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CETATENEASCA în procesul foștilor demnitari antonescieni
Poporul rcmâr>, Io drumul Iul 

spre libertate ți lumină pe care 
1 l’a deachls democrația la 23 Au- 
g>st 1944 ;l 6 Marile 1945, are 
Ir fața sa cri mai important e- 
venlment politic al istoriei sale, 
alegerii* p«ritru primul parhment 
democrat românesc.

Ca ră ne dăm bine seama de 
(■potianla istorică a acestor ale
geri este bln« să arătăm tn câ
teva lânduri care sunt motivele 
paternlce pentru care, poporul 
romă a are datoria să sancționeze 
prin vot-l său trecutul politic ru-
șlros $1 să confirme uu viitor lu
minos In care credem cu toții.

Reacțlunea de'a noi ți-a preci
sa! de mult ittențille.

In trecut, prin politica trustu
rilor pe care le reprezenta a 
agitat pentru război și ne-a dat 
război. Lozinca de astăzi a reac
ționarilor este: România trebuie 
să devină din nou bază de atac 
contra U R S 5. și pregătirea ergant- 
aaț.-.or teroriste care au iuirunie 
■n Baj l și Iile Lazăr, servește 
tocmai acestor intenții criminale.

la ceace privește politica eco
nomică a Iul Manlu șl Brătlanu 
șl aeeas'a se cunoaște acum.

Ei vor <a pământurile să revle 
Inspol moș erilor șl pentru ca lip
surile să fie tot mal mari, exploa
tează greutățile de astăzi, conti
nuând șl incurijând specula șl 
sabotajul.

Politica .Istoricilor“ este deci 
pol’tlca provocatoare de noi răz
boaie, politica de speculă și sa
bota], politica de ură Intre națio
nalitățile conlocuitoare, politica de 
sfărâmare a tUuror acțiunilor de 
refacere, toată această politică 
Hlnd Îmbrăcată In haina minciu
nii, lașității, Insultei, calomniei șl 
•rimei.

Pe de altă parte avem B P. D. 
•are face politica tuturor celor 
■uiți șl muncitori, a celor care 
■u mal vor război, a celor care 
vor să trăiască In pace șl înfră
țire, a celor care măresc produc
ția pentru combaterea speculei și 

Dr. Rădults:u
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Miercuri seara la orele 20 30, 
s’a dat sentința fn procesul foștl- 
lor demnitari antosescienl jude
cați de secția 8-a a Curții Crl- 
miaale.

Au fost pronunțate'următoarele 
condamnări.

Mlrcea Cancicov, 20 ani de
tențiune grea, Grlgore Geor- 
gescu, 10 ani trmrță grea, Ion 
Fințescu, 8 ani temniță grea, 
General Ion Sichltlu, 10 ael tem
niță grea ți 3 ani detențiune ri

împărțirea titlurilor de proprietate la Cluj

Azi primesc titluri de proprietate 
țăranii români și unguri pentru stăpânirea pământului cucerit 
împreună sub regimul democratic instaurat la 6 Martie 1945, 

— a spus tovarășul Vasîie Luca —
Duminecă s’a desfășurat la Cluj o impresionantă manifestație la 

care au participat 60.000 muncitori, țărani, Intelectuali șl militari, 
români șl maghla’l, cu prlle/ul împărțirii primelor titluri de împro
prietărire la care a luat cuvântul tov. V. Luca, rostind următoarele:

.Cu ocazia aeestei sărbători a 
plugărlmll, când plugarii r ou Îm
proprietăriți primesc titlurile de 
proprietate, aduo salutul cel mai 
călduros al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
plugărlmll, muncitorimii șl Inte
lectualității, Armatei din județ șl 
populației Clujului.

Partidul Comunist Român, de la 
Înființarea sa șl până la Reforma 
Agrară Înfăptuită deg ivernul Dr. 
Petru Groza a luptat pent u ex
proprierea moșierilor fără despă- 
gublreșl împroprietărirea țăranilor 
fără pământ șl cu pământ puțin.

Astăzi lozinca Partidului Dostru 
este: Întărirea șl Înflorirea gos
podăriilor atât a țăranilor nou 
Împroprietăriți cât șl a țărănimii 
îotregl, Această activitate șl lupta 
Partid1 Iul nostru se oglindesc șl 
In Platforma Program a Blocului 
Partidelor D mocrate.

împărțirea titlurilor de proprie
tate spulberă legenda răspândită 
de clica moșierească reacționară 
ți ăgențil el cum că Partidul nos- 
sru ar avea intenția de a vă băga 
in colhoz.

Partidele asi zise .Istorice* și 
Intre ele partidul lui Manlu carc- 
șl zice partid țătăne.c, au foit 
șl sunt dușmcnll Reformei Ag
rare. Șl cum ar pute» fi altfel 
dacă c< ndi ătorii acestor partid' 
suit el înșiși moșieri expropnați?

Am avut ocazia să reprezint 
Partidul Comunist Inti’o c mi
siune I? Ministerul Agriculturii 
încă sub Rădcscu. Acoio m’am 
putut mnvlrge cât de dușmani 
as» fost reprezentanții partidului 
Iul M»i Iii șl B'ătlanu R f-.rmel 
Ag'are. El au ad> s motive că 
țăranul e leneș, că țăraou, dzcă 
na va fi •' b controlul moșierului 
■■ va lucra părrârtul și eco

Tna plMHl ta ■■«arar
iprrtfrrS Dlrac^anil 
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guroasă, Ion Ma ian, 10 ani, 
temniță g ea, Mircea Vulcănes- 
cu, 8 ani temniță giea, 3 aai 
detențiune riguroasă, Alexandru 
Mareo, 5 ani detențiune r'g -roa- 
să, 12 ani temniță grea, Get erai 
av. Gh Jlenescu, 5 ani deten
țiune riguroasă, 20 ani temniță 
grea, Sta vii Ghlolu, 8 asi de- 
teuțluse riguroisi, Ovid Vlă- 
descu, muscă si'ni ă pe viată, 20 
ani temniță grea (condamnat in 
lipsă), General C. Constantin,

nomia] națională se va] prăbuși.
Partidul nostru a răst <rnat a- 

ceaslă comlalune de amânare șl 
sabotare a Reformei Agrare și a 
dat lozinca: intrațl cu plugul pe 
pământul moșieresc. Lupta popo
rului pentru pământ și libertate a 
măturat din cale pe Rădesca, Hu-

Tovarăștil Vaslle Luca, 

diță, Penescu, Solcmon, care se 
puneau deacurmerlșul Reformei 
Agrare iar guvernul venit la câr
ma țării la 6 Martie 1945, gu
vernul Dr. Petru G'oza. a legife
rat șl a Ir făptuit Reforma Agrară.

Astăzi ptmâitul este al vostru, 
Acest pământ inaă tnbule pflat- 
rat. Șl veți pi tea păstra pămân
tul d ică veți face zid In jurul 
guvernului care vl l-a dat, șl da
că veți lupta în alegeri pent’u a 
trlm’te în Pari ment nu pe mo
șieri șl agenții lor care n’au ni
mic cr mun cu țărănimea, cl pe 
sdevărațli plugari — reprezen
tanții voștri.

Arun ațl o privire Înapoi, Par
tidele care au guvernat ț-ra fn 
tracuf, v’au premia multe. Dar

Citiți 
In pag. Il*a

O nouă ac
țiune patrio
tică a mine
rilor din Va
lea Jiului și a 
muncitorilor 
dela U. F. H. 
pentru ajuto
rarea celor lo
viți de secetă.

10 ani temută grea, f. C. Pet 
retcu, 8 ani temniță g ea, Victor 
Iliescu, 10 ani tcm’ lță grea, Oe- 
■eral Nlcolae Sova, 10 ani tem 
alță grea, Ah- I. D. Enescu, 
12 ani temniță grea, Prof, Petre 
Strihen, 10 ani temniță grea, Ge- 
■eral Ion Arbore, 10 ani tem
niță grea, Pof. Gheroa Netta, 
10 ani temniță grea.

Averea tuturor condamnațllor 
se coufiică In lavoaraa sfatului.

au fost vreodiiă ia Parlamentul 
Țării sid In guvern adevătațl ță
rani, reprezenianți de ai voștri 
care să lupte pentru îndeplinirea 
celor făgăduite? Nul Ei aveau 
nevele de voterile voastre pen
tru căpătuirea lor, dar pe voi v’au 
extlus din Parlament șl din câr

Continuare In pag. 2-a

In atentla autorităților

De ce nu se respectă noul 
regim al pâine! la Deva?

Deși noul regim al pAinei a 
Intrat In vigoare la 7 Oct. a. 
c., totuși brutăriile din Deva 
continui zilnic sA fabrice pâine 
albă pe care o vând tn piață, 
tn timp ce pâine din făină in
tegrală nu se fabrică deloc. 
Făina albă trebuia să fie blo

Consolare
Sc anunță că tn urma 

eșuării tratativelor de car- 
telare dintre P. N. Ț. șl 
P N L.-Brătlanu, dl. Iullu 
Manlu șl corni Dinu Bră- 
tlanu au lintărlt să pără
sească arena politică șl 
să plece pela .casele* lor,

Cum nsă Comisia Ccn 
trală Electorală, le-a re
vocat ,cașa*, sc spune 
că el sc vor retrage, — 
spre consolare — la una 
din casele de... nebun1, 
care le stă la dispoziție, 
deoarece numai acolo se 
vor putea consola.

A seni in a re
Peste 16 mii de firme

au fost radiate din re
gistrul Comercial, deoare
ce s’a constatat, că nu au 
plătit niciodată Impozite, 
nu aveau sediu, nici capi
tel, nici marfă șl nici cum
părători.

Sesizat de acest fapt, 
dl Iullu Manlu, a înaintat 
Imediat un nou protest 
guvernului,

Gurile rele spun, că cl 
ar fl făcut aceasta din 
cauza asemănării dintre 
cele 16 mit firme șl par
tidul B&U.

Șl iată care se spune că 
ar fl asrmănarva : Pe de-o 
parte, firmele In cauză, 
fără plata Impozitelor, fără 
sedii, capital, nurfă sau 
cumpărători, Iar pe de 
alfa, partidul Iul Manlu,

Sâmbătă, 12 Octomvrie 1946

11 Octomvrie 1946
Doi ani dala 

ellbararaa Clujului
Aliata cu Grrmanfa hltlsrlsti 

fa Început prin vânzarea Ardea
lului, colaborarea cu Uniunea 
Sovietica începe prin elibera
rea Clujului

Lucrețiu PâirifWK,

Se împlinise la 11 Octombrie, 
doi ani, dicând în mersul lor. 
victorios, vitezele trupe ale Ar- 
matei Rtșii, aju'ate de Armata 
Română, au eliberat Clujul — 
frumoasa capitală a Ardealului — 
de sub stăpânirea hoardelor hor- 
tisto-htleriste.

Răpit, tn 1940, prin odiosul 
Dictat dela Vlena, de călăii Eu- 
iOpi.1 Hltler și Musolint care au 
Impus țării noastre (cu acceptarea 
tacttă a elicei aflate la conducere) 
această durere, Ardealul a rămas 
timp de 4 ani sub rabla hori istă.

Nici partidele „istorice" care 
ar ți putut să ridice glasul lor 
împotriva nedreptății s rlgătoare 
la cer, care se făcea țării noastre 
nu au schițat nici cea mal neîn
semnată atitudine de protest.

Dimpotrivă, adunarea de pro
test care a fost convocată la 
Alba-lulla, a fost contramandată 
de Dl Iullu Manlu, pentru „a nu 
turbura liniștea șl ordinea Internă*

După patru ani de continui 
martlragtl, Clujul a fost eliberat 
prin luptă, In care s’a cimentat 
pentru vecie, prlettnla dintre po
porul român șl marele popor so
vietic, prin sângele vărsat în co
mun de ostașii celor două țări.

Alături de glorioasa Armata 
Roșie, Poporul șl Armata Ro
mână a pășit în Ardealul elibe
rat, nu cu gânduri de răzbunare 
ci cu gândul de a întinde o mâni 
frățească, poporului maghiar, 
frate întru același suferințe. Dar 
moșierii, reacționarii, grupați în

Dumitru Toncea
— Continuare <n pag. 2 —

cată la data tnlrăril in vigoare 
a noului regim al pâinii, celace 
nu s’a făcut și nici nu s’au luat 
măsuri de aprovizionare cu 
făină integrală. De ce ? între
băm și noi autoritățile de re
sort șl-i rugăm să ia măsuri 
imediat.

COLȚUL ISTORIC

deraiat dela principiile de
mocrației, cu sediul, cu 
ceva capital — chel, daci 
se’nclicia cartelul cu .șo
bolanii* Iul Brătlanu, ce 
mal capital era —, fără 
un program șl mai ales 
fără membri — au mai 
rămas doar .șefii*, nepo
ții, exproprlațli, sabotorii 
șl speculanții șl .b.ăețli* 
Iul Codroanu.

Cu alte cuvinte:
Firmele sunt evazioniste 

a legilor fiscale ; șl fa ite 
din punct de vedere co
mercial, Iar P. N. Ț.- 
Manlu, e evazionist al 
legilor democrsțlel șl falit 
din punct de vadtre po
litic.

Măi, ee-ția lumea.
I. Ruinau
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DISCURSUL TOV. VASILE LUCA
ȚINUT LA CLUJ
Arbitrajul dela Vtena, care a 

împins cele două popoare in 
brațele Germaniei fasc ste și a 
îngropat în morminte comune a- 
tâtea sute de mii de ofițeri și 
soldați români și unguri, trebuie 
lich dat, iar strigoii care încearcă 
sl-l reînvie cu ajutorul cercwller 
reacționare și prin ațâțări la ură 
șovină, trebuiesc nimiciți.

Arbitrajul odios dela Vlena a 
f st an. lat, iar strigoii Iul vor fi 
nimiciți prin victoria B. P. D. în 
alegeri.

Ia trecut, fie sub reglmnl mt- 
Rh’ar, fie sub regimul român, 
fhmtașll manlștl s’au înțeles foarte 
bine In consiliile de admi
nistrație a întreprinderilor ban
care |l industriale cu conții Beth- 
leo, Telrky, Băsffy și alți reac
ționari mghlari, cari adeseori au 
folosit forța jmdarmllor maghiari 
sau români împotriva muncitori
lor țăranilor români șl unguri. 
Acești domni nneltesc și astăzi 
împreună pentru a desblna po
porul român ațâțând la ară șo
vină împotriva ungurilor sau in- 
ve a, ațâțând pe utguri împotri
va românilor.

Regimul democrat crelază 
frăția adevărată între toți 

fiii țării
Dar lată că azi se creiază fră

ție adevărată intre fiii acestei țări 
români, unguri ori de altă națio
nalitate.

Astăzi primei# titluri de pro
prietate țărani români șl unguri 
pentru stăpânirea pământului cu
cerit împreună sub 
mocrai'e instaurat 
1945.

In lupta pentru 
țării, pentru pământ șl libertate, 
s’a creat o frăție adâncă tntre 
cei asupriți șl exploatați eri de 
către reacțlunea româno maghiară. 

Țăranii români din satul Sânta 
Maria, nimicit de un iacendlu, 
nu vor putea uita niciodată spri
jinul muncitorilor maghiari din 
Cluj, dat pentru reconstrucția sa
tului lor. Ia fabrici șl uziae, 
muacitorii unguri șl cel români 
organizează întreceri intre el pen
tru ridicarea producției, pentru 
reconstrucția țării.

Intelectualii români șl unguri, 
demosrațl, răspândesc lumina pă
cii șl a înfrățirii intre popoarele 
conlocuitoare tn țara noastră. 

Nu de mult am venit de la 
Bsda- Pesta unde am participat 
la Congresul Partidului Comunist 
Maghiar tn calitate de de'egat al 
Partidului Comunist Româi. La 
marele meetlng din Buda-Pesta 
unde au participat peste 200.000 
muncitori, țărani șl Intelectuali 
din capitala Ungariei, am avut o-

(Urmare din pagina l-a)

■suirea țării șl v’a predat apoi 
drept carne de tun lui Hitler, în 
războiul lor criminal îndreptat 
împotriva popoarelor iubitoare 
de pace și libertate, îsrpotriva 
URSS-lui.

Partidul Iul Manlu s’a dovedit 
a fi un partid al moșierilor șl 
baacherllor.

Uneltirile reacțiuni 
române și maghiare

In (ară manlștii luptă contra 
intereselor poporului Iar ta străi
nătate, prin agenții lor: Gafencu, 
Tllea, etc. au dus o politică de 
calomniere șl minciuni la adresa 
țării șl sprijină toate tendințele 
reacțiuili msndlale de a ne im
pune sarcini economice Insupor
tabile la tratatul de pace.

Prin provocările Ier la ură șo
vină, la încălcarea drepturilor na- 
tloaalitățller, și acțiunile comune 
cu reacțlunea maghiară, puseseră 
tn pericol încadrarea Transilva
niei In întregime ta Statul Ro
mân Democrat. Ei au mers până 
acolo că au tncercat să creeze 
panică în rândurile masselor po 
pulare românești din Ardea', Iu 
ând ca sigur că guverntd G oza 
va pierde 
vanla.

Trebuie 
ddegațllei 
de Pace, Uilunii Sovietice și ce
lorlalte |ări prietene nouă care 
■e-au dat sprijin șl tn ciuda u- 
■eltlrllor clicilor manlsto-brălie- 
niite Transilvania a fost In în
tregime tneadrată tn Statul Ro
mâniei democrate.

Guvernul dr. Petre Groza s 
dus fl duce c politică consecvent 
demosraticl tn sAordsrea dreptu
rilor egale tuturor cetățenilor fără 
deosebire de naționalitate.

Prin aceasta a obținui și tn- 
cadrarea populației maghiare tn 
majoritatea el, In lupta demo
cratică a poporului român pentru 
paee, libertate șl pămâot, pentru 
I chldarea rămășițelor fasciste șl 
a clicilor reacționare. Astfel au 
fost create condlțtuolle necesare 
pentru păstrarea Intregritățli Ar
dealului si încadrarea sa tn Sta
tul Democrat Român.

Politica de vrajbă fi de ațâțare 
la ură șovină Intre popoare du
să de clica manlslo-brătlenlstă 
■e-a adus arbitrajul odios dela 
Vleoa. Politica democratică de în
frățire tntre naționalitățile conlo
cuitoare dusă de democrația ro
mână în frunte cu guvernul dr. 
Petru Groza, a dus la lichidarea 
dictatului vleoez șl încadrarea 
Ardra'ulul la Remânla democrată. 
S>u nea» încă in Aprilie al a- 
cestul an.

o parte

■1 fim 
noastre

al

din Transil-

recnnoscători 
la Conferința

rrglmui de
la 6 Martie

reconstrucția

etzla să aud strigătul entuziast 
acestei mari mase populare 1

Trăiască guvernul democrat 
român șl strigătul îndelungat:

Groza I Groza I...
M’am întors de acolo convins 

că există șl acolo o nouă Ungarie 
care luptă, construcție șl Uureș 
te democrația populară maghiară 
care dorește pacea și colaborarea 
frățească cu poporul român, care 
este prietenă cu noua Românie 
democratică.

Dragi prieteni și tovarăși 1 
In fața ncaatră stau tocă multe 

probleme grele de rezolvat. De
legația noastră la Paris sprijinită 
de Uniunea Ssvletlcă șl de cele 
lalte țări prietene nouă, luptă 
penlru o pace dreaptă. Avem de 
înfruntat urmările g'ele ale sece
tei, avem de luptat pentru ridi
carea nivelului economic cultural 
al întregului popor. Noi n’im 
ascuns și nu ascundem greutățile 
și chtmăm poporul la luptă, la 
muncă pentru Înfăptuirea Plat
formei Program a Blocului Par
tidelor Democrate.

Pentru țărănime — prin țără 
n me, trebue să câștigăm tacă 
milioane de ha. de pământ prin 
asanarea terenurilor neproductive 
astăzi. Trebue ajutată (ă ănlmea 
cu credite, unelte șl maș'ni agri
cole. Trebue să asigurăm ajuto
rarea țărănime! pentru a-i crea 
o viață de bună stare culturală 
șl sănătate.

Prin lupta împotriva saboteu- 
rllor șl a speculanților, prin man
ca Inn'-.ăată a poporului munci
tor vom ridica producția, vom 
reface țsra, vom clădi o Roaânle. 
înfloritoare un popor cult, iănă-\J 
tos și cu bună stare.

Vrem o pace dreaptă. Vrem 
libertate șl buni stare pentru 
popor fără deosebire de 
de religie.

Sub semnul Soarelui 
pentru victoria libertății 
rlctril, a luminii împotriva Inta- 
nereculul. Pentru victoria păcii 
tmptrlva provocatorilor de răz
boaie.

înainte pentru victoria Blocu
lui Partidelor Democrate în sle- 
geillc parlamentare,

al

neam fl

tnalnte 
«1 a fe-

Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Muncitorii în fruntea acțiunilor de ajutorare 
a regiunilor lovite de secetă

O, nouă acjlune patriotici a 
V minierilor din Valea-JiululK
j/n/Ko adunare sindicală 

a minărilor din Petroșeni, 
tov. Cotoț — preșrdintele 
sindicatului — a propus 
muncitorilor să dea câte o 
jumătate de șut lunar și 
100 kgr. cărbuni pentru 
populația din regiunile bân
tuite de secftă.

La aceaslă propunere 
muncitorai minier Szoke 
Franclsc se ridică spunând: 
„Autoneicu n’a cerut nici 
unul muacttor nimic ș! to
tuși a reținut — prin ordin 
— salarul de pe o lună

pentru susținerea războiul»! 
nedrept dus contra U.R.S.S. 
Se cuvine să dăm de bună 
voe în folosul celor ce su
feră un șut pe lună'.

Propunerea a fost accep
tată cu entuziasm de toți 
muncitorii.

Din acest act de solida
ritate se desprinde clar vi
gurosul patriotism al mine
rilor din Valea-fiului care 
niciodată nu au precupețit 
nimic, dăruind totul pentru 
ajutorarea celor căzuțl în 
nevoi.

Ici muncitorii dela U.F.H
nu se lasă
Intr'o adunare sln- 
mancltorit dela U

au luat hotirtrea de
dlca’lă 
F. H. 
a da în fiecare lună sala 
rul lor pe 8 ore pentru re
giunile lovite de secetă

IrS noaptea da 5 spre 6 
Octombrie a. c. au căzut 
primii fulgi de zăpadă !n re
giunea Valea-Jiului, astfel că 
vârful masivilor Parlogul și 
Mândra, prezintă un frumos 
peisaj de iarnă.

Se anunță că Cillfg E. Iosif 
zis loji, nu are nimic comun 
cu Clllc Iosif zis loji, falșlfi-

In ziua de 29 Sept. a. c. in 
sala festivă a Prefecturei a avut 
lac adunarea generală a A. R. L. 
U. S.-ului filiala Deva, adunare 
oonvoeată pentru alegerea noului 
oomltet de oonducere, conform 
noilor iwlrucțlunl de organizare.

parte

. Pentru salvarea vitelor dela foamete
Țăranii din jud. Hunedoara au strâns 2454

\ vagoane *
Pentru a șl oalva vitele de 

foamete, țărani hunedoreni 
lipsiți de nutrețul necesar, 
pentru iarnă au procedat — 
după Instrucțiunile Camerelor 
Agricole la strângerea frunzi
șului din păduri.

lată și rezultatul obținut 
pe ocoale agricole: Petroșeni 
84 vag., Pui 500 vag., Ha-

frunziș
țeg, 600 vag., Orăștie 
vag., Geoagiu 60 vag., 
100 vag, Bala de Crlș 
vag., lila 90 vag, Dobra 70 
vag., Deva 20 vag. șl Hune
doara 80 vag. In total 2454 
vagoane. Frunzișul a fost 
depozitai In gospodăriile pro
prietarilor cari le-au strâns.

500
Brad
350

I

mal prejos
înaltul patriotism pe care 

îl găsim în rândurile mun
citorilor este demn de ur
mat de toți cetățenii

catorul de bancnofe arestat 
zilele trecute.

—
In comuna Orrotadea a fost a- 

restat și înaintat Curții Marțiale 
individul Tudora loan asupra că
ruia s’au găsit mai multe efecte 
militare furate, un bilet de voie 
fals fi una eutle de cartușe. In
dividul Tudora a ades deuemeni 
insulte Gavernulul preoam și Ar
matei Rofli.

(Jtinele de Fier Hunedoara, an
gajează o dactilografă cu o prac
tică de cel piațlai 5 ani la mașini 
de scris fi de birou, corespon
dentă veriată, de preferiră având 
la bază bacalaureatul comercial 
aau teoretic.

Școlile secundare 
nu pot folosi anul acesta 
decât manualele aprobate 

de minister
BUCUREȘTI 9 (Agsrpres) Mi

nisterul Educației Naționale aduce 
la cunoftlntă că pentru anul fco- 
lar 1946—47, nu sunt valabile tn 
școlile setundsre decât manualele 
aprobite de minister ps anul 
1046-47 și oumal ti ediția 1946.

X Alegerea noului comitet 
al ARLUS-ulul la Deva

Din partea C. C. a luat
Dl Hamada Gh. Au fost propuși 
șl alefl In unanimitate domnii: 
Consilier Dr. AureJ Oprean, Pre
ședinte Col. Răuță șl Dr, LG’Incz 
Eugen, Vicepreședinți: Av. loan 
Todoran, Secretar general, Insp. 
Școlar Manglurea, Secretar orga
nizatoric Dr Olariu Alex,| Secretar 
Cultural fl Secretar financiar Dr. 
Floca Octavlan.

In ziua de 7 Oct. a. c. noul 
comitet s’a întrunit pentru a lua 
măsuri de organizarea serbării 
.Zilei prieteniei cu U. R. S. S. 
fixată pentru 20 Oct.

S’a hotărât cape data delO Oct., 
să fie convocați toți președinții de 
sectoare, pentru întocmirea pro
gramata! serbării.

Doi ani dela eliberarea Clujului

Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul Cojocaru Vasile 

f al lui Timofte fl Catrlna, fochist, 
domiciliat tn Simeria Str. Cloșca 
Nr. 7, refugiat din Basarabia, VA 
rog să binevoiți a dispune înde
plinirea formelor legale pentru 
reconstituirea actelor de naștere 
a subsemnatului, a soției mele 
născută Osipov Anisla șl a ficei 
mele Zenaida.

Propun martori pe Martin Teo
dor fuocțlonar la Atelierele C.F.R. 
Simeria fl Ghlluc Dumitru me
canic Depoul C.F.R. Simeria.

Deva la 2 Octomvrle 1Q46.
Cu stimă: K. Cojocaru.

Urmare din pag. l-a

jarul h l Manlu șl B ătlanu, te- 
mându-se de perspectivele acestei 
prietenii, care le-ar fl compromis 
situația lor de exploatatori al pe- 
porulul, au trecut la acțiune.

Șl as'fel au luat ființa, faimoa
sele de tristă memorie „ Oirzl lullu 
Manlu* care au băgat groaza tn 
pașnica popu'afle maghiară, prin 
barbariile comise, determinând 
Comandamentul Aliat să ne or
done evocnareet Ardealului.

Încercările acestea șl altele au 
țott spulberate Uită, prin venirea

la cârma țârii la S Martie 1945, 
a guvernului Dr. Petru Ot02a, 
care a Inaugurat o eră nouă, tn 
relaflile dintre români șl națio
nalitățile conlocuitoare, primind 
numai după 3 zile permisiunea 
de a Intra tn Ardealul eliberat.

Astăzi, poporul român șl po
porul maghiar din Ardtal, sărbă
toresc această aniversare, strâns 
uniți tn Jurul gavernulul șl al B. 
P. D. tar victoria tn alegeri, va 
fl lovitura de grafie dată reae- 
flunli șl garanția continuității a 
nttloraț relații de frățietate.

Noi, Primai Procuror al Par
chetului Trib. Hunedoara Deva:

In conformitate cu dlipozlțiu- 
nlle art. 3 din Decretul Lege Nr. 
4602 din 1940, referitor la con
stituirea actelor de stare civilă 
ale refuglaților din 1940, Invităm 
autorității* l< persoanele care de
țin extractul de naștere sau alte 
înscrisuri folositoare la altele a 
căror reconstituire se cere prin 
petiția de mal sus, să Ie depună 
de urgentă la acest Parchet.

Prlm-Proiaror:
Dr. Vasile V. Brelan 

Prlm-Saeretar: 
/*n Oh. Bărbleru 

Nr. 12.902. - 1946 Oetomvrle.
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VlftTft POLITICA
întruniri organizate de B. P. D.

în Județul
La Slmerla

Sâmbătă 5 Ost. a. c. în cadrul 
fazei a doua a campaniei electo- 
rale, a avut Ioc la Slmerla, o 
mare Întrunire publică, organizată 
de Comitetul Jad. Electoral Hu- 
aadoara la care a participat în
treaga muncitorime ceferistă din 
localitate.

întrunirea a fost deschisă de 
tov. Purdelea președintele Corni 
tetului local electoral al B. P. D.

Tov. Dr. Petressu arată inte
resul yl realizările guvernului Dr, 
Petru Groza tn probls-mele asis
tentei sociale. Subliniază realiză
rile In acest domeniu la C. F. R. 
dela data când tov. Oh. Obeor- 
gh'u-Dej conduce departimentul 
Lucrărilor Pubice ți Comunicaților,

Tov. notar Brde.i, aducând sa- 
latul funcționarilor publici, vor
bește despre Legea Electorală e- 
laborată de guvernul Dr. Petru 
Oroza.

Urmează la cuvânt dl Dr, O a- 
rtu Alexandru delegat al Comi
tatului Jadetean care lămurește 
pantruce partidele democratice 
a’au unit In B. P. D., In lupta 
împotriva reacțlunii manisfo-bră- 
tienlste.

Tov. Br. Râdulescu, delegat al 
Comitetului Județean, amintind 
jertfele date de poporul nostru 
peatru obținerea dreptului de vot 
•nlversal, subliniază: „a fost ae- 
vole să vlaă la cârma tării gu
vernul Dr. Petru Oroza, pentruca 
peporul să-țl poată prim) țl exer- 
otta acest drept, înscris yl în 
Constituția tării**.

Io continuare arată că facțiu
nea, folosește ca metodă de luptă 
yovlnlsraul, sabotajul, svonarile 
tendențioase, cumpărarea conștiin
ței șl altele de acest fel, Incer- 
aâad astfel să spargă unitatea 
F. U. M. yi B. P. D.

încheie arătând că pentru șter
gere tutaror suferiițelor popo-

„Istoricii” din Polene se înarmeazi 
deffftlmeaz* țl Insultă poporul 

șl armata sovietică J 
In atenția autorltăfîlor 

îndeplinind „directivele" yi „or
dinele* venite dela „sentru*, el 
defăimează yl Insultă tânăra no
astră democrație, pe marele no-

Nl se semnalează că preotul din 
eom, Polene, în timp ce predică 
In biserică, oblțnuește să aducă 
la|nrll democrației yl guvernului 
yl să Insulte popsrul sovietic șl 
armata sa.

Deasemeni pădurarul Toni, tot 
din Polen*, spunea către trei ne- 
aunosiDjl: „Să știjl că, îaalnte de 
anul nou Franco va fl stăpân 
peste tot yi numai el ne va scăpa 
de ac*ytl allațl.*

Pădvarul Stbeyan Pătru yi el 
din Polene, merge yl mai departe. 
8e pregătește de „atac**, spunând: 
„Dece nu vine ■»! degrabă tim
pul să văd cu ochii cum vor fl 
alungați democrații, eă eu Îmi 
pregătesc cerințe la arma ce o 
am.*

De remarcat că toți trei auat 
membri al partidelor „Isterice."

Hunedoara
ralul mojtenite dela guvernările 
„istorice*, pentru un trei măi tun 
yl pentru o Românie democrată, 
libsră yl independentă, e o dato
rie a fiecărei cetățean ca, în a- 
ceste alegeri să voteze SOARELE 
semnul B. P. D, care vrea ca 
înti’o Rc mânie bogată, desocra'ă 
liberă yl Independertă, să trăiască 
uo papor bogst yi l.ber.

latrunirea o în hrie tov. Pur
delea, îa aplauzele yl angajamen
tele tntregel asistent# că vor spri
jini B. P, D. In alegeri.

* o *

Asemenea îatrualri au mai a- 
vut loc în întreg județul.

Astfel, îa ziua de 29 Sept. a. c 
la Bărbătenl, au vorbit tov. Me- 
reoțfi yl Câta.

In ziua de 1 Ost. a. o. la Pe
trii», au verbit: prietena Grigo- 
rescu, tovarăya Boldea Marla yl 
t*v II Bir 6 yl Dan Mihal.

Tot în ziua de I Oct. la Lo- 
nea, tov-il: UJfalvI, CI oca nu, 
Crețu șl Latksllc Marla.

In ziua de 4 Oct. la Aolnoaia, 
r.u vorbit tov-il: Ing. Ofurnmescu 
Boldea Marla, Bornemlsa, priete
nul Dascălu yl tov. Crețu Ion.

La Vulcaa, tov-li: Akxindrescu 
Moțlu Aurora yl Dan Mihsl.

La Lupeaî, în zisa de 4 Oct., 
au vorb l tov. Mlhnea, prietenul 
Filip yl tov-li Laikullc yl Crep 1.

Dsasemenl, în satele Stănceyti 
yl Ohaba, în ziua de 29 Sept, 
au vorbit: tov. Brândușe Nlc., 
plutonier Negrea C. Ion yefal pos
tului de jindarml yl tov. Popa A,

La 1 Oct., la Săcărâmb, au 
luat cuvântai: tov. Florean Nlc., 
Eugen Bera-VInescu șeful postu
lui de jandarmi din Certej, dl 
Un foi 2 Simian yl tov-ii Vlnjan 
Petru, Mogescu Pavel yl Vlnjan 
loen.

Pretntlndeol cetățenii yl-au ma- 
n festat so Idaritatea cu B. P. D.

stru vecin sovietic șl viteaza ea 
Armată Roșie, rare a sângerat 
pentru eliberarea noastră.

Inarmâcdu-se yi lansând zvo
nuri mincinoase, el încearcă să 
provoace haos, să împiedice con
solidarea demoerției.

Bizațl pe cele de mai sus, a- 
tragem atenfla autorităților de re
sort, că ar fl cazul ca „Istoricii* 
de mal sus, să fie aduși la reali
tate, carițlnd viața publică de 
hoiturile lor.

Cltl|fl sl rAapftncRțl

ziarul .ZORI ROI*

Buletin economic
„Agerpres"

■ BUCUREȘTI. 9. - In ca
drul campaniei de refacere a dru
murilor — Direcția Generală a 
Drumurilor din MlAleterul Coma- 
nfcațiilor șl Lucrărilor Pcbliee a 
executat în eureul săptămânii 
dela 21—28 Septemvrie a. c., lu
crări în valoare de 4 miliarde 
298 milioane lei pe Drumurile 
Naționale dla întreaga (ară.

3 BUCUREȘTI. 9. — Biata 
Națională a României a aprobat 
majorarea creditulul-acordat Insti
tutului Național al Cooperației în 
vederea colectării și distribuirii 
de produse Industriale șl ailmei- 
tare pentru comunele rarale, cu 
încă 20 miliarde le), în total ur- 
(â.du-se acest credit la suma de 
60 miliarde Ici.

Q BUCUREȘTI. 9. — Peatru 
acoperirea deficitelor de cereale 
provocate de secetă, autoritățile 
de resort au încheiat până In 
prezent un acord reciproc cu 
Brigada dela care vom importa 
10.000 tone grâu yl vom exporta 
negru de fum yi sodă caustică. 
Alte tratative pentru Importuri de 
porumb yi leguminoase sunt în 
curs.

SS BUCUREȘTI. 9. — In ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc în ziua de 8 Oct. a. c., 
Dl Alexandrini — Subsecretarul de 
Stat la cest departament a făcut 
precizări în legălară cu decretul 
de degrevări al cotelor de impu
nere. Potrivit noullor metode de 
Impuneri sau putut descoperi un 
număr de 19,905 comerclanți cari 
nu fuseseră Impuși yl cari tota
liza vn venit de S6 miliarde lei. 
Deasemenea s’au mai găsit liberi 
profesioniști nelmpușl totalizând 
un vsnlt Impozabil da 42 miliarde.

BUCUREȘTI 9. — La Comi
sariatul Comerțului Exterior a în
ceput examinarea posibilităților de 
reluare a raporturilor comerciale 
și de Intensificare a celor exis
tente cu Anglia, Olanda, Belgia 
yl Italia.

MOSCOVA. 9. Agenția Tass 
transmite: Consiliul Miniștrilor 
U. R. S. S. yl C. C. al Partidu- 
lal Comanist al Uniunii Sovietice 
au hotărât să formeze un con
siliu pentru chestiunile fermelor 
colective, eonstând din 39 membri.

BUCUREȘTI. 9 (Agerpres) 
Eri s'a ținut la Banca Națională 
a Româaisi un important consiliu 
la care a participat yl dl. Al. 
Alexandrini ministrul finanțelor.

S’a discutat problema credlts- 
lor yl finanțarea ecoaomatelor.

Muncitori!
Blocul Partidelor 

Democrata 
va stabili salariile în 
rfport cu munca depu
să, cu asigurarea unul 
minimum de existență.

Va acorda credite 
pentru asigurarea apro 
vizionirli economatelor 
cu articole de primă 
necesitate.

Votat) soarele
Semnul B. P. D. 

In alegeri.

Comuniștii dela Mina Ghelar 
au reparat 12 vagonete / 

în timpul liber A
in ziua de 7 Octomvrle 

a. c. zece comuniști din ce- 
lala atelierului dela mina din 
Ghelar, In fruate cu tov. 
Toma loan au reparat In 
timp de 3 ore care le erau 
destinate pentru odihnă IO 
vagonete.

Gestul patriotic al acestui

Creierea Sindicatului Mixt
al Salarlatllor Particulari la Petroșani

Duminecă, 23 Sept. a. c. a avut 
loc la Petroyenl, adunarea gene
rală a Sindicatelor „Mlxi" yi Func
ționarilor Particulari", In cadiul 
căreia cele două sindicate au fu
zionat sub denumirea de „Sindi
catul Mixt al Salariațiior Particu

0 datorie cetățenească
______ (Continuare din pag. I.)______  

sibotajulul, politică îmbrăcată în 
haina cinstei, a muncii yl a ade
văratului patriotism.

latre acaite două politici și me
tode avem de ales, In jurul a- 
cestor politici se va face mobi
lizarea tuturor cetățenilor din a- 
ceastă tară.

Blocul Partidelor Democrata 
care garanteazl un viitor ban și 
luminos pentru țara aoastră mo
bilizează tn jurul lai pe toți oa
menii de bine, pe toți acela care 
pan interesele mulțimii yl ale Pa
triei mai presus de Interesele de 
partid, de castă, de trust yi da

SPORT
Foot-ball

In cadiul balcaniadei s’a dis
putat matchul între Jugoslavla— 
Albania, «are s’a terminat cu 
scorul de 3—2.

Albanezii erau să producă o 
surprliă, conducând la pauză ca 
2—0.

TIRANA. 9. (Agerpres) Mat
chul de foot-ball Românla-Bul- 
garla s’a terminat la egalitate, 2 2 
după ce la pauză Bulgarii con
duceau cu 2 •.

In prima repriză Bulgarii au 
marcat prin Mileff și Negrescu 
care a înscris în propria-l poartă.

La îeluare, Românii atacă fur
tunos șl egalează prin goalurlle 
înscrise de Reuter șl Toth HI. 
Jocul a fost foirte dur. Au asis
tat 20.000 de spectatori.

Programul da Duminici 13 Oct. 1941
Duminecă 13 Oriomvrle se dis

pută ilua a lll-a a diviziei națlo- 
■ale C. In cadrul districtului Pe
troșani, eu următoarele jocuri

La Cuglr:
Uzinele Melalurglce (Cuglr)— 

Clubul Sportiv (Anlnoata),
La Petroșani:
Victoria C. F. R. (Peboșenl)— 

Vlscoza-Românească (Lupenl).
La Călan:
Metalosport (Călan)—A.C.F.R. 

(SI «ser la).
La Caransebeș î

Din țampul Muncii

măaunchi de comuniști merită 
țoală lăuda, fiind totodată șl 
o lovitură dată reactiunii care 
caută pe toate căile să sa
boteze banul mers al pro
ducției.

înainte pentru reconstrucția 
țării.

Popa C tln

SINDICALE

lari."
Au luat cuvântul tovarășii Gri- 

goraș, Ardekaflu, Chlra, Vladlșca, 
Konlciks yi Bogdan. După aceasta 
s'a ales un nou comitet, din
tre membrii celor două sindicate 
fuzionate.

șleahtă exploatatoare.
Este deci o datorie cetățenească 

ca votul țăranilor muncitorilor 
șl cărturarilor cinstiți 
să meargă pentru Blocul P. De
mocrate fiindcă numai așa pă
mântul va rămâne definitiv țăra
nului, o viață demnă și omenească 
va fl garantată muncitorului yi o 
orientare justă, întrebuințare 
folositoare în slujba poporului va 
avea cărturarul.

„Soarele" va aduce pace, li
bertate buni star* și înfrățire pen
tru popor. Iar pentru Istorici va 
fl ultima palmă căpătată pentru 
trecutul yl prezentul lor odios.

Grănicerul (Caransebeș)—U.F. 
H. (Hunedoara).

La Deva:
Corvinul (Deva)—Clubul Spor

tiv (Lonea).
In cadrul diviziei naționale B. 

se dispută următoarele matchurl:
Seria I-a.

Slmerla: C.F.R, (Slmerla)—C. 
F.R. (Turnu-Severin). Arbitru dl 
Cosma A. (Lupeni): favorit C.F. 
R. (Slmerla).

Seria IlI-a.
Câmpia Turzii: Industria Sâr

mei—Mica (Brad). Arbitru dl Bon
dar G. (Aiud) favorit: Industria 
Sârmei.

Lupenl: Minerul (Lupeni)— 
Karres (Mediaș). Arbitru dl Ște- 
fănescu 1. (Cugir) favorit Karres,

Sindicatul îmbrăcăminte din 
Deva, convoacă toți membrii săi, 
să ia parte la:

Adunarea generalA 
ce se va ține in ziua de 13 Oct. 
a. c. orele 10 dimineața, în sala 
de ședințe a Comisiei Locale, cu 
următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Raportul de activitate al Co

mitetului.
2. Demisia Comitt tuiul.
3. Alegerea noul, I Comitet.
4. Diverse.

COMITETUL.
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Lucrările Conferinței de Pace

Cuvântarea lui Molotov în timpul desbaterilor 
asupra tratatului de pare cu italia

„Eu am fost convins tă Germania 
condusă de Hltler $i Goerlng va pieri 

împreună cu ei“ 
a declarat Gheorghe Dlmitroff

MOSCOVA 10. — (Radio) La 
godlnta de eri dimineață a Con
ferinței de Pace în timpi i des
baterilor aaupra tratatului cu Ita
lia, a luat cuvântul Molotov care 
a expus punctul de vedere Sovie
tic asupra lucrărilor comislunli.

Profunda analiză făcută de Mo
lotov și argumentele sala convin
gătoare au fost ascultate cu o 
atențiune încordată de către de- 
lego11 șl ziariștii prezențl, cuvân
tarea sa fiind adesea întreruptă 
de aplauze.

In prima parte a cuvântării sale 
Molotov a arătat că lucrările con
ferinței sânt urmărite cu aten
țiune de milioane de oameni care 
au suportat toate greutățile anilor 
de război și vor întronarea unei 
păci și securități îndelungate.

„Sarcina noastră principală este 
ca tratatale de pace să coreipundă 
lntr’adevăr intereselor popoarelor 
care vor o pace Indelungită șl 
baialcă. Aceasta trebue să fie o 
pace care să nu poată lăsa ne
pedepsiți pe agresori. Ea trebue 
să fie îndreptată împotriva fascis
mului și în acelaș timp trebue să 
ereleze premise favorabile pentru 
dezvoltarea relațiilor amicale din
tre toate popoarele care vor se
curitate șl care sunt gata s) rl-

BULETIN EXTERN
„agerprev*

PARiS 9, (Agerpres). — Co
misia Economică pentru Balcani, 
a 'probat eri după amiază rapor
tul general al Comisiei, prezentat 
de Gherascerko (Uniunea Sovie
tică.

*

BELORAD. 9. — (Agerpres). 
Agenția Tanjug transmite: Mire- 
șalul Tfto a primit eri în audientă 
pe ministrul Mare! Britanii la 
Belgrad d. Charles Peeke, fiind de 
fa(ă șt d rul Vel'blt ministrul ad
junct al afacerilor streine al Re
publicii Federative Jugoslave.

Cetățeni! 
„Casa 

Alegătorului" 
vă pune la dispozi
ția cărți șl broșuri, 
cari vă vor lămuri 
asupra situației po
litice din țara noa
stră șl asupra drep
turilor șl libertăților 

voastre.

Vlzltafl
„Casa Alegătorului" 

posteze în comun Ia încercările 
unei noui agretiuni.

♦

PARIS. 10 (Radio) Comi
sia economică pentru Balcani 
și Finlanda a aprobat eri

A început examinarea proectului de tratat cu România
LONDRA, 10 (Radio) Azi 

din?, la orele 9 conferința de 
pace deja Paris a început să 
examineze proectul cu Româ
nia. Unul din delegații ame
ricani, senatorul Vandenberg 
a deschis discuțiile luând a- 
părarea cererii britanice 
și americane că vor să fie 
desch să navigația liberă pe 
Dună'e pentru toate Națiu
nile Unite. D. Vandenberg a 
cerut ca o conferință a celor 
patru mari puteri împreună 
cu statele dunărene să se 
întrunească la • luni dela

Acord economic între U. R. S. S. 
și Suedia

MOSCOVA. 9. — (Agerpres.) 
Ta»s trasmlte: Convenția de cre
dit dintre UnluDea Sovietică șl 
Suedia a fost semnată la Mos
cova la 7 Oct. a. c. ca un re
zultat al negocierilor dintre Mi
nisterul Comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice șl delegația co
mercială suedezi.

Guvernul suedez acordă gu
vernului sovietic un credit de un 
blllon coroane suedeze. Credltul 
va fl folosit In deeurs de 5 ani 
pentru a plăti comenzile sovietice 
din Suedia.

Pe lângă convenția de credit

Guvernul democratic maghiar a înființat 
un liceu cu limba de predare românâ
BUCUREȘTI. 9. — (Agerpres). nul democratic msghlar a înființat 

In cadrul programului de activi
tate pentru învățământ Io limba 
maternă, a națloialltăților, guver-

Mare meeling al 
partizanilor ia Triest

TRIEST, 9 (Agerpres) 
Tanjug transmite: Dumineca 
trecută a avut loc la Triest 
un mtefing al partizanilor șl 
invalizilor din acel oraș și al 
partizanilor de pe litoral.

Oratorii au reprobat In mod 
secret purtarea autorităților 
mJ tare de ocupație subliniind 
In special că administrația 
mlMtarl de ocupație n’a fă
cut nimic până acum pentru 
a veni In aj torul invalizilor 

seară în unanimitate raportul 
privitor la tratatul de pace 
cu Bulgaria. Comisia va ține 
o nouă ședință diseară pen
tru examinarea raportului pri
vitor la Ungaria și Finlanda.

încheerea conferinței de pace.
Luând cuvântul delegatul 

jtrgoslav Cardell a arătaî că 
marile puteri au încercat să 
apl'ce principiul libertății nu
mai In apc'e streine. Jugo- 
slavia se opune oricăror re
gimuri internaționale pe Du
năre care n’ar fl stabilit 
prlntr’un acord liber între 
statele riverane.

Delegatul cehoslovac a ce
rut să fie luată în conside
rație contribuția României la 
victoria Națiunilor Unite.

s’a semnat șl o înțelegere cu pri
vire la dezvoltarea comerțului 
dintre Uniunea Sovietică șl Suedia.

«
MOSCOVA. 9 (Agerpres). A- 

gențla Tas transmite: Delegația 
comercială suedeză condusă de 
ministrul Rolf Solman a părăsit 
Moscova pe calea aerului In ziua 
de 8 Octomvrle.

Pe aerodrom delegația a fost 
condusă de membrii Colegiului 
Ministerului pentru Comerțol Ex
terior al Uniunii Sovietice precum 
șl de membrii Legației Suedeze 
din Moscova.

în orașul Gyala, un llcsu de sfat, 
cu limba de predare română.

partizani și pentru partizanii 
și familiile lor.

Vizitați expoziția
VALEA-JIULUI"st

la cunoștința 
în holul clne-

, Progresai*

a daceSe 
pubde lui că 
matogrofului 
s’a des hts o expoziție de 
d »ene organizată de eonii

va mal 
acel al 
din a-

SOFIA. Gheorghe Dumitroff 
fondatorul Frontului Patriei a fă
cut declarații în legătură cu pro
cesul dela Nuerenberg, subliniind 
că drumul reacțiunii nu 
putea fi atât de lung ca 
hltleriștilor, care a durat 
nul 1932 până în 1945.

Construirea de noui 
aerodromuri în Turcia

ANKARA. 9. — (Agerpres.) 
Tass transmite: Conform unor 
știri din presă, guv’rnul turc in
tenționează să înceapă construirea

Strângerea 
recoltei de In, 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 9. — (Agerpres). 

Agenția Tais transmite: In re
giunile Smoltnak, Kalioin, Pacor, 
precsm șl în Blelorusla a înce
put deja strângerea nouel revolte 
de in. Anal acesta fermierii co 
leclivi vor preda statului de âouă 
ori atâtea fibre de In, câle au 
predat anul trecut, Multe recolte 
Industriale au dat o producție mai 
mare decât anul trecut.

CARTEA
„(Fumul din urmă" 
a provocat un mare 

Interes In U.R.S.S.
MOSCOVA. 9. — (Agnpies) 

Taie transmite: O nouă carte, 
„Drumul d n urmă", de Serghel 
Alllulev a provocat nn mare In
teres. Autorul el un ve.lil luptător 
revoluțl'oar a Început împreună 
cu S alin activitatea revoluționară 
sublerană la Tbilfsi în contra re
gimului exploatator al Rusiei ța
riste. Allluiev l-a întâlnit pe Stalln 
pentru prima oară la prăvăliile 
căilor ferate din Tiflls unde prK- 
mul era ocupit în timp ce Stalln 
ținea conferințe la cercul de stu
dii marxiste. Un mare spațiu din 
carte este dedicat descrierii tână
rului Stalln ca splendid organt- 
zitor șl conducător de masse, în
totdeauna fidel principiilor sale șl 
neînduplecat față de dușmanii 
poporului.

te tul de artă și cal fard, din 
secția de EJacațle Politică a 
Regionalei V. Jiului repre
zentând munca și viața mi
nerilor din V.-J ului.

Rcferindu-se la procesul dela 
Lelpzg, Dlmitroff a declarat: 
„Eu am fost profund convins Că 
mai devreme sau mai târziu, Ger
mania condusă de Hltler șl GBâ- 
ring va pieri împreună cu el. 
Aceasta mi a dat puterea morală 
ca să pot rezista chinurilor Ia 
care am fo«t supus".

de
cu

noui aerodromuri. In legltură 
aceasta ziarul „Ulus" arată «8 

ia t mpul vizitei făcute in Ame
rica, o comisie turcă a încheiat 
un acord preliminar cu deuă com
panii aeriene americane pentru 
construcția de noui aerodrrmuri 
în Turcia

BULETIN INTERN
„AGERPRES"

BUCUREȘTI. 9. — (Agerpres) 
D Dr. P<tru Groza a avut azi la 
amiază la președinție o întreve
dere cu d. Adrian Holman repre
zentantul politic al Marți Britanii 
la București.

*
BUCUREȘTI 9 (Agerpres). Fo

rurile competente tratează na 
Import masiv de cereale (porunaS 
șl grâu) din Argentina, pentru a 
se putea face tați situației giele 
creată de secetă. In schimbul a- 
cestor cereale, Statul român ar 
urma să exporte o cantitate do 
produse petrolifere șl de piei brute. 
Pentru finanțarea Intregei opera
țiuni eite necesar un credit de 
100 milioane de dolari. Dease- 
menea, se tratează șl cumpărarea 
unei cantități masive de cereale 
din Statele Unite.

•
BUCUREȘTI, 7 (Agespres). — 

Da Luni 7 O.tombrie, a Intrat 
în vigoare noul regim al pâlnii. 
Autoritățile de resort au făcut cu
noscute la timp amănuntele nonei 
reglementări, iar Confederația Ge
nerală a Muncii a precizat la 
rândul el, condlțiunlle In cari sa- 
larfaț-i de toate categoriile vor 
bzneficia de prețul redus al pâlnii.

Astfel, salarlațli cari au copil 
până la vâ sta de 23 ani, în licee 
școli superioare, sau universități, 
vor primi Indemnizație șl pentru 
aceștia, pe baza actelor (rvaoatt 
dela școlile respective.

In cazul când soțul nu cate sa
lariat, soția care prestează servi
ciu va primi Indemnizația și pen
tru soțul ei dacă acesta este Inapt 
pentru muncă (infirm).

Nlclun salariat care lucrează la 
mai in l e întreprinderi, nu va 
putea primi Indcmn'zațlc de pâine 
decât dela o singură întreprindere.

i-iAviz medical
Dr. M. Lang mtdic den

tist Deva, Piața Unirii Nr. 
10 (lângă Banca N i/ionald) 
reintorcându se șl a reluat 
consultofille. Consultă Intre 
oarele 9 12 a m ș 2 6 d m,

Imprimeria Județului Hunedoara Deva 815—1946.


