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NOUL STATUT
AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI

întărirea aparatului de stat
CombaUrea necruțătoare a corupției și a birocrat smalui, 
ImbunStatirea condițiilor de viată șl de muncă a tuturor 

salarlatUor publici.
(Din platforma-progrcm a B. P. D

Ședința Comitetului Județean Electoral
Hunedoara, a B. P. D. y

cu. presedlnfli șl secretarii secțiilor A

la Monitorul Oficial Nr. 220 
dm 22 Septemvrie 1946, s’a pu
blicat noul Statut al Funcționa
rilor Publici.

Apariția lut era de mult aștep
tată de funcțtondrlme pentrucă 
dela el se spera lecuirea tutui or 
relelor eaazate de statutul din 
1923 șl codul din 1940.

Șt speranța lor n’a fost în
șelată.

Noul statut cuprinde o serie 
de dlspoelțlunl slmlare cu cele 
euprinse în statutele C.F.R., P. 
T.T., P.C.A., C.A.M. șl a sala- 
riaților comunali șl earl pol fi 
eoaslderate ea revoluționare față 
de ule euprinse în statutul din 
1923 șl codul din 1946.

Funcționarii nedreptățiți la a- 
vansărl prin statutele anterioare 
sânt leabllltațl prin noul statal.

Pe lângă titlul de pregătire, 
veeldmea este un element de bază 
te nu mal poate fl negi jet ca 
fa frecat — la ealcularea sala
riului de bază și deel toți cei ce 
aia fost nedreptățiți In trecut fn 
ce privește clasa de salarizare, 
își vor primi o clasă cortspon- 
sătean acestei vechimi.

Pe lângă acestea se mal pre
vede câ funcționa ral urmează să 
fie încadrat fn futțianea pe care 
a tndepltnlt-o efectiv la apariția 
legtl chiar dacă avea un giad 
tHferlor.

Desigur titlul de pregătire ră
mâne an factor determinat în 
atribuirea funcțiunilor, totuși 
unt stalul deschide poarta șl 
pentru tltmentele valoroase fără 
titluri, de a ocupi deadreptnl 
oricare treaptă din Ierarhia di
feritelor funcțiuni pentru a-șl 
pune capacitatea In strviciul In
teresului obștesc.

Prin această dispoziție noul 
statut îmbracă o htlnă dintre 
eele mal democratice.

O justă ap'tclere awpra uuei 
legi se poate face numai dopă 
ce a fost aplicată, totuși despre 
atest statut — a cărui aollcare

0 nouă cantitate de 500 kg. talpă 
descoperita la locuința Iul Baciu ion J 

directorul fabrice! „Ardealul** din Orițtie

«a locuința lui Baciu Ion, 
electorul fabrice! .Ardealul" 
din Orâște, binecunoscut a- 
bcerist și speculant de măi- 
tarl dosite, poliția din Orfiștle, 
■ întreprins o nouâ perche
ziție. Cu această ocazie s’a 

este fn funcție încă de dlspozl- 
țlunlle a vri-o 3 jurnale ale 
Consiliului de Miniștrii, ce ur
mează încă se apare șl să regle
menteze: minimul de existență, 
categoria de localități șt stabili
rea funcțiunilor technlce — totuși 
se poate spune că el a fost pri
mit cu multă bu:urle de toate 
categoriile de funcționari.

Chiar dacă partea materială 
el nu o poete rezolva momentan 
în mod satisfăcător, prin dlspo- 
tlțlunile pe cari le conține șl a 
principiilor cari stea la baza Iul, 
el văd o garanție câ toate nea
junsurile pe cari au trebuit să 
le îndure în trecut vo' fi elimi
nate în curând șl nu departe es
te timpul când vor putea să da
că o viață demnă de om șl să 
fie la adăpost de orice griji.

Convingerea aceasta le-o tn- 
tăiește constatarea ne care o fac 
din cziprlnsal textelor șl a ex
punerii de mo'lve care însoțește 
statutal, că sindicatele de func-

Z&voianu Gașpar
Președintele Sindicatului 
Funcționarilor Publici 

din jud. Hunedoara
ConBntrare In pa» 2-a

Intr’o mare adunare de protest, Y 
Populația orașului Deva. Înfierează, atentatul comis 
de bandele huliganice in contra conducătorilor 

P. C. R. Regionala Valea Jiului
Ia seara de 2 Octombrie a. c. 

In sala teatrului .Progresul" a 
avut loc o mire adunare de pro
test a populației din orașul Deva 
în contra încercării bandelor hu
liganic: puie In slujba reacțlunel 
de a asasina pe secretarul Re
gionalei Valea-Jiului a P.CR. tov. 
Muj'c Mihal, cu care ocazie a 
căzut la ditorle tov. Penei Fnn- 
clsc și a fost grav rAntt tov. 
Butnaru șoferul mașinal.

Printre numeroasa asistență, 
remarcăm prezenta d-lul Dr, At- 
mășan, prefectul județului, a tov. 
Ooillan, primarul orașului Deva

descoperit încă o cantitate 
de 479 kgr. talpă dosită.

Sabotorul Baciu iste de- 
puj la Penitenciarul din Deva 
și urmează ca In z’ua de 9 
Octombrie să fie judecat de 
Instarța Specială de Sabotaj 
de pe lângă Tilbunakl Deva.

Marji 1 Oct. a. a avut loc 
la Deva ședința C< mltetulul Ju
dețean electoral H medoara a B. 
P. D. cu președinți* î< secretarii 
secțiilor comitetului.

Tov. Gârbovan, face o dare de 
seama asupra felului în care a 
decurs a doua ședință pe țară a 
președ nților șl secretarilor g-rall 
al Comitetelor Județene a B, P. 
D., ținută in zilele de 24 și 25 
Sept. a. c. la București, arătând 
sarcinile cari revin județului nostru 
In faza a doua a campaniei elec
torale.

Tov. Dr. Rădulescu, președin
tele sec|lel de propagandă, face ua 
raport de activitate al acestei 
secții, arătând munca depusă, 
greutățile întâmpinate șl realizările 
obținute In muncă ta decurs de 
o săptămână.

Trasând planul d*? muncă pe 
viitor, fa.e unele sugestii șl pro
puneri, cari, discutate, au fost a- 
probate de Comitet.

Urmează apoi raportul secției 
administrative făcut de dl Popa, 
după care tov. Anagnastopol, se
cretarul secției economice, făcând 
raportul secției, supune discuției, 
aaumlte probleme economice, de 
ordin local șl general.

șl a altor Intelectuali progresiști.
Deasemenl, armata este pre

zentă la această adunare.
Au luat cuvântul prleiena Vldu 

din partea femeilor democrate, 
Dr. Msrfonosty din partea U, P. 
M., Lt. Vulcan, din partea arma
tei democrate, tov. M halcta tn 
numele B. P. D. șl dl. Dr. Caba 
In numele Apărării Patriotice.

Vorbitorii, fn cuvinte impre
sionante au înfierat acțiunea cri
minală a reacțlunil, care văzând 
că II fuge pământul de sub pi
cioare, recurge la asasinate or
dinare.

Mulțimea, fntr'un singur glas 
a arătat prin manifestarea spon
tană de protest, că cale alături 
de forțele cu adevărat democra
tice șl că va lupta din răsputeri 
pentru distrugerea ultimelor ră
mășițe reacționare tn alegerile 
care vin.

S’a votst o moțiune de pro
test trimisă Min'st'rului de In
terna tn care s’a cerut pedepii- 
rta exemplară a vlnovațlior pre
cum șl a acelora care din um
bră uneltesc și pun I» calc asa
sinate împotriva conducătorilor 
clasei muncitoare.

Printre cei cari au participat la 
discuții au fost șl prietenul Dr. 
Augustin Almășan, prefectul Ju
dețului, tov. Bularlu Virgil, secre
tarul g ral al Comitetului Județean 
dJ dr. Viorel Ciocan, prietena El- 
vira Almășan, etc.

Au mai fost prezentate rapoar
tele secțiilor electorale și finan
ciare, de către dl Dr. Viorel Cio
can, respectiv dl Maior Filip.

Dopă ce se fac unele transfe
rări de titulari îitre secții, se dis
cută problema electorilor, repar- 
tiaându-se pentru fiecare partd

Marea adunare a Blocului 
Partidelor Democrate din Jud. Alba 
Au participat zeci de mii de cetățeni, Dl. primministru

Dr. Petru Groza, deputatul eDglez Platts-Mills s. a. 
„Mergând pe dramul înfrățirii intre to,i cetățenii acestei țări 
noi vom face an mare pus înainte pe calea progresului*’ 

a spus dl Dr. Petru Groza

ALBA 1UL1A, 1 (Agorpres) Blo
cul Partidelor Democrate a orga
nizat la Alba-Iulia o mare mani
festele populară la care au par
ticipat zeci de mii de plugari din 
toate usghiurlle județului și în 
cadrul căreia au fost înmânate 
titlurile de proprietate la 12 060 
plugari din jud. Alba.

Au fost prezențl d. Dr. Petru 
Groza președintele consiliului de 
miniștri, Romulus Zăronl, ministrul 
agriculturii, general C. Sănltescu, 
deputatul englez Jobn Platts-Mills
I. P. S. S. Partenie Clopron epis
copul armatei și alți fruntași ai 
Intelectualității din regiune.

După cuvântul d-lul Bucur Emil 
prefectul județului, șl altor frun
tași al autorităților locale au vor
bit d. profesor universitar Dalco- 
vlcl, decanul facultății de litere 
din Cluj șl d. Romulus Zăronl 
ministrul agriculturii care a spus 
între altele : După acest mare act 
de dreptate socială vor urma multe 
alte acte pentru dezvoltarea so
cială și politică a plugărimll din 
România. Reformele de realizat 
sunt deja înscrise în platforma 
program a Blocului Partidelor 
Democrwe tn scopul rldleăril e- 
eonomlce și politice a plugărimll 
noastre. Ajaogâad deci la înce
putul unui drum aurit, vă rog să 
luați aminte: alesă plrgărească 
are porțile deachise ca să poată 
ajunge la cea mal înaltă treaptă 
politică șl la desăvârșirea sa so
cială așa cum se cere unul popor 
harnic tn (ara Iul. Mergeți pe a- 
eest drum eare este drumul unu| 
popor liber, alături de celelalte 
olase sociale pentru ca cu toții 
împreună aă realizăm adevărata 
democrație In țara noastră.

La sfârșit a luat cuvântul Dr. 
Petru Oroza preșrdlnt'le consi
liului de miniștri care după ce a 
amintit de o altă minlfestațle ■ 
alugjrlmll din ziua de 1 Decem
brie 1918 când veniseră i ici va
luri de țărani din toate eolțurlle 
Transilvaniei șl cttnd aceștia al

din B. P. D. și pentru F. D. F. R 
numărul electorilor pe care trebue 
că I prezinte. Se trece apoi la 
desbaterea problemei delegsților 
și snpleanțiior. care vor asista din 
partea fiecărui partid la secțiile 
de votare în timpul votărlier.

S’au mai discuta, obleme In 
legătură cu femeile șl tineretul, 
după care, ședința ia sfârșit, ho- 
tărîndu-se data viitoarelor ședințe 
ce se vor ține cu președinții și 
secretarii de plăți și cu președinții 
șl secretarii secțiilor Comitetului 
Județean.

teptau în zăpadă cuvântul orato
rilor bancheri cari în acest timp 
discutau Intr’o sală încălzită a 
precizat:

Reforma agrară care s’a făcut 
in Martie anul trecut nu este fă
cută de mine și nici de prIetenH 
mei. Ea este începută de vechii 
revoluționari Horia, Cloșca șl Cri- 
șan, de Av<am laccu șl pandurii 
lui Tudor Vladimirescu cum șl de 
cel 11 000 de țărani cari tu 1967 
au murit pe câmpul de luptă 
pentru a dobândi pământul pe 
care l’au muncit pentru alții. Du
mneavoastră care veți primi titlu
rile de împropilttărire azi ați a- 
juns definitiv și legal fn stăpâni
rea acestui pământ fără noul re
voluții șl vărsări de sânge în a- 
fară de acelea ale mai firilor po
meniți șl ale muncitorilor omorîți 
la Gri vița șl Lupsnl. D. Dr. Petra 
Oroza a încheiat spunâad: „Mer
gând pe drumul înfrățirii Intre 
toți cetățenii acestei țări noi vom 
face un mare pas înainte pe ca
lea progresului*.

Sentința In procesul 
Organizației subversive 

„Românie Flreascft*
SIBIU, 1 (Agerpres). ZA 

lele trecute tribunalul Curții 
Marțiale din Sibiu a jude
cat procesai incuipaților a- 
parflnând organizației sub
terane denumită .România 
Firească“ care se ocupau 
cu pregătirea de acte tero
riste și oolpoltarfa de știri 
tendențioase. A fost cou- 
dfimnat Baciu Nlcolae la 8 
ani muncă silnică, Viâdeonu 
A/on șl Chir Ud Ion la un an în
chisoare corecțlonald, hitle- 
ristul Kletn Silviu la 5 ani 
muncă sllntcâ și Krasnie 
Iostf la 2 ani închisoare 
corecționald.
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eori moi Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Echipele culturale la sate
Organizate de B. P. D

Duminică, 29 Septembrie a. c., 
echipa de teatru a B. P. D. din 
plau Orățtle, s’a deplasat in co
muna Dâncu Mare unde a dat o 
reprezentație teatrală, țăranilor, 
aduna(l ta curtea școlii primare. 
Deschiderea spectacolului o (ace 
tor. Mircea Vas’le care arată Im
portanta fl felul cum înțelege gu

vernul actual, să pun# arta in 
slujba poporului.

La plecare, mulțimea, la-a făcut 
o caldă manifestație de simpatie, 
rugându I să mai vinătn mijlocul lor

Tot in aceeași zl, echipa s’a 
deplasat șl in comuna Turdaș cu 
acela* program, cbtloâcd acela* 
succes.

Uni Formele școlare 
nu sunt obligatorii
Ministerul Educatei Națio

nale comunică următoarele :
Față de unele știri eronate 

sau cu caracter tendențios 
apărute In unele ziare, minis
terul Educației naționale dă 
cea mal categorică desmlnțlre 
cu privire la obligativitatea 
din partea tuturor părinților 
de a confecționa uniforme 
școlare elevilor de curs pri
mar șl secundar.

Medicii Veterinari din iud. Hunedoara 
edează 10% din salarul lor lunar, 

timp de 10 luni
timeLr secetei.

Gestul de înalt patriotism 
al medicilor veterinari cari a« 
Ințe'e* ol se încadreze In ma
rea operă de ajutorare între
prinsă de cetățeni Jntreget 
țari pentru înlăturarea foame
tei, este demn de urmat.

|\,a apelul făcut de comite
lui județean de ajutoare a 
regiunilor lovite de secetă, 
medicii veterinari din întreg 
județul Huaedoara au hotârlt 
ră contribuie cu 10 la sută 
din salarul lor lunar timp de 
10 luni pentru ajutorarea vie-

FEMEILE DIN VALEA JIULUI
Intensifici acțiunea de ajutora
rea populaflei din regiunile 

bântuite de secetă

□

Prins că aastrăgea materiale din vagoane

Manistul Nihai Dionh'e magazioner la gura Cugir, 
a fost arestat

El a sustras din colete, ziare „Scânteia" iu valoare de 1.700.000 lei și alte 
materiale in valoare de zeci de milioane

Sesizați că de mai multe 
luni se sustrag mereu diferi
te materiale din vagoanele și 
coletele sosite in gara Cu
gir, Adj. Căleanu, șeful pos
tului de jandarmi din Cugir, 
insotit de reprezentanții Sin
dicatului muncitorilor meta- 
(urgiștl dela Uzinele C M.C.- 
Cogir, au întreprins o per

Primim spre publicare dela Regionala de Informații 
Sibiu, următoarele:

cheziție la domiciliul magazi
onerului gării, Mlhai Dionlsie, 
meubru al P. N. Ț.-Maniu, 
unde au găsit materiale sus 
tras?, In valoare de zeci de 
milioane.

In urma cercetărilor s’a 
constatat că el a sustras din 
colete, ziare „Scânteia" In 
valoare de 1.700 000 lei, din 

care o mare parte au fost 
găsite ascunse la locuința lui.

Deasemeni s’au mai găsit: 
oțeluri prime, venite pentru 
uzinele C. M. C.-Cugir; 30 
m, pânză, venită pentru eco- 
nomatul muncitorilor dela C, 
M.C , clei, sedă cristalizată 
și alte materiale.

In urma acestor fapte, 
Postul de Jandarmi i-a dre
sat actele și l-a înaintat par
chetului, pentru a fi deferit 
ustlțlel.

Duminecă 29 Sept. a. c. a 
avut loc la Pefroșeni un 
meetlng organizat de F.D.F.R. 
In cadrul căruia s’a ales co
mitetul pentru combaterea ur
mărilor dezastruoase ale se
cetei.

Au vorbit despre Importanța

De vorbă tu corespondenții
Tov. Ciișan Benedlct — Lonea
Până acum noi n’am primit altă 

c*reipond«nță din care apul că 
ne-ai trimis-o decât cea privitoare 
la prestarea voluntari a câte u- 
nul sau mal multe „șuturi" din 
psrtea femeilor membra ale U. F. 
A. R.-ulul din Lanea. Acesta s’a 
publicat de atunci.

Mal scrie-ne șl pe măsarl ce 
vom primi materialul, noi 11 vom 
publica.

acestei aciiuni: d-na Gilga- 
rescu, preot. Moșie, preot. 
Nokl, tov. Herman, prietena 
Badea șl tov-a Șueser care 
a comunicat adunării hotflrl- 
rea femeilor muncitoare din 
Livezenl de a presta câte o 
jumătate de șut In producție 
iar bărbații câte un șut lunar 
ale căror beneficii să fie des
tinate acestor acțiuni patrio
tice.

j Frizerii din Deva
Fvor lucra Duminecă 6 Ort. 
pentru ajutorarea regiuni

lor lovite de secetă
Conform hotărârilor luate 

la sindicat, toate frizeriile dta 
Deva, vor lucra Duminecă • 
Oct, In folosul celor din re
giunile Înfometate.

Noul Radlo-clandestini
1. lom Pașca, Agent de politie, 

Alba lulla, Str. Regina Maria 
Nr. 14.

2. Gsluț Rozilla, casnici, Alba 
lulla, Str. Regina Maria Nr. 14.

3. Klein Olzl, casnică A ba lu- 
lia, Str. Regina Maria Nr. 15

4. Grlgorie Emlllan, Aiud, Ju
dețul Alba, comerciant Str. Re
gele Ferdlnand Nr. I.

5. Zdreoghea Avram, Alud, Ju
dețul Alba, perceptor, Str. Axente 
Sever Nr 2.

6. loiif Ghlzela, Aiud, Jude (u! 
Albi, casnică, soțul O. R. A. P. 
Str. Avram lancu Nr. 6

7. Mehedlncu lian, Aiud, Ju
dețul Alba, Profesor, Str. Avram 
hneu Nr. 19.

I. Schlealoger Alexandru, Aiud 
J<ide(ul Alba, tinichigiu, Str. Av
ram lancu Nr. 42.

9. Llpovan Marls, casnici, 
Aiud, Județul Alba, Str. Avram 
hneu Nr. 41.

10 luteșl loan, funcționar, Te- 
la* Jud. Alba, Str. Avram lancu 
Nr. 1.

II. Bâraan loan, comerciant, 
Telu* Jrd, A ba Str. Calea Iul 
Tralan Nr. 90.

Tuturor II a’au aplicat urmă
toarele sancțiuni:

Despăgubiri civile 240.000 lei.
Amendă . . . 220 000 lei, 
Conflicarea aparatului.
Se atrage din nou atențiunea 

tutaror posesorilor de aparate de 
radlo-receptle, ci «unt obligați a 
|lae la Isderuâoi, chitanțele de 
plata abonameatnlul, fiind sfătulți 

tn acest s:m, de a le (Ine chiar 
snb aparat, pentru a putea fi pre
zentate, de ori care dintre mem
brii familiei.

Deasemenea, în caz de denun
țare al abonamentului, aunt obli
gați aă desființeze colectorii de 
unde, Antenă *1 Pământ, în caz 
contrar riscând a fl supuși ic:- 
lorașl sancțiuni.

Nu odată a foit cazul, când 
poiesorii de colectori de unde, 
declarau că nu au aparal, pentru 
ca ap">| tn timpul nopții să II sco
ată *1 ai-1 asculte, montându-1 la 
acești oolectorl.

In plus, acest lucru e prevăzut 
sub sancțiuni, de către Legea 
pentru funcționarea Radlo-Difu- 
ziunel.

Consilier Regloual, 
Alexandru Bldulescu.

Concurs
Asoslațlade Consum a Personalului 

dela Uzinele de Fler ale Statului dlu 
Hunedoara, publici cancurs pentru 
ocuparea urieatl a poetului de 
contabil.

Sunt preferat! cel cu practică *1 ab
solvenți a unei Școale de Comerț. Re- 
trlbuțlunlle sunt asimilate celor prevă
zute In regulamentul Uzinelor U. F, H.

Cererile însoțite de actele necesare 
se vor înainta subsemnatei Asociații 
pini la data de 1J Octosvrle IVI6.

ASOCIAȚIA DE CONSUM 
credit *1 ajutor a personalului dela 
uzinele *1 minele de fler ala Statului 

HUNEDOARA

Noul statul al
(Urmare din pagina l-a)

floaarl psbltcl fn care s'aa în
rolat ca afilia teamă la început, 
da devenit factor! atât de Im
portant! In rrgmal democratic 
de azi din (ara noastră că pe 
lângi că ll s’a dat dreptul să 
facă o lege pentru funcționarii 
publici ll s’au mat asigurat drrp 
tu! ca prtn reprezentanți! lor să 
cont'oteze șl aplicarea acestui 
stotut.

In cadrul restrâns al unul ar
ticol de ziar nu se poate face o 
expunere amănunțită a unei ope
re așa de vaste care reg'tmen- 
teoză sttuQfla la aproximativ 
600 — 700 fsnrțlcnarl, aceasta 
trebuind să se expună tntr’o se
rie de mal multe articole, putem 
spuse totuși că fn general noul 
statut aduce la tați îmbunătățiri 
simțitoare, dar mat ales s'ufba- 
șltor din mediul rural.

Astfel notarul oare tn regimul 
trecut avta o salarizare inferi
oară funcționarului dela primăria 
pe care o conducea, In viitor la 
începutul carierei va primi un 
coeficient egal cu a svbșefulul de 
birou având calea deschisă de a 
deveni prlmpretor șl subprefect.

O sltuafle șl mal bună s'a 
creeat învățătorilor.

Diploma șcaalel normale a 
fast ridicată deasupra diplomei 
de bacalaureat a celorlalte licee.

In vreme ce un funcționar ad-

Furiei- publici 
mlnlstratlv cu bacalaurlatal în
cepe ca Impegat administrativ tn 
cl III a șl eu un coeficient de 
funcțiune de 1,60 absolventul 
școlii normale începe ca învăță
tor suplinitor tn cl. VUl-a șl cu 
coef c entul de funcțiune de 2 10 
coresponzitor funcflunel de șef 
de secție, funsțlune la care un 
impiegat fn trecut dec bea ajun
gea după o vechime de 18 ani.

Daci funcționărimea se poate 
bucura di aceste avantagll, acts- 
ta se datorește numai regimu
lui democratic de azi cari a 
avut o largă ’nțelegere față de 
cauza lor, chiar dacă unit dintre 
aceștia au dat sau nu concursul 
lor la consolidarea Iul.

Dovadă despre aceasta o avem 
cu Invâțâtorlmea care a fost ul
tima categorie de salariațt care 
a dat dovezi de atașare noului 
regim.

Cu toate acestea Ouvernul 
Oroza Izvorît din acest reg m 
le-a îmbrățișat cauta lor cu toa
tă călduro, rldieânda-i In frun
tea slujbașilor șl recunoscându-le 
misiunea de apostoli al culturii 
prin fapte șl nu prin vorbe goale 
cum o făcuseră regimurile ap”se.

S‘ cuvine deci ca funcțlonărl- 

mta să sprij.ne cu toată hotă- 
rlrea regimul democratic de azi 
care în forma aceasta înțelege 
să râsplăteoscă pe s'ufltorlt sta
tului.

încheind comentarea scurtă ■ 
ncu'ul statut ținem să mai amin
tim că deodată cu publicarea ful 
Ouvernul a dat tn acelaș Moni
tor un jurnal al Constllu'ut de 
Miniștrii prin care acordă tutu
ror slujbașilor publici bugetari 
sau angajați temporari prevă- 
zuțl tn acest statut, o primi de 
activitate de 70 la sută calc via
bilă asuora salariului net prevă
zut de noul statut.

Până la tncadrarea funcțio
narilor conform noului statut, 
această primă se calmează u- 
supra salarului bugetar actual, 
adtcă cel plătit în lunile August 
șl Septemvrie 1946, diferențele 
urmând să se plătească sau să 
se s’.add la încadrare.

Contrar unor svonuri șl a u- 
nor Interpretări greșite, prima 
de activitate rămâne ca un ac
cesoriu al salariatul șl duoâ e- 
fectuarea tncadrărllor.

Comitetul Democrat Evreesc, 
Organizația locală Deva, invită pe 
toți evreii șl evreicele din orașul 
Deva, lă participe la 

MARELE MEETINO 
ce va avea loc tn ziua de 6 Oc
tombrie 1946 ora 9 dimineața ’n 
Căminul Evreesc (Strada 23 ' - 
gust Nr. 10)

Vor lua cuvântul: Delegatul 
Blocul Partidelor Drinoaratc *1 ai 
Organlzatlunlior evrceștl.

Venlțl cu toți să dovedim ata
șamentul nostru tinerii democrații 
românești. Comitet*
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VIATA POLITICA /
-------------------------------------------------------------------------------------

Deschiderea Campaniei Electorale la Heif. 3 Transmisiuni

Din Câmpul Munci!

Cuvântarea dlul colonel RSutu, Comandantul Reg. 3 Transmisiuni

Ppima Conferința a Femeilor Sindicalista 
din județele Alba-Hunedoara .

Ziua 2-a /
Alegerile care via prestată pen

tru armată o dubli importantă:
1. Sunt primele alegeri Ii care 

participă ți armata,
2. De rezultatul lor depinde 

toarta noastră.
Mai Înainte vreme armata nu 

lă»ta politică. Ea executa numai 
ordinele pe «re le primea dela 
eocducătorli tării, dar conducă
tori Interesați, conducători ne
pregătit! caii erau gata s’o ducă 
Ia pietre dacă la 23 August 1944 
la chemarea M. S. Regelui armata 
|l poporul prin luptă |l jertfe, 
a’ar fi reușit ai o salveze.

Am trecut prin faja morțll. 
Ne-am salvat datorită poporului 
tu frunte cu armata yl azi după 
te am văzut moartea cu ochii, 
noi du mai putem pune ta frun
tea tării alt guveri decât un gu
vern care să facă politica popo
rului, reprezentat prin armată yl 
popor.

Aoest guvern a fost găsit de 
popor yl-l avem la cârma țării. 
Este guvernul Groza, guvern In 
componenta căruia intră toate 
partidele democrate din această 
{ară (aplauze puternice yl urate).

Noi susținem guvernul Groza 
pentrucă acest guvern a înțeles 
aă facă politica inițiată de armată 
yl popor.

Suntem hotărâ|l să-l susținem 
pentrucă prin realizările Iul de 
pdnă acum a dovedit că duce 
bine treburile tării pentrucă a dat 
poporului drepturi yl libertăți pe 
care alte guverne nu le-au dat. 
Dacă noi armata, ne găilm în 
forma în care ne aflăm, se 
datoreyte tot acestui guvern.

Peatru realizările guvernului, 
M. S. Regele a binevoit să deco- 
reae pe d. Dr. Petru G^za cu cea 
mal mare decorație româaească. 
Acest gest al M. Sale Regelui 
reprezintă nu numai o recompensă 
acorda'ă primului său sfetnic ci 
fi îotregalul guvern pe care-l 
prezidează.

Pilda M. S. Regelui, care este 
yeful suprem al armatei, trebue 
să constltus pentru rol to{l un 
îndemn yi un exemplu de ceea ce 
trebue ia facem, adică SĂ VO
TĂM GUVERNUL, care are în
crederea M. S>le, a poporului yl 
a dovedit că este acolo unde se 
glseyie Regele yl poporul. (Aplauze 
puternice)

Trebue să votăm Bocul Parti
delor Democrate pentru a avea 
siguranța că realizările guvernului 
Groza vor rămâae definitiv in 
această țară, constituind o bază 
de desvoltare pașnică, care să 
asigure o vlajâ mal bună, mal

Până când se pot face cereri sau contestat» 
pentru înscrieri în listele electorale

BUCUREȘTI. (Agerpres). 
conformitate cu art. lt>, 

, Legea Electorală, Luni 7 
ombrle a. e, expiră ter- 

m.'riul afișării listelor electo
rala Dela aceafă dată, nu 
ie va mai afișa nici o listă, 
Insă, timp de 10 sile, se mai 
pot face înscrieri In liste, 
fia la Jadocătorii — pe bază 

dreaptă pentru toți locuitorii tării. 
(Aplauze).

Trebue să votăm Blecul Parti
delor Democrate pentrucă col 
suntem armata yl o armată care 
se angajează Intr’o bătălie aya 
cum ne angajăm noi In bătălia 
alegerilor, nu concepe yi nu poate 
admite să piardă bătălia căci o- 
dată cu această pierdere trebue 
să piară yi ea yi noi nu vrem să 
pierim ci mai tare ca întotdeauna 
voim să ne afirmăm yi să parti
cipăm la conducerea tării.

Să admitem la un moment dat 
că n’am reușit în alegeri. Toate 
drepturile noastre șl ale poporu
lui nostru ar fi pierdute yl odată 
cu ele și libertatea noastră, viata 
bună pe care o dorim, nu va mai 
veni niciodată, din contră, foa
mete?, lipsa yi mizeria, Intune- 
recul ar ocupa loc de fiunte yl 
noi oamenii săraci, cinstit! yi 
muncitori vem fi înșelați. Vor în
cepe jafuri yl alt război, din care 
fără îndoială că noi nu vom pu
tea supravetul.

întrunire publică organizata de B. P. D.
la Baia

Duminecă 29 Sept. a. c., a a- 
vut loc la Bala de Crlș o mare 
tutrunire publică organizată de 
Comitetul Județean Electoral Hu
nedoara a B. P. D, la care a 
luat parte Întreaga populație din 
localitate yl Împrejurimi.

Au luat cuvântul cu această 
ocazie tovarășii i lonescu Acghel, 
Marinescu Oh., Spădaru Iosif, 
Tămaș Axente șl prietenii: Ballfa 
Victor yl Lup Petru, desbătând 
probleme îa directă legătură cu 
viața populației din această re
giune șl Platforma-Program a 
B. P. D.

j Artiștii, Scriitorii $i Ziariștii 
um jud. Hunedoara sau tonstltuitîn Sindicat

Duminică 89 Sept. a. c. Ia se
diul Sindicatelor Unite din Deva, 
a avut loc, adunarea generală a 
artiytilor. scriitorilor yi ziariștilor, 
din județul Hunedoara, adunare 
coavocatâ In vederea constituirii 
lor In sindicat.

D.n partea Confederației Gene
rale a Muncii a luat parte tov. 
Oslașiuc, președintele Comisiei 
Locale a Sindicatelor Ualte.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Msgdalin C. ziarist, care a 
arătat scopul adunării dând cf'ire 
Statutului de Oigarizire.

de contestații — fie Ia prl 
mării pe bază de cerere mo
tivată.

Termenul înscrierilor în lis
tele electorale expiră la 17 
Octombrie a. c. In prezent,, 
birourile electorale de pa lingă 
primării «erceteazA noulle ce
reri înaintate, căi șl cazurile 
de nedemnltate,

Aceasta s’ar Întâmpla yi drj|a- 
ceea Intre tabloul binelui șl al 
răului nici o minte sănătoasă nu 
poște alege yi nu poate vota de
cât guvernul Groza, care se men
ține pe drumul bun pe care noi 
armata yi poporul l-am luat la 
23 Auguit 1944 yl 6 Martie 
1945 pe care noi nu-l vom mai 
părăsi nic'odată.
(Aplauze fi urale prelungite).

Conștient! că numai un regim 
democrat poate apăra drepturile 
yi libertățile poporului, viata noas
tră, familiile noastre, noi toți din 
Reg. 3 Transmisiuni cu ocazia 
alegerilor ne vom găsi uniți fi 
vom vota cu toții Blocul Parti
delor Democrste. (Aplauze pu
ternice).

Cu credința fn suflet că voi 
fi ascultat de toți, strig din toată 
iilms: Să trăiască victoria Blocu
lui Partidelor Democrate in pri
mele alegeri libere. (Aplauze și 
urale nesfârșite).

Cu aceste cuvinte, consider 
campania electorală din Regimen
tul nostru deschisă. (Aplauze).

de Criș y
întreaga asistețfțâV— aplaudând 

puternic — fi-a luat' angajamen
tul că, pentru distrugerea defini
tivă a reacțiunll manlsto-brătle- 
nlste șl pentru asigurarea drep
turilor și libertăților cfiytigste prin 
lupta guvernului Dr. Petru Groza, 
in aceste alegeri, vor voia soarele, 
semnul B. P. D.

* ••
Tot Duminecă 29 Sept. a. c. 

Partidul Frontul Plugarilor a avut 
ședința Comitetului de Piară, 
unde președintele Lup Petru, vi
cepreședintele Tralan Miclutla și 
secretarul Ballja Victor au dez
bătut probleme de organlaare și 
luptă.

Tov. Ooldner B. ziarist, a arătat 
situația din trecut a acestor eate- 
goril de muncitori Intelectuali care 
erau exploatat! ca și muncitorii 
din fabrici șl uzine, precum șl 
rostul sindicatului in viata mun
citorimii de toate categoriile.

Numai uniți în sindicat, a spus 
vorbitorul, vom putea duce lupta 
pentru cucerirea Uturor revendi
cărilor noastre legale.

Trecându-se la alegerea comi
tetului de conducere, au fost aleyI 
în unanimitate:

Președinte: tov. Goldner B., 
ziarist, Vicepreședinta : Dl Szckțly 
pianist, Secretar: tov. Magdalln 
C, ziarist.

Au mal fost aleși membrii In 
comitet cu diferite atrlbuțluni tov. 
Cseogsry Geza, Rusneac I., Ara
mă, Cleampal, fttwOs etc.

Cltip șl rAspândlțl

ziarul .ZORI ROI*

Șsdlnja se deschide la orele 8 
Președintele conferinței, tov. 

Elena Stoia, aduce la cunoștința 
asistentei marea victorie a femei
lor democrate din România, obți
nută, prin numirea D nei Dr. 
Florica Bagdazar ca Ministru al 
SănătătU.

Această victorie, a spus vor
bitoarea, este rezultatul largilor 
libertăți democratice acordate de 
guvernul Dr. Petru Groza, mase
lor populare yi, fn special femei
lor (aplauze prelungite).

Se trecu la ordinea de zi — 
continuarea rapoartele de activi
tate a responsabilelor.

Rând pe rând delegatele, spun 
realizările înfăptuite fi mal aleB 
perspectiva, înfăptuirilor viitoare, 
bazate pe cunoștințele obținute 
la această conferință, care și-a 
dovedit cu prlioslnță necesitatea.

Din toate rapoartele făcute, se 
vede că mișcarea sindicală este 
In progres, femeile căpătând con
știința drepturilor și datoriilor ce 
le revin fn cadrul noului stat de- 
democratic.

Cuvântarea tov. 
Paraschiva Davld

In aplauzele întregei asistente 
ia cuvântul tovarășa Paraschiva 
Davld, delegata Uniunii Sindcale 
Met&lo-Chlmlce — București.

Amintește că în trecut fe
meile, mal ales cele muncitoare 
zăceau In basna ignorantei. Ală
turi de tovarășii muncitori, ele 
erau exploatate in mod sângeros, 
de către clicile ce guvernau {ara, 
după bunul lor plac. Câte femei 
muncitoare nu au înfundat car- 
cerlle fl înch'sorlle fabricilor pen
tru vina de a fi cerut pentru ele 
și semenile lor un tratament mai 
uman. Erau vremuri grele, nu 
numai pentru femeile muncitoare. 
La fel o duceau și femalle dela 
tară șl Intelectualele. Dar soarele 
libertăților a răsărit fl pe cerul 
întunecat al femeii.

Astăzi guvernul de largă con
centrare democratică, a acordat 
femeii drepturile politice, prin 
care femeile pot lucra eficace 
pentru o pace veșnică.

A ată sarcinile resoartelor fe- 
menine în cadrul sindicatelor, 
pentru ridicarea culturală a femeii 
pentru lupta de obținerea tuturor 
revendicărilor yl pentru o vlajă 
mal bună.

K SPORTUL t
MJOUIĂD W

Matchurile de Duminecă
MatJiurlie care se vor disputa 

Duminecă 6 Oclomvrle de echi
pele din județul nostru In cadrul 
diviziei A. ei B. sunt următoarele:

Divlria A.
Ea Petrcșeni se dispută matchul 

Jiul-1ave“.tus București.
Cu toate că ti hlpa din Pdro- 

șenl joacă pe teren propiu arc un 
match toarte greu. Juventus care 
e In plină formă a dispus Duml-

In încheiere, cere tuturor dele
gatelor ca înapoiate la munca lor, 
să activeze pentru biruința unități 
sindicale yi a B. P. D. In alegeri.

Tov, Elena Stoia face o com- 
plectare a celor spuse de tov. 
Paraschiva Divid, expunând și 
analizând structura organizatorică 
a Confederați G-rale a Muncii.

Cere să se ducă o acțiune uni
tară pentru răsplătirea femeilor ce 
s'au evidențiat în muncă fi pen
tru ajutorarea regiunilor lovite de 
secetă.

*
In ședința de după amiază tov. 

Elena Stoia a desbăfut Platforma 
Program a Blocului Partidelor 
Democrate.

După ce arată realizările de 
până în prezent a guv. Dr. Petru 
Groza, trece la analiza punctelor 
din Platforma ce privesc femeile.

Tov. Țenescu Drage, Intr’un 
Impresionant apel, cere delega- 
tetă ducă cu tot entuziasmul 
lupta pentru ajutorarea regiunilor 
lovite de secetă luptă care în ac
tualele vremuri face deosebită 
cinste femeii.

Intr’o atmosferă înălțătoare con
ferința s’a sfârșii, demonstrând 
prin aceasta cât a fost de nece
sară.

Seara la orele 21 la teatrul oră
șenesc a avut loc un foarte reu
șit festival artistic dat de Slnd. 
Punct. Prefectul ei in onoarea de
legatelor.

Tov. Munteanu Valeriu
din Org. P. C. R. Că lan s’a /x 

stins din viață

După o boală necruță
toare B’a stins din viață 
în seara zilei de 28 Sept, 
a. c. tov. Munteanu Va. 
leriu mort fn floarea ti
nereții la vArsta de 26 
ani. Tov. Munteanu a în
deplinit sarcina de casier 
al Organizației P. C. R. 
Călan fl a fost unui din
tre căi mai devotați mem
brii de partid. Exemplul 
Iul de luptă dusă cu ho- 
tărfre pentru binale celor 
mulțl șl oropsiți, va ră
mâne viu fn mintea tutu
ror tovarășilor cari l-au 
cunoscut.

înmormântarea a avut 
loc In ziua de 1 Sept. a. c.

ale echipelor din județ 
neca trecută de Ciocanul cu sco
rul de 3—2 după o luptă ap-'gă.

Divizia B.

In scria l-a c. f. r, Simerla se 
va deplasa la Cnei'cat unde va 
întâlni echipa „Rfl'ăritul*.

In seria III la S«»n-Mar<> va a- 
vea loc inaichijl SU.uInța ÂV cr d 
din Lupenl șt la Brad jocul din
tre Mioa—Crlțana c. f. r. Oradea.
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Sentința în procesul marilor criminali de război
Gderlng șl al|l fruntași naziști condamnați la moarte

București 2 (Agerpres). 
Ziarele de azi publică con
damnările pronunțate de 
Tribunalul Militar Aliat din 
Nuerenberg. lată aceste sen
tințe : Oberlng, Ribentrop, 
Keitel, Kaltenbruner, Rosen- 
berg, Frank, Frl k, Slreicher, 
Sacktl, lodl, Seys-Ingcart 
și Barman condamnați la

Protestul sovietic împotriva 
unora dintre sentințe

NUERENBERO, 2 (Agerpres) 
Tass transmite:

După cetirea verdictului, 
care s’a terminat la orele 
15.40 președintele Tribunalului 
a făeut următoarea declara
ție: Membrul Tribunalului din 
partea Uniunii Sovietice do
gorește ai ae ia notă de des- 
acordul siu cu hotărlrea Tri
bunalului privitoare la acuzații 
Scbacbt, von Papen șl Frîtsche. 
El a susț'nLt că ei trebue con
damnați ți NU achitați. Dease- 
menea el nu este da acord cu 
hotârlrsa privitoare la cabi
netul Reichului M. St. M. fi 
înaltul comandament, susți
nând că ele trebuesc recunos
cute ca organizații criminale. 
Deasemenea NU este de acord 
cu hotărbea luată relativă la 
pedepsirea acuzatului Hess șl 
sas ține că el trebue condam
nat la moarte și nu la închi
soare pe viată. Această diver-

BULETIN EXTERN
„AGERPRES*1

• PARIS. — Adunarea 
constituantă franceză a votat 
prlu ridicare de mâini in șe
dința de Marți proectul de 
lege prin care se pedepsesc 
cu moartea acaparatorii de 
alimente și speculanții dela 
bursa neagră.

♦

BUDAPESTA. — înainte 
dc a părăsi capitala Ungariei, 
tov. V. sile Luci secretar al 
Partidului Comunist Român, 
a declarat că in România, 
democraț a a făcut progrese. 
Numai grupările reacționare 
in fruntea căruia se află Ma
nta, caută să strice bunela 
relații existente intre demo- 
ci țla maghiară șl democra
ția română.

moarte prin spânzurătoare, 
Hess, Frank șl Raeder închi
soare pe viață, Schlrach șl 
Speer la câte 20 ani închi
soare, Neurath 15 ani în
chisoare și Doenltz 10 ani 
închisoare. Schachf, von Pa
pen șl von Frîtsche au fost 
achitați.

genți de opinii va fi expuși 
In scris și atașată de verdict. 
Ea va fi publicați de îndată ce 
aceasta va fl posibil

La 16 Oct.
vor fi executați marii 

criminali de război 
naziști

LONDRA — Sentințele 
pronunțate fiind definitive, 
principalii criminali de război 
naziști vor fi executați In ziua

Achitarea criminalilor nazlțtl Papen, Schacht țl 
Frîtsche a Indignat profund opinia mondială

BUCUREȘTI. Achitarea 
celcr trei criminali de război 
naziști a indignat profund po
poarele din lumea inlreagă. 

Astfel o serie de ziare care a- 
par In toate părțile globului pă
mântesc șl-au manifestat surprin-

O nouă grevă generală în 
porturie americane?

• încă nu s’a sllns ecoul 
grevelor marinarilor ameri
cani care a durat 4 săptă
mâni și Statele Unile se află 
In preajma unei noul greve

Până acum s’au vândut 35.623000 
exemplare din „Istoria Partidului 
Comunist (b) al U. R. S. S.”

MOSCOVA, — Cu prilejul 
celei de a opta aniversări a 
publicării operei Generalisi
mului Stalin .Istoria Partidu
lui Comunist (b) al Uniunii 
Sovietice", s’a declarat că

M. R. P. la poziție 
împotriva Iul de Gaulle

PaRIS — Miniștrii francezi 
membri ni MRP ului, având în 
frunte pe d. Georges Bideult, 
președintele conciliului de mi
niștri, sau Intruidt Luni eeara 
într’o consfătuire privată pen
tru n stabili p zlțla ce trebue 
adoptată de MRP, având fn 
vedere situația In care a fost 
pus acest partid prin cuvân
tarea generalului de Oaulla 

de 16 Octombrie la Nueren- 
berg. Condamnările la închi
soare vor fi executate Ia Berlin 

S’a anunțat ca Ribbentrop 
Sauckel și Seiss Inguart au 
făcut cereri de grațiere. Doe- 
nitz și Rudolf Hess au cerut 
reducerea pedepselor. Avoca
tul lui Keitel a declarat că 
clientul său va cere ca să nu 
fie spânzurat, ci să apară In 
fața plutonului de execuție.

Austria cere 
extrădarea lui von 
Pappen fi Baldur 
von Schlrach

Ministrul de justiție al Aus
triei a declarat că va cere 
extrădarea lui von Papen, 
fostul Ambasador la Viena, 
și a Iul Baldur von Schlrach 
fostul Relchsleller al Austriei 
spre a fi judecați pentru par
tea lor de vină la Anschluss 
și ocupația Austriei de către 
trupele naziste.

derea față de achitările rostite* 
Deasemenea partidele muncitorești 
din Germania au cerut instituirea 
unul tribunal german independent 
care si judece pe Papen .cel mal 
vinovat dintre conducătorii naziști 
din viață*.

generale pe coasta de Răsă
rit șl Apus a Țării.

Până In prezent au intrat 
In grevă peste 25.000 ma
rinari.

din această lucrare s’au vân
dut 31.318.000 de exemplare 
In limba rusă și alte 4.605 000 
de exemplare fn cele 61 limbi 
din Uniunea Sovietică.

împotriva nouel Constituții 
propuse.

Fruntașii MRP-utai socotesc 
că, este esențlrd să se încerce 
să se contracareze influența 
pe care ar putea o avea ace
astă cuvântare,

D. Bidualt urmează să ros
tească o cuvântare In hgitu 
râ cu probltma constituțională 
în ziua de 6 Octombrie.

Lucrările Conferinței de Pace

S’au fixat frontierele Bulgariei 
O hotărîre în problema TrlestuluE 

Regimul navigației pe Dunăre
PARIS. Ccml’la politică șl te

ritorială pentru Finlanda și-a ter
minat lucrările.

PARIS. După o ședință care a 
durat o noapte întreagă până di
mineață fn comisia ptr. prob'ema 
Trlestului a fost votată Joi 3 Oct. 
cu 14 vonturi contra 6 o propunere 
franceză. Delega i! Uniunii Sovie
tice și a Jugoilaviei s’au opus 
propi.nerii franceze, Vișinszki 
delegatul sovietic demonBt'âod că 
au lost incluse în proectul fraa- 
cez clauze cari nici n'au fost in 
discuția celor 4 miniștri de externe, 
Iar delegatul Jugoslav a susținut 
că țâra ta nu se va ține obligată 
să respecte întăriri aduse în a- 
semenea conditiuni.

PARIS. Articolul 1 din tratat de 
pace cu Bulgaria, cere fixează 
frontierele Bulgariei la traseul lor 
din 1 Ianuarie |94l a fost adop
tat de comisia politică pentru 
Bulgaria cu 10 voturi contra 1 
— cel al Orecei — și două ab
țineri: India șl Uniunea Sud- 
îfrlcană.

PARIS. Comisia economică pen
tru Balcani a examinat problema 
navigației pe Dunăre.

Delegația britanii ă și america
nă au susținut principiul libertății 
navigației dunărene.

Delegația jugoslavă s’a ridicat 
împotriva propunerii arglo-ame- 
ricane declarând că, comisia nu 
este competentă a hotărî regimul 
navigației pe Dunăre.

Delegația franceză a propus o 
•oluțle de compromit șl anume: 
controlul Internațional.

Delegația sovietică a Insistat 
asupra dreptului exclusiv al na
vigației pe Dunăre a statelor ri
verane. Propunerea sovietică a 
fost respinsă cu 9 voturi contra 5.

S’a acceptat propunerea dele
gației franceze ca Dunărea să fie 
liberă pentru navigația interna
țională șl deschisă comerțului tu
turor țărilor și România să la

Situația din Grecia 
s’a înrăutățit

Dl Tsaldarls a format 
din nou guvernul 
ATENA — Toate încer

cările d-lui Tsaldarls de a 
ralia la guvernarea sa te
roristă pe liberalul Sofulls 
șl alți democrați de dreapta 
ou dat greș fn cursul sâp 
tămânei.

Astfel guvernul grec care 
a demisionat la venirea în 
țară a regelui Oeo>ga o fost 
formai din nou de dl Tsal
darls cu toți membri vechi 

. al guvernului său.
Intre timp în Orecla con

țin â luptele înt e partizani 
și forț le armate ale gu
vernului. Sunt mulți morțl 
șl râ Hi.

parte alături de Națiunile Aliat» 
la o conferință pentru stabilirea 
viitorului regim al navigației pe 
Dunăre, ce se va ține după șase 
luni dela semnarea Tratatului de 
Pace.

Propunerea franceză a fost ac
ceptată cu 8 voturi contra 5 șl 
o abținere (india).

BULETIN INTEBN
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O O telegramă din Waih'agtou 
anunță că, tn cursul zilei de Marți 
d. prof. Mihalț Ralea ministrul 
României la Washington a fost 
primit de președintele Truman la 
Casa Albă căruia i-a prezentat 
scrisorile sale de acreditare.

O începerea cursurilor și exa
menelor la toate universitățile po
litehnice academiile comerciale șl 
școlile superioare din capitală și 
restul țării a fost amânată pentru 
1 Decembrie a. c,

O Duminecă se va face la Ti
mișoara tn cadrul unei mari so
lemnități sfințirea catedralei, ro
mâne ortodoxe din capitala Ba
natului. Solemnitatea va fi ono
rată cu prezeDța M. S. Regelui 
Mlhal I. șl a membrilor guvernu
lui în frunte cu d. prim ministru 
dr. Petru Oroza. Va participa 
deasemenl șl I. P. S S. Patriar
hul Nloodim al României.
• Duminecă, 20 Sept, a avut 

loc în comuna Afumați-Ilfov tn- 
mânarea titlurilor de proprietate 
la 8 500 țărani împroprietăriți pa 
moșiile expropriate
• In portul Brăila a sosit pen

tru incoop șlepul 7174 al soc. 
Sovromtransport înslrcst cu 0 
vag. porumb provenit din depo
zitele armatei sovietice dela No» 
viead (Jugoslavla).
• Comisariatul Comerți- 

lal Exterior anunță că tt- 
cordul comercial încheiat ca 
Franța fiind ratificat du 
ambele guverne, a Intrat fn 
vigoare.

Acest acord are la bază 
an cont de cltaring.

Pentru informații supli
mentare, doritorii se vor a- 
dresa la Direcția Acorduri
lor din acest Comisariat.
• Ministerul Finanțelor a 

hotărât să înceapă fn toatl 
țara, In cursul lunel Noembrie 
a. c recensământul fiscal al 
clădirilor. Cu această ocazia 
se va proceda șl la verifica
rea fiscală a tutui or contri
buabililor, In scopul desco - 
rlrli evazlonlștilor cari nu 
gurează pe nlclun rol fiscal,

Operațiunea fiind dc mari 
proporții, necesită o pregătire 
temeinică. C urmare oi ge
nele de resort dm Ministerul 
Finanțelor au șl început ela
borarea unul plan slstematle.
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