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Unele comisii de 
reformă agrară / 

nu-sl fac datoria
Guvernul Dr. Petru Groza, a 

legiferat reforma agrară pentru 
care au luptat și au murit sute și 
mii de țărani până azi.

împărțirea pământului a fost 
dată pe mâna Comisiilor Comu
nale șl de plasă, cari trebuiau 
formate In toate locurile din re
prezentanții aleși de săteni.

Io județul Hunedoara s’a îm
părțit pământul tn mare parte a- 
celora cari >u dreptul șl-1 merită. 
Ba ch'ar s'au împărțit fi unele 
plfșl șl titlu iîe de proprietate, în 
unele părți Insă, comisiile de p'ășl 
șl crmunale au ccm’s greșeli du
reroase șl cari nici până astăzi nu 
au fost îndreptate.

Astfel unii din membrii comi
siilor, au căutat să se împroprie
tărească singuri, alț'i să șl împro
prietărească rudeniile — cu toate 
că n’au avut dreptul — atâta timp 
cât exis'ă un Invalid, o văduvă 
de război sau un plugar fără pă
mânt ori cu pământ puțin cari 
n’au fort împroprietăriți.

Ca să venim cu exemple II a- 
vem pe d. Bold Io Nlcolae — 
destul de înstărit — președintele 
Comisiei Comun Je de reformă a- 
grară al comunei Batlz șl membru 
Io comisia de plasă, care a’a îm
proprietărit cu 16 j' gJre de pă
mânt, pe câud tn aceasiă comună 
și In altele din plasă mai sunt 
încă mu ți țărani fără pământ sau 
cu pământ mal puțin decât el șl 
cari au fost lăssțl neimproprletărlțl.

la comuna Demsuș și Butuene 
locuitorii sunt nemulțumiți tot da
torită comisiilor Comunale cari 
ș'-au Im jroprletbit rudeniile fără 
a ține oct ds lege.

Celace este Imă mal dureros e 
faptul că atunci când țlranll au 
protestat contra acestor nereguli 
Io fața unora cari surt In măsură 

N. Fa'c

Continuare In pag. 3-a

Avocatul Ardeleanu apărătorul legionarilor 

apâră pe speculantul Baciu loan 
Suntem informați efi sabotorul și speculantul Baciu foin 

— dl ri.torul fabrice! „Ardetlul" din Orișlie, va fi aparat—la 
procesul ce ae desbate la Tribunalul din Deva AJI^rcuri 9 
Oct. a. c , de avo aiul Arddeanu.

Nici nu ne așteptam la altceva din partea avocatului 
A deleanu, apărătorul leglon irllor excroci ca Borca și alții.

Știrea a provocat o adâncă Indignare în rAndurile mun
citorilor de’a fb-l a „ Ardea Iu “, In rândurile poliției care 
luptă pent u dintr gere sabotajului și a speculei precum și 
In rândurile tuturor cetățenilor cinstiți.

Privi» însă tu Încredere In justiție șl cerem pedepsirea 
aspri șl dreaptă a vlnova ufui

întreceri patriotice în V.-Jiului
Din Inlf/at/va Sindicatelor 

int eaga Valea /tulul o serie de 
șl txploalărlle din diferitele cent

flnlnoasa la înllțlma

Al auzit că vom primi un dra
pel? spune un muncitor minier.

— Pentru ce ?
— Păi nu ști că suntem In 

fruntea întrecerilor patriotice, de
oarece producția la noi variază 
îatre 1700—1900 tone cărbuni 
la zl.

Intr’adevăr muncitorii dela ex
ploatarea Anlnoasa depun o muncă 
Internă pentru a ridica producția 
pentru a rămâne in fruntea ex
ploatărilor din tDtrrsgă Valea— 
Jiului.

Producția e cuvântul care se 
aude pretutindeni intre muncitorii 
minieri. La fel lopețlle, ciocanele, 
vagonetde lucrează necontenit, 
parcă inti’un ritm: producția, pro
ducția.

Muniitoril minieri știu că ridi
când producția își ajută țara șl 
pe frații lor țărani. Se ajută pe 
ei însuși șl guvernul lor căci f e- 
care ișl amintește do guvernele 
reacționare din trecut. In minte le 
stă încă Lupeni-ul unde tovarășii 
lor au fost împuțeați pentrucă 
au cerut o bucată de pâine să-și 
poată întreține familia.

Astăzi ei muncesc liberi șl mun
cesc bucuroși fiindcă la spatele 
lor nu mai stă sentinela, pusă de

In fața Curții Criminale din Capitală se desfășoară 

JUDECAREA LOTULUI DE 
MINIȘTRI ANTONESCIENI

BUCUREȘTI, în fața Curții 
Criminale din Capitală se ju 
decă procesul unul lot de 17 
foști miniștri, secretați de Stat 
șl Inalți emnitari ai regimu
lui antonescian.

Anln^asa în fruntea exploatărilor \
IV premialăUnite Miniere, se desfășoară tn 

întrece i patriotice falie grupurile 
e ele rtglurdl.

conducerea reacționară, ci stă un 
guvern al poporuluțrcsre scrijină 
Intei esele celor ce muncesc.

1
șl între grape

t
Grupele dela diferite sectoare 

depun o muncă intensă pentru 
mărirea producției, — muncă de

In prezența M. S. Regelui ți a Guvernului In 
frunte cu dl. Or. Petru Groza, a avut loc 

DuminecA 6 Octomvrie

SFINȚIREA CATEDRALEI 
ORTODOXE DIN TIMIȘOARA

Luni d. Dr. P stru Groza a fost 
Invitatul M. S. Regelui la dejun

TIMIȘOARA — 6 (Agerpres) 
Erl dimineață la orele 9,10 a 
sosit in gira Timșoara, M. S. 
Regele Mihii I pentru a partici
pa la sfințirea Catedralei. Io ga
ră M S. Regele a fost întâmpi
nat de d-nll: prlmminlstru Dr. 
Petru O oz', general Vasiliu Răș- 
canu ministru de războlu, Teohatl 
Oeorgescu ministrul internelor, 
general M hali Racoviță coman
dantul Armatei l-a, de prefectul 
județului șl primarul orașului

D la gaiă M. S Regele Mihai

Acuzații sunt:
Mrcea Cancicov, Ion Sl- 

chitlu, Prof. Alexandru Mar- 
cu, Constantin I. Constantin, 
arhitect Enescu, Ion Fințescu, 
Gi igorie Oeorgescu, loan Ma
rian, Mlrcea Vulcănescu, Ghe- 
ron Netla, Ghitorghe Jienescu, 
ing. Stavri Gh olu, Ion Ar
bore, Ovidiu Vlădescu, Ion 
Petrescu, Nlcolae Șova, Petre 
Strlhan, acuzați ca fiind răs
punzători pentru dezastrul țării.

După ce s’au fixat formele 
legale pentru acuzați șl cei 
peste 200 martori, citați al 
apărării' s’a procedat la ci
tirea rech z loriului, apoi, la 
luarea interogatoriului acu 
za fiilor.

Mlrcea Canc'cov este acu
zat, că in calitate de fost 
ministru al Finanțelor, a sem-

Continuare In pag. 4-a

întrrcerr, — care va 
din partea Societății.

Acest premiu consiă dlnlr’o 
statuetă de bronz, reprezentând 
un muncitor minier, pa care va 
fi așezită o placă cu inscripția 
celor ce muncesc in această grupă.

Dîaltfel despre aceste întreceri 
care dovedesc spiritul de sacri
ficiu și patriollsmul celor ce mun
cesc vom mai reveni.

C. Popa.

I. a p'ecat la catedrală însoțit In 
același mașină de I. P. S. S. Pa- 
trlaih :1 Nicodem și d. Dr. Petru 
Groza.

La sfințirea catedralei au mai 
participat Io afară de d nil mi
niștrii care au întâmpinai In ga
ră pe M. S. Regele șl alțl mem 
brii al guvernului: d. prof. Cons
tări tlnes:u- lașI ministru Informa
țiilor, Al. Aex.ndrlnl ministrul fl- 
nsnțelor, Mlron Nlcolescu subse
cretar de stat la ministerul edu
cației național*, mitropolitul Bă
lan precum și episcopii Ardea
lului.

După sfințirea catedra'el M. S. 
Regele a părăsit Timișoara ka 
ora II.

— Continuare tn pag 2 —

Curat 
obrăznicie

Intr’unul din numerile 
trecute, ziarul .Liberalul* 
sare ca fript, la atacurile 
oficiosului comunist .Scân
teia*, privitor la nfuzul 
manlsto-brătlenlștllor de a 
contribui și el cu ceva la 
ajutorarea regiunilor lovite 
de secetă.

.Auzi d-ta dom’le — 
vrea să spună Liberalul - 
Să îndrăznească să se a- 
dreseze tocmai nouă care 
am a ut atât de suferit de 
pe urmi răsbolnlui. Nouă 
care am rămas .eăraci* 
de pe uinia tratatelor e- 
conomlce pe care le-am 
încheiat cil nemții. Asta-I 
culmea obrăzniciei*.

Da domnilor. Atâta lm-v 
pertinentă nici n'a mal e- 
xlstat. Să tndrăincștl să te 
adresezi tocmai lor care 
nu s’au ales clin tot răz
boiul decât cu câte un

blok-două șl cu încă câ
teva sute de milioane de 
lei ? Ba pe de-asupra, 
după ce l«-al luat șl pu
ținul pământ, 1000— 2000 
ha. pe carc-l aveau șl I ai 
dat țăranilor, lăsându-lpe 
el săraci lipiți pământului 
— doar cu câte 50 ha.— 
de să Ic p'ângl de milă 
nu alta.

Asta-i obrăsnlclc. Curat 
obrăsnlclc domnilor.

S’a dus „caia" 
dracului

Se anunță că In urma 
dizolvării partidului-fan
tomă a cunoscutului spăr
gător de grevă Ion 
Fiuerfiș, Comisia Centrală 
Electorală a revocat .Gru
pului Partidelor Unite* 
semnul .casa*.

Cum s’ar spune: ,s’a 
dus .casa* dracului*.

6 Octomvrie
Z'arul „Patriotul” care apare 

la Arad scrie următoarele in nu
mărul său din 7 Octombrie 1946.

Azi, 6 Octombrie, populația 
conlocultoa-e maghiară, aniver
sează 97 de ani dela execmaraa 
la Arad a celor 13 generali, uciși 
de teroarea Imperialismului austro- 
german.

Trsgrd'a care a culminat la 
evenimentele din 6 Octombrie 
1849, ar fl p.tut să lie evitată șl 
evenimentele dtacum aproape 100 
de ani ar fi putut să la o altă 
IntoisStură, mai bună, mai favo
rabilă atât pentru poporul rămân 
cât șl pentru cel maghiar daci 
s’ar fi rccuncscut la timp calea 
preconizată de marele bărbat de 
de stat român Nico'aa Bălctsou 
și Idti'c manifestate ulterior, mal 
ales li perioada emigrație), de 
omul de stat magh'ar Kosauth. 
Acer stă cale este aceea a înțele
gerii și cokborării româno-ma
ghiare, precum șl a unei strânse 
colaborări intre toate popoarele 
din bazinul dunărean. Atât Băi
et seu, cât șl Kossith au afirmat 
că lupta oontra Imperialismului 
garman — și pentru asigurarea in
dependenței popoarelor mici din 
bailnul dunărean - se poate is gura 
numai pria realizarea acestei co
operări care *ă meargă până la 
îafăptuirea Confederației Dună
rene.

Acestea sunt fnvățămiatele la 
eare trebue să se gâodetscă azi 
cu ocaxla aniversării morțll celor 
13 generali, atât pojorul maghiar 
cât șl cel român.

Nici un vot
lui ManiusiBrStianu

COLȚUL ISTORIC

Iar „techniclenii"
Comentând achitarea lai 

Schacht, von Papen șl 
Fiitscshe, de către Tribu
nalul Internațional din 
Ntlrenberg, ofi loise'e ma- 
nlsto-brătleniste .Drepta
tea* șl .Liberalul* con
stată că dacă aceștia au 
fost achitați, atunci con
damnarea .technicicnilor* 
din guvernul Antonesca ar 
fl făcută pe nedrept,

In cazul acesta, propu
nem ca șl aceștia să flc 
achtațl, — așa cum au 
«achitat* șl el pe alții — 
șl drept recompensă pen
tru tot ce au făcut, să li
se acorde câte un Colan, 
Ordin, sau cel puțin câte 
o decorație.

Poate ar fl bine dacă 
așa vrea dl Iuliu Manlu șl 
Conu Dinu.

J. Rusneac
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CULTURALE

Caravana Cinematografică a B. P. D. 
prin satele Munților Apuseni

Zilele luminoase de Sept. 1946, 
au fost zile de mare săibăloare 
pentru sitele din plasa Bala de 
Criș, sate situate în văile mun
ților Apuseni, cuib a două ras- 
merițe, in contra asupririi de ve
acuri a moșferlmli reacționare.

Șl aveau dece să se bucure $1 
să se minuneze sărmanii oamenii 
De când sunt ei pe lume, nu au 
avut ocazie să asiste la o repre
zentație de cinematograf ți mai 
ales, dată în satul lor.

Deacela, entuziasmul cu cari a 
fost primită Caravana Cinemato
grafică a B. P. D. a întrecut ori 
ce așteptări. Primită de locuitorii 
satelor cu muzici $1 cu flori, după 
rularea filmului, ascultând cuvân
tul conferențiarului tov. Ionescu 
Angliei, au fost cazuri când șl moș
negi cu pletele albite de ani și 
de nevoi, au început a plânge, de 
bucurie — că în sfârșit Domnii 
dela cârma tării se gândesc șl la 
ei să le îndulcească amarul zile
lor trăite până acum.

Astfel în ziua de 15 Sept. a. c. 
în satul Târnava de Crlș, în ziua 
de 16 la Tomești Stela, 17 Va|a 
de Jos, 18 Blrlin, CZrăstău și 
Brotuna, 19 Lunca Caracl șl 20 
Sept. BulzeșUi de Sus situat în 
vârful unul munte, pretutindeni, 
caravana a fost întâmpinată cu 
dragoste, iar reprezentațiile date 
și cuvintele spuse de conferen
țiar, au fost ascultate cu rellglo-

Ce scriu prizonierii noștri din li. R. 5.5.
Antoneștll, legionarii șl hltlerlștli, grupați în jurul partidelor 

.istorice*, «aulă șl astăzi să otrăvească sufletele multora, propo
văduind mlnlclunl despre Uniunea Sovietică; prizonierii sunt tra
tați rău etc. «te. exact ca și pe vremea dictaturii Iul Antooescu.

Pentru a reda adevărul pur 
despre felul cum sunt tratat! pri
zonierii în Uniunea Sovietică re
dăm aci o scrisoare trimisă de 
Slt. rez. Stan ioao — Ș.ful Găr
zii Financiare din D:va, soției 
sale O.lvla — prlzoner In lagărul 
Nr. 74 U R S.S. din Moscova.

19 August 1946.

Draglle mele dragi,
Am primit dela voi pâiă In 

prezent cele 3 cărți poștale șl 
o scrisoare. M’am bucurat foarte 
mult văzând că tunttțl bine șl 
aveți șl voi vești detpre mine.

Revederea noastră o aștept șl 
sper că nu va fl departe.

Revederea noastră șl a țării 
dragi e suprema dorință a sufle
tului meu în care pulsează spi
ritul vremurilor noul.

Știm că odată cu venirea la pu
terea guvernului Dr. Petru Oro2a 
România a reînviat din nou, 
eșlnd din haina învechită și pă
tată a trecutalul, îngropând pen
tru totdeauna concepțiile Ideo
logice ale așa tiselor partide 
.istorice’.

In România de astăzi pulsezd 
o viața nouă șl aceasta datorită 
guvernului Dr. Petru Oroza, ca- 

zltate de săteni, cari au văzut gu
vernul care i trebue țării.•

In ziua de 22 Septemvrie 
ech pele A P. la colabo
rare cu armata au dat re
prezentații tu comunele HăJ 
dat, Nădăștla și Cinciș.

Pretutindeni, au fost pri
miți cu dragoste de către 
săteni, iar la spectacole au 
participat toți locuitorii sa
telor.

In ziua de 29 Septemvrie 
a. e. echipele s’au deplasat 
în comunele Măceș, Rașl și 
Bdcia, obținând acelaș suc
ces, care dovedește că po
porul a pășit pe calea ade 
vârâtă spre un viitor fericit.♦

F. D. F. R. din Petroșani 
salută pe dna Bagdasar Ministrul Sănătăt i

Cu ocazia instalării D-nei Dr. 
Floriei Bagdasar în postul de 
Ministru al Săoă'ății F. F. D. R. 
din Petroșani i-a trimis următoa
rea telegramă:

ONOR
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

D nil Dr, Florlca Bagdasar 
Femeile muncitoare, casnice și 

intelectuale încadrate în F.F.D.R.

re a câștigat simpatia întregii 
lumi democrate șl în special a 
prietenului șl marelui nostru ve
cin U.R.S.S. Datoria voastră a 
tuturor care simțiți românește 
este ca în alegerile cari se apro
pie să sprijiniți șl să votați pen
tru Blocul Partidelor Democrate, 
singurul care lucrează pentru bi
nele șt fericirea neamului nostru. 
Noi prizonierii d n U.R.S.S. sun
tem alături de el cu trup șl 
Sjfllt.

In altă ordine de idei vă co
munic că sunt bine sănătos șl 
privesc în viitor cu multă încre
dere.

Voi scrieți-mi pe adresa ce v’o 
dau. Scrlețl-ml multe bucurii cari 
mă Interesează — cu serviciul șl 
altele.

Trimiteți mi fotografia voas
tră, o faceți format mic, anexa
tă la c. p. deoarece așa va sosi.

Ce face îngerul lui tata 
său N. N.), voi ce mal faceți? Sin
gurul cu care mal corispondez 
este Tibl,

Dragile mele sărut pe bătrâni 
șl pe voi.

Cu mult dor,
TICU

Sâmbătă 28 Octomvrle 
a. c. au luat sfârșit cursu
rile seriei III a a școalei 
de educatori populari care 
a funcționat în codrul Sec
ției Culturale a Apărării 
Patriotice.

Conducerea cursurilor a 
avut o prietena p ofesoarâ 
Stan, iar ca lectori au func
ționat Dl Lt. Vulcan, pro 
fesor Bsnedek și mai mulți 
siadențl.

Elevii au plecat tu mijlo
cul poporului cu noi cuno
ștințe a realizărilor sociale 
dela noi, pentru al lumina 
șl îndruma în viitor.

Apreciind numirea Domniei 
Voastre In postul de Ministru al 
Sănătă|ii ca o aplicare în prac
tică a Platformei Prog’am a B. 
P. D. care prevede acordarea de 
drepturi egale femeilor, însuflețite 
și privind cu Încredere în viito
rul țării noastre,

Vă rugăm să pi imiți sincerile 
noastre felicitări aslgurându-vă 
largul nostru sprijin în munca ce 
o veți duce zi de zi.

Vă urăm deși, spor la muncă. 
Tră'aică prima femeie Ministru,

D-na Dr, Fiorica Bagdasar. 
Trăiască Guvernul Dr. P. Groza. 
Trăiască victoria B.P.D. în alegeri.

F.D.F.R. Valea [lulal.

JNJORMATII 
T-------------

Ir\noaptea de 27 Sept. a. 
c. pădurile din partea nordi
că a orașului Petroșani depe 
malul drept al pftrfiului Boli, 
au fost incendiate de bandele 
teroriste a căror prezență în 
aceste locuri a fost semnala
tă în ultimul timp. Din relată
rile făcute de unii martori o- 
culad reese că bandele 
constituite din huligani certați 
cu justiția prevăzute cu făclii 
aprinse șl lichide inflamabile, 
au incendiat pădurile mai sus 
menționate simultan fn mai 
multe puncte.

Incendiul a mistuit peste 3 
ha. de pădure.

Prin energica intervenție a 
populației din safe'e în veci 
nate incendiul care amenința 
să la proporții a fost localizat.

*

\lgndamnMI pentru speculă
XȚrlbuna’ul Pst/nșinl a rostit 

următoarele sentințe penate la 
procesele speculanților d' mal jos:

1. Olga Nels condimnată la 5 
milioane Ici, — amendă definitivă — 
psntrucă a vândut obiecte de me
naj la preț de speculă.

Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

1 Noui acțiuni de ajutorare întreprinse în Valea-Jiului 
de Apărarea Patriotică F.D.F-R- Sindicate $! Tineret 

ncitorii oi muncitoarele
tineri, bătrâni — ajută cu drag 

pe cel loviți de secetă
La propunerea Comisiei Locale 

a Sindicatelor Unite din Valea- 
Jiulul, către muncitorimea dela 
fabrica de textile Viscoza Lupeni, 
de a se presta individual câte 4 
ore de lucru pentru sprijinirea 
populației din regiunile bântuite 
de secetă muncitorii acestei fa
brici în număr de 1700 înti’un 
entuziasm, și-iu luat angajamen
tul de a presta fiecare câte un 
număr de 8 ore de lucru lunar 
și de a da câte un metru de 
pâoză pentru locuitorii regiunilor 
bântuite de secetă,*
F. N. T. D. R. din Petroșani 
a lansat niște cocarde pe care 
echipe de tineri șl tinere le-au 
plasat in cadrul diferitelor meetln- 
guri populare, adunări, baluri, etc. 
Primele rezultate materiale ale 
acestei acțiuni patriotice s’au ri- 
dloat la suma dc 240.000 lei.

In prezent tinerii au intensificat 
această acțiune realizând succese 
îmbucurătoare. *

Org, Apărării Patriotice din 
Valea Jiului susținută de către 
toți cei cu simț patriotic, a în

Tt rănii dau din puținul lor $1 telor ce n’au
\*l Locuitorii comunal 

\ vor întreține 20 
’ehțru ajutorarea regiunilor 

lovite de secetă, locuitorii co
munei Băcâlnți și cele din 
jur, au donat 132 kgr. grâu, 
147 kgr. porumb și 72.000 lei.

Deasemenea locuitorii co
munei Băcălnțl și Geoaglu

2. Slmon Eugen condamnat la 
un milion lei amendă pentru că 
a vândut talpă la preț de speculă 
— 70 000 lei kgr., în loc de 
30 000 lei kgr, prețul oficial al 
talpel.

3. Giunbirg Ludovic condam
nat la 1 m'lion lei, amendă pen
tru că a vândut marfă la preț de 
speculă.

4. Fântână 'Ioao dlo comuna 
Baru-Mare condamnat la 60.000 
lei amendă, pentru că a vândut 
țuică cu preț de speculă.

♦

lin nou transport 
de porumb ne sosește 

din U. R. S. S.
Comtsiunea interministe

rială de comandament unic 
pentru ajutorarea regiunilor 
lovite de secetă a fost tn- 
cunoștlnfafă că au mal so
sit la Giurgiu, din Jugo- 
slavia 1.030 500 Kgr. po
rumb sovietic.

De asemeni la Brăila s’a 
descărcat 634 600 kgr. po
rumb sosit din U. R. S. S.

De vAnzere
Un dormitor modern.
Doritorii se vor adresa
In Str. Șaguna Nr. 22. 

Deva 

ceput campania pentru sprijinirea 
victimelor lovite de secetă.

Z lele trecute, la Lupeni a luat 
ființă Comitetul C. A. R. S, care 
sub președinția preotului Ionlță 
a început lucrările de colectarea 
alimentelor și pregătirile pentru 
cazarea copiilor moldoveni, ce 
urmează să sosească în această 
regiune.

De altfel toate organizațiile lo
cale ale Apărării Patriotice din 
Valea Jiului sunt In plică acțiune, 
încadrându se efectiv în această 
patriotică operă de a ajuta pe frațH 
noștri din județele pârjolite de 
secetă.

Ia urma acțiunilor întreprinse, 
F. D. F. R. din Lupeni a reușit 
să obțină la 28 familii, găzdui
rea unui număr corespondent de 
copil moldoveni, din lotul repar
tizat regiunii Vilea-Jtulul.*

Din acțiunile ziluice ale munci
torilor, femeilor șl a tineretului 
democratic din Valea-Jiului reiese 
căldura patriotică de care sunt 
animate masele populare, pentru 
ajutorarea regiunilor lovite de 
secetă.

BAcAInțl fi Geoaglu 
copil moldoveni
și-au luat angajamentul de a 
Întreține 20 copii de școală, 
din regiunile Înfometate.

Sacrificiul acestor locuitori, 
este Încă o dovadă că țăranii 
județului nostru știu să-și facă 
datcrla față de frații noștrii 
loviți de secetă si acest înalt 
patriotism poate servi ca un 
stimulent pentru toți.

♦
O La 27 Septembrie pela a- 

mlazl, răufăcători au încercat să 
incendieze oiște stive de lemne 
de lângă grajdul Soc. Petroșani. 
Elevii școalei industriale cari toc
mai se aflau la masă, în apro
piere, au alergat Imediat cu pe
dagogii lor șl au reușit să stingă 
focul care începuse să ia propor
ții. Direcția Generală a Societății 
a hotărât să-l premieze.

Elevii însă Inimoși șl palrioțl, 
au donat aceste premii cari s* ri
dică la 300 000 lei pentru ajuto
rarea copiilor din ținuturile lovite 
de secetă.

Nu este prima dată când fii 
oamenilor săraci se arată așa de 
înțelegători față de nevoile celor 
loviți de necaz. Acei cari n'au 
dat încă nimic până acum, ar 
trebui să ia exemplu dela sufle
tul celor săraci.

Sffln|irGB Catedralei 
din Timișoara
- Urmare din pag. 1. —

La prasnlcul care a urmat du
pă oficierea slujbei dela catedra
lă au luat cuvântul: l.P.S.S. Pa
triarhul Nlcodem, mitropolitul Bă
lan, episcopul Timișoarei Lază- 
reBeu, cărora le-a răspuns dl. Dr. 
Petru Groza.

După cea participat la inaugu
rarea operei române din Timi
șoara d. Dr. Petru Groza a fosl 
invitatul M. S. Regelui la drjan, 
la castelul din Slvârșln.
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VilȚA POLITICA
Nedemnitatea voluntaru

lui Ion Mhhalache
întreaga presă relatează sentința 

Judecătoriei ocolului Topolovenl, 
oare s’a pronunțat ia procesul 
■ăs:ut prin contestația lui Ion 
Mihalache împotriva Primăriei corn. 
Dob:ești-Muscel, pentru faptul că 
a fost șters de pe listele electo
rale deoarece, ar fl luptat ea vo
luntar împotriva Națiunilor Unite.

Prin sentință se respinge ca 
nefondată reclamați», magistratul 
judecător, stabilind pe bază de 
date concrete, că Ion Mihalache 
oerând de bună voie să lupta pe 
frontul din Răsărit, se îneadrează 
tn art. 7 al legii electorale, fiind 
in consecință nedemn de a vota 
iau a fi ales.

Este cunoscut faptul aă P. N. Ț. 
Manlu, sau mai bine zis însuși 
Ion Mihalache, prin intermediul 
oficiosului „Dreptatea*, a 
căutat, asemeni lui Pliat, să se 
spele pe mâini de voluntaristul 
său, invocând șl bâlblind diferite 
răspunsurt-minciunl, tavâitlndu-se 
șl vorbind mereu de „tneadrare* 
de „Intențiile politice ale mareșa
lului*, de ordloile „Comandantu
lui de căpetenie al armatei*, de 
„datoria față de ța'ă*. sau de 
„refuzuri*.

100 lei rafia de pâine
pentru salarla'l, pensionari șl familiile lor

Comunicatul (onf.
Ia legătură cu noul regim al 

pâinii, Confederația Oenerală a 
Muncii din România aduce la cu
noștința tuturor organizațiilor sin
dicale, următoarele:

1. Pre|ul unei rații de trei sute 
goarne de pâine eate Lxat la Lei 
1,100 (una mic una sută), adică 
Lei 2 200 (douâ mii două sute) 
preful unei pâini de 600 grame.

2. Toți salariațli publici șl par
ticulari (din industrie și comerț), 
agricoli sau salarliții dela orice 
alte întreprinderi sau Institut!! de 
orice fel, precum și pensionarii 
de toate categoriile (al Statului, 
ai Asigurărilor Sociale, al între
prinderilor particulare) șl pen
sionarii I. O. V. R., vor primi o 
Indemnlzipe de Lei 1.000 (una 
mie) de persoană pe z>, cât șl 
pentru membrii familiei (soție șl 
oopil minori).

Deci toate aceste categorii de 
salariațl prevăzute mal sus, vor 
plăti la toate centrele de distri
buire a pâinii Lei 1.100 pentru 
fiecare rație de pâine, adică câte 
100 lei vor plăti din salariul pro
priu, Iar câte 1.000 lei, pentru 
fiecare rafie, o vor plăti din in
demnizația pe care o vor primi 
dela intreprirderi e șl Instituțiile 
respective de Sfat șl particulare.

3. SalaiIații publici șl particulari 
cari sunt aprovizionați co făină 
sau cu pâine direct prin Econo- 
matele reapectlve, vor primi ace
iași indemnizație, care poate fi 
acordat* io douâ feluri:

a) Sau primesc câte 1.000 lei 
de flecare rație, urmâod ca sala- 
rlitul să p ățească 1.100 lei rația,

b) sau îi cazul când întreprin
derea acordă salarlaților rația de

Nu ne-ar surprinde dacă „Drep
tatea* ar invoca mâlne-poimâae 
că, Ion Mihalache a cerut să fie 
trimis pe front doar pentru a 
spiona pe nemți. „Dreptatea* e 
capabilă de așa ceva.

Numai că, Întreg poporal ro
mân, — prin sentința Judecătoriei 
dia Topolovenl cunoscând îndea
juns și stigmatizând gestu1 șl a- 
titudinea de voluntar a lui M ha- 
lache, a stigmatizat întreg parti
dul națlonal-Jărănesc - M a ni u a 
cărui vicepreședinte este volunta
rul Ia cauză.

/. Rasneac

Pregătiri 
pentru alegeri

In cadrul campaniei electo
rale din Petroșeni F. F. D. R. 
a organizat un concurs între 
comisiile de străzi din loca
litate. Comisiile care se vor 
distinge în organizarea cât 
mai reușită a străzilor res
pective în vederea alegerilor 
parlamentare vor fi premiate.

Generale a Munții 
pline cu lei 100, aceștia nu mal 
au dreptul de a primi Indemnlza 
tia de lei 1000 pentru fiecare rație.

c) Salarlațil cari primesc prin 
Economate făină In loc de pâine, 
vor primi făina cu o reducere de 
pre( care să echivaleze reducerea 
acordată la pâine.

Pentru apllcirja neîntârziată, 
In practică a noului regim al 
pâlnii, toate Comisiile Locale și 
Sindicale vor lua măsuri ca fle
care Comitet de întreprindere să 
seară direcțiunilor respective în
tocmirea Imediată a tablourilor 
care să cuprindă pe toți saiarlatil 
cât șl pe membrii lor de familie 
(soție și copii minori) șl vor ac
ționa ca In timpul cel mai scurt

Unele comisii de reformă agrară 
nu-fl fac datoria

— Urrrare din pag. 1. —

să Înlăture nedreptățile In acest 
domeniu șl care se cunosc fără 
să-i spunem pe nume — au răs
puns că și așa sc vor fice col
hozuri șl deci nu mal are rost să 
se împartă pământul.

Trcbue insă să se știe clar șl 
precis — după cum a dat d spo- 
zlțluji Imășl d prlmmlnistru Dr. 
Petru Oroz.i — că: nu se vor 
mii împărți titluri de proprietate 
acolo unde sunt nereguli, atâta 
timp cât aeestea r,u vor fl tnlâ- 
tu'ate șl cât timp un singur mem- 
b u din Comisiile: /udefeanâ, de 
plășl sau comunale va fl îm
proprietărit pe redrept, numai 
pe motivul că face perte din co 
misie. Chiar și acelora cărora II 
s’au dat titlurile hisd pe ned/ept 
ele vor fl anulate.

Orice nedreptate săvârșită de 
comisiile pentru reforma agrară

din jude| numni pentru dragul 
cuiva sau împinși de lăcomia Îm
bogățirii în dauna celor mulți și 
săraci, trebuiesc imediat semna
late șl aduse la cunoș lata foruri
lor superioare.

Platforma Program a Blocului 
PartMelor Democrate prevede îm
părțirea titlurilor de proprietate 
șl înlăturarea tuturor nedreptăților 
Ivite. Urmează ca cel In drept, 
pornind dela comisia județeană, 
comisiile de plășl șl comunale de 
reformă agrară să șl facă datoria 
pe deplin șl tă înlăture toate a- 
ceste nedreptăți fără Imâ zlere.

Țăranii cari se simt neîndrep- 
tlițițl să se adreseze cu încredere 
forurilor superioare, care trebue 
să-șl fa ă datoria.

Să se facă dreptate șl să țle 
tndtpărtațt toți octl cari caută 
să mat pună bețe In roate! Astfel 
de elemente n’au ie căuta în con
ducerea intereselor poporului.

Viața de partid
Ședințe de activ, V 

la Ghelar șl Hunedoara 
In zilele de 4 șl 5 Octom

brie a c. au avut loc ședin
țele de activ a Organizațiilor 
P. C. R. din Ghîlar și Hu
nedoara, în prezența tov. Po
pa Emil, membru în C. C. al 
P. C. R. și a tov. Mujic Mi- 
hai, secretarul Comitetului 
Regional Valea-Jiului, a P.C.R.

Ședințele au fost deschise 
de tov. Dancu Petru instruc
tor regional, după care tov. Mujic 
Mihai, a vorbit despre nece
sitatea măririi producției, des
pre disciplina în muncă șl 
despre lupta pentru câștiga
rea alegerilor.

Tov. Popa Emil, a expus si
tuația politică internă și exter
nă, dând sfaturi și îndrumări.

Se amână încasarea cotei 
de 4 la sută pe ajutorul de Iarnă

In urma intervenției Confede
rației Generale a Muncii și a u- 
nor organlzațiunl muncitorești din 
țară, Consiliul de Administrație al 
Casei Centrale a Asigur ăi ilor So
ciale a hotărît — In ultima șe- 
dință — să amâne încasarea co
tei de 4°/o din cotizațiile curente 

întreprinderile șl Instituțiile de Stat 
și particulare să acorde anticipat 
Indemnizația de lei 1.000 pentru 
fiecare raț e de 300 grame pâine 
In afară de saiarlatil cari sunt 
prevăzufi la punctul c) de mal sus.

4. in localitățile In care pâinea 
sau făina nu se dlstribue In mod 
regulat, dreptul salarlaților la in
demnizația prevăzută mai sus 6e 
menține și pentru zilele când nu 
se dlstribue pâine sau făină.

5. Toate organizațiile sindicale 
trebuie să se considere mobilizate 
pentru a sprijini autoritățile locale 
la aplicarea noului regim al pâlnii 
și trebuie să acționeze în mod ho
tărât împotriva tuturor speculan
ților șl in special împotriva ace
lora cari vor continua să aicundă 
cerealele și făina sau să fabrice 
pâinea albă.

Activitatea Universității Munci
torești din V.-Jiului - Petroșeni

Ia unul din numerile trecute ale 
ziarului nostru am publicat știrea 
deschiderii cursurilor ia Univer
sitatea Muncitorească din Valea 
Jiului, care este In al 2-lea an 
de existență.

De data aceasta numărul celor 
înscriși se ridică la 168 spre deo
sebire de anul trecut când au fost 
numai 27. La apelul Resortului 
Cultural au răspuns următorii in
telectuali cari formează corpul di
dactic al acestei Universități:

Prof. I. Moslc.
Ing. E. Colev
Prof. Grlgorescu. 
log. M. Postanschl
Dr. G. Lepădatu
Dr. M. Schreiber
Dr. Gh. Herman 

datorate As'gurărilor Sociale șl 
aferente asigurărilor In cerace 
privește ajutorul de iarnă apro
bat salarlaților particulari. Cota 
de 9°/o suportată de patroni tre
bue plătită în termen legal șl nu 
sufere nici o amânare.

Această hotărîre a fost luată 
spre a se ușura situația dificilă 
în care se găsesc actualmente 
muncitorii asigurați.

BULETIN ECONOMIC
- (AGERPRES) -

| Pentru plata primei de acti
vitate de 80 la sută din salariu 
acordată funcționarilor publici pe 
luna Septembrie s'au deschis cre
dite extraordinare bugetare pe 
seama tuturor ministerelor în va
loare de peste 52 miliarde lei. 
Decretul a apărut în Monit. Of.

B In vederea deschiderii unei 
linii de transport România—Ce
hoslovacia R.A.TA. a fost auto
rizată să contracteze la institu
țiile publice de credit un împru
mut de 2200 milioane ici pentru 
procurarea a 12 autocamioane 
noul de mare tonaj.

8 Termenul de predare a lânei 
a fost prelungit prlntr’o decizie 
a ministerului aprovizionării până 
la 15 Noembrle 1946.

Q Cu tnceperc dela 30 Sept. a. 
c. primăriile comunelor sau dele
gații acestora nu mal au dreptul 
să elibereze autorizații de trans
port pentru grâu, secară, orz, 
orzoaică și făinurile lor decât în 
conditi le precizate iu decizia pu
blicată In M. O. din 7 Oct. 1946.

CINEMA PROGRESUL

Prezintă Mat ți—Miercuri
Seria I.

Joi — Vineri
Seria ll-a

Marele film de aventuri 
din Vestul Sălbatec 

„Z O R O" 
cu Noak Bery șl 
Indianul Tonto.

Dr. Klelnerman I.
Dr. B. Weis
Dr. C. Fogaș
Ing. E. Haier 
Dr. P. Petreanu 
Doa Prof. Purică 
Prof. Oilov 1.
log. Abrshîm L.
Ing. Atanaslu D.
Ing. PIso I.
Ing. Panaitescu Al.
Ing. Milata M.
Ing. Schnii er R.
Ing. Marcș E.
Th. Orehov 
log. Oh. Bogdan 
Dr. Adv. Kepeș 
Prof. Gcorgescu 
Preș. Jud. D. Driga 
Dr. M. Sofonea
Dr. J. Bălan
Dr. Schechter 
log. Vasilescu 
log. F. Molleta 
log. F. Brin 
C. Buscinschi,
Oestul frumos al acestor inte

lectuali este apreciat de întreaga 
muncitorime din Valea Jiului. în
trucât aceștia au consimțit să sa
crifice timpul lor liber pentru ri
dicarea nivelului cultural al mun
citorilor din această regiune, fără 
nici un fel de retribuție materială.

Deasemenea din frumosul nu
măr al muncitorilor ce se prezintă 
și ascultă lecțiile predate se poate 
vedea dorința lor de a păși spre 
lumină — cultură —, de care 
nu s’au bucurat sub regimurile 
reac|ionare, care căutau să-i țină 
într’un cât mal negru întuneric.

| Termenul pentru depunerea 
declarațiilor In vederea obținerii 
cărții de muncă a fost prelungit 
până la 1 Nov. 1946 pentru sa- 
lariații din Industrie și oomert.

100 miliarde lei 
pentru economatul 
salarlaților publici 

Printr’un decret-lege a- 
părut în „Monitorul Ofi
cial" de eri, Economatul 
general al funcționarilor 
publici a fost autorizat 
să contracteze la institu
țiile de credit împrumuturi 
până la suma de 100 mi
liarde lei.

Aceste împrumuturi vor 
fi garantate de Ministerul 
Finanțelor.

Joi lo Oct. a. c. orele 9 
seara, se va Juca în sala 
Teatralul Comunal Deva ma
rele succes Bucure ștean:

Ața vrea Cupldon
Ca cel mal aplaudat cuplu 

artistic al Capitalei: Tanțl 
Câpățînd, Mtrcea Septellcl, 
Ion Manta, Dorel Urid- 
țtanu etc.

Bilete la Agenție

Ml s’a furat una bicic
letă grea bărbătească, Du
minecă seaia intre orile 6'k- 
7, din curtea casei Piața U- 
nlril 17 (unde e prăvălia 
Dolc3lg)Rcgâsitorulul 100.000 
Lei recompensă.

A. Rubin la Administra
ția «Zori Noi®.
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U. R. S. S. cere ca O. N. U. 
să discute problema prezenței trupelor 
Națiunilor Unite pe teritoriile Statelor aliate

Delegația sovietică la or
ganizația Națiunilor Unite 
a cerut înscrierea pe ordinea 
de zl a Adunării Generale 
ONU, a unei plângeri a- 
semănătoare cu aceea pe 
care a adresat-o de cu'ând 
Consiliului de securitate In 
ceeace privește prezența

forțelor armate ale Națiu
ni or Unite pe teritoriile 
altor state decât țările foste 
Inamice.

Delegația Jugo-slavâ la Paris 
a oferit un dejun In onoarea 

delegației române
BUCUREȘTI 7. (Agcrp-es) Co

respondentul special al agenției 
Agerpres transmite din Pa-is. Vi
neri delegaț a jugoslavă a oferit

BULETIN EXTEBN
AGERPREF1

Declarațiile parlamentarului 
englez Zlllekus referitor 
la frontierele apusene ele 

POLONIEI

Un dejun în onoarea delegației 
româue.

Au participat d-nil Tătărtscu, 
Oh. Dej, Voitec, Pătrățcanu, Dă- 
măceanu, Maurer și Franasovid.

Șeful delegației române d. Tă- 
tJrescu în răspunsul său a voib t 
de tradiționala prietenie ce letgă

popoarele norstre ți a mulțumit 
apoi pentru sprj nul acordat de 
delegația Iugoslavă la conferință 
asigurând că poporul român nu 
va uita acest sprjin.

A domnit o atmesfe ă de mire 
cordialitate care poate fr conside
rată ca punctul de p'ecare pentru 
o co'aborare mereu mai strânsă.

LONDRA 7. — 25 de savanp, 
scriitori și oameni de cultură bri
tanici au trimis o telegramă lui 
Henry Wallace îa care s’au de
clarat gita să sprijine toate mă
surile pozitive luate în vederea 
întăririi păcii mocdlale șl clă
dirii unei lumi noul prin efor
tul somun.

•
PARIS 7. — Comisia economică 

pentru Italia a aprobat printr’o 
majoritate neînsemnată de voturi 
propunerea britanică privitoare la 
reparatiunlle datorate de Italia, 
Jugotlaviel, Greciei șl Etiopiei.

Delegația sovietică a propus ca 
șl Albania să primească despă
gubiri egale cu ale Etiopiei pro
punere care a obținut jumătste 
din voturile comisiei.

VARȘOVIA 7. — (Agerpres) 
Corespond'ntul agenției Tass 
transmite. Parlamentarul englez 
Zillacus care se află în Polonia 
vorbind despre frontierele apusene 
și problemele păcii a declarat că 
păstrarea acestei frontiere este 
necesară pentru 
blemei germane

Polonia, — a 
câștigat dreptul

rezolvarea pro-

spus el — ți-a 
la noua ei exis-

tenfă printr’o răbdare ți un cu
raj prin care mintea omenească 
nu șl-o poate închipui. Polonia 
este democratică îa deplinul în
țeles al acestui cuvânt.

Ca membru al parlamentului bri
tanic eu doresc să scot în evi
dentă faptul, că opinia publică 
din tara mea ți toți cel cari do 
risc binele Poloniei înțeleg ți c- 
probâ pe d plin noiile principii 
ale politicii sale externe.

In fața Curții Criminale din Capitală se desfășoară

JUDECAREA LOTULUI DE 
MINIȘTRII ANTONESCIENI

Dependenta economică a Braziliei
de Marea Brltanie și Statele Unite

RIO DE JANEIRO 8. — (Ager- 
pces) Corespondentul Agenției 
Tass transmite. Generalul Asum- 
buia Vilanova a publicat un ar
ticol in care descrie dependența 
economică a Braziliei de Marea 
Britanic șl Statele Unite privitoare 
la exportul de orez către acestea 
țări la un preț excepțional de mic 
ceace reprezintă un exemplu iz
bitor de exploatare colonia'ă a 
Braziliei de către capitalul străin.

Toate exporturile de orez ale 
Braziliei — rcrle ci — sunt strict 
controlate de englezi șl americani

care nici nu încearcă măcar să 
ascundă că ei sunt aceia care de
cid cât orez prate să vândă Bra
zilia altor țări.

BULETIN INTEBN
„AGERORES"

(Contiauar* din pag. I.)

MOSCOVA. 8. — Am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al M xlcului 
ta U.R.S S. a sosit la Mos 
cova»

Cetâțani!
In curând veți decide 

prin vot de soarta pa
triei noastre.

Pentru pace,
Pentru democrație, 
Pentru o viață mai 

bună,

nat o serie de acorduri cu 
Germania hitleristă, punând 
Ia d'screția inamicului întreaga 
producție și toate bigâțiile 
naționale.

♦

BUCUREȘTI 8 (Agerprâs) 
Desba erile procesului foști
lor miniștri antonesclenl a 
contlnluat In z’ua de 7 șl 8 
Octombrie când au vorbit a- 
vocațil apărării. Desbaterlle 
s’au prelungit până după mie
zul nopții.

*
Curtea Criminală s'a 

pronunțat în procesul Col.

Manea Crlstea, fost preșe- 
d nte al Curții Marțtale din 
Ploeștl, calitate în care a 
pronunțat numeroase con
damnări la moarte șl pe de 
altă parle achitări bine plă
țile, în urma cărora a acu
mulat o mare avere.

In urma probelor produse 
și a mărturiilor depuse, in
culpatul a fost condamnat 
la 15 ani muncă silnică, 10 
ani temniță grea șl 10 ant 
degradare civică, urmând a 
executa, conform prevederi
lor legii, pedeapsa cea mai 
grea, adică 15 ant muncă 
sllnl''ă șl Io ani degradare 
civică.

Molotov a sosit 
la Paris

MOSCOVA 8 (Agerpres) 
Agenția Tass transmite. Sei
ful delegației sovietice la 
Conferința de P^ee din Paris 
ministrul de externe al U. R. 
S. S. Molotov a sos t la Pa
ris la 7 Oct. venind din 
Moscova.

A apărut
„Contemporanul" Nr. 3,

Votați soarele

Semnul B. P. D,
îfi alegeri

fl început ședința plenară a 
Conferinței de Pace

Se desbate tratatul de pace cu Ita'ia
MOSCOVA (Radio) La Confe

rința dc Prcc dela Paris a înce
put Luni ședința plenară a con 
ferlntci care desbate proectul de 
tratat cu Italia.

Au vorbit delegatul american 
Konely care a Incert at să moti
veze puterile dictatoriale ce se 
acordă prin pwectul dc tratat 
guvernatorului T r I e s t u I u I prin 
«împrejurările speciale* din a- 
ceastă regiune, dekgatul sud-fii- 
can care a încercat să prez'nfe 
ca un succes dubloasr îuțtlrgere 
Austro-Italiană.

Delegatul Beloruslel a cer t 
printre a1Ple ca să nu prm ască 
celătenla teritoriului lib r al Trl- 
estulul, (eseiștii llal'e'i precum ii 
funcționarii regimului fast ist care 
au venit în Trlest dupăanul 1922.

Delegatul Australiei a încercat 
să demonstreze justețea amenda- 
niente'or propune In comisii de 
delegația sa, propunând noul a- 
mendsmente.

Ședln|a plenară pentru tratatul 
de pace cu IIalia va dura 3 zile.

A spărut Nr. 3 al marelui săp
tămânal «Contemporanul* cu 
un bogat material d n care reți
nem: Pe drumul «Contemporanu
lui* do altă dată de B. Brănlș- 
teanu.- Oala Galact'on despre 
oinciseci de ani de activitate li
terară : Orientări In actualitate de 
L Răuțu; Am dat ordin să tra
gă, nuvelă de Ion Călugăru: Du
pă sentință de Ion Biberii Suve- 
ranltita șl devize da Grigore 
Preoteasa: Săptămâna culturii de 
Mlron B Parasehlvsseu: Apăra 
rea Păcii da G. Macovescu: In
dia Continentul contrastelor re
portaj de Horia Liman : Sessul 
unei solidarități de I R. Șomuz: 
Marxism «Sut-generis* do Ion 
Vltner.

Nota Statelor Unite 
în problema stâmtorilor

BUCURcȘTI. 7. Azi dimineață 
s’an înapoiat în capitală venind 
dela Paris tov. prof. Lucrapu 
Pătrășcanu ministrul justiției și 
tov. I G. Maurer subsecretar de 
stat la ministrul comunicațiilor.

Pe aerodrom miniștrii au fost 
salutat! de tov, Techsri Georgei- 
cu, Ana Paiker prof. Al. Roreti 
șl aîțf fruntași politici șl admi
nistrativi.

Dl. Ing. Bellu din partea B. P. 
D. a urat bun sosit delegaților.

•

BUCUREȘTI. 7. C mpietul II. 
al Cur|li criminale s’a pronunțai 
azi în procasele criminalilor de 
război, Molnar Eugen, Dodai E- 
merlc, Lucaci Mihal, Boroș Nlc»- 
lae, LOîInczy Adalbert, Pantea 
Orlgore, SandulovicI Iile, Iile 
Hrenciuc șl Ion Qhlielitsa foști 
comandanți de lagăre și detașa
mente de evrei, condamnându-l 
la mună silnică pe viajă.

Se judecă în continuare proce
sul col. Gheorghe Brezeanu și 
Dumitru Vlase.

•

BUCUREȘTI 8 Tov. Ana 
Pauker pleacă azi dimineață 
la orele 6.45 cu avionul li 
Moscova. D-sa va participa 
ca delegată a F. D. F R.-olul 
la lucrările Federației Mon
diale a Femeilor.

•

BUCUREȘTI 8 Graiul Nou 
de erl publică următoarea 
știre; Zilele acestea va sosi 
In portul Constanța vssul so
vietic Dimltrof dat de guver
nul sovietic societății Sovrom- 
transpoit. Vasul Dimltrof este 
de acela? tip cu vusul sovie
tic Friedrlch Engels șl are 
capacitate de 5.000 tone.

LONDRA (R.dti). — Gi emul 
Statelor Unite a trimis o nolă 
Turciei in care sugerează ca Tur
cii să înceapă discuții dlre le cu 
UR.SS. nerfm reglementa-ea

regimului apărării stiâmtorllor, 
O notă ascmăniioirc a fost 

remisă Turciei ți din partea Ma
re! Britanii.

BUCUREȘTI 8 Din Ceho
slovacia urmează să sosească 
un transport, de 3.000 va
goane de cartofi la prețul de 
1700 lei Incoopul a fost au
torizat să ppreeapă un comi- 
s'on de 3°/..
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