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.ZORI NOI*, ( 
analei Valea-fulal a Partidului 
Comunist Român, a ajuns la cel 
de al 250-lea număr de apariție.

Pornit tn condițiunl grele 
atât de ordin țlnanctar cât șl 
technlc, „Zori Noi* a continuat 
cu toate acestea lupta, îndepll- 
nlndu-șl sarcinile șl angajamen
tele pe care șl-le-a luat sau l-au 
fost impute de către situațiile, 
împrejurările șt frământările po
litico- sociale prin care a trebuit 
să treacă.

Răsfoind colecția dela apariția 
sa țl până acum, vedem cum 
„Zort Noi*, a chemat la luptă, 
la organizare șt la unire tot ce 
este cinstit, hotărât șt devotat 
cauzei poporalul din această re
giune. Luptând contra salariilor 
de mizerie, a concedierilor șt 
batjocurei; pentru pOmări-, pă
șuni, păduri șl Inventar agricol 
pentru țărani; luptând împotriva 
speculei țl sabotajului, demas- 
cănd pe speculanți ți sabotori; 
pentrn un salar egal la muncă 
egală pentru femei șl tineri ,-pen- 
tru aplicarea sinceră a Armisti
țiului șl pentru veșnica prietenie 
cu UR.SS.; pentru întărirea 
Frontalul Unic Muncitoresc, șl 
pentru consolldarta mișcării sin
dicale; pentru consolidarea ali
anței dintre muncitori șl țărani 
ți pentru aducerea la putere a 
guvernului cu adevărat democrat 
condus dedl. Dr. Petru Groza pen
tru pedepsirea criminalilor d* răz
boi șl înlăturarea fasciștilor sabo
torilor tUn aparatul de stat; pentru 
egalitatea tn drepturi a tuturor na
ționalităților conlocuitoare; pentru 
făurirea unei culturi naționale 
democratice prin ridicarea nive
lului maselor țl sprijinirea ope
relor științifice; pentru o Ro
mânie liberă, democrată țl in
dependentă, „Zori Noi* țl-a în
deplini eu prisosință datoria ea.

Deaceea, această dotă șl acest 
număr, este un prilej de bucu
roasă aducere aminte șl de săr
bătoare, pentru toți cel ce au 
lucrat pentru .Zori Noi*, redat- 

tort, corespondenți, tipografi șl 
diluzorl, pentru toți cel ce «■ 

citit .Zori Noi* și l-au susținut 
prin munca lor.

Această dată ți acest număr, 
este un prlhf de reomlntlre a 
luptelor desfășurate țl a greu
tăților învinse în trecut.

Este, — în aeelaț timp — 
prlejul de retnolre a angaja
mentelor noast/e a tuturor, de 

a lupta, de a sta tu frut. tea 
luptei pentru doborlrea rtacțiunei 
șl pentru victoria în alegeri a 
Blocului Partidelor Democrate.

a

0 In prezența unei mulțimi uriașe a avut loc Vineri

Organul Regi-
dupA masă la Petroșenl

înmormântarea K 
tovarășului FENEȘ FRANCISC 
ucis mișelește de bandele reacționare în seara zilei de 24 Sent.

PETROȘENI, 28 (prin t«le- 
fou) In ziua de 27 Septemvrie 
a.c. orele 5 dup* amează a 
avut loc la Petroșenl Înmor
mântarea tov. Fencș Francisc 
membru al P.C.R. ucis mișelește 
de citre bandele teroriste hu
liganice.

Aspecte
Cu eftteva oare înainte, pe 

străzile din vecinătatea sediu
lui organizației Iacale a Par
tidului Comunist unde era 
depus corpul defectului se pu
tea observa o animație neo- 
bșnuită. Grupuri de mineri din 
toate localitățile din Valea 
Jiului au Vk.nit Jă educă ultimul 
lor salut tovarășului lor de 
munci și luptă tovărășii Feneș 
Fiancisc.

La ora 5, eorteglul pornește 
spre locul de veci. In frunte 
se află muzleele minerilor din 
Petrila, Petroșenl și Lonea 
urmate de grupul conducăto
rilor Partidului Comunist Ro
mân din Valea Jiului în mijlocul 
cărora se află tov. Mujic Mihai 
împotriva căreia a fost de fapt 
îndreptat atacul mișelesc. Ur
mează apoi 7 stindarde roșii 
îndoliate, purtate de tineri mi-

Români!
Pentru o politică ro

mânească 
tate și 
națională.

Pentrn 
reallpirii Ardealului,

de suverani- 
Independență
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Votați soarele

Se m n u" 
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neri în cămăși roții; on șir de 
14 coroane, d ipă eare înși
ruit pe o lungime de câțiva 
km. urmează cortegiul mortu
ar înglobând mii de prrtici- 
panți din întreagă Valea Jiu
lui. Cortegiul este încadrat pe 
margine de câte un rând de 
mineri cu lămpile aprinse.

Pe tot parcursul drumului, 
până la cimitir, cosciugul cu 
corpul neînsuflețit al tov. Fe- 
neș rste purtat pe brațe de 
către minieri. In drum spre 
cimilir, coloana crește mereu, 
alăturându i-se Iți cetățeni.

Ajuns la cimitir eorteglul 
este primit tn suneteie „inter
naționalei" de un grup deml-

La Uzinele „Astra" din Orăștle se vor fabrica 
în curând motoare electrice, materiale chimice 

șl technice 
fabrica propria a directorului Dro- 
sescu.

Printre cale mai Însemnate În
treprinderi industriale din Țară, 
sunt șl uzinele „ASTRA* din 
Orlștlr, urine care pâră la termi
narea războiului, fabricau muniții 
de artilerie destinate frontului.

Deși scurs multe luni dela 
terminarea războiului, datorită sis
tematicei acțiuni sabotoaie a ve
chii Direcțiuni Generale și a 
cozilor de topor ce se mal aflau 
în uzine, nu s’a putut frece la 
producția de pace, transf 'rmă- 
rllt necesare, făeândi> se Într’un 
ritm prea slab.

Până acolo ajunse acțiunea de 
sabJare a Direcțiune! încât 
se mulțumea să plătească mun
citorii, aceștia să nu lucreze ni
mic, Iar transformările »ă nu 
se facă. Abea după un an șl ju
mătate s’a reușit bX se cniezeun 
laborator farmaceutic, care nt fi
ind aprovizionat la timp cu ma
terii prime, nu a p» tut funcționa 
tn mod satisfăcător, cheltuellle și 
regia rldlcându-ae la 600"/, iar 
produsele erau concurate pe piață 

O sită măsură de sabotare era 
șl fcptul că ce interzicea vâoza 
rea produselor direct de uzi' ă, 
ore erau mai întâi transportate 
la București. — acolo fiind con- 
,carat* da produsei! fabricate tn

*1

Lista celor

nedemni de a

alege sau a 

fl aleși, din 

județul Hune

doara.

'-V

nieri cu lămpile aprinse tnși- 
ruiți pe două coloane.

Cuvăntirile
In fați mormântului proas

păt săpat au vorbit tov. Hai
duc din partea P.S D. adu
când cndofeanțele și solidari
tatea P.S.D.

Prietenul Ioan Gheorghe 
delegatul Apărării din locali
tate aduce protestul organi
zației respective înfierând ac
tul mișelesc. Au mai luat cu
vântul tov. Szigety din partea 
Raionalei și tov. Crețu din 
partea Comitetului Regional 
al Partidului Comuist RonHn,

Coatinture In pag. 3-a

| Datorită muncii neprecupețite a muncitorilor $i techniden*lor|

♦ *
In ultimul timp Insă muncitorii 

democrați din uzine, coaștiențl că 
prin acțiunea sabotoare, a dlrec 
(lunii se urmărește în primul rând 
a se lovi tn popor, au înlocuit 
f' sta direcțiune trădătoare, adu- 
când Ic locul ei oameni cinstiți, 
șl cu dragoste de muncă.

Astăzi, actuali Direcțiune, an
gajând tehnicieni de valoare ea 
log. Fleischer C tln șl iancu ion, 
ajutați de mecaaicli Hlrsch, Căli
mări șl Pulaou, au reușit tntr’un 
timp record, muncind câte 10—

Noul preț al
Anunțfm cititorii aoș- 

trii, că. începând cu numlrul 
de f*ță, prețul ziarului nostru 
va fi de 200 lei.

Cititorii vor înțelege desigur 
că această majorare a prețu
lui nu s’a făcut dtcâtînurma 
unor împrejurări de forță ma
jor* ca: majorarea tntre timp 
a prețuri hârtiei etc.

Totuși, ziarul nostru a ri- 
mas unul dintre «ele mal ief
tine ziare din țar*.

Marți, 1 Octomvrie 1946

Citiți In 
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Mltlfi

Constantlnescu
Dopd dureroasa pierdere s«- 

ferttă prin moartea profesoralul 
Dr. D. Bagdazar, Partidul Națio
nal Popular este încercat cu o 
nouă șl crudă lovitură: moartea 
a însuși președintelui tiu iubit, 
Mltlță Constantlnesc*.

Ridicat dtn adâncul poporului, 
Mltlță Constantlnesca era fiul 
unul modest slujbaș ceferist, cu
noscând încă din copilărie sără
cia, lipsa fi trude. S’a născut la 
20 Octombrie 1890. Urmează 
cursurile primare ți secundate tn 
Capitală, sltuânda-se întotdeauna 
în fruntea promoțiilor, absolvind 
Liceul Lazăr ca premiant. Absol- 
vint al Facultății de Drept din 
București — fiind primul clasat 
pe sesiune — tșt complectează 
stud'tle tn străinătate, dând doc
toratul în Drept țl Științele Eco
nomice la Paris.

Războiul mondial din 1916-18 
îl găsește In rândurile primilor 
combatanți, comportându-se tu 
mod exemplar. In luptele de pe 
Nea j Iov, cade lovit greu, rămâ
nând cu o rană ce nu s’a vinde
cat niciodată, care l a și adus 
sfârșitul fatal.

In timpul celui de-al doilea 
război mondial Mitlță Constantt- 
tuscu mare vizionar al vremii șl 
statornic încrezător în biruința 
democrației — a rămas ne șovăi
tor în slujba intereselor României, 
scriind admirabila lui lucrare: 
„Continental URSS“, cea mal de 
seamă operă în acest domeniu, 
scrisă de un economist de peste 
hotarele marelui nostru vecin.

Contiauare ia pag, 2-a

14 ore pe zi, >1 transforme o bună 
parte a uzinelor peetra producția 
do paco fapt pentru care Direc
țiunea într’un cadru solemn, a 
ținut sl-i răsplătească oferindu-le 
însemnate premii tn bani.

Astfel, conducerea democratică 
a acestor uzine, lucrând mână 
tn mână cu muncitorii a reușit 
să dea viață nonă, aceste impor
tante ramuri a Industriei noastre.

»*♦
In «urând se vor putea fabrica 

motoare electrice materii chimi
cale șl diferite articole tehnice, 
atât de necesare pieții Interne.

ei și pe viitor 
de aceia* con-

ziarului nostru
încredințat 

se va bucura
curs și de același bună înțe
legere, din partea cititorilor, 
ziarul „ZORI NOI“ va conti
nua cu aceleași forțe lupta sa 
de lămurire a opiniei publice, 
oferind publicului cititor in
formații juste șl comentarii 
obiective, contribuind prin a- 
ceasta la consolidarea tine
rei democrații Instaurantă tn 
țara noastră. „IORI NOI"
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El Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Sfaturi pentru plugari

^Femeile din Valea-Jiului
ajută populația regiunilor lovite de secetă

Pregătirea
ii.

seminței
Nu orice lămânlâ aruncată în 

pămâot va da aceleași roade, O 
sămânță bonă de semăaat trebue 
să aibă următoarele calități:

1. Sămânța trebue să fie mare 
fl grea. Aoaaita iiaâ*ti se va 
căpăta pila alegere la triorînașa 
fel ca să obtiaem semințe, bob fi 
bjb sau cum se zice semințe de 
calitatea l a.

■dBlnlstra|ls Financiari Hunedaira

COMUNICAT
I. In Monitorul Oficial Nr, 215 

din 17 Sept. a. c. a apărut De- 
clziunea Mln. Finanțelor cu Nr. 
40.1 >4 din 16 Sept a. c., prin 
cire s’au majorat preturile de vân
zare a produselor C. A. M.

In conformitate cu prevederile 
art. 4 din această dedzlune. to|l 
dețlnă'sii d* spirt șl produse 
monopolizate sunt obligați să de- 
ciare stocurile de spirt șl băuturi 
monopolizate, cât fi de produse 
semi-fabricate, ce au posedat la 
data apari|ie| majorării de pre{.

Declarațiile se vor face în ter
men de 10 zile dela data deciziei 
fl diferentele de preț ce vor plăti 
fiscului la termen de 30 zile.

Nedeclararea sau declararea ne
sinceră se pedepsește cu confis
carea produselor nedeclarate fl o 
amendă ga'ă cu de cinci ori di
ferența de pre(.

II. Potrivit Deciziei Mln Fin. 
cu Nr, 261.223 din 17 Sept. 1946, 
termenul îolăuEtnil căruia trebu
iau depuse cererile de scădere de 
impozite directe pentru sarcini fa
miliar-, s* prelungește până ta 
data de 15 Ori. 1946, Iar terme
nul de depunere a declarațiilor 
Ia global a fost prelungit, prin 
decizia Nr. 261.601 din 20 Sept. 
1946, până la data de 30 Sept.

III. Cu începere dela 1 O t. 
1946, in confotmitate cu preve
derile deciziei Mln. Kn N-.26I 224 
din 17 Sept. 1946, veniturile din 
salarii ale muncitorilor agricoli se 
supun impozitului respectiv astfel:

a) Muncitorii agricoli zileri da
torează 150 lei zilnic.

Rețnerea fl vă'sarea acestui 
Impozit se fac Iurar, In coudl- 
țlunlle generale ale legii.

b) Muncitorii agricoli anp«ji|l 
lunar, datorează 4 500 lei lunar 
care se re (In fl se varsă dease- 
rsenea în condițiunile generale 
ale legii.

c) Muncitorii agricoli angijatl 
anual, inclusiv logofeții fl paznicii, 
datorează 13.500 lei trlm itilUl, 
iar vărsa-ea sumelor se face in 
primi lună a trimestrului urmă
tor, ii condițlunlle generale ale 
hg i.

o) Pentru salarla|ll din agri
cultura, «ngujsți pentru adminis
trarea fi supravegherea exploa- 
tăr lor agricole cum sunt: admi- 
nisua'orii, (ubadminlstratorll, con
tabili, etc., precum fl to|l ceilalți 
salar a(l din agrlc; llură care nu 
fac o mur>că agricolă propriu zisă, 
rrmâne în vlglo»*e rglmul oo- 
muu prevăzut de legea contrlbu- 
țiunllor directe.

Adm. Fin. Principal, 
MAOUREAN A.
Șeful Serviciului, 
PETR1CA ION.

2. Sămânța trebue să fie cu
rată, fără semlate de burueni — 
buruenlle după proverbul popora
lul măuâacă din aeelafl farfurie 
cu plugarul — curățirea seminței 
de burueni se va faee deaseme- 
nea ca ajutorul triorulul.

3. Sămânța să fie sănătoasă — 
să nu fie Infectată de măiură fi 
tăduae.

4. Sămâața trebue să încolțe
ască bine.

5. Slmâaja să fia de soiu bun,
Pentra a avea o semlntă bună 

de semănat plugarul trebue să 
a'bă grijă să aleagă sămânța po
trivită nglunli după iftt Jl ingine
rului agronom, să o curețe Ia 
trior, ca să Însămânțez* sămânfă 
de calitatea l-a așa cum am ară
tat mal sus, să o tncerse dacă are 
putere mare de răsărire — această 
operațiune o va face- o Intr’o far
furie ca nisip unde va Însămânța 
100 boabe din «are trebue să ră
sară cel pu(ln 95 de boabe — să 
trateze sămânța cu prafurile nece
sari, pentru a nu însămânța o 
sămânță Infectată fl la recolta vii
toare la tresrif să ridice praf ds 
nori.

D.n cercetările fl din constată
rile din acest an cu ocazia tree- 
rlfulul am văzut plugari care in 

^Știri din Țara Moților
Pidure incendiată

In ziua de 16 Sept. a. c„ a Is- 
bunlt un foc în pădurea de pe 
vârful Cireșata, din apropierea 
comunei Crișcior. Prietenul Moș 
Lazăr, primarul comunei, a anun- 
t«t imediat populat1» pentru ea 
aceasta să Intervină la stingerea 
incendiului.

Cu aceeclă ocazie, semnalăm 
un fapt ciudat fl anume: locuito
rii direct Interesați, având câte 
50—100 plrfl de pădure, n’au 
răspuns la chemarea primăriei, 
nici atuo i, când au fost special 
anunțați să se prezinte. In schimb, 
al|l locuitori, care nu aveau nici 
un beneficiu din această pădure, 
au venit imediat la locul Incendiu
lui fl au contribuit la localizarea 
șl stingerea Iul. Dintre aceștia, 
care au Înțeles, că menirea fie
căruia este să eontribue la binele 
tuturor, t'riem să smintim numele 
câtorva: Sianclu Trilan, Stamiu 
Ohrorghe, S. Turlea fi I. Circu.

Du;ă piimele cercetări între
prins .-, se pare că incendiul a fost 
provocat de copiii ce merg cu vi
tele la păfunat fl care aprind 
focuri spre a ae încălzi, deoarece 
timpul a’a răcit. D>n cauza sece
tei, frunzarul fiind uscat, focul 
a’a întins repede.

Părinții ar trebui să atragă se
rios atentla copiilor lor să (le mal 
cu grijă, căci de pe urma negli
jentei lor, se provoacă pagube 
considerabile. Antfel, de pe urma 
acestui In «nrflu care a fost stins 
numai tu ziua ds 18 Sept. a. c., 
dupi multă muncă, paguba ea 
evalulază la aproximativ 10 mi
lioane lei. Val. Nte.

B^nca Populară din Baia 
de Crlș șl-a mă- it capitalul 

Iotr’o Adunare Gîr.eralJ Extra
ordinară ( nrli ’ffi ziua de 18 Sept, 
a. e. acționarii Bănet) Populare 
din Baia de Crlf au hotărtt cu 
unanimitate de voturi majorarea 
capitalului social, conform Instruc
țiunilor primite de'a Federala — 
Deva fi I. N. C- O. O. P.

întruniri politice
Duminecă 22 Sept. a. c. a’a 

(inut în comuna Va|a de Jos, o 
întrunire publică în cadrul B. P. D 

Ia fa|a numerofilor aătenl a 
vorbit prietenul Belite Victor, din 
partea F P. tov. Hermzn Konrad 
reprezentanți Partidului Social- 
Democrat fl tov. Mof Nlcu din 
partea Partidului Comunist Român.

Tot Di mlnecă 22 Sept, s’au mai 
finut întruniri în comunele Țebea, 
Riblța fl Birtul în cadrul B. P. D. 
unde reprezenttntll B C>.D, au lă
murit pe săteni în privința alegerilor.

*
Sflnfirea b I a e r I c 11 ortodoxa 

din comuna Rlfcu ița
In comuna Rlfculița, a avut kc 

Dumlnl ă 22 Sept, sfinjlrea bise
ricii Ort doxe Române la care a 
participat P. S. Episcop Andrei, 
P. S. protopop Ștefan Bogdan, 
pretorul plasei d. Nlcolae Turca, 
reprezentanții B. P. D., un sobor 
de preo{l precum fl an numeros 
public din localitate fI satele vecine.

loc să treere grâu au ireerat n<- 
mci tăcluae fi măiură, plugarul 
trebue să dea mare atenție tra
tării seminței ce o va băga în 
pământ, aplicând m'jloacele da 
tratare cu prafurile ce se găsesc 
ia Ocoalele Agricole, Cameră $1 
Cooperative fl va lăsa obiceiul de 
a trata grâul cu var care na 
aduce nici un folos fi se trezefte 
la noua recoltă tn loc de boabe 
cu praf de măiură.

Tratarea seminței cu prafurile 
care se găseic în vânzare la 
Ocoalele fl Cameră Agricolă să 
nu dea mult de gândit plugarilor 
căci cine se scumpește de câteva 
mll de lei, acum va pivrde fearte 
multe mii la recolta viitoare, fti- 
indu-se că, pentru a se trata 100 
Kgr. grâu nu este nevoe decât 
de 200 gr. praf.

Sâmâața poartă în ea taina noii 
plante. Deaceea se va întrebuința 
întotdeauna o sămânță bună fl po
trivită regiunii, sămâata trebue să 
fie nouă, să nu fie veche, căci 
dacă e vechi nu încolțește. Plu
garul după ce sl-a pregătit sămân
ța după sfaturile de mai sus fl 
fl-a pregrtlt fl pământul poate în
cepe semănatul.

Ing. Agr. Chlroșcă Mihal, 
subdirectorul Cam. Agr. Deva

La apslul patriotic al U.F.A.R.- 
ulai din Petroțeni adiesat femei
lor din Valea-Jfului pentru adă- 
postirea fi îngrijirea copiilor ce 
vor fi aduși din regiunile bântui
ta de secetă, au răspuns cu mult 
elan fi dragoste de mamă mai 
multe femei.

Astfel la Petroșenl s’au înscris 
până In prezent 21, la Loxea 5,

Acțiuni pentru salvarea vitelor dela foamete
In Județul Hunedoara s’a Întreprins o vast* acțiune

de strângere

La ordinal Ministerului Agri
culturii fl Domeniilor, Serviciul 
Silvic jude|ean Deva, a întreprins 
o vastă acțiune de strângere a 
frunzarelor din păduri. La această 
acțiune au luat parte voluntar to(i 
țăranii cari sunt lipsiți de hrana 
necesară vitelor, supraveghlafl șl 
condu;! de brigadieri.

Până In prezent s’au adunat 
4000 de cară de frunzar, din care 
brigada I a condusă de tov. bri
gadier Munteana Pavel, a reușit 
să adune 2020.

Comisiile de bacalaureat pentru 
elevii din județul Hunedoara 

Comisia Nr. 4 Sibiu
Localul liceul Gh. Laiăr, 

diu examen lio. băieți fi fete Si
biu, lic. băeiti Brad, lic. băieți și 
fete Deva, lic. băieți Orăștie și 
Kc. PstrofMi.

Președiote: Alex. Panu, prof, 
univ. Buc. șt. nat.; Membri: D. 
Mărtinaș, română, Tg.-Mureș ; 
Ovldlu Neamfă, franceză, Tg.-Mu- 
reș; Const. Necșulescu, istorie, 
Olurglu; Eugen Gerda, geografi», 
Dumbrăveni; Dr. N. Palea, fils- 
sofle, Sibiu; Daniel G anca, latină, 
Brașov; Arlatlde Păsărascu, flz. 
chim., Alba- lulia; Eleonora Vaslllu, 
mattm,, Sibiu.

SIB'U, localul lic. corn, băieți. 
Se prezintă tbsolv. Sibiu, Alba- 
Iulla, Blaj șl Hatsg.

Președinte șl oxamlxator de 
limb, română, Leon Dlculescu, 
Acad. Comerc.t Brașov; Lazăr 
Bertla (Tg.-Mureș), Șt. Comer
ciale ; P. Sendrolu (Craiova), Măr
furi; Dumlttu Jarnea (Buc.), Șt. 
Juridico-Economice; Vaslle Vssu 
(Sibiu), Matematici; I lena Ale- 
xandrtscu (Ploeștl), Limb, fran
ceză ; Ecaterlna Oluglea (Buc.), 
Geografla-Istorle.

Nu se admit reexaminări

Ministerul Educației Na
ționale reamintește părinți
lor șl elevilor repetenți că 
un te aprebă nici un fel de 
reexaminare sub nici un fel 
de motiv.

Elevii cari vor solicita re
examinări vor fl îndepărtați 
din școală pentra anul șco
lar 1946—1947.

la Pstrila 5, la ^Anlnoasa 5, la 
Vulcan 4, fi la LuperH 6.

**♦
La Anlnoasa mai multe femei 

au hotărît să presteze în mod 
voluntar 10 posturi In producție 
a eăror contravaloare materială 
să fie vărsată pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă.

frunzișului

Acțiunea Ocolului Silvic 
CAPS Deva

Ocolul Silvic CAPS din Deva 
a întreprins dessemenea o acțiune 
pentru adunatul frunzarelor, la 
cari muncea '! tot țărani sub oondu- 
eerea tov, brigadier Butea Roman.

Până ia prezent s’au adunat 
502 cară. Ele sunt puse la dispozi
ția Ministerului Agriculturii șl Do
meniilor pentru ajutorarea regiu
nilor lovite grav de secetă.

Asțiunile continuă.

Știri școlare
U. F. A. R. din Lupani

■ înființat o școală ds inilfibițl
Din dorința de a ridica nive

lai cultural al masselor, U F. 
A.R.-ul din Lxpeni a înființat 
o școali de analfabețl, a că
ra! cursuri gratuite sânt frec
ventate până tn prezent de 
20 elevi.

MITlTft 
COHSTRNTINESCU

— Urmare din pag. 1. —

Părtaș tn acțiunea de eliberare 
a Patriei, Mttiță Constantlnescu 
face pat te din organizația Uniu
nea Patrloțllor, ca fondator ți 
eusftnitor devotat, La data de 10 
Ianuarie 1946 este ales președinte 
al Partidului Național Popular.

...In cursul vieții Sale Mitiță 
Constantlnescu ocupi însemnate 
demnități politice, llustrăndu-se 
fn mod deostbd prin capacitatea, 
corectitudinea țl blândeța sufle
tului.

Dar Mitiță Constantlnescu mai 
are tncă un merit, care nu va fl 
uitat niciodată: făcănd parte din 
pleiada marilor democrațl ai zile
lor noastre, el, tmpnună cu co
laboratorii săi, a întors destinele 
Țării noastre pe căile sale fl’eștt, 
orientând politica Romă tel către 
marea țl puternica noastră vecină, 
Uniunea Sovietică.

P ipu ațta Județului Hunedoara, 
a cărui deputat a fost după ale
gerile din 1928, i-a păstrat întot
deauna o adâncă și sinceră prie
tenie, Iar astăzi, ca toți cei cari 
l au cunoscut țl apreciat ti tn- 
ehlnă un smerit ți neuitat emdgta,

1. STURZU
Președintele Comit, de Presă |l 
Documentare P. N. P. erg. Diva
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VUTA POLITICA
Lista celor nedemni

* de a alege sau a fl aleși 
A'dln Județul Hunedoara

Continuăm a publica lista celor 
nedemni de a vata sau a fi aleși, 
tn alegerile pentru Adunarea Dt- 
putaților care vor avea loc la 
curând.

Atragem din nou atenția tutu
ror cetățenilor, ca, la verificarea 
listelor electorale, că semnaleze 
pe oricare din cei nedemni care, 
eventual, au fost înscriși tn linte. 
T abel, cuprinzând nedemnii 
electorali din jad. Hunedoara

Bane* Sabin, notar, domiciliat 
tn Brad. Îndepărtat din serviciu 
cod. Legii Nr 217—945, art. 4, 
pentru purificarea ad-țillor publice 

Avocați epurați, suspendați și 
fn curs de cercetare.

Mlhali Livlu—Vulean și Stețîa 
Alexandra—Vișeul de sus, ambii 
suspendați.

Olurcă L. loan — Sibiu ; Glur- 
gla Valeriu — Deva ; Dr. Rișcuța 
Aurel — Baia de Criș; Dr. Co- 
mes Petru — Hațeg; Dumitru 
Aurel — Hațeg; Dr. Iooașcu Ml- 
roa — Orăștle; Crișan Victor — 
Dobrs; Voita Tiberiu — Buc.; 
O'urgla Constantin — Brad; 
Sârba Victor — Brad șl Rotea 
Iile — Popeștl-Deva, toți tn curs 
de cercetare.

Funcționari șl notari, 
Îndepărtat! definitiv din ser
viciu, eonf. Legtl Nr. 217—945 
art. 2, pentru purificarea 

ad-țlilor publice.

Bilomlrl Avlroa, notar, domici
liat tn Ba lom Irul de Câmp-Hune
doara ; Brjan Vaier, șef secție 
domiciliat tn Hunedoara; Bonta 
Vas'.le, funcționar, Micula—Satu- 
Mare; Bolcu Adarr, notar—Băija 
Candln Bucur, secretar comiinal- 
Buceș; G -menescu Emil, nctar— 
Lelese; Ducea Co isumtin, notar 
Cugir; Găină Mlhail, notar — Bu- 
cova; Gbirmaa Slmbn, notar — 
lila; Homioa Mihal, notar— B u- 
țarul Inferior; Onciu Mlrcea, in
giner — Petroșeal; Paul Auguatin 
notar — Qeoagiu ; Săcl/va Bucur 
notar — Geoagiu; Sudu Gheor- 
gbe, notar — Cristur; Tămășilolu 
Samuil, secretar comunal — B«r- 
tkelot șl Tătulescu Iile, notar — 
S.merla.

Când vor fi ÎNMORMÂNTAREA tov. FENEȘ FRANCISC
lăsați la Vatră 
ostașii ctg. 1945

de a treia 
recruți din 
efectueze In 
a lumi De-

clg.

BUCUREȘTI. — Marele 
Stat Major a bofărli ca In
corporarea celei 
8e*ii a tinerilor 
dg. 1946 să se 
prima jumătate 
cembrie.

Totalul tinerilor din 
1946 este de 120.000,

Odată cu Incorporarea ul
timei serii din cfg 1946 
ostașii ctg 1945 vor fi lă- 
sațl la vatră.

Foști Prefecți ds județ, 
dela 0 Sept. 1940—23 Aug. 944 
și care la data numirii tn 
funcțiune nu aveau calitatea 
do funcționari publici la Stat, 

județ llu Comand.

Col. rez. Dumitrcscu M. Const. 
cu damlclllul necunoscut.

Subprefect! îndepărtați 
definitiv din serviciu, eonf. 

art. 2 din Legea Nr. 217—945
Dr. Stan Ion, domiciliat tn Ui* 

Hunedoara.
(Continuare tn Nr. următor)

Instalarea d-nel Flori ca 
Bagdaza** titulara 

departamentului sănătății

BUCUREȘTI, 27 (Ager- 
pre?) Azi la amiază a avut 
loc la Ministerul Sănătății In 
cadrul un deosebite solemni
tăți instalarea d nei Dr. Flo
riei Bagdazar noua titulară 
a departamentului.

A luat parte domnii Dr. 
Petru Groza președintele 
consiliului de miniștri, prof. 
Constantinescu-lașl, fostei mi
nistru Interimar al uănătățli, 
membrii comitetului executiv 
al Partidului Național Popu
lar, reprezentante ale Ftde- 
rației Femeilor Democrate 
din România precum șl nu
meroase personalități din via
ța politică.

Economatele vor livra sa.arlatllor 
mărfuri cu i

Potrivit nouel legi pentru reor
ganizarea econom ițelor, mărfurile 
de consum cu durată tn care tn- 
tră I mnelr, îmbrăcămintea ca și 
a tico el« alimentare necesire a- 
provizlonărli ds iarnă, vor fi li
vrate talariațllor ca plata tn rate.

Ratele nu vor fl mii mld de 
trei luni și mal mari de zece luni.

Patronii sunt oblig 'ți să rețină 
dlo salar și să verse economatu- 
lul ratele stabilite.

Reținerile din salarii pestru 
mărfurile acordate tn rata vor II 
privilegiate și opozabile ori căror 
altor proprirl de orice natură.

Conducătorii întreprinderilor vor 
fl datori a face reținerile din sa
larii șl a le rambursa economate- 
lor, fără nici o altă formalitate

plata In rate
■ rămânând direct răspunzători pen- 
) tru sumelo nereținute sau reținute
■ și nsvărsate tn termen de trei 
1 zile dela plat i salariilor.

Salarlatîl casnici 
au drept la 

concedii plătite
BUCUREȘT1 (Ag” preș), 

Uniunea Sindicatelor Unite 
ale sala lațllor casnici a dat 
un comunicat prin care a- 
ratâ câ personalul casnic 
are drept la concedii plâtlte 
dela 14 zile la o lunâ, după 
vârsta salariatului șl nurrp l 
dapâ un an serviciu la ace- 
laș pat’on.

Continuarea Conferinței Regionale 
a femeilor Slndlceiîdo Sta Județul Alba—HunedoaraY

Rapoartele delegatelor
— Stimularea măririi producției
— Demascarea actelor de sa

bota] șl a speculanților.
— Intensificarea muncii cultu

rale pentru lămurirea femeilor 
muncitoare de rolnl lor tn pro
ducție, tn familie, și pe teren po
litic, mal ales, pentru deplina vic
torie a B. P. D. tn alegeri.

Au urmat rapoartele fiecărei de
legate tn parte, care au arătat 
realizările greutățile în
tâmpinate cât șl greșelile făcute.

A făcut profundă Impresie ra
portul de activitate a resorturilor 
femeaine din Petroșenl șl Hune
doara, care au arătat munca în- 
eununată de succes a activistelor 
sindicaliste din acele resorturi, 
pentru Înființarea de cămine, bib
lioteci șl pentru antrenarea tu
turor femsilor sindicaliste tn lup
ta pentru alegrile parlamentare.

Ședința s’a sfârșit la orele 18.30

Ia dop! amiaza zilei de 25 Sept, 
a. c. a continuat conferința fe
meilor Sindicaliste, din jud. Albz- 
Hunedotra, trecându-se la al doi
lea punet dlo ordinea de zl .ra
poartele de activitate ale respon
sabilelor resorturilor femenlne*, 
din diferite siadicate.

Ședința se deschide de preșe
dinta conferinței tovarășa Elena 
Stoia care face apelul delegatelor.

Suit prezente, responzabilele 
resorturilor femenlne din cele 111 
sindicate câte cuprinde secretari
atul Reg. Deva. «

Tot. KOkflsi secretarul Regio
nalei Deva, arată că din rapoar
tele primite până tn prezent, cât 
șl dia controlul făcut pe teren, 
rceae că resoartele femenlne, nu 
primesc ajutor la desjuns d<n 
partea sindicatelor, comitetelor de 
fabrici sau instituții, sunt lăsate 
să se descurce singure, mulțu- 
mhdu-se a numi o rssponsabliă, 
fără a I se da un resort ajutător, 
pentru a putea duce munea cu 
mal multă eficacitate.

Se pare că veche* mentalitate 
a bărbaților, de a considera pe 
frmei ca Inferieare, mai persistă 
Încă la unele sfedlcate, fapt care 
face pe femei să fie timide, ta ac
țiunile lor pe plaa sindical.

Totuși, s’au făcut șl frumoase 
realizări. La Petroșani, Petrii*, 
Cugir, fancțloneaM cămine de zl 
unde mamele muncitoare tșl aduc 
copiii, care sunt hrăniți tn condi- 
țluni satisfăcătoare. ș> educați in 
spiritul luminos al democrației. Le 
LudsuI, Loaea și Petregti, deaie-

Femeile din Valea-Jiului 
Uuptă pentru combaterea speculei

m cadrul F. D. F. R. din 
Petroșenl un grup de femei 
din fânul acestei organizații, 
s’a deplasat zilele trecute cu 
uu camion la Tg.-JIu de unde 
■ adua mal multe mii de leg. 
de zarzavat, pe care apoi 
le-a distribuit pe prețuri mult 
reduse fa(ă de cele existente pe 
piață. 
Pentru a- șl putea continua acți
unea pornită contra speculei din 
localitate, F.D.F.R, a deschis 
In piața Petroșenl un chioșc 
alimentar intitulat „Aprovlzlo-

Cetățene,
Fratele tău suferă 
greu din cauza 
secetei.

AJută-l! 

menea sunt tn curs de organizare 
asemetea cămine. Cantine func
ționează tn flecare întreprindere.

Pe plan cultural s’a făcut dea- 
senenea nn pas tnainte.

Au luat filată școli de analfa
bet), s’*u înființat biblioteci, unde 
participarea din zi ta zl mal nu
meroasă a femeilor, arată cât de 
necesare erau acsstea.

S’au creiat echipe culturale care 
doc lumină tn satele pline tncă 
de besna Întunericului iar sportul 
a început să câștige șl pe o parte 
din femeile sindicaliste.

Sânt multe de făcut — spune 
tov. KtJkfisy, — dar, îmbucurător 
este făptui, că toate aceste prob
leme arzătoare pentiu femei, au 
început să devină e realitate, tn 
conștiinjele lor.

In numele tuturor delegatelor, 
tov. KOkOșy tșl la angajamentul 
de a duce lupta mal departe, ptr.

Universitatea muncitorească din 
Petroseni și-a deschis cursurile

Li 15 SEPTEMBRIE a. c. s’au 
desch's la Carlnoal M incit orez $ 
din Petroșenl Careurile Ullvarsl- 
tățll Muncitorești la ca*e participă 
tn acest an un mare număr de 
muicltorl dia toată Valea Jiului 
(Aolnoasa, Valeai, Lupani, Lu
nea, Petrila,

Lecția de deschidere a ținut-o 
tiv. lag. Emil P. Mareș, respon
sabilul Ualversllățil deipre „E- 
nergla atomică**,

A mal vorbit tov. Jercău I. din

Se introduce obligativitatea unui stagiu de 
doi ani la țară pentru toți absolvenții 

facultății de farmacie și medicină
■n proces de lege prin care 
se introduce obligativitatea u- 
nui stagiu de doi ani la (ară 
pentru toți absolvenții facul
tății de farmacie și medicină 

In felul acesta se speră a se 

putea remedia efectele gra
velor boli sociale care fac 
ravagii la mediul rural.

• La Ministerul Sănătății 
se află in curs de elaborare 

narea Gospodinei* unde sunt 
vlndute cu prețuri ieftine tu
turor cumpărătorilor diferite 
articole alimentare.

II-
— Urmare din pag. 1. — 

după care cos Jugul este 
sat tn groapă in timp ce stin
dardele aplecate ti adaceau 
ultimul salut iar fanfarele Îm
preună cu asistența executau 
imnul minierilor.

Manifestația
Djpă termiaarea proceslua’i 

participin|ll coiitltulțl ta grupuri 
au mialfeitat pe străzile orașului 
Petroșenl cerând ped*pilrea exem- 
piară a teroriștilor reacționari care 
atentează la viața coad icătorilor 
șl a membrilor Partidului Comu
nist Rrmâa, precim șl stârplrea 
dia rădăcitii a rămășițelor faiclste 
reacționare grupata In jurul Iul 
Maalu șl B ttiaau.

Ca această ocazie Regionala 
Valea Jiului a P. C. R, a primit

cântece, sce- 
termlat cu

aiul II, deipre Importanta ex- 
cnslel făcută la Brașov—Bicu- 
rești tn luna Iulie.

Diyă onferlnțe tov. Rioți a 
a aijat un scurt program artistic 
cu câteva recitări, 
netă. Serbare s’a 
Internaționala.

Cursurile se vor
LUNEA șl JOIA 

localul Sindicatului Miaier dia 
Petroșenl.

MIERCUREA șl VINEREA în Id
ealul dela U. F. A R. cu anul II.

ține astfel: 
cu anul L ta

mal multe telegrame de solidari
tate din partea orginlzațlllor de 
partid din regionali care Iși ex
primi holărârea de a lupta mal 
departe pentru distrugerea defi
nitivă a reacțiunil.

24 000 oerechl de pant >fl 
ne sjsîsc din Elveția

BU2UREȘTÎ. —(Ag-j-eț) 
Pe;te cătevi z le ur neiză'iă 
sosească din E veția u i trans
pari de 24.0)3 p?fe:ln p în
țoli, lestlnatâ excluiiv ec>- 
nomafelir.

Incălță n'ntea va fi desfă
cută la pre(ul de de Lei 
140.030 perechea.
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Lucrările Conferinței da Pace BULETIN EXTEBNNU VA FI RfiZBOI...
Io Intervkwul acordat cores

pondentului din Moscova al ila
rului .Sunday Tlmes*, marele 
conducător al popoarelor sovie
tice, generallislmul Stalln, a făcut 
declarații cu privire la unele din 
prob'emele cele mai importante 
care frământă azi omenirea de pe 
întreg gh bul pământesc.

Una din aceste probleme este 
teama unui nou rizboiu, caro, 
mal ales tn ultimul timp, era cul
tivată tn mod sistematic de anu
mite cercuri imperialiste reacți
onare cu scopuri bine determinate.

Această teamă, ca o boală mo
lipsitoare, reufise să cuprindă o 
parte a omenirii, dând naștere la 
diferite confuzii.

Prin cuvinte sincere fi bine 
chlbzilte,cu claritatea care»-! este 
caracteristică, marele conducător 
al popoarelor scvletice a tmpră- 
ftiat această teamă, arătând că nu 
crede In .pericolul real al unul 
nou războ>*.

.Trebuie făcută cu strictețe de
osebire Intre larma care se face 
acum despre un război fi pericol 
real al unui nou război, pericol 
care nu există In mcme~tul de 
fa|ă".

Mai departe generallsslmul Stalin 
demarcă pe acel care .fac 'armă 
despre un nou război", ca sp'onl 
militari șl politici, arătând că scopul 
urmărit de ei este de. a înspăimânta 
ca spectrul războiului pe unii dintre 
oamenii polltld naivi* pentru .a-șl 
ajuta astfel guvernele să smulgă 
dela eontra agetrți mal multe con
cesii."

Din arsenalul propagandls" 
tic aJ acestor iplonl militari șl 
politici făcea parte și sperietoarea 
cu tromba atomică. Pe măsură ce 
larma In jurul unui nou război 
creștea acești «spioni* lansau fel 
de fel de reportagll înspăimântă
toare despre bomba atomică lă
sând să se Înțeleagă că .războ
iul* va fl câștigat de acei care 
posedă această bombă.

[n această privință, Stalln de
clară că ou consideră bomba a- 
t om ici drept o forțâ a/ât de se
rioasă ar^tâad că .bombele ato
mice sunt destinate pentru los- 
păimântsrea celor cu nervii slabi* 
fi că .ele nu pot decide soarta 
unui război*. Stalin arată clar că 
împotriva bombei atomice există 
.cel puțin două remedii: a) stă
pânirea moaopollstă a bombei a- 
tomice pu poate să dureze mult; 
b) întrebuințarea bombei atomice 
va fi Interzisă".

Declarațiile lui Stalln prin care 
își exorlmă încrederea în pace 
au fost primite cu simpatie șl 
entuziasm de către țoale popoa
rele lumii.

Toate popoarele Iubitoare de 
pace șl libertate; IșI pun încrederea 
tn cuvintele acestui mare bărbat de 
stat care a știut să ducă poporul 
sovietic din victorie tn victorie 
până la făurirea puternicului stat 
sovietic de azi șl a știu! cu atâta 
măestrle să dea lovitura de gra
pe fascismului cotropitor german.

Faptele au dovedit că Stalln 
nu a*a înșelat niciodată In preve
derile sale baza'e pe teoria știin
țifică mvx'sto lenln stă șl dacă 
S'alln crede că nu va fi război, 
NU VA Fl

Vâșinski constată triumful punctului de vedere 
sovietic în hotărîrea americani de a 
cere României compensații parțiale

PARIS, 37 (Age-pres). Cores
pondentul special al rgentiei Ager- 
pies transmite;

Ședința de eri dim. a comi- 
siunii economice pentru Balcaai 
;l Finlanda a început având pe 
ordinea de zi examinarea art. 24 
paragraful 4 din tratatul de pace 
cu România.

Președintele comirfunii a anun
țai să la acest paragraf s’au făcut 
mai multe propuneri: o propu
nere americană, una britanică, 
una fransesă |l o propunere so
vietică.

Luând cuvântul pentru a răs
punde delegatului american Thor, 
delegatul sovietic Vâfinsk', a a- 
mintit că ținând seamă de cobe-

Presa mondială comentează favorabil 
dedarafiila Generaiissimului STALIN

In Canada
OTTAWA, 27, (Agarprea) Co

respondentul agenției Tass trans
mite că presa canadiană a pu
blicat răspunsurile generalisimu
lui Stalln sub titluri puternic re
liefate. Toate stoțiunlle de radio 
sanadlene au difuzat tn zilele de 
24 fi 25 Septembrie textul com
plect al răspunsurilor generalisi
mului Stalin șl subliniind că Stalln 
nu vede un pericol real al unui 
nou război,

Numercfl comentatori din presa 
sanadlană cred că declarațiile iul 
Stalln cu privire la război au u- 
șurat In mod considerabil tensiu
nea Internațională.

Comentatori! recunosc tn mod 
fă(is că teama unul nou război a 
fost In mod special fn Canada 
unde mașinațiile unei vaste pro
pagande a unor anumite cercuri 
pregăteau opinia publică pentru 
un război împotriva Uniunii So
vietice.

Numeroase ziare comentează tn 
editorial declarațiile Iul Stalln evi
dențiind că răspunsurile sale la

Federația sindicală mundlal! împotriva războiului 
Grecia exclusă din F. S. M.

NEW-YORK. — Comitetul 
Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale muncitorești în
trunit Joi la New York a 
adoptat In unanimitate rezo
luția de a adresa un apel ce
lor 70 milioane dr membri ai 
săi de a aduce la cunoștință 
guvernelor respective hotărâ
rea lor de a se opune pregă
tirilor pentru un nou râzbolu.

Rez )luțla cere membrilor 
săi să l"f'ângă forțe'? fasciste 
șl reacționare care amenință 
pacea lumii șl susțin aceiași 
Ideologia fascistă șl nazistă.

S’a hotârîf să se refuze 

llgeianfa României Uniunea (So
vietică dintfun spirit de dreptate 
a cerut României numai repara- 
tlunl parțiale care însumează a- 
proximativ a 5-a parte din pagu
bele suferite. Logica americană a 
fost diferită când a cerut com
pensații integrale mal ales țleând 
seamă că o mare parte din pa
gube devin din bombardamentele 
aliate Intr’un moment când poate 
nu erau absolut necesare pentru 
ducerea războiului căci trapele 
sovietice Intraseră deja In Ro
mânia.

Vâfloeki constată triumful punc
tului de vedere sovietic in hotă
rârea americană de a cere Ro
mâniei compensații parțiale. D-sa 

nota corespondentului britanic au 
stârnit Interesul lumi' întregi.

Ziarul .OTTAWA CITIZEN" 
subliniază In mod special semni
ficația declarației Iul Stallr asupra 
inexistentei unui pericol real al u- 
nul nou război. Deasemenea se 
scoate In evidentă declarația asu
pra posibilității unei cooperări 
trainice foire Uniunea Sovietică și 
democrațiile occidentale.

In Suedia
STOKHOLM, 27 (Agerpres) 

Coresponder tul agenției Tass a- 
rată că întreaga presă de cri din 
Capitala Suediei a publicat la loc 
de frunte răspunsurile Iul Stalin 
la chestionarul corespondentului 
din Moscova al ziarului Sunday 
Tlmes Alexander Werth. Comen
tând aceste răspunsuri ziarul .Ny- 
dag* scrie tn editorial: Declarația 
lui Stalln este încă o confirmare 
a fermei hotărâri a Uniunii So
vietice de a apăra pacea mondială 
și de a desvolta relațiile amicale 
cu celelalte țări.

• • *
LONDRA, 27 (Agerpres) Co-

Oreciel dreptul de a fl repre
zentată în Federație, până 
când guvernul Grec va res
taura libertățile muncitorești, 
Iar muncitorii greci vor avea

Delegația română la conferința 
de Price sc va înapoia la Paris

Delegația română la Con
ferința de Pace ee va tnapola la 
Par's armând ed tosratcă tn ca
pitala Frânt»I tn cursul silei de 

se miră de sensul fl tonul dis
cursului delegatului american d. 
Thor.

Referitor la acest discurs dele
gatul Uniunii Sovietice Vâșlnskl 
amintește că generalul Msllnovskl 
a semnat armistițiul cu România 
pentru toți allațU după cum gene
ralul Eisenhawer a semnat sirgur 
armistițiul cu Italia.

In continuare Vâșinik’ vorbește 
de reducerea acordată României 
de către Uniunea Sovietică In 
cadrul plăților pentru reparații, 
dar, continuă d-s>, noi du putrm 
face un exces de generozitate 
pentru a face plăcere gentleme
nilor cari cer compensații inte
grale.

reipondentui agenției Tass tran- 
im'te că trecând fn revistă co
mentariile internaționale făcute a- 
suora răspunsurilor lai Slalin la 
chestionarul lui Alexander Werth 
ziarul Yorkhișe Poat scrie că de
clarațiile lui Stalln eă .nu crede 
in pericolul unul nou război* au 
cauzat o adâncă impresie în multe 
țări de pe glob.

In Olanda
HAOA, 27 (Agerpres) 

Corespondentul a gen (iei 
Tass transmite că posturile 
de radio olandeze aa difu
zat in cursul zilei de eri 
răspunsurile lui Stalin la 
întrebările puse de Aiexan- 
dei Werth Numeroase ziare 
de astăzi au publicat la loc 
de ftuate răspunsurile Iul 
Stalin sub titluri puternice 
reliefate de pildă; „Stalin 
na crede In realitatea unui 
nou război', „Bomba ato
mică nu poate decide soarta 
războiului', „Cooperareain
ternațională este temelia u- 
nei păci durabile'.

dreptul de a se organiza liberi* 
Comitetul executiv șl a rea
firmat cererea de a se aplica 
sancțiuni economice contra 
Spaniei franchlste.

Marți. Delegația română va ră
mâne la Parte atât timp cât o 
vor cert lucrările Conferinței de 
Pace fl apărarea Inttreeeior țârii.
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BELGRAD, 27 (Agerpres) 
Corespondentul agenției Tass 
transmite că răspunsurile lui 
Stalin la nota coresponden
tului din Moscova al ziarului 
Sunday Times au fost publi
cate la loc de fiunte atât în 
presa din Belgrad cât și In 
ziarele din provincie. Postul 
de radio Belgrad precum șl 
alte stațiuni de radio Iugo
slave au difuzat aceste de
clarații in câteva rânduri. Po
pulația a cerut textul complect 
al răspunsurilor generalisi
mului Stalln șl întreba cu 
nerăbdare când vor apare a- 
ceste declarații în presă a 
doua zl. Băețli care dist lbue 
ziarele au avut o zl fericită 
șl un câștig remarcabil. Lu
mea s’a adunat pe străzi dis
cutând cu însuflețire răspun
surile generaiissimului Stalln.
• Postul de radio Sofia a 

anunțat Joi noptea că repre
zentanții Bulgariei și Româ
niei au semnat la Sofia un 
acord prin care se reglemen- 
tază navigația pe Dunăre și 
dealungul coastei Marea- 
Negre.
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• Sindicatul ziariștilor pro
fesioniști din București, la 
propunerea delegaților de re
dacții a hotărît ca toții zia
riști profesioniști Bă cedeze 
salariul pe o zi penhu mă
rirea fondului de ajutorare a 
regiunilor lovite de secetă.
• Tov. Emil Bodnăraț 

Secretarul general al Preșe
dinției Consiliului de Miniștri 
a primit pe d nli Banco loc
țiitorul ambasadorului Iugo
slav și Huile prim secretarul 
misiunii americane la Bucu
rești.
• BUCUREȘTI. In ziua de 

4 Octombrie 1944 ora 10 
dim. se deschide prima con
ferință pe țară a Uniunii Sin
dicatelor de artiști scriitori 
șl ziariști. Conferința se va 
ține 11 sala fostului senat din 
Bul. Elisabeta 25.
• S’au lansat mandata de 

urmărire și arestare contra 
lui B?cșa Mălin, Mlhai Făr- 
cășanu și Vlntila Brâtianu, 
tmplicați In afacerea organi
zațiilor ,S- manele Negre* șl 
.Graiul Sângelui*.
• In cursul săptămânii vii

toare vor fl definitivate luc
rările pentru întocmirea lis
telor de candidați Iu cadrul 
B. P. D.

Până In prezent s’au sta
bilit cjpii de liste.
• BUCUREȘTI, 27 (Ager- 

pics) In sala de festivități a 
Liceului M hai Vdenzul s’a 
deschis cri dim. conferința pe 
țară a secției femenine din 
Partida! Național Popuhr.
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