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D. mlnistr. L, pATRASCAHU 
vorbeşte Duminecă În cadrul ma
rei Intruniri populare din faţa 
, Primariei cetăţenilor AraduluI 
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.ooi realizări ale d-Iui minis~ru Pă~ră,ca~u 
In Interesul judefului nO$6'111 '\ 

I $ as' 

Astfel intelege s.--şi În e linească 
filisiuneade reprezentant al populatiei 
ar~dene un ministru legat de popor 

,- In urma acţiunei d . .Iui ministru ţ>ătrăşcanu jurnalul consiliului de' miniştt',J 
i' despre realizarea căii ferate Pecica.Nădlac a apărut în Monitorul Oficial -

Primul candidat pe lista Blocului Partidelor D~mocrate intervine pentru aju ... 
toare pe seama bisericilor şi caselor parohiale din judeţ - Decret lege pentru 

I a 'se' asigura păşune comunei lYloneasa - Anchetă contra unui ,conducător de 
cooperativă care a făcut speculă cu mărfurile trimise de guvern ţăranilor -

r· Familiile prjzrJnte~iJor vor primi veşt,i despre aceştia 
prin l\'lal'ele Stat Major 

, Dttp{ltrel zile de lipsd - 'cdt il stat la BlI.cw'efii - ti. ministru Pă- 1 nunţat - precum am relatat In ziantl 
lr~canu> primul candidal pe lista B{o eulUi ParlidelGr' lJ"moCNlte din jude- nostrll - că in urma intervenţiei 

) 'ui nostru, s'a rdnlors lei Arad. d·sale, Ministerul Comunicâţiilol" a a. 
J . Şi potrivit metodei ~e de lllCl' u - ~metoda WUli miItUlru iIemotrat' ;probat construirea acestei cai ferate,. 

18 .. 

1 WP.·Şi inchind intreaga sa tlcliv:tafe binelui obştesc - a găsit calea. ea urmând ca doi ingineri sA, facă Sa 
chiar in acest scurt timp scl reZfJlue f n Capitală o serie de probleme fi da. scurt timp măsurătorile necesare. 

1. lron
l 

ţe prezentate lui cu Incredere de celătemi aoestui judet· lar despre Au fost unii sceptici, care s'au o. 
r tele _ 4 caror, rezolvare a fost ta rompetiţia unor autorităţi lOC<llt - bi.şnuit Cu metodele istoricilor şi ae 
d. mini,fl'U a tiftuf *' Tie tnv'dial in( oPmat cu privire la stadiul în care se crezut că rezolyarea acestei probleme 
găsesc. .. rimâne o promisiune deşartă. Or, 

Cetăţenii judeţului nostru il cuno se acum bine şi deaproape pe d. mi- latt cll. 
nistru Păirăşc'ltlU. Zeoi de mii de Iii rani şt o mulţime de IIlI<!leclualj ai abJ.a dupll J:eCe Ilile 'dela prima. 
Eolelor (t1f luat r-zrle la consfiJ.tuirile pe cart le tine eu populatid judetului, "izită (r'1cută de d. ministru Pi'ltrd!1" 

rul Oficial No. 264. din 13 Noem. 
vrie publicd - tn urma acţiunei 
d-lui Pătr{,şCQJIU - un ju.rnal al 
Consiliului de minişfri, prin care 
se dd posibilitate de rezolvare CI 

aCestei probleme. 

In urma Q(:thităţii d·lul Pătrăşcanu 
se realizează deci in zece zile, ceeace 
istoricIi n'au fost capabili să rezolve 
timp de decenii. Acest jurnal al Con. 
s:liului de miniştri este şi el o do,!Mll 
Cum tnţdqse Blocul Partidt'lo:r Demo
crate să asigure lIo1uţionăreâ reve;1dl. 

Pentrucă aceasta este campania efect (Orală a d-fui ministru PălrăşOOrtu, cana la Pecica şi Nădlac, 1t{onilo-
CrmsfătuÎreo, Interesul pe care.l acor dă diferitelor.. probleme locale. In 
cursul acestor C()l1.sfeHuirl cel inlereJja fi fşi sptrn tnlr'adeviIr liber, f(Jri1 fea~ 

md durerile, do~eaI!tele, ta,. d, minisl ru răspunde şi el făril ocolişuri, arlI· 

• cărilor juste ale poporului. 

tând elGl" fi r(ispicat care dintre dole anţe pot fi Wltisfifcute şi COre tunt a
i eelea care - pdni1 la (ml)/1nălătirl!a s iluatiei economice şi refacere ii tifrii .1 

llOaslre - mai trebue-sl1 astepte rezIJ!lJorea lor. 
~I 
~I In urma acestor con sfălll iri, Inerederea pe Care marile masse o acordă 
1, Bloctllui Partidelor Democrate şi reprezentantilor lui, s'a cimentat şi mai 
! mult, Populaţia acestui iudeI tl consi deră depe a%i pe d. ministru P~-

(~ 

Ctltlu ambasado~ al "evendÎcărilor ei Juste, urmd.nd ca la 19 Noemvfie 1946 
t(J rl!lllrta~ prin vot/Il ei sfarea ae fapi. 

(etin(C! IS!@i1(U n' an pufoC Inlilp1ulln 
14:(1 dr. onl - se realtzfoză In iO zile 

ti; 
)). ltedăm:mai jos unele· dintre cele 
~ interesante probleme care au fost 

~:' lOIuţi.onate sau ridicate In arma ac· 
il ~lInei <LIni mlniS1nl Pitrlşeann. 

Printre aceştia pomenim" In primul 
~ '~nd chestiunea oii! ferate P('eica-' 

Nădlae. D. miD1stru Pllrişcanu a TÎ';· 
fat în prim.ele :riIe ale lunei acestI:! CO' 

mune, Cetltţenil Lao prezelrtat pro
blema eonstruhii căîi ferate susarojn~ 
tîte. RefntoreAndu·so. pr1tna OIl.rl ~ 
Bllcureşti, d. ministnl PătriŞClUMl .. a_ 

nOIUCgrul OU(lill ~llbn(ă df(tl~l§nf~ Ci; 
prlJlre II (Ulto IUDli Pt:(icQ· N~qJg2( 
COIlform pccsluÎ jurnal, COllSiliul 

'de miniştri Qlltorize'l Ministerul Co_ 
municatiilor fi Lucrărilor Publice să 
acorde Asociaţiei Comunelor din 
Pla,a Pecic<l, judeţul Al'ad. eonCC
siunca de construire fi exploatare a 
liniei ferate de interes local, cu een,. 
tamenf normal "Slaţia CFR Pecict;l I 
~emlac-şeltin-r,'ddlac", In lungt· 

me de aprorimaUv 34. km. pe durata 
de 90 ani, tn condifiunile l!!gU Nr. J 
S17 din 19f3, pentru construirea ~i I 
exploatarea. căilor ferate particulare 1 
fi caietul de Sdl'cini tip, cu itldepU_1 
nÎrea următoarelor obligatiuni: 

1. sa Qchizltloneu it! plin{1 pro-
Pfretate, tC1G'ie terenurile necesare I 

" / 

lraversu.rii liniei ferate. 2. Să ru~ 

pecte contilţlunile de cGltsiruire, fi. 
:ca'c prin procesul verbal de an
chetă locală din 22 Mu( 19l;.S. ,. $11 
fncheie conuentiuni cu direcţia gl!
Jlcl'a[ă CFR, Directiunea GenerariI a 
Drumurilor şi D!recţiunea GeneralI! 
PTT. 

*. Să încrapă lucrJr:le 'de con.. 
strain a cifilor ferate in maximum 
2 ani dela data actului de concesiu
ne şi o sil le termÎne fn maximum 5 
ani. 5.. sa construiască iinio, COlt

form planurilor aprobat~ 'de Consi. 
liul 'I'f'ch nic superior. 

Linia ferată mentionată Si' 'd~cl~ 
ră utilitate publică.. 

\ 
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mâna: Calea Ferată Particulară Peci. 
ca-NadJ.ac se anulează." 

'A", www 

Iar textul jurn.afului consiliului ae 
mini.ştri apărut $o Monitorul Oficial 

q 

La rxp,irare<1 ~!lcesiu~ii, Unia le-- i 
l"Illd, cu toate l11stalatitle. ofarli. de I 
materialul rulant, lntră de drept tn 
proprieta.tea Statului, făril niciun fel 
de despiigubiri şi liberil de orice sar. 
clni. . 

Jurnofu! Consiliului de ministri l-w"T. 
539 din 26 Iulie 19./~3, cu toote aprcr 
băriie dale Societătii Anonime Ro-

In asemenea situaţie - concesiunea 
fiind aprobatI în mod definitiv - de
pinde deci numai de cetaţenii comu
nelor interesate sli pună 1n mişcare I 
"Asociaţia Comunelor din Plasa pe_ I 
cica", pentruca constructia d'iii fera- I 
te să îneepA eu un ceas mai de vreme. 

va do'V'edicelora de bunll ere.dintlI, 
cum Inţelege s1I. şi lndepIineasc§ mi· 
simlea "iitorul deputat al 
în perfectă concordanţă cu 

riIe Platformei-Program a 
Drmocrate. 

, , , I .~, 

Aradului, 
prevede-

Blocului 

Votati 1 
LISTA Nr. 

CU semnul soarele 

Decret lege despre transformarea unor parcele A In păşuni 
Prob~ema paşllnilor constitue şi ea 

o gra,'ă şi permanentll problemă a 
satelor ooastre. Iată, cum a 1'CZolvat 
două ccreri tn legăhlra cu păşunatul, 
d. minisiru Luel"cţiu Pătrăşcanu, in-

tcr'\'cnÎnd L'l forurile competente, j 
C~nsiliul de miniştri s'a ocupat 'de 

lleestc ccreri in z' ua de 13 Ncemvric. 
npl'ob!nd urmatoart>a 

dcelrlune: 

"Adopiif tn loiul proeclul ac Dt>
cr;!t L'!ge referitor la defrişarea 

unor parccle şi transforma-rea al
tor parcele fn pf'1şune comunrllă 

ai!1 rdndllriie comnnelc.r Rănllşa 

ŞI lIfoneaşQ, cum şi pentru oblîga
ţillni!c impuse c!lmrme1or respec
tive şi a.utori::l1 pe' d. ministru se
cretar de Stat la ,dep<u'!amentul 
'Agrierzlfarii 'fi Domeviilor, să-I su-

Ancheta dela cooperativa 
Cu ocazb. confătuirilor din diIerite , dus\ri~le coop<'rativelor săteşti, 

s:tte, au fost supuse d.lui ministru 
Pătrăşcanu şi unele plângeri cu pd
vire 13 activitatea unor pcrsoa;'e, ca· 
re a'l de~1i'işul'tlt o activitate con_ 
tra intercs('lor ohşteş!i. 

In aplirarea acestor jnteres~, a. 
minrstru a procedat ra fel cu ma. 
xirrmm de rapidita1e, ordonl1n'd 
anchde pentru :rlabiliri'a temeini-

ciei acuzatiilor adll~. 

Astfel, cetăţenii fin comuna Curtici 
: au reclamat pe prcşedintde coo!)era

tivei "Curti~eana·'. Brădean Gheor
ghe ci ar fi Iăcut specuHi că unele 

: mărfuri s05ite cooperativei, pc seama 
membrilor_ 

. In vremurile -de azi, când coopera_ 
rlivele aU de Indeplinit o misiune 
I foaMe imjXIrlantl in apr()vizionarea 
j satelor, când guvernul depune mari 
eforturi pentru a trimi.te mărfuri in· 

aceste mărfuri - aşa puţine cum 
sunt ~ trebue să ajungă la ţ(lrc. 

ni şi tn primtll rân<i la cei ~j(lrici. 

A doua zi după semnalarea plânge
r~lor, d. procuror Victor Doboşi dela 
I'arhetul Arad, !I.a dcph1sal la Car
tid, 1n urma sesizării veniră din p~r_ 

tea d·lui ministru P~~rilşcann, prore
dând la a.nchetă amănunţită. St'lbi
lind CU probe evidente vinovlWa pre
sedintult:i cooperativei, a d(':~('his ac
ţit'ne publiră In contra Ju;, ordO'1ând 
Iiă fie înaintat sub Stare de arest Tri
bunalului Arad_ 

Tl'Îb'm.alcl, prin sentinta a(IIJsă in 
1.iua de 13 KOl'mbdc, I-a cOndam118t 
h 3 luni închisoare eorcct;onală şi 2 
miliMne lei amendă pen!ru cumul do 
delicte previîzut de art. 2::1 pc', a şi 
art. 27 din l.egea No. 351 1945. 

•.. şi dela fabrlCG de marmtllula 
(jurGbonl 

Dea6emeni 'd_ ministru PlItdşcanu 
a ordona'! anchetl eontra dirt"ctornlui 
fabrÎcei de marmeladă a INCOOp·ului 
din Gur3hont, jng. M1l:nescu Simion, 
pe baza reclamaţiei locuitoarei Putna. 
TU Ana şi a lD3Ii mulţi ctăţeni ain eo. 
mună. 

Parchetul Trib·unalului Zăran(I, tn 
ccmpetinţa căruia cade eomUn3< Gura. 
llont, prin d. procuror Suralău a tu
trodus 1) anchetă minuţioasli la faţa 
JOcului, a stabilit el cele rec]amate 
t'!unt mai mult decât ln~remeite, 'n
uucât inginerul Măneseu a aelapidat 
hani din fondurile fatirlcel a cărui (Ij~ 
recor era, fapt pentru care - In ur. 
ma pobc]or ::trlministrate _ 

a fDst trimis tn judecat (j sub sia
re de arest pentru crima ae dela. 
p;dare previ'blf(1 ş( penală de ari. 
2.'16 al Codului penal, 

Dc.ci suştinerea hotărâtă a interese
lor obştcşti şi reprimarea tot a .. 
tât de hotărâ~ă a oricăror abuzuri in 
Q.a~?a acestora, - ace~tea sunt prin .. 
crpnle care căIăuzese pe d.. ministru 
Pătrăşeanu 1n toa~ă a.ctiune sa tntre
prin'ia tn judeţul nostru. 

DeS(hhJere de eredite 
peu1ro pOduri 

f 
partea Ministerului Comur;:catiilor: 

"Cererea _Primariei com~nei So~· 
codor. tnregistrată la Dv. sub No. 
4054, s'a tranşmls in original Direc. 
tiunei GE"nerale a Drumurilor pe'.1~ 
tru examinare şi să ne ara~e costul 

aproximitativ acoperitor al recon· 
stIllcţiei podului peste Crişul Alb in 
vederea ceredi pentru deschidere 
'de credit dela Ministerul Fin~nţe. 
lor. 

"Referatul Prefectu~ei Judl"ţului 
Arad inreg'slrat la Dv sub No. 
'4068-.1946 s'a transmis -Direcţiunei 

pun(i spre aprobare şi semnare 
M. S. Regelui." • 

S'a aprobat deci defriş~rea alor 146 ftllM»'*iflltMHWiW@Mhi&iOi.'& 
hectare şi transformarea lor in păşu_ a 
ne pentru comunea Moncasa şi oefri. P46 din 14 Noemvrie a. c:: 
şnrra a 160 hectare şi tramformarctll "Ca urma:-c la adresaele Du. Nn 
accstoara în păşune' prl\tru cealaltă 3939-:DI/-6 Şl ~138-946 fnsoţiie dl 
comuna. Dec!'etul ]('[!e la care se re. cererlle de ajutoare pe Seama bise-
fed decb:iune.a ami;tită, 'Va ap3re tu ric,ilor şi ~as~lor ~c~iale din CI/' 
câteva zile. 'prmslll S/mtel EpIscopii a AradulUi, 

Generale a Drumurilor pentru trtl_ 

cu onoare va aducem la cunoşfill. 

ţii. ca Depel'tameniul nostru a in!er. 
vem, pe ldngd lIIinislcrul Flnanje
lor in vederea suplimentului fondu. 
lui dc buget afectat ajulorării bisto 
ricilor din fard Indată ce vom J, 

t~re şi nă ne comunice costul apro-

ximathr acorerito!" al rcconstruc
tiei POdll1ui pes~c Cd~pl Alb, cerut 

" l' 

t n pasc Sia riispunsului 1II inisler!!l~i 
Finanţelor, aceste cereri vor fi rol~. 
tionate favorabil,'" de comunrlc Gl'ocna, Pcsrari, Roşia 

şi Fenis, în vedcrc.:! Cl'rerii de d~_ 

schidere lle credit b Ministcrul Fi-
nanţclOl· ... 

Jar in ceeace privc$te ajutoare!! 
pl'l'trll şcoli, d. min;s!rll P~Vrăşc.1n~ 

a primit d!n par~ea Ministerului Ed1J, 
cat iei Naţionele urmăloard.. răspun. 

~en.gr~ E~'.Se~'~8 SI ~(On ... l 
N au ltP!>lt mCI B1scr:ca ŞI ~co<lla I 

d;n prcccurăr!le d-Iul ministru Pă_ 
!răş('anu. 

sud: 
No. 4136 din 12 NoelUvric 19!6. Gim. 

naz'ului Unic din Covlsânţ'i s'a " 
probat cererea pentru un ajn10r II 
lE'i 5 mllÎf'ane p€nl!"U m"ll:!ier_ 

Primul COIlrPdal al Blocului par

tdelor drmocrafe I'l rnferoenit·· pC 
1d11.~ă lIlin;s·~c··Il' r.IJltrlor pen'rl1 
refacerea unor bis:rici din judet. 

La ace;lsta in!erYeli\:e d. 1l1:nistru a 
primit d'n pnr'ea Ministerului Cultc_ 
Jor, următorul răspuns sub No. 1233-

No. 4093 din 12 Noemvrfe a, t 

ŞC03!a Prim,~ra dh Grocna va p:-:m: 
ni!ltornI rcrut In v~loarc de lei 10 m'. 

/

l:oane pfntru relJar~.!ia localului. 
No. 40r5--:n!6. Comun<!. Pleşcu!1 

primfştc 2 mB;oane lei pentru tepa. 
ratii la cd'h;ul şcolii, urmând q 
1l'ain!eze deviz . 

Veşn d~lo prIZOnieri pr!n 
SIU. notor 

PlaFtle 

Aproape la toate lIdunările la eare 
a luat parte d. minisru Pătrăşcaml, 
mamele şi soţi'·le se. int€res:u de fiii 

lor, de soţii lor, care au fost tărâţi 
de regimul d:etatorial al lui Anto. 
nescu într'un războiu nedrept şi cnre 
azi sunt priz~nieri in Uniunea Sovie. 
tÎcă. D. ministru a cOtl'lunicat la a. 
cesle aduT'lări că 

dupil semnarea trataJuluÎ tie pace, 

toli prizonierii vor sosi acasd, 
urmând ca fn m.asse mai com~ 

p!1cfe sil ~oseascC1 primăvara. 

I Cererea Primarie! comunei' Ghic
roc de a cere relaţii despre 14 ()sta~ 

azi prizonieri In Uniunea Sovietică a 

fost inaintata de d. m:nisrutru Mini. 
s'erului de Războiu, care i-a comuni. 
cat că aceasta c!'!rere a fost mm:;! 
sub No. 2-1.096 din 7 Noemvrie 191, 
Marelui Stat Major. Serviciul cornpe., 
tent al acestuia Ta face urgent ir~ 
8tiga ţii. comunicând rezultatul In 5CU~ 

timp. Ace}aş ,răspuns a ~sit la eeJt.. 
rea locuitorilor din Sintea-!l.fare, a 
d-nei Fltrcuţ Livia din Semla.e şi CII
"şan Laz~r colon1a Adea. 

,. \i . i . '.T1"W-

j
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'. ':'}::;~'''''''4. ~"t . "".)ţ.... Populana hldefulUI Arftd ,.:, ' '{. .otenza peD~rR U;o(ul 
Partidelor Demo(ro.e 

'ji··~· I Iată activitatea. de numai cât~a 11 

f' " le a unui ministru democrat, c3l'l 

, I identificându-se cu năzuinţele, cu du.! 
... reriI!', Cu doleanţele poporului, şi dlL 

f j ! ti1nd o cât de grabnică soluţionare I 

_
i cererilor juste. a daţ dovada eum 'II 

>: .~ int.el:ge să re:r('zinte interesele P()ll.~. 
,'1 la11el acestui Judeţ in primul parlJ. 
'j ment democrat al tării, ' 

Prjntre doleantele juste figureazli !şi 
c,celt'a cu prh'ire la construirea unor 
poduri. La acestea Il. ministru Pătrl .. 
şcanu a primit următorul r![spuns din D. ministru Luerellu Plttqeanll primit ele Băteni !Il gara Aotuţa 

, Iar aceasta populaţie ştie euro tJ't' 
bue să rilspunde acestei atI!udinl, t, 

cestei munci. Ea va vota in zina ·de 
19 Noemvrie pentru Blocul Partidelor 
Democrate, în frun!e:l listei căruia 
cin Arad st~ numele prietenului p&' 
~orului.; Lucreţ.iu '~jţ~anu. 
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