~~I.-"-=;Ij .... m·Ud 
Piugai! 

Pentru InUl'irea si bunI ,,;l&reu 
gospodăriilor voastl.'e 

• 

vola.ti 
SOARELE! 

U ~ ""!!I. n " .. tela!M! Z .. 32.R"'or 3,6, 
.. ~ 1 ~ , .. f!il I)l.lm. }(l,30_ 

Ultimele 2 zile. Trebuie vllzut de 

$.tatA lumea '";-:< /'.,' ,; '''';~.i/f 

[overul ferme,et 
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Contin't.Iărf'"i publica.rea d'!!eanlelOr 
r~7olva'e de d. JninÎslru Pătrliscanu 

Peste 1000 de jugăre de pan1.ânt 
suslrase dela expropriere." pre." 

da.te taranilor 
Itnpledecarea. malnevrelor dela. SânanorUn - Rezolva

rea cererii plugarllor dela Macea -Sprijin pentru Câtul
nul Cultural din CovllsinJ -

. In editia specialâ de Luni di miueaia a ziarului nostru. am publi cat o serie între<l.gA de probleme re-
z.)lvate de d. ministru păt.rAşcanu in câteva. zil4:'. AsY1zi suntem Xn mA. 8Ul-ă a publica alte It.'. In cAteVll Zlle 
altte rezolvări vor fi IldlU!e la. euu\)ştinta populali6i. Pentrucă In tot dl.' umul siLu. Il. ministru Lucreţiu PA
trăscanu ia notA, se identifioă eu 1.0 u.te doleanţele popuLatiei şi facc to tui pentru rezolvarea in mod favo
rabil a. aoos1.or doleallte. 

F~t13 într'oo.evi1r o munci at·t ivă a unui candida.t al poporului, tI&-r eD~ mai ales şi un fel de 'Il do
~(:ldi c;' a.tunci câ.nd un om este .. tI. pinit de ideahtl de lup-t.t pentu m. i hir,ele poporului, multe, foarte 
multe pooto face In illteresul &Calita ia • o • 

D. ministru a. dispus ntă.rir~a. lotului 
pentru îlTlproprietă.ritii din Macea. 

CatUţenii comunei Macea. au es· 
rus dlUi llliuis.l.I:1l Lucretiu Păh.J1s~ 
Cllnu, cu prilejul vkjtei Ucute in 
aceastn comună, o dolElianlJ., 8J'A~ 
tund ml tn această comunA de uLne 
peste 600 locuitori au luptat pe 
(re ntul contra hitlerismului, 1:11-
dreJ)ta~iţi la improp.riawrire, exi:;tl 
prea putin pămant pentru satâ.~ra,.. 
rert.>a acestora. 

Pentru acest fapt, ei au cerut ea 
~,taren sâ intre in pasesia a 'WO ju
~re din comuna Sn.nmartin, unde 
!i1.lm~l"u1 luptatorilor este fOtu'te 
mie Ldă de p~mântuI disponibiL 
~!!tcdată. ei au cerut şi exproprie
r~il moşiei dlni Iancu Adam din 
)ll.caa. întlruc.At numitului i s'a fi!
sat 50 hectare In Curtid. 

111. urma anchet.si ordanate p6 
/o~ si la Arad de {~'lre d. -mini
,/m Ltwreţ?u PMrăşcanu, s'a 
ajuns la exprop,.ierpa a inC'~ 1000 
jt/g. dela nemţii (Un comuna 
Sllr1mwrtin, pxc('1)lafi (Arl! moU", 
fi fărtl stirea Condsiei Jl,defe-

ne dela expropriere. 

La. fel comitetul local de reftlrmll. 
agrara din Macea va. mai face .,x
pruprieri. reprezentând cea 100 jug. 
h. urma R('~tor exprolwicri lotll1 
Imll1'(JI.rietJ1riţilor din Macea se va 
m~ri simţitor. 

TOT LOCUITORII COMUNEI 
P.E:CICA au f~ut reclalUatie con
tra. moarei .. Ghh:ela" din loealitu-te. 
că lleeutiL moarA, colectând griu si 
plAtind aeesta cu 9fI mii lei chlntll
lul, a revândut a('est grau ţA.ranil,)r 
cu 450 mii lei. i3.1: moldovenilor cu 
lei 750 mii. D. ministru Plttxi!.;ea,nu 
a intervenit la Subsecretariatul de 
Stat al Apro'Vlzionării pentl'lt lntre· 
prinderea unor cercetări imedia..te 
şi pentru sancţlnnare, (hw!!. aC11za
ţine de mal sus se dovedcsc ade
vllrate. 

POPULATL;\ COM[T).o"'EI SIN
TEA MARE an cerut că lUf'f'pt.Ufi
ţtl la reforma agrar§. să primea!i('~ 
acele drepturi In poseSIa cârora au 
fost propusi primit vara.. Lulnrl tn 
eunaiderore cit o parte din el snut 
l'iHi~traţi şi toti în gi?lneral l!!Unt lip· 
siti de pământ~ Ministerul A !,Pl'11'111-
turii a dil"pU8 prin adresa No. T.41 
din 7 N oemvrie a. c. ea d. inl5Ţl8t1tl11" 
generr.l ~f~zgâreanu :::li cerceteze de 
nrg"nţi.t plâng('rM pentru a g~ in
drepte. ned:reptătHe fteute. 

PLUGARII DIN COMUNA SEM
LAO cer o nou~ veriflcare Il tabe
lelor de tndreptăţili. Ministerul 
Agriculturii prin adrl!sa No. :t746 

• iWSi&Z .. 

din 7 Noemvrie B. c. a dispua ea u. 
h:!>p€ctor general Mv,zgureanu ~a 
facă aceastA nouă verificare 8. ta
bolului In fata, oh9tci &a1mlui peu
trn a. lămuri si SOluţiona nedrept!· 
tile. 

AJUTOR PENTRU SINISTRATI 

SINISTRATII DIN PLASA OHI
RINEU CHIS SI HIN SlNTEA 
MARE au cerut lemne şi ţigl~ !len· 
tru refacerea gospodl1riilor lor. Mi
r,ist.erul Agriculturii prin dedzia 
N o. 664 din 8 N oemvrie 1946 a dat 
rli~poziţia organelo~ CAPS-ului !!~ 
{.rdone ocoalelor silvÎce respective. 
sit vâ,ndâ lemeele necesar loeuitn
riler din comunelE> il! teresa1:.e. Toto
dată prin adre"a N o. 862-946 s'a in
tervenit la Ministerul Finantelor 
pfmtru ecutirea de impozit a mate
rialelor nmintite. 

I,lRIGIN"'TELE OFIGIULur PTT 
DIN CHISINEU CHIS, d. Sel'bll
n€"S('u Ioan, 8. C1:'rut modificarea. le
gii No. 607-1S45 In sUJlsulca româ
nul cumpărămr !'\;'l. ()b1in~ valahi
!itc;iX-R cOIltra~ului de cumpl\rare. 
ir·aiferent d.e perioada 1n care s'a 
lrcheiat, dadi se dovedeste eâ actul 
a fu;t încheiat din libera 'Yoinţ!. s. 

T2.J'zlttorulni evreu. lIa pret real. 
achitat in timp oportun. Propune
rea. se referll la unele ae'OO de vân
zare-cumpărare lncheiate In timpul 
rudaturii. Ministerul .Justitiei eu 
adresa No. 3850 din 8 Noemvrie 1.946 
8. răspuns IJetHiouarului cA. acea~ 
chestiune. It fost supusA in studiul 
Comisiei de Studii şi ):..e.gi. 

1]( SPRIJINUL CULTURAIA
ZARII POPORULUI 

LA ADRESA CAMI~ULUI eUL
TTffiAL "PODGORIA" DIN COVA
SA1\""r, Ministerul Afacerilor Intel'-' 
ne connmicl1 prin adre8l/l. N o. 21.826 
din 8 Noemvrie 1~t-6, că. Mini"torul 
a aprobat ca suma ne,~ssad: p()utru 
edificiul Căminului Cultural f3.1t fie 
acordatJl din bugetul anului ~iitor. 

I,OCUITORUL IOAN VARSAN
DAN DIN PECICA s'a plâ.u" c~ 
lIotarul comunei Peregul Mic, cu 
ocaz.ia coleei..'\rilor pentru aprovi
zionarea, regiunilor seootoase si R 

oraselor. s'a purtat tn mod ned. mn· 
cu locuitorii. brusc!ndu-i şi ~run
când hai.nele iu noroi. l\1ini,ternl 
Afaoerilor Inwl'ne a dispus prin 
adresa No. 42335 din 1 Noem,'!'ic 
('ll.tre Prefectura Judeţului Arad C('T'

edarea. u1"g'e~tă a celor reelamnte si 
tn ('azul dacll a.cuzaţilIe se vor do· 
veni lntemeat~, luama de mAsurj 
imediate pentru I!an~iloIlBre. 

IJA CEREREA nLlrr PROF. 
ORADEAN '[HAIAN. Casa. (~ene
ral5. de Pensii ri':spun.ie cu adresa 
No. 65.252 din 8 NO'mlvrie a. e. <'ă 
prin ordinul No. SUa!) din:') Noam.· 
vrie fi. c. a CaRei Generale de Per-
eii catre Admbistratht Fiuan('i.a:l·<~ 
Arad, a dispus executarea deciziei 
pr(.nuntate de comiria de pensii, 'n
~crier(>a lui în reg;~<tr1l1 pensionari-
1.01' l;i plata pensiei ee i fi!'a .rBC1J.
tlO!1('ut cu incepere de 1 Septemvrle 
1!)4H, 

D-LTII DIMITRIE CUCU, Rt\D
N A, pensionar P,'a rAEpnus arăt!le
du-!'!e că pentru soluţionarea con
h;statiei sale !"a fixrat nerm.en pen
tru 15 N oem VJ'ie a, c. 

Iat<1. soluţionarea ;n nuIll'Bi ("âte
~a zile a unor dolea7.lţe juste ale 
p(,pu1atiei din judetul A rad, car!' 
pe drept cuvant s'a adres-at cu plâ n
gCl'ile şi ne·mnlrile ei primului. eau
diclat al Blocului Partidelor DE.'ID(·
erate, minip;1:rnlui poporulni: d_ 
Lucreţin Plltra.,ceanu.. 

D{'awmeni, in urma anchetei @Oa 
ebbilit că expropnerea moşiei dlui 
lancu Adam din comuna Macea. a 
ramas definitJivli eu exoopjilJ. pL 
durii de s"tcjar si salc!\m. care t'Ate 
gupn~-t rsgimului 8ilvic, tn eonf,}r
mitll~ cu articolul 2S din legea pen. 
trn l'sfo'1'ID& agrar!. 

Datoria În fafa propriei conşliinfe 

. III urroa acestor hotillr!ri pe r~tul 
de PToprietaf.e cupl-inzând pl'1l.ntatii. 
artturi si conac, lndreptJ.ţîtii tUn 
1l('IDUlla. Maoea vor avea posibilita
tea set aibe şi loturi de eaeI. chiu tn 
~lIb'ul oomunei. 

Intii. mai j')S alte tjo1eanle. 1I.lte 
111ân~eri pl"(',wnt&1e dlni ministru 
P!tr~~canu, in ]egt.tnd cu rezolva-
1'1'a c!lrora s'au lua.t mAmri imedia
te la Bucuresti: 

REPARAREA GRESELTf.IJU 
DELtA. REFOR,u~A AGR:4RÂ 

trebue să îndemne pe fiecare să-şi ridice 
certificatul de alegător 

(a timp 
, 

Certificatele se eliberează .dela. orele S dlndnea'a. până 
. la ti seara. iliră intrerupere 

Luer5:ril-e de elibenre • cartUiea~ le ridice cAt mai Dl!tnlârziat pOll{bil.... c.ertiflcatelor de alegitor. ~ faee zilnic 
de aleg;uor. aP ~um am seris tn lIuLnă_ h\t tn interesul lucrărilor eAt şl al f.ap_ dela QlCel'e 8 dim\nelJllA Plllll la orele \} 
J'ul nostru de eri. au inceput după o tutui că după această da'ă nu se maJ seara fără '%ntrerupere. In acest scop 
Intrerupere de O Zi. IDtreruperea .'11, da_ fac eliberări. IDtrllC'l lnterYalul de două SJndicalul fUIlCtionarUOl' parI1CWa.n. 1& 
torat faptului ei trebulll1l puse 1e. punct me pAni la d~ta aiegerllOl'. 19 NoeJPvrie. c:eJ:erea d-Iuf primar Pă1inca.Ş Ioan. a 
unele operaţiuni de amănunt. prlnt!'e DII Permite acest lucru. pIUI Ia dispoziţie 40 de tunq.1QDan. 
Ca~ fi aceea l\ afişării listelor ('u nu- .Este dealtfel O aatOl'1e .. 0MlWlU(" Republicăm in continuare locul tind;;: 
mele alt>gălorilol'. in fiecare eamcrll. pen. faţii ca fiecare să fie tn ziua depune- se pot ridica certificatele şi li&.l.de Te:.. 
truCQ lucririle să meargă mai ~or ~f ri{ 'Votului eu certif{c-alul de alc8ăotr in peclive: 

PLUGARII DIN COMUNA V A- 1oeultorii ei. po4ltă fi ~rvitf im?di.at• mână. Pentrucă ziua de 19 l'Ioemvrle In ediffeiul Primirie.f la ~ra 76 li_ 
NATORI au pre~entat plA.ngen eu Lislele fiind afişate, cetăţ.enfi ~ ettuJl este pel1t ru poporul român (1 cQtHurl de tel'cle U-Z-W-8eh-Q. E' şi. S. la en· 
privire la aplicarea refoTmei Rgra.- numele 'io ele. reţm numărul din stAn. nude 'V4 porni înalnbe spre viUorul mat mera 12 literele K şi Sz. la catner9. 13 
re tn comuna lor. oorâ-ndrevizui.rca. (t.1. şi pe baza acestuia ~ prerlntă la 'B_ btm al Neamului. !L."\U se va. lntoaree Literele N Şi R. ta eemera 58 litera M. 
~hl'lului de tndrepMtiţi. In urma Dul dintre functionari. eBJ1! eIiberead spre treeutul apropiat de unde nu se la camer... 16 litercle H ş( 1. }a ca~m. 
lIIier,-entiei dlui minil!tru PătrAşca- crrliflca1ul. după semnarea de prtmtre. pot desprinde decAt amărăciunf. neaJun. [) litera p. te camera 28 literele F şi G. 
nu, Minh~rul Agricultturii l-a in- Am eonstatet eu ocazia vi~fl~i 1n al. lIuti. miur1e. Spre viitor. votind eu Blo- la oamera 111 Jilel'1l D. la camera 10"2 
~rcinat P1:! 1.. inp;pector general Mil. Jne de eliberare, o aflu.enţi de puNic eul Partidelor Dcmocr;a;te şi spre trecut. literele T şi. V. la camera 84 litera C. 
ig~r/-)Snu sI fadi eercetllri Ja fata cllre lasi ai le lntrevadă intere!!ul pe vo!âl1d eu partidt'l-e r.e..'leţiouar-e din 'ţars. la camera 8 literefe A-L şi O in tuh_ 
t:culuî şi să repare 1!edrept ţîle. e.,re eetliţentf ti manifestă faţă de 00- romanenscă. ConvinŞi fiind că dorinta solul P;\lattJ.luf cuiturnl. al:itlln de eoro 
~1AI MULTI LOCUITOR[ DIN ţ~ cAt mat repede 8 eertiffeatulat oric&ufa este ~la de 8 ert"la un vtItol' paCtorUl Mihailovici litera B 

CO:'HTNA l>]~CICA au cerut l~ de alegător. Pf' bou. carula se n putea mai bun eopiHor. neest'Ci tari, generaţjflor Facem cuno!lctlt totodată că cctă~l11f 

d
}Jf:ntrn case. ar~tând ci. pe un t(!ren pruenla \n faţa urnelor. pentru a vota. ea1'e ne vot' urma. facem ~l!)t'1 la POP\l. Care din difc:rfte moti~ :IU fost omisI de 
O , cadrate au 08tl0 flO de familii. aa.ţia aoestui oraş de a.şl ridica certf- pe listele elect()l:'a!e. sau datele de "Pe fi-

}fiJ,isternl Agriculturii prin adre- sr.u eli~at numai In eUTSul lileI de ficatele de alegător cAt mai neintârziat, ~ nu corespund cu realitatea. 150 pot 
S'l Mo. 2700 din 7 Noemvri9 .. C, & eri 70M ~ificatte de alegător. pert1-.a ~ putea I.a 19 NOIemvrle si apti. adresa la camera 80 biroul de r~lan1"'_ 
f.l.eut cuno~cut Comitetului local de AvAed fn ~ec!ere ei ultima. m A eHbe- ee stampila pe SOflrel3 viflorulnl tntr.- ţiuni. unde pot ~..; klS('nerea 101' ~aU 
refOl'mll llllrs.r! C" fie poate distrl- tirli acesoor certificate M Itlegă!or . este SUlui pOPor românesc. core<'tllren datelo'_ urmAud <:a dUP:l 
bUt din terenul râmas disp.mihil nUl!; de Dummecă 17 Noemme resta! DeJ:oria in faţa proprIE" conştifntI. tr('_ prezfVlfarea :tCe~oT' H~te Jude':J.~l)l"H 
Pentru impropriet&riţi. laturile de ~et~nor Mre 1I'a1l ridicat tnd eertl- bue al ob11ge pe fieoare la Acest ltlenl. mixte_ s! primeasel'i. Ii ei cerlifiCl\hle 
cnse eemte de locuitorii aminttt1'. ftell.fe1-8. sunt ftvizaft pe lIeeastă cale sI ~e~mlmbn ţlublieuluf dl. ellb~rllT'ea de 81e/.tator. 

rm. .... .. '" I t· JID I 'i--'I----.-• .:....-~---~~.· ""eman •••• .,a.lanee ... ., ... DGG •• _, Setnn_Y a~U'l(1)~.atses ""1'I'1]&lI~:H!!$!' 
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Col acord li feITl~lle vo'ullor 

Dna . Mia Marian • o vajnicii luptătoare 
pentru drepturile celor oropsiti 

~~z~··~ __ ..... ~J 

"e_ -~ 
- CLUBUL REGATA DIN ARAI) 

Ineepe !ieria de conferinte ro ~ 
drul programului cultural in nua 
de 13 crt., Miercuri. orele 6 d. m. In 
l&<-alul asociaţiei, Cu aooastâ oca. 
zie d. dr. Szollosi Sigismund ~ 
c:mferint.a. cu ti.tlul: ",Crim~ $i pe. 
deapsă". Oaspeţii la a.e.este (:Ollfe. 
rinte sunt primiţi cu plil.oere. Con. 
ducerea.. J:l6!I. 

Printre candidaţii pe U.fa Blocului Partidelor Democr4te în judeţul Arad 
fig/lrează şi numele unei lemei. Al d-nei Mia Mr.7ian. 

Nimic mai natural dec~ acest-Iacru. acum când sIa reuşit în cele din urmă 
li ÎII ţara naas/rii să se rupă cu lra'dl"ţia practicată de trecutele guvernări că fe_ 
meia lIU poate sta alăttlri de bărbat în treburile statUlui. Sta rupt cu acest tre. 
cut şi guvernal democratic imtaaraf in tara noa.tră la 6 Martie 1945. a recuno, 
cut drepturi egale femeilor cu ate bărba ţuor alături de care" tnrenineaz,a de bu 
curii fi Il Il! ImpdruelC ochii atunci clinti neojumurile se abat (lSuera cămi. 
nulu' 

Nnmal absurtl!Il patm concepe că 
familiei. societl1fif ~l statului. elim nre 
~l>tilZţa de a creia un viilor mat bun 
('(Indll.le la sdIllll lor. 

#mda lHl poate fl tol otM de "li~. 
b;lrMul atunci cand este animată d l! 

gerlercrţi(ior cărora le dau naşCere. Cre~ 

Ga atât mai a7Js urdă ldtla cA Il'me ta ollgrena/ă în viata polltc/a şU!l' ne
f/lijn in aCe~f fel caminul. 

Ceva din trecutul lu~~âtoarei 
anfJfasclste 

Ministerul A sisfent.ei şi Asigurărilor 
SOi'iale. CaS4 Centrală a asigurărilor so. 
ciale face cunoscui că In conformitate 
etl dispOlitiunile dale de Acest min[sler 
l':?s~Ior şi oficifJor de 3$igurari sociale 
dio toată tari. se- va achita Indemdz:aţh 
rl.~ pâin.e cu incepere dE'la 6 Octomvri<, 

ALLO! 
VizitaU 

~~~taurantul [~HnHtHIAt 
eu renumit:! orchestr~ Ion Para· 
I'chivCSCll care va. distrează ('u ce
le mai noui <;!agăre şi muzÎe"t 1'0-
mâneasdl., împreuni eu di7.ezl'l Lu. 
ei Răşcanu. VlnUr1 alese dhl Pod
gorie proprie. 
ARAD, Piaţa A. Ianeu ~O. 41:\2 

A&444AAA ........ 4.AA~&.A4 

D-na MIA lIrARIAN 
iW 

1941~. tuturor pensionarilor să! proveniti 
din muncitori - foŞti asiguraţi - ur. 
ID.'lşlIor acestor pensie-narf. eare primesc 
per.~i( dela asigudhile sociale precum 
ŞI membrilor de familie a acestor pen" 
sionari (soţie şi copii sub 21 ani) ,dacă 
nu pornesc Ilc~s!a indemnimfie dda 
altă instituţie publică sau intreprindere 
parllculară. 

Această intemni:r.::\tie (':ll'~ ~e achifl o_ 
dată pe lună. este de lei 1000 pe :r.:1 pen. 
tru fieCere persoanl1 C:lTC are drept sto 
lneage:r.:e. 

In urmn intervenţiei Con federaţiei Ge
l"lerale II Munci{. COIlsilfuI de Administra_ 
tie al Casei central+, a hotarit - luând 
fu I:!onsid-erare stnr~1l preclli i 1\ p'mslona' 
rfiol' săi - să se acorde din două In 
<roua Juni. un nju:or egal cu pensIa lu. 
nara. tuturor pensionarilor pron:niţi din 
m\Ulcitorf - foşti asigurati - precum 
şi pensionarilor de urmaş!. 

d.llei Mia Marian şi internarea U in beo 
ciurile reci ale inchisorii din Timişoara, 
După eliberru'j\ în loc s'o desguste lupla. 
1n mijlocul atâtor nedreptăţi Care 'Se fă. 
CI'.3U d·na Mira Marian con1inuli Si fre 
Interpreta d~leantelor mulţimii oropsite 
~ se fncadrează 1n anul 1942. In tim~ 
pul cel mai feroce dictaturi. ht orga
ni.zla,ţia antifasdst~ eare funetiona ('lan. 
dt'slln şi colaborează la_ ga~et. pu~ă !n 
ilq;alilate: Lupta Patrioticll 

IN FRUNTEA LUPTEI 
1:' .llil-.l'l~ U lJ.c .. MOCi\.A'1'l.JJ: 

Imedwt după Instaurarea re~lmului de. 
mucrahc in Iara noaS:ra. d·lla Mia 1'o1a
rlan Ile lnl'aul't!lază ill organiZa Via toC" 
Itera~ic{ Del11OCrato a l"cmeJlor dm 
RQm;ull.a Şi la parle in cahlate de dcle. 
g~tă la CWJ.gresul internaţional dela Pa~ 
ri~ din l\oem\'rie 1\145 când sra conSlI. 
lur; l"l'dcraHa Mondială JI Femeilor De
m~'cral('. Este IlwmlH·ă în COllsiliul eL>:!I. 
trai al FOFR,-uluf ş[ secret:iră Teglomltă 
Q ;j,(es''t'i ff'der!ltii. A prezidat organl/·a .. 
ţi:.. regiollală a l'munii Femeilor MU!L 
cilearr. und.~ esle mcmhrii în co;,nlielul 
et-'lltra!. 

p,'stc fot d-ll.a Mia Marlan Şi. a facut 
d:t;orb pc ·deplin. atră,;ându_şi resprc!ul 
şi admil'aiin tuturor acC'lora 1n compe. 
li.:ţ~ cărora e:lde munca pr('stală ae 
d_s.1 po;~ubritatea d,n", ~Ii3 Mnrinn fn 
miilocul femeitor din Ardeal şi DanaT 
<,stc cunoscută, fapt C:lre jusliffcă in ce'\ 
mai m!l!'c măsură increderea acord:Ită 
Şi f('rrni!:ll~a convjn[4l'rii că prin d-na 
'[ia M~ri:;n inter<'S<,lc din judeţul nos,\ru 
in Parhm~ntul ţării vor fi apăra te CUDl 

nn se poate mai bine. 
D_n'\ :'Ifi:l M;JTÎ:m nil '"3 des-minţr nL 

ci r..1 ~,~ !W n 1 st" in ~r<,(1 r.fl' 'l('(\~r1n Fi_ 

- ~OUL OR~A.R AL COOPI:RA.~ 
TIVEI SOLIDARITATEA. lr. ton
formitate cu ordiT.ele tn Vig01lte, 
orariul Ooopemtivei .. So1idaritatea~ 
80 modificA in felul urmutol": Dimi. 
n('aţa delil, '!-l. d. ln. dela 3-5. 
Miw'euri şi Sâmbătă dupÎl mas! fn· 
chis. Deei Lwd dupâ IDas-l este des. 
chib. 14:!1l 
~~..MmI 

"U3ivlUSB1-Traas,mrf' 
Glodeanu A&exa~d,,, 

Arad, Str. Dr. 1. Suciu 4;). Tel 24-41. 
129'2 

Dii8II~8P'ID"*5*î&f'Ji'iF?"""lr 

- Oli'TCHTL P'l"l' RESED. PR. 
}. RAD. Nr. 14.546 din 6. XI. 1941i. 
AI~TInţ. Se anuee la euaoş.tinhl- eelor 
hdere!<nti cii. în ziua de 25 Noem· 
vrie 1!'46, orel~ 10 dimineata l\e va. 
ţine la. oficit;l P'l'T -Resedinţă Prin· 
ciyd15. Arad 1, StJr. BriUi'anu Nr. 6, 
peutru vânznrea prin licita.tia pu· 
bli(',~ fi Ul'111l1toarc1or mat:.el'iaJe l)r l}. 

pdetutf'l1 Dir. Gencra!(~ PTT: 1. Cli
ri:hT,izi intregi şi :inmăj1:I·ţi 1fi.O(!O buc, 
2. Tif."le format .. ?lIa.rsilia" 1400 buc. 
3. Grinzi de fier tip CFR a 4 mtr. 
lm,gime 2 bu~ 270 kg. 4. GdnMi de 
fif'r 1ip CFR a 5 mtr. Jnng;me 1 hue. 
1m kg. 5. Grindă Ia prof. 18 rom 1\. 
5.20 mtr. lun,lrime 1 buc 130 kg. T~ 
tal ;)60 kg. Licitl9ţia. se tine tii Mn· 
formitate MI ftrt.. ~ din Legea Con· 
tahilitatii PnhJl~e. DirigintA prin· 
('ipnl. Hf'lrercJi1'. ind"'8~ifrnbit:. 

rA1'RR VOT. FEMEI I.'~TELfU":'rr] ALE. CARB ATI SAPAT IN lIflN· 
'i'EA VOASTRA LITERA ADE'VA EULUI SI .A CUNOASTERlf, SE 

IN DREAP'l'A 

ApeiUi rloslru 1 
Yă reamintim că mai sunt doar cA tevn zile pAIlă la aJee-eri. cAnd trebue 3ă 

daţi dov::l.d.a pr~stigiului "'ostru intclcc tual şi moral. 
Voi. cele dintâi. trebue să wţe{cge ţi că a sosi! momenllZl ofirmăr/i., adevă

mFlor 1.ă,:uiIlţj oIe poporulUi. ale Patri ei nOQstr". 
Prin pregăitirea voastră. c::.re vă dă posibilitatea de informare şi esplicare. 

aveti d:ltoria să fiţi in frwl'ca tuturor femeilor !şi să mobiliz.aj( ~tiinţcle 
penlru triumful cll.llZei poporuluI. 

1'1u lipSiti dE'la daTa,ie loc;nac acum. tn clipa verificăriI ro/ulul l1O$fru. 
Lunţi exemplul Franţei. unde femeile lntclec:uale. in frunte CII savanta JOL. 

LICT.CCRIE şi d,na COŢTON conduc mIşcarea populară femenlnl. 
Iniţiată de ele. Federaţ:11 Mendiali a Femeilor Democrate nwnăril astbi 81 

rniliCl:lne de ft'mf'Î Inpliîtoare p:n'ru pace şi progrellJ. 
Si voi. femei inleleC«uule alc PeUlel "oasrre. puneti~vă pregătirea tn $/~b'J. 

poporului din care faceti parte. 
l.upu,ţi pEntru Implinirea aupturf/or nOQ$rre It na peţi Il IIlngwe Fn acea.lra 

ruptă Alăturl df voi se gă:~esc miI de lemei conşfente grupare fn Federatia De 
mocr~Iă a Femeilor din România. 

Reuşita aspiratii/or nonslrr. ale p" porulul no9fru o asigUl'ă BI.OCUL P AR
TJ/JEUm DEMOCRATE, pr car~ avt'nt datoria să·l sustinem In altger( 

Către voi intelectuale indrep'ăln eh emnrea noa~tra. Să ştim a_folosi dr('!plul 
nostru de voi-caci ml1nea unit3ră c(}n <ttruefi"ă "IIi prosperă este asigurată num .. \f 
dl1 BLOCFL PARTIOELOR DF.~fOCRA TE, 

SDINEAZ:\: dr. Blrbulescu Elcna. medic. Negru Lica. directoarea lic. Ghi· 
ba Birta. Suciu Aurora profesoară. Con st:Jntineseu. direclp.;;.rCQ lic. Ind. de fete, 
dr. Paraschiva M,ltrai NC'della. medic. Cornea Ana. directoare de $coolă pri. 
mara. Bucur.a Boreoman. ii1vătătoare. \Veisberger Mllgda. preşedin!a asociaţiei 
Wizzo. Dumbra\'5.. funcţionară publică, dl'. ArdeleaD-U. medic. ing. Vlad. secreta~ 
l'a Cruci{ Roşii. dr. Lu~lŞ Liviu, avoca tă. Tereanu Gahriel6. artistă. POPO"lel 
Iulia. preş. de onoare a UFAR Popovi ci Natalla. funcţionatl, -

Dacă. vreti să. vă. distrati, vizitaji Dancingbar-ul faIYlil~ar 
IMIODt.fa'~ ~ CA 1 0-... in progralU, duetele de a:lrac

"ru lAI Ei. _ 1!!.:.. ' '. fie POS!~i .. ~ and HARRY, şi duo 
VL.A.DIMIROS. Orchestra. de Jazz: VASleA-, la. pia.n sint
patic1.-II WEISZ TIBERIU. Drecfiunea.. 
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50(01 de datoria mea să [ontribui 
la ridicarea Tarii 'Molilor , 

(Urmare din pag. L) • 
'Se rezolvA aproVizionarea cu cereale 

a Dlo'ilor 
oate Ni ~al'.! aurul, apa Crlşului, 
pr(J()uclÎ.nn astfel boli Intre vlte. pă
n.ll. acum nu s'a găsit modalitat.e ~.a,.. 
re 8â oblige firma aceasta. - tu a 
carui conducere a figura.t preCUln 
86 stie trt~dătorul de ţarâ Gigul'tu 
- ca sA: apele aurul In fântA.ni !Iau 
In canale ~pC'cial con<Jt:ruite şi J1 
nu r.roduclt pagube enorme nlOii1,)r. 

erolMtare s'a fi ajuns la ridţ"MeB 
8uh"tauţialJ. a sl:ârii material~ a. 
niOjilor din a.ces1:e r~juni. Dar 000-
perativll. n'a ajunll si. explo.'.fc~ 
această. pădure. pentrl1câ ea a fost 
datA In exploaiare pe vremea lui 
Aptonoscu Sl.AB-ului, recte b:J.rlJ
J,ului Siâraea. Acellt contract & 
fost prelungit de CAPS. Motii ali 
cerut o intervenţie en"rgicl1 pentru 
aDularea coot!'ll\('tului şi pentl"U da
J'ea In eXT'loatlarea. ('.oopenltivei a 
&{'e!'tei păduri. D. ministru a hotă
rit Introducerea unei IIJlchete ppn
tru a se putea ,. asigura dreptllrile 
mr.ţilol\ gtsind fornla juridie.l1 a 
dE'sfiintl1rii eQulraetului încheiat In 
dauna lor • 

D. niini.tn1 adreaeazll cl-i:en ~
rillte mow.or: 
. _ Stim Bi a.ceast.a uKe o l'eg'lun$ 
-'rac! şi socotim de datoria nO&l!trl 
da • o ridica. 

Se expUll apoi pe rAnd doleante
le. Printre 8Ct'flte.a prîm& este tol 
le dea &utoriUlţie ţăranilor din ace. 
• regiuni ca in schimbul fructelur 
_ singurul mijloc al lor de 8xisîcn 
Il - pe oare le duc la ~8, 8~ pri. 
I!'.WC' oereale pentru neOElsitiltHe 
lor personale "i &i le tranPll"l1e 
aeas4. :FArA glsirea unei soluţii In 
,eett sens, ei nu-şi pot 8sjgura &pro 
nrionările lor de iarul . 

D. minî"tru declarA eLI se 1)01 

lua ~suri ro Fede1'ala "Zorilol" 
BI1 preia fructele dela aceşti mQti 
" si dea tn I«chimb lQcuifM!lor 
II/l6Stor comune nevroductJ;;oara 
M cereale, cnntitl/~ie .,.ece8are 
de cereale pentru iar·n~. Se 110i'; 

, elibera §oi autorizatiile tU tralu· 
port cuvenite. 

REFACEREA PABRICE:! 
DE CIMENT DIN GURA.. 
HONT 

O alt' dole:tnţă justl a moţilol' 
este refacerea fabrjMi de ciment 
din Gurahont. O multime de locui~ 
tGri ai regiunilor amintite au g-llgit 
pe vremuri aiei DlU11('~. In ttmpul 
!'C;timurilor ,.istorice" tnSt~ R~}1i .. fă 
fl'r.ricl:l.a fost simp!l'"minfe de;;riin~ 
ţal! uin or,linul ('artc1ului cimen
~llui. BjlleÎll~les, tn flIeele vremuri 
ln avut prioritate :nteresele unui 
~tel şi nu aoolE'S. ale popt'lrului ... 

SARE SI PETROL 
La Vârfuri d. mÎnbtru P;ltT~'iCa~ 

llu e salutat, de Axeuta Nicoorli, pre
$ffiintl'le t:'Omite1ului de fabric~ 8. 
eari~rei de piRtrll, precum ~i de pn
ml'T1l1 Cr:unic Tmirm. ' 

E deja lutunere<, eA.tI Il.jun~m In 
C(.lllunA. Dar motii asteaptA cu rAb
~~re, In faja <:l1minuJai cultural 
Mn1 bine instruit a! şeolarilol' t1 
!all1tit pe ti ministru. Pe lIIP,ena el· 
mj~ului cultural iuu loc alAturi de 
d. minis:nl fruntaşii comunei si 
illj~l{'ctuaJij satului. , 
O lampă de JletTol ilumineazl .... 

la. 
Preotul B05eu Ioan ro!!te~te un. 

('1]."~nt do salnt, 8.sigurAnd pe d. 
!l'Jn~tru cA. Bi~erica. democratif I'@. 

ccldeaz~'1 ODera. guvernului, a Blo
~u1r:t Par1idelor Democrate ~pre 
~Îlr,Jp ponorulni. 
T!rarml Cr .• 3nie Gbeorghc expu

n~ ~oleanţele. ~o !'irlic'! ~i aicf 8p'M"'i.1vnu8B. l'{'n-iun~i cu cereale. D. 
!l'i~i~trn a.Tatit golutia antmţatt la 
!ril'ta. 

Se cere al'oi aprovfrionm-M 
a('(!ţffJr scrie cu snre. petrol, 
mlmb(t(', fier. D. minhtru 110 f(J~ 
I:r. fllUrvenţH ca şi ncesfe con",
"'e. ~1.l'e t!1r()Ot da In .ţchimb (>6-

''<'(r!p, slt fie a'f)rlYl}izionat~ /'"t' 
mărf1Jri 'ndulJtriar~ mi" IN. 
f:OOP. 17" Înfrfl1}riruJe o act!tt
tI~ fm,edioM 'fK'11fru a.proviziotkt. 

r ~a ,ateT or cu Bare. 
~~ Ia tn clif'cv.tie rând pe r~nd 

, !'l>r '~I.'<,r()a ('Mei Tlarohi."11e rlin VAl"
IlI'! si a. bisericilor din Lazun şi 

~~~. 

Vidra. In oomuna. Lazul' biseriea tl 
lnobil!ă de şase ani, D. ministru ee
re memorii detailate despre necesi
t!ţiIe acestor biAE'rici, arătând "ă 
bugetul nu permite a.ug.aja.re& unor 
~~\DJe prea. mari. dar "a trebui 611. 
lIe firâsea.suă Ro-lutJa pentru repa.r&
rea acestor biserici. 

~TFGLI.TENT A SOCIETATII 
...MICA"' l)ERICLI'l'EAZA 
HANATATEL~ VITELOR 
MOTILOR 

D. Vulpe Iosif Cf!Te intel'T'9Tl'tie 
imE>diatli. pentru a lmpiedeca Socie
tatea Mica ~ infecte~e pnn apa ln 

D. ministru cere un memoriu 
defailat d('spre aceasta proble
mă, 'Urmând ca ea sI! fie rezol
'Vai(} in timpul cel mai scurt la 

Bucurefjtf. 
Cazul CU firma "Mir.a'- 68te o 
d01~(ld~ln P~1l8 ('um iau tn con
,~iderare .,isfnridi" interesele po--
1'otului. w ... ).i ales când este vor
ba de n.rArare'a buzm!urlJlor 

lor_ 

Reglttlul Antonescu a pref era! Intere
sele baronului Stârcea. acelora 

a. moJUor 
o alt!1 pildit. Aceasta. din vremea I rativ1r. forestier§. li. moti1or eu ~f':o· 

lui .Antcne.s~u. pul de li. explc.t:ta fosta pădure li. 
La Vârfuri "-a. infiintat o coope- b<ucnalui Ha.rklinyl. Prin aceasta 

ehtm,EPr 

DEPLi'ATUL MOTn~OR ... 
In t1ralele mulţimii păr1ecşte M

La. d. ministru P l1trlisca.'lu. pentru li. 

pleC4l intr'ull alt centru al regiunii 
M'Jtflor, 1n RIUmagiu. 
Moţii l-au primit 111 mima 101' pe 

ministrul P<1i:răşcanu. Ei nu vor \:1-

ta pe primul minilstrn eare a. pftşjt 

pe meleagurile lor, identificanuu-s.a 
cu durerile si doleantele lor. Si ven~ 
tL;.1' a-şi arl1ta sentimentele lor. In 
riua de 19 Nvemvrie Tara. Mo!ilor 
va vota pentru Blop,ul Parti~clor 
D(>mocr~te, pentru Lucreţiu Plitrăş
car,u, despre care de pe /lemn ei 
v( rbesc Mtlel: 

- Este deputatul nosiru. 6Ble ă~ 
:Pt,tatul moţilor. 

Wf!jM 

Organizatiile teroriste: "Sumanale Negre", 
"Graiul Sângelui", "I!aiducii lui avram Iancu" 
şi "Mişcarea de rezistentă" au avut legături 

strânse CU partIdele ~e opozitie . 
Or~anl!aUIIe au fost finan:ale da memorii Dartideior !stor~(e şi urmir~ai.l 

asasmarei me:nbtHor gu JarnuJa: $1 d!stiu gerea C .lilor a~ eOJ1Unlcaţil. 
fosni frun1csi leQ~onari erau conducălorii organIzatE lor teror;ste 

BDCURE8TL Eri a oont.inuat 
desbaterile in proce~ul orgauizatii
lor 1leroriste la sec!Îa 1-& a Curţii 
Marţiale din Capitală. 

In acrul de aCUZare Mre & fOllt 
citit de cAtre procurorul genoral, 
s'a al'a.tat Cd dl~l'ă desfiintaroa g!r
zilor .. Iuliu Maniud uare 8U comis 
mM('re in rAndurile populaţiei civi
le din Ardealul de Nard, s'au In
tiin1at În mod clande~t.in orgamza
f,.ile 1leroriite f\ub denumirile de 
.. 8umanele Negre", .. Haiducii lui 
Âvram Ia.ncu", ,.Graiul sâ-ngelui'" fi 
.,Mi,,"'C8.re& de rezisten j.!l ••• 

LEGATURI STRANSE CU 
IULIU MANIU SI DI~ru 
BRATIANU . 

In cursul ool"(leth1'i.lor, dupl detJ
Oi-perirea organizaţiilor si arestarelL 
00101' 57 de pel'lioane din totalul de 
91 care forma.u oondllt'.erea. a('!'~tJr 
organizatii teroriste. s'a dovedit. n! 
aeerte organizatii aveau legJ.turi 
_trAnSA cu partidele de OJ)ozitie ale 
dlor Iuliu Maniu ~i Dinu Brutltlnu., 
oare au dat concursul lor pentru In· 
iărirea. acestor organizam teroriste 

aziA 

"",re aveau de scop r~sturnarea l'e~ 
gimu1ui demoeratlc. 

Pr€.zeI1Ta pe b~nca acuzaţiloT a 
lui dr. Ilie LazL'lr. Ionel PoP. frun
taşi ma.ni$ti şi ai lui Mihail Fi1rcL 
ganu si Bocsa Măiin, ('are au gcut 
leg~.tul'a. intre organizatiile terori!lte 
~i conducerea partidelor "istorico" 
dovedesc pe deplin vinov~ţil1 aoe
.stor douA partide do opoziţie. 

DEPOZITE DE ARME PEN
TRU A OO:.\rI'I'E ASASI
NATE 

Or2'a.nizatiile teroriste au urmA· 
rit rătjturnarell. prin fortli ~ VÎoJen
ţi 8 regimului democratic, asasimt
rea membrilor guvernuluI. dir.ru
gl . .'rea cllilor de comunicaţii pentru 
a produce dezordine ~ & Intimida. 
pupulatia 1~rii. ' 

In aoost scon a.u rost fnfiintl'lfe 
dppozite c1ande:>Line de arme o;i mu
niţii., In dif~rite locuri au fost des
cCo'Derite ~,bane si pozitii intArite
cu !!'Copul de & sa putea rezista >ii 
In aceste locuri f)1";;t.11 ascuuse mari 
cantităti de esplosihile. 

FONDURILE FlNANCIARE 

a putea seilpa de justiţie li l'au J'll'c: 
eurat acte fahe de c~tre organiza~ 
ţiHe .. Sum.anele negre" iÎ. ..Misca.
rea de reZlsteJ.!tA". 

LEGION ARll AU PRIORI~ 
TATEA 

Toate acesta (lr$ll.!!lzatll ale e!1;'nr 
pr('OO8 se jude04 in prezent la 
Curtea Martialll din Capitall!.. au 
avut membrii mare=anfi şi ooi.ldncâ~ 
ton fo~ti fruntaşi kgiona.ri M Ro
l'atiu Comaniciu si TIie SMnet!cu • 

Din actele ai planurile caro au 
fo~t găsite la 'sediile orgam:atiilor 
.·a putut constata el. aceste Ol'ga
ni1.aţii terl)r1s1n urmJ.reau di~trtl~,
rea oâilor de comuI!.ioaţie. a. podu:'i
lo·r si insialatiunilor militare PC 4 

tru a produce confuzie. S'a, pH\lluit 
de<,t.emenea a.s.asinral'ea In prIm.1 
rând al miniştrilor şi subsecreta,.i~ 
lor de stat. Orglallizatiile teroriste 
plănuiau deolansarea unui val 1'3 
tt>r('are dupl bine cunoscutul sistem 
l€grc.trar-hitierist. 

Procesul organizaţiilor teroTlf"~$ 
cflutinull• 

lIn catnin de zi pentru 
copiii funcJiona.relor 

Fondurile financiure ale &('("Stol' 
ol'llnnizatii t.('roriste erau procur«te 
do cdire condu('erea celor dou::!. par~ 
litle de opoziţie şi puoo la dispozi
tia t-erorls1ilor prin intermediara 
101'. 

,._.,n;&J 
- SINDICATUL UNIT AL )lUN~, 

TORILOR CASNICI prin prellellt. oua. 
'V0acli membri! si{( Ia adnnama tl~Iă 
t:~ Ta u'ea loc In .ziua de 14 Noem..~ 

"tie (JQt.. onr li d. m. In .ted1ol IlliDdfot· 
eafUIuf din Bulev. Reg. Matia 16. " 0r.

dinea J:il'ef se vo.r dlseuta. eb~thlDt .... _ 
le hnPMt,an1fl., Prezan\a oblip.tode.·· 

Federatia. DemO('1"R~ a 'FOOlenor 
din Romania. organizeazA un cAmin 
de ~ In Str. Grel'.ea.nu Nr •• pentl'U 
7:Pi~ funcţionB.rE!lol" •• caminul "'!' 
,tlltTlOna. tn cele mal bune eondl. 
~l:'., eopiii vor fi bine îngrijifi. 
s").lra\'('~hiati şi hrill1.iit peste zi. 

Mamele oopiilor vot putea s4 adu· 
Oi. copiii la cAmin dimineata _ 1& 
&ra 7, !u drum spre birouri. şi .ti 
vor duce ~ dupll tl.Dtiazi l!t o"te-
le 4. -

IHS<'nerile se pot faee Ia qediul 
FDl::'R ,;,:iln!e 1 .. ijOOl'4!ot~~,t'i -

(tOnd ucâtorii organ1mfiilor i!-"}ro
rIstt> . dispuneau de mari sume de 
hani eu care putea eă..şi procut'e 
hârtii false şi armament. Au fo,;t 
ga~lţi cu ocazia ra:rHlor din Capi. 
tnl~ ~i alte oraşe de provineH3 do-. 
160rlOri ,i rlufAcAoori cărora p6litru 



r 

m, 

Cronica externA J _ 

aapo.a...:I. 
• • • ..,.,. • ., ......... aca •• 

Mapoiturile .IOI1'ldo-CIImeI'1c'aM _ 
aIa~ lei o nouă răscrucI! după lIk
fol'ia tn alegerile recent/! din $~qe 
Unite CI partidului republican 

Zile" trecu~ 6'au iJaplin[t )J ... 
ele cdnd Statele Uni~ aU slabtlit .... 
laţiile diplomatice cu Unr.n',41 Se.., 
I1leiicĂ. CII acUt prile( fostul DtlIlio! 

sint DI. comerţului d. Wollace. « le .. 
amintit bttr'un erticol elim mll".Je 
pl efedinfe Franklin Delano RfWH., 
lD~1t cr rteunoscZlt ci trebue ade".. 
tc.4ă 'o politica de bwtă Înţe,egere fi 
prietenie faţă de Uniwtell So .. "ettcă 
una dintre cele naal lJIOI'i pul eri mon 
diale atdC din pund « ~de'" .. 
conom(c cdt ti milftar. P!llIl\$f 
preşedinte Care a lo8t UJt ma~ bir. 
bat ~ .tat CIr dal'ftl:fuea lui • ~L 
rut că făra prl~a fi ~C/l'fIfI 
t'nluni[ Sovtetlce. nu H po~e retl_ 
/ila o p()l[fică de pace Il ~osperf
(e,ie fn lume. Desigur. nu ellt~ f'lna 
pre,edinte/ul. Ci a forţelor rf.'Qcfto. 
flflre care au. crdat Miinrhenul I'~ 
nu sta putut fmpiedt't!Q ctd".::iI,<mrd 
care s'a abătut a&lfpra lumiI. pHJ-
11oen.t de Imcbm, 

Forţele illtunerecalu{ aa (OI/ '##0-
bl1e datorită colaborlrif millt.1re tJ 

murUor aliati, Acum, după sdrobi_ 
rca ace,tor forţe O colab.ra~. 'llllr~ 
J1jorlte n!l.tuni şi in speCial Î,,(re 
statele Unite Ş( Ul1(unea SO!1re'lr!, 
principelele mari puteri se Impune 
fi mai mult pentru menţiner!IJ Si sra
billzarea păcii şi lIulUiiătii alolldia. 
le, Initi/ltiua po/i1ică (1 de.':tnct!t'!l.( 
prc;tedint{! Roosewelt, ~e _ 'tl~m. 
nl]t o CDfifllr'ă In poUtfca t.l.i"rnii a 
S!a:elor [:m1 ... a dd rclCde IJt·l~'J.că· 
tOroTl'. Ac-ell,ţlă rofilidl a făe·:t pa. 
$ibflă I!lianţll milr1nrli şi ro,,,h,,mrell 
deplină din timpul ră;t-oiUltd şi !n 
ee prir.>c$te orgallizarea păcii In "<)1',
trrinţl'le ee/fir tr~ muri delIJ 1 eht. 
1'1:11. ralta fi PolMflm. 

Marele., prtşMlnle Roo,ew('rt a 
o/irmat în~tdeauna şi fn to({le ('fl. 

zurile că Siatde Unite se pot ÎI'lele. 
ge fn tOate prir.>inţc/e cu IJlli'wea 
Swiclică Gim în nlarile prtJblc!me 

ale războiuluf n" şi In prob!p.Dlde 
piC-ft car(' urmează .ă vină dUDă vic. 
torirJ, totală a!upr'l Plazrrl~uJ!~1 ('()<o 

11'1 un. 
V, Wallace, In ttrtieorul $lU ll'I'ufă 

("2, defunctUl pl'l'fedintc făcea pdrte 
din ţţa{<!tja (lcelor mari oameni I;i. 

:fonarl care ,i azi !lUlt .re f'lcord. 

"că pacea Gt'll!ra/ă depinde de nun. 
ţin~rel7 blmdor raporturI dintre ~'. 
Jlmnea Sovietică şi Statele Unilett 

p ... rt:uca ambele popoare In se f7~. 
d .. n~ă num~ la paee putdnd astfel 
depun/! toate efanurile pentru mun
ca de rt'fat!ere a răn{[or ri1zfMiu1"I. 
l)~functul pu~edinre a recrm!Js.;at 
,'ec('~tf1!ea aceatei cGlabor:iri ŞI Q. 

ldt timp cdf detinea cdtma S'atelor 
Unire tn mdini/(' MIe a şi practicat 
t.!cel:rsIă polifică intocmai. 

După moartea ]ui. d Trt:;man, 
ctlre ti luat lOCul maului defunct. 
st (J abătut dela 1il1lQ politfcă fl luf 
Roosewelt ti sta /ă.<at influenţat de 

unele cercuri. care ftU vedeaa cu 
cehi buni 'incera prietenie a marti 
mOjor{liti a poporului americnn faţa 
de 'Uniunea Sor:>ietfcă. P:reţedintellf 
Truman a alunecat pe o pantă per'~ 
cu/oasi 'i urmările $'au văzut In ff.'. 
cente/e a1e[/f.','I, P8porUr n!!muifumit 

fie politica actuală a Casei Albe ro 

preferat aă dea vofUI cfOluifnft p"r. 
fid pentru a 'e răzbuftQ, ~ 

ViitorUl va arJta C&.te rxr fi nO!lCl 

orlentere politici a Sftttelor Vnil. 
In urma alegerilor cd,t{g~ de u. 
.ţ)(ibliCGnl, 

JIIRCEA DAN 

."."+ .!. 

,. -aT tfT b T tr r.; 
A!lS "","""' ee "7f'!2!5"r. Şi·AMV,*&J&$=J~ 

cu 
Declara'iile preşedintelui rruman 
Ilrjlllre la vii:oiirea orientare politică 

a Statelor Unite ''1 

'NiCi O schimbare in politica. extern& 
WASHINGTON. - După cum se Ştie, 

preşcdiIUele Truman a promÎJi zial işhlor 
că Yll canvOCQ o cooferinţă de presă 
UDde "Va face dedall tii despre rezu1ta~. 
le al-egerilOf din Statele Unite. 

In cursul zilei de eri a fost convocată 
hl Casa Albă o COIIlfeIint.ă a corespo<n_ 
d;>nli1Ol' de presă la care preş<!dintele 

l.'ruman a făcut declaratii politice atin. 
gAnd probleme interne Şi externe. 

Presedintele a început prin a arăta (! 
:Am!"rica a ales o majoritate republic:tnă 
si dânsul acceptă verdictUl popJrulu{ 
Statelor Unite. A arătat cI tn hţ~ gu_ 
vernulu[ in urma alegcrilor stau c1iflrnl., 

tăU aeriooS6· care trebueSC bl'VinS8 in 
comun. Influenţa pe care a detinutoo 
pâni în prezent DU mai există şi de 8 •. 

61lDl va trebui ca toate divergenţele de 
ordin intern să fie aplan.ate de comun 
acord Şi trebue o inţelegere perfectă in 
ceiace priycşte politica externă. 

Politica externă a Statelor Unite -
fost .tabilită de către cele două mari par 
Hde Şi ele reprezintă un program ~'lţi()" 
nal şi nu unul de partid - _ ăeclarat 
preŞedintele. 

A deClarat 10 mod cert că politfca a 
temă a Statelor UTJite nu Va fi schimba. 

tă şi baza politicij gtIl'enlulu( ,. rfiml.l 
ne colaborarea sinceră CU celelalte laOU'\ 1 
puieri in cadrul Organizaţiei Na.tilUlllor i 
Unite 1 

Preşedintele _ promls că Ta eolabora I 
eu noul congres şi ŞI.a manifestat $pe, 

ranţa că aet.>,astă co}aborare Va fi re~ir 
procă. 

Dnpa conferinţa de pre!Ji oare a aVII!' 
Joc la Casa AIhă. ziari!}tif La.u vizilA! 
pe d. J08eph Martin viitorul preşedinte l 
repuhliean nI Cnmerei. eare a declarat ei 
p:!rtidul SW l'a colabora cu. guWJ1lul III 
tOll'fe problemele externe pe adual1l linie 
poHtica, 

1I1i1i1i"'=-I*I'IIIiB'IIII~IIII~~IIIiIIII*iiIl~ri;·l'filif**HlII~flllll~i*tIm3l1l1l1l1l1l1l1l1l"fm!lIlIlIlIlIl"IIIiIIII""; 

Statele Unite ~esiiiuie RDmâniei~ Bulgariei! 
si Ungariei 400 vase fluviale j 

Finlanda va plăti puterilor aliate 300 ntilioane 
dolari d.e§păgubtre 

l ., 

1 
!\"EW.YORK. - La. Intrunirea de eri 

a mini~:rnor de externe s':!. luat in dis. 
cuţie redactarea fillală n tra:alului de 
pace cu f05tt-le slate satelitc ale Ger. 
mani'li. 

llupii ]wlgi dis~utli. s'a căzut de. a. 
cord asupra unei singure probl('m<:! şi 

anume aecia Il qu:mtllmulll{ ce UrmP:lZa 
a fi plătit ca desPl~uhire de ,!t're Ffl1. 
IRnda, care a fost stahilit la !Suma de 
300 mili~ne dolari, D. Bym~s. mini
strul de exleme nI S.a~el,)r t;nite " tn. 
eerc.~t ~lI. facă să se aprobe f!'dl:celf~ 
ltCc~!ui qunnlum dp. către conferlntă. pro 
p\m~l(~a d.sale a {0St insi reSpill!t1, 

RES'rITC'lHEA 
FL1iV1ALE 

VASELOll 

In pr{~inta Irata!<'!ol' d" pace eu Ro. 
mA.nia, Bulgaria şi Cngaria, nu s'a il. 

jun5 la nici () d~ciT.iC finală. Mini .. tn:l 
de externe al Sta!,,}or l'nit(' "anunţ.lt 
că: guvemul său este de acnTd ~ă r-2s'j. 

mic un număr de 400 vase numie ro. 
mllne. bulgare şi magniare. care aU rost 
cuptuI'ate pe Dunilre 1.n timpul luptelor 
Şi a ocup..Iytei Germaniei şi C!lrc vase s~ 
ani 1n prezent în posesia autorităţilor 

llulli..:1re amer{cune 
S'a 110lărft dc;setucnea ea adjuncti! 

milli,~lrflor de externe sa redacteze o 
c1nuzLlIă prin care se a1Jrogă legea dm 
Hl42 impusă de germani industriei pe. 
trolifere române. 

DESPAGGBnU CE UlnmA
ZA A }:'1 PLATI TE DE 
BULGARIA 

In pnvinţ[\ sumei ce unnea!':! să fie 
r)lJ.,i~ă ca dcsp;!.gabire de către l:Jul~dri:l 
S"lll h·it Iloui discuţillni şi anumle: dUI 
cele 122;; milioane dolari care urm3<I1;;l 
~i' fie pl:i!il<, de B:.!i";:l'ia. Jugos1.Jvia ş! 
(j,'i'Cia d B"rnes a cerut ca 25 mlHoa. 
n,' să' ii~ 1~~ărţite în mOd eSli inlre 
cde două state, 

n. MolOl<'ov s'a ridicat contra aees!cli 
propuneri soli::itând ea JugoslaYia !1) 
primcasc:, 16 milioane iar Greda:l III!.: 
}ion ne dolar" ·1 

D. Bc-\'in s'a opus acestei pr"pUl1prL: 
dc·ciariind că Grecia nu va accepfa rrf.: 
mir~\a ac<,s'ef sume. Discutiile au ră'D:l1 ; 

51 fie continuate azi. 

Pentru drcptu.! ia. culturl1 t 
asigurarea .iitorului vostL1lo 

votati 
Mi e "p 

SOAR.ELE 
• • It _;cz 

Pri~ul canltiliidat tnanist din ~rad 
• .,......... ..... >om ~.. ţ' ... 

L$tJt~~liia ,~ută. sprijin A 

10 -
arrr~tinarea alegerilor 

Primul candidat al lbt;:j ~nis'f! cii., lui. .. Î.'>torkij" err amânarM alrgerilor, 
.Vad. d, Aur~! Leucutia. doq~dc.ş;~ rlin I3.t.li, c(' scrie d:~p~ .adi\'i'a'P!\ din nl-
nou că partidul manist n.u !~ !prijină re !imeJa llilf! ale d.ld Vmeuţ:n, 7.i.:lrul 
p0por. acest sprijin nici un·l inte'C':lză.. ScGnt('ia": 
ei cauta sprijin tn primul rând in s'r;,;i. R'"Peuur!o.Î.\Il\ile ~ ~:rl'! le-au avut 1\0_ 
llltate. T('mâ.ndu<sl'. dr! ya~dictul popcru. t~le 1'lr.[!:lo-amf'Tie.ane In opini3 r;ublică 

_~ai1.6ii~B:ts-!i~~ 

Alle 65. ijjijlaarde iei Qent,u 
eccf,cmatege partit;uiare 
Casa de Finanţare Şi' AlTIorti7.are a Ce. 

rut Mini.,terului de Finanţe m!l.jor"r<'a 
creditului pentru fi1lalliare:t CC~,jlola~tdnr 
illtr{'lJrf.ldcrilor particulr.re. d.c oare be. 
r.clîciază la Ranc:\ ~aţior..aIJ., cu încă 
65 miliarde lei, 

#&3 &&*'p 

Prin aC('ll~liî majorare. tot:llul r:Î'edi. 
telUl' p~l1tru econom,de se ya ridica la 
410 mili9.nle lei. 

Pentru realizarea ac:estt~l majorăi-l de 
ITt:dit. Ministerul Fin.anţdor a intervenit 
in a({'st sens 1$. l3NH. 

o mare ln~r~nir2 eeulvccată de 
(~mttetul Dam~(lct EvreeIc 

Joi 14 Noem.vri.e a c. orele 17 va a. 
\'ca loc 1.1 Palatul Cultural () m~.re in. 
truniTE! a eucimii din Arad con vocală 
de Comitetul Democlat EyrC'iesc o.rg. A. 
rad pentru a se l~muri pOliţia populaţiei 
eueie$tl in lcgltură CU alegerile. ., 

LU această ocazie vor lua cuvIntul 

I:I-!Iij ing, Dascălu. Leopold Filderman 
~ub ..... cretar de stat. candidat pe lista 
Blocullli Partidel()f Democrate p d.na 
Pelia B.nrlls din B'.!cur~ti, 

..PRESA DEMOCRATA." ARAU. 

1 

rool!tnt'lJ.!că ~î mal cu seamă postura I:a 
'fare ~u fost puse partidele ,.istoriCll" i 
<1(' răspi:nsul guvernului rotn1l.11. au fosl 
el'lnsiderate In cercurile conducatoare JJlI 

. nJs\o.brălieuiste CII Un răsunător ej!.t 

I pomic, 

A dolla z.i după f.IlmdntUca lIotclN 
f}uvernuhl( romdn, Ci'dică tn ziua it ; 
29 OCloDwrie. d.nii Aurel Leueuţia 
~i Bcbe Brălfanu au făcut o nouă 
IT/ferUl! ntie pe [dnalî an.umite cer. 
cur( . str/UnI.', ~ l11anlfatarl al eeior . 
do uă partide, cerdnd Să ll/! mcef(t . 
ot.ţinerea unei t:h:ndnări Il alegcrr:or. " 

Cu C~.teva zile inainte, ]a 25 OctcJ1l.o 
vrll'! lffi memoriu semnat de Iutiu M'" 
nlu.' l>lnu Brătianu Şi TiteI Pet~scu. il' 
tormU personal de d. Maniu fU$~se Jtla. 
mIa t acestor cercuri atrăine cu acela! 
scop de 

a provoca ~ imixtiune străină in 
preajma all:ger{lor. 
t;omentariile sunt desIgur Inuti!~, 

Un singur fapt ar trebui menţiona'\; 
plecăciunile acestea dese fava <1e raetOJ'l 
Ilin străinltate sunt kntr'aiâl lipsite ~ 
orice argumente concrete menl!e 5l 5010 

ţfnă minciunile grosol:lm:: dill Inemorti1 
tneât se soldează numai cu un cfec! pt. 

nibil atât in opinia puolică înterna~ 
D:lIă. cât şi în România. -
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