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PRIN UNITATE SPRE BIRUINȚA!

n
Închegarea unui organism po 

Itic, cuprinzând toate forțele d» 
mocratice din România, a *nsem 
■ at un pas hotărîtor și cu â- 
dânci urmări. Pentru întâia o- 
ară în istoria poporul român tot 
•eeace este viabil, tot ceeace e- 
ste clement constructiv, desthib 
către viitor, către progres, s’a 
Strâns Iaolajtă pentru a Tauri Și 
a apăra democra(ia românească 
Aceasta este importanța ^ajio- 
aală a Blocului Partidelor De- 
■aocrate.

EI nu întrunește numai par
cele, ci leagă întFo acțiune co
mună toate păturile sociale con
structive, uriașa majoritate a po 
porului.

'tTîfăptuirea B. P. D. ă îngă
duit-urmărirea consecventă a U- 
■ei politici unitar* interne și t- 
xteme, a asigurat începerea 
realizării unui plan național de 
muncă, cuprins țn Platforma- 
Program, plan în care se auuc 
•oluții concrete pentru proble
mele de interes general și se ce 
re contribuția tuturor 
creatori-

Apărarea dârză a 
denții șf drepturilor 
de către delegația română la 
Paris, marile actium construc
tive, lupta sistematică pentru în
frângerea greutăților pricinuita 
de război și secetă, de specuRt 
șl (Je sabotajul, din lăuntru și

fa eforilor

indepen- 
române’U

In decursul colaborării lor, cele două partide 
muncitorești au ieșit întărite în toate privințele 
Declarațiile Iov. Gh. Gh ornhlu-Oej Secretarul General al P. C. R. ți a 
tov. *•. torstanVnescii

BUCUREȘTI 24, (Agerprcs)
Eri dimineață la orele 10 s’a 

deschis In sala cinematografu
lui Paris din capitală, prima șe
dință comună a Comitetelor 
Centrale ale Partidelor Cornii- 
■ ist și Social-Democrat, ședință 
la câ¥e au particip** și candi 
Wații din întreaga țară, ai ace- 
rtor partide.

Conferința a fost prezidată 
de tov. Gh Gheorghiu-Dej, mi
nistrul Comunicațiilor șl Secre
tar General al Partidului Comti- 
■rst Român.

Au fost prezenți tov-ii: Lu
are" Păfrășcanu, Teohari Geor 
geacu, Lot ar Părfăceanu, Șt. Vo< 
tec, Tudor lonescu, Vasila Lu- 

Th. lortfăcheiscu, O Vasl-

arhivele S^ului

1 Ex. GRAIO/4

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Ragiaa Marja Nr. 9. 
— Telefon 252 B. —

ADMINISTRAȚIA 
In Palrtal Pref.durii 

(Imprimeria J«deț. ană)

Acum in preajma alegerilor

din afară, al reacțiunii, to'aRe a- 
cestea se întemeiază pe unitate# 
partidelor din Bloc, pe unitatea 
poporului român.

'Este limpede astăzi că înfi
riparea si desvoltarea democrat, 
ției românești, că unitatea reali
zată prin H. P. D., își are izvo
rul în actul hotărîtor deja; 1 Mai 
1044, în Frontul linie Muncito
resc Unitatea clasei muncitoare 
în condițiile aspre ale ilega
lității, a însemnat îhsușirea de 
către toți oamenii muncii a unei 
sarcini de mare răspundere în 
acțiunea de liberare a țării, de 
doborîre a fascismului și d<- 
construire a democrației, dar — 
totodată — și o chemare către 
celelajte pături sociale pentru 
înfăptuirea unei tfnități naționa 
jc de luptă democratică.

Acordul cu partidul lîb(fi’ 
de sub conducerea d. Gh. Tă- 
tărescu, cu Frontul Plugarilor 
și cu celela]te organizații șî par
tide democrate a alcătuit încă 
din timpul regimului antqnes- 
cian, acel puternic mrîmirffhiU 
de forțe care avea săf acă posi 
bilă înscrierea lui fAugust 
și 0 Martie în istoria poporului 
român-

Din acest mănujichiu » cres
cut Blocul Paitidclor "Democra
te, călit în lupta comună Îm
potriva reacțiunii Și a lacheilor

C^tln are I» p»£ 2-a

la șrd n a comun* a delegațllor P.C.R. ți D.S.O
Ilchi, I. Ch ișinevschi, Mlron

T^v. Mlron Ccntfanflnescu 
Constantinescu, Șerban Voi-

Se destramă ultimlle 
rămășițe ale organiza 

țiilor maniste Y
Președ ițele tineretului manist din jud. 
Hunedoara se desolidarizează de politica 

a istoricilor
ni, cari știu să stea în umbră, 
de unde să dirijeze pe neștiu
tori, în politica, lor perversă, — 
pe care o duc de atâția ani, ex 
ploatând tot ce e mai curat și 
mai omenesc”.

Un alt fruntaș, dl. Meteșan 
A. Flaviu, student în drept, pre
ședinte al tineretului Manist din 
jud. Hunedoara, printr’o scri
soare publicată în ziarul „Ho- 
na”, anunță că se desolidarizea 
zi complect de pdlitica reacția-

reacționară
Zilnic, toate colțurile țării, 

fruntași ai organizațiilor m|ajnî- 
ste, s’au grupuri compacte de 
membrii, treziți la realitate, pă
răsesc hârdeirile „istorice”. 
Toți cei ce până acum au putui 
fi induși în eroare, acum în pre
ziua alegerilor, îș< dau seam» 
de drumul periculos pentrtr ța
ră, pe care au apucat pațitidele 
„istorice” și 1-e părăsesc.

Destrămarea a< e;as€a, a păt- 
truns și în rândurile organiza
țiilor maniste din utd. Hunedoa
ra.

Astfel, mai acum câtva timp, 
dl. Romulus Costea, fost pre
ședinte al tineretului manist dia 
Orăștie, demisionând din ace
st partid, printr’o scrisoare ara

ci:
î,Astăzi știm cu toții ci fa 

fruntea p. n. ț. Maniu, au rămaa 
numai legionari, lefegii a) inte
reselor streine, oameni de teapa 
unui Mihalache — la centru - 
șaua 1 lui ing. Mircea Vlad, — 
„la noi” — că demisionează 
„din p. n. ț. Maniu .pentru a'nu 
avea nim.c comun cu acei dona

tă

^storie 
pentru 
pentru 
ța Hă

te
nea, N. Dcleanu, Chivu Stoi
ca, M. Lțevin, etc..

Deschizând ședința, tov. mi
nistru Gh. Oheorghiu-Dcj a sa
lutat prezența pentru întâia oa
ră în ședință comună a celor 
două Comitete Qcntrale, com
plectate cu condidații Social-De- 
mocrați și Comuniști.

„Este un eveniment * 1 
— a spus d-sa • atât 
clasa muncitoare, cât și 
întreaga democrație din 
noastră”.

— Coaflanare h> M» 2 —
I. Rusneae. 

In decursul colaborării 
mai bine de doi ani, 
două partide muncitorești au 
ieșit întărite în toate privin

țele,
Continuare In pas- 3-a

lor de
cele

Informator al S- S.-11I11I și 
sprijinitor al regimului hitlerist 
Dr. iosif Roman secretarul P.N.Ț. Maniu 

din localitate, candidează pe listele 
partidului său din jud. Hunedoara

ke”. <
Preluând conducerea „ dl. «fi 

rector” Dr. iosif Roman, înf 
dreaptă producția acestei fa
brici exclusiv pentru Aprovizio
narea armatei germeme,

Intre timp, nemții rieplătind 
livrările, șf fabrica ajungând în 
pragul falimentului, Dr. Roman 
— împreună cu Kulke, princi
palul acționar, — Se 6trădueșttf 
și obține dela câțiva Icetăteni 
importante împrumuturi, pen
tru a putea continua aprovizio
narea trupelor germane,— da» 
și acestea sunt irosite curând, 

Creditorii văzându-și pericli
tate tfiilioanele împrumutate, îșl 
deleagă administratori de se
chestru pe lângă fabrică, dar 
pentru puțin timp și fără rezul 
tai, deoarece „dl. director” Dr. 
Iosif Roman, îi alungă și cu 
amlcnințări că vor fi arestați, sau 
chiar deportați în Germania cu 
ajutorul trupelor germane de S. 
S., f.«ce ca aceștia să renunța 
Ia pretențiile lor.
I’ Unul din aceste (Astenie da 
presiunea, este cel exerci
tat asupra d-lui Kolcza’Nicolnțt, 

Cetățean român, refugiat po
litic din Ungaria unde fusese

Pi intre „șefii” reacțiuniî dîn 
Deva și din jud. Hunedoara, 
avocatul dr. Iosif Roman, ocu
pă un Ioc de frunte.

Vcchiu și bine cunoscuf â- 
facerist și profitor, specializat 
în ducerea la faliment a între
prinderilor pe care 1-e conducea, 
— bineînțeles, el aicgându-se 
cu respectabile profituri — dl. 
manist Dr. Iosif Roman, ,a fost 
un credincios slugoi al lui Hit 
Ier și informator al armatei ger 
mane din corpul S. S., de ser
viciile căruia se servea adesea.

Dar, să lăsăm 6ă vorbească 
faptele.

Căutând să-și pună în prac
tică „cunoștințele sale de ,,<D 
rector” și în special sentimen
tele sale față de fascismul ger
man, avocatul dr. Iosif Roman 
actualmente secretar al organi
zației județene a P. N. Ț. Ma- 
tiu și candidat pe listele mani
ate — se asociază cu cetățeanul 
german K <k , — care 
pentru devotamentul cu care a 
Slujit Germania hitlcrîstă, a pri 
mit în dar dela Hitlcr, o mași
nă, — și, în 1940, deschid în 
Deva o fabrică de conserve a- 
limentare, denumită „S, A. Kuk

Votați lista Nr. 1, a 
B oculul Partidelor 
democrata

i

Gheorghe Ap stol. 
Petre Guia-MDțu. 
Slmion Gârbovan. 
Alex Drăghicl. 
Mihai Muj c.

6. Ar n Baicu
7. Petru MihilIS.
8. Samoilă Dâneasa.

nară manistă și că, în urma stu
dierii programului „Fr. Pluga
rilor”, cere să fie admis în acest 
partid, pentru a putea contribifi 
la lupta de eman cipare a țără
nimii.

Astfel, barca naufnagțdtă 3 
reacțiunii manistă e părăsită pH 
zi ce trece, nerămanând în ea 
decât hitleriștii și legonarîî, cart 
nu vor putea supraviețui alegeri 
lor, de oarece poporul îi cu
noaște "destur.

COI ȚțlL ISTORIC



2 ZORI NOI

Textul proectului de lege
contra speculei

Cu modificările aduse In urma propunerilor fâcute de cetAțenl

Textul proectului de lege contra ipeculet ca’e a foit dat pu- 
Hlcltifl acum câteva zile de tov. Lucrefa Pâtrâșcanu ml'lstrul 
Justiț el a fost modificat ta urma propunerilor fâcute de cetălenl.

lată textul mod ficat al acestui Important proect de decret 
lege care urmeată să primească putere de lege tn zlele care vin:

CAPITOLUL I.
Stabilirea infracțiunilor 

și a pedepselor
Art. 1. — Sunt pedepsiți ca 

Uiunca silnică pe viață ți cu 
amendă dela 10.000o.ooo I* 
10.000 000,000 lei:

-1) Cei care cu știință distrug 
■au fac să se distrugă prin al
terare sau în orice alt mod, ori 
denaturează produsele ce tea- 
•esc pentru hrană, în scop de 
a le sustrage 3ela întrebuința
rea lor normată — 'în afară de 
«âzurîTc îngăduite de lege.

2) ) Comercianții și cei care, 
fără a fi comercianți, fac acte 
ie comerț precum și industria
lii cari 'dosesc produsele? care 
•ervesc pentru hrană;

3) Ceî care îndeamnă i« căL 
•area obligațiunilor legale, cu 
privire la predarea produselor 
•are servesc pentru Tirană;

4) ) Mandatarii, colectării pro 
fuselor ce servesc pentru hr«- 
■ă, precum 4* toți cei care a- 
buzând de calitatea lor ofieța- 
la, își însușesc, sustrag, trafi- 
•ă, întrebuințează sau schimbă 
destinația legală a produselor 
mai sus arătate.

5) Cei cari fărăf a fi confer 
«ianți, industriași sau producă
tori, dețin tu intențiujnea de ■ 
k specula produse ce servesc 
pentru hrană în cantități ia vă- 
Wită disproporție fr^li de nevoile 
lor.

6) Cei care coiitecționftizi 
•artele sau bonuri de Artele 
•au orice alte documente falșe, 
«ari ap putea înlesni procura
rea sau vânzarea produselor ce 
•ervesc pentru hrană precum și 
«ei care folosesc cu știință a- 
temenea documente.

7) Cei care folosesc din nou 
I5ră a m(al avea dreptul aceleaș 
•utorizațiuni pentru colectare» 
•au transportul produselor ce 
•ervesc pentru hrană.

8) Cei care, fără deosebire, 
'dacă sunt sau nu, fițncționarf 
publici iau mită cu prilejul 
constatării sau judecării infrac
țiunilor prevăzute de prezenta 
lege.

Art. 2. — Sunt pedepsiți cu 
■muncă si|nică dela 5 — 85 ani 
ai cu amendă dela 500.#oo lei 
I» 500.ooo.oo0 lei:

1) Cei care vând produse ca 
re servesc pentru hrană și • 
căror vânzare nu le era lega! 
îngăduită.

2) Comercianții și industria
șii care refuză să Tândă în can
tități normale sau în cantitățile 
și după calitățile Bau ordinea 
Stabilită de autoritățile în drept, 
produsele ce servesc pentru hra 
nă;

3) Cei care exploatează ma
șini de trCcr, mori de orice fel 
și prese sau teascuri de jilet- 
iu și care fac o alta extracție de 

făină sau de ulei decât acea 
legală ori’nu predau coteje da 
oium sau cotele obligatorii re
ținute dela producători.

4) Cercare pretind sau pri
mesc pentru produsele ce ser
vesc pentru hrană un preț su
perior celui stabilit de autori
tățile în drept sau cuprinzând 
un bdneficiu superior celui în
găduit de lege.

5) Cei care, în orice mod, își 
însușesc pe nedrept produse ca
re servesc pentru hrană, și a- 
duc Astfel grave prejudicii măsu 
rilor Iegaje, care reglementează 
circulația și distribuirea Acestor 
produse.

Nu se acordă circum
stanțe atenuante

Art. 3. •— Pedepsele prevă
zute prin prezenta lege nu pol 
fi micșorate prin acordarea cir
cumstanțelor atenuante.
| Art. 4. — Dacă infracțiuni
le prevăzute prin legea de față 
au fost săvârșite de persoana 
prevăzute de art. 30 din legea 
No. 351 din 3 Mai 1945, pentru 
reprimarea speculei ilicite șî a 
sabotajului economic, societăți
le respective vor fi condamna
te Ia o amendă civilă de lei 
10.000.000 — 1o.OOoooo.oOO 
lei.

Art. 5. — Odată cu pronunța
rea unei condamnări definitive 
pentru vreuna din iții'fracțiifiri-ț 
le prevăzute de legea de fața, 
se va ordona publicarea și d- 
fișarea în ziare a pedepsei apli
cate în conformitate cu dispo- 
rițiunile art. 32 din legea No. 
351 din 3 Mai 1945.

Art. 6. Produsele care nu Tac 
obiectul infracțiunilor prevăzut» 
prin prezenta lege vor fi supu
se dispozițiunilor art. 65 din le
gea No- 351 'din 3 Mai 194(5, ca
re se vor aplica prin asemăna
re.

CAPITOLUL II.

Constituirea Instanțelor 
specia’e

Arf. 7 — Se înființează p« 
lângă fiecare tribunal, instanțe 
speciale pentru judecarea infrac 
țiunilor prevăzute prin legea de 
față. •>

Instanțele se vor compune 
din una sau mal multe sccțiuni-

Numărul secțiunilor va fi sta
bilit prin deriziunea Ministeru
lui Justiției, publicată în Mo
nitorul Oficial.

Secțiunile vor fi alcătuite 
dintru’n magistrat ca preșe
dinte și doi membri trași Ia 
sorți de Ministrul Justiției 
dintr’o listă dc 59 locuitori, 
cetățeni româhi, majori și cu 
știință de carte, din comuna 
de reședință a J’nstanțcl. Li
stele vor fi alcătuite de co- 

misiunile sindicale local# șî 
vor fi valabile timp de un an. 
Numirea membrilor se va fa 

ce de Ministerul Justiției prîn 
deriziune publicată în Monito
rul Oficial.

(Magistratul și ceilalți mem 
brii vor avea câte un supleant 
desemnat în acelaș mod.

)Membrii vor putea fi înlo- 
cuiți prin deriziunea Ministeru
lui Justiției.

Art. 8. — ISarrina funcțiunii 
de membru a instanțelor spe
ciale e6te obligatorie. Cu toa
te acestea cetățenii desemnați 
vor putea să refuze nujmirea 
sau să demisioneze din func
țiune dacă au împlinit 60 arii 
dacă vreo boală sau infirmitate 
il împiedică să îndeplinească în 
condițiuni mulțumitoare 'însărci
narea sau dacă îndeplinesc o 
funcțiune efectivă în Stat, ju
deț sau comună.
ț Membrii instanțelor speciale 
vor fi retribuiți cu indemniza
ții lunare, stabilite prin deriziu
nea Ministrului Justiției.

Funcționarii judecătorești ne- 
•esari pentru funcționarea in
stanțelor speciale vor fi dele
gați de Primul Președinte al 
Tribunalului respectiv.

Instanțele speciale vor func
ționa în localul Tribupalulpi spțl 
în alte localuri ce se vor pune 
la d l*[rur rțrc dc Ministerul Ju 
Stiției sau de alte institiițiunî, 
la cererea Ministrului Justiției

Art. 9. — Instanțele speciale 
vor judeca în timpul vacanțe
lor judecătorești. Orariul de ju 
decată se va stabili de Preșe
dintele instanței speciale.

Art. 10. — La intrarea "în 
funcțiune, meiflbrii instafnțelol 

Continuare tn pag. 3-a.

Prin unitate spre biruință!
Urmare din pa». 1. —

Informator al S. S.-ului 
$i sprlj nltor al regimului h tlerlst 
Dr. Iosif Roman secretarul P N Ț. Man'u d*n 

localitate, când de*ză pe listele partidului său (fia 
județul Hunedoara

Urmare din pag. 1. — 

conducătorul unei organizații 
politice muncitorești Kolcza N. 
a fost numit cu toate formele le
gale, administrator de sechestru 
pentru creditorii! Ghila Albert, 
pe lângă suszisa fabrică.

In ziua de 14 Iulie "1943, dl. 
Dr. Iosif Roman, vorbind cu 
Kolcza, îl amenință că dacă nu 
renunță la calitatea sa și la pre
tențiile sale față de fabrica, îl 
va trece cu concursul poliției 
germane de S. S. în Ungaria, — 
pentru a Ti judecat de justiția 
hortistă pentru trecerea clande
stină a graniței, din Ungari» în 
România.

Deasemeni, i-a atras atenția 
că a și cerut concursul S. S.ului 
în ăcest scop.

Paralel cu aceasta, amenință
ri asemănătoare, i-Iea transmis 
prin intermediul altora, ca prin 
d-nii: K«ss Pavel-Turci, Ghila Al 
bert, Boldura, Traian, av. Dr. 
T. Bordan, etc.

In urma acestui fapt, cetă 
țeanul Kolcza Nic. a (fost ne
voit să stea ascuns săptămâni 
întregi, iar măi apoi tfâ ceară 
protecție justiției.

Acesta este omul și aceste»; 
i sunt faptele.

Astăzi, acelaș Roman Iosif, 
este secretaruf organizației ma 
niște județene Hunedoara și 
candidat al aceluiași partid pen 
tru alegerile parlamentare.

(Și nici nu se piftea face o 
alegere mai bună.

P. N. Ț. Maniu, partid la 1>a 
zele căruia 'stau: colaborațiouis 
mul, jaful, înșelăciunea și tri 
darea, ura șovină, antisovietică 
și teroarea, crima și altele de ■- 
cest fel, a 'ales drept candidat 

tăzi și de mâine, clasa munci
toare îndeamnă astfel partidele 
din B. P. D., toate păturile so
ciale luptătoare pentru democ
rație însuflețite de dragostea de 
Patrie, Ia o cât mai intimă con
lucrare la un efort comun cât 
mai susținut și cât mai unitar. 
Frontul Unic Muncitoresc care 
a luptat încă dela 1 Mai 1944, 
pentru înfăptuirea Blocufai Par 
tidelor Democrate dă cel dintâi 
piloa strângerii rândurilor, a ac
tivizării cădrclor și maselor 
muncitorești deschizând astfel o 
nouă etapă în acțiunea unitară 
a partidelor din B. P. D., pentru 
câștigarea alegerilor, pentru re
zolvarea marilor probleme ale 
poporului român.

'Consfătuirea de astăzi a tutu
ror c-andidaților B. P. D. își pu 
ne ca sarcină a forțelor de
mocratice, care este de fapt si 
trcbuc să fie o mobilizare na
țională a întregului popor, sub 
lozinca dc luptă a democrației 
românești: Prin unitate Spre bi
ruință 1 1 , ( i

ai, în lupta comună pentru pace 
ți democrație, pentru înfrânge
rea greutăților uriaș* și reface
rea țării.
> Pentru biruința fh faptă cu 
greutățile de fiecare zi prin care 
trece țara, pentru victoria hotă- 
rîtoare în alegeri, condiție a u- 
nui viitor pașhic și Constructiv, 
Blocul Partidelor Democrate 
pășește astăzi către o și mâi a- 
dâtică și mai lnte|nsă unitate or
ganizatorică. Consfătuirea de 
eri a F. U. M., care reunește 
pentru întâia oară Birourile Po
litice ale partidelor comunist și 
social-dcmocrat, aduce în acest 
sens al întăririi unității demo
cratice, o contribuție asemănă
toare celei de 1 Mai 1944.

întărind Frontul Unic, cele 
două partide muncitorești ere- 
iază factori favorabili pentru o 
cât mai vastă colaborare cu ce
lelalte partide din B. P D|..

începând prin a-și consolida 
propria unitate organizatorică, 
pentru a fi astfel la înălțimea 
marilor sarcini naționale de as- Din .Scânteia* 

al său pe dr. Roman Iosif elMc« 
și ceilalți candidați maniști, — 
fiind tipicul reprezentant al p*r 
titlului său.

/Și acum, ne întrebăm și p« 
bună dreptate se întreabă în
treaga, opinie publică: Mai p«« 
te acest colaboraționist, acest 
slugoi al intereselor Tiitlerirfe| 
germane să mai figureze nu nu
mai în arena politică, dar chimir 
în viața politică? Poate să ma» 
«pară în f»va alegătorilor, ca re
prezentant al țărănimii române 
și să Ie ceară votul pentru a C 
reprezenta în Parlament.

Nu. Hotărât nu. Pentrucă !• 
cui său este alături de ceilalți 
trădători, alături de celelalte e 
pave, „istorice” AFARA din a- 
rena politică.

Aceasta se va dovedi în a- 
legerile viitoare când conștiențj, 
alegătorii hunedoreni, dând v«- 
tul lor BlocUjUi Partidelor De
mocrate, vor curății viața noa
stră politică și de acest hârb 
„istoric”.

j Sărbătorirea 
zilei prieteniei 

româno-sovletfce 
La Bala de CHș

Duminică 20 Oct. a. a, a w- 
rut loc în comuna Bțala de 

Criș sărbătorirea zîlri pțrie 
teniei româno-sovietice. In fa
ța întregii populați'» a comu
nei ' ’ conferințiat dl. Mieluga 
Traian, secretarul subfilialei AK 
LUS asistența ovaționând pen 
tru prieteni» < -w>4 Intre pe
porul român 'și poporul sovietic.

La Țebea
In istoric* Comună Țebe», 

Sărbătorirea zilei prieteniei ro
mâno-sovietice s'a făcut priH- 
tr'o mare adunare, ținută îa 
școala primară.

A luat cuvântul prietenul Ha
liți Victor, tov. Ionescu Andrei 
primarul comunei Ilica Niculae 
precurm și tov. Stoian Foțrf și Ho
ri» Andrei. ' j

La Hunedoara
Tn fața unui număr Impre

sionant de cetățeni a avut loc 
în sala cinematografului U. F 
H. sărbătorirea zilei de 20 Oct. 
ziua prieteniei româno-sovîetice.

A conferențiat ing. Fornink» 
preș, subfilialei ARLUS după 
care a urmat o producție ar 
tistică . «t i ««

Se caută un 
mecanic conducător 
de locomotivă autorizat 
pentru C. F. Forestier,

1 fochist și 5 frănirif 
Amatorii »e vor prexeat» la

Ocolul Silvic Baru-M*ra

X
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In decursul colaborării lor cele două partide (e alimente vor putea tran- 
muncitoresti au ieșit întărite în toate privințele sporta liber cetățenii

Ședința comună a delegaților P. C. R. și P. S. D.
participe la opera de reconstrila 
ție.

Prin acțiunea lor ufriită comu
niștii și social-democrații trebue 
să izoleze de mașse partide
le' reacționare și să obțină DE
STRĂMAREA lor — care de 
altfel a și 'început șî" continuă' 
pe Scară din ce în ce ’mai largă. 

Trebue să demascam comp
lect în fața mafeselor partidele 
„istorice” ca ’exponenți politi
ci ai moșierimii șî speculanți
lor și purtători ai unei 'acțiun|i 
antinaționale, mețnîte să desgu- 
ste și să umple ‘de ură între
gul popor, dacă noi vom' ști 
să utilizăm cu pricepere boga
tul material documentar exis
tent

iTrebuesc duse o popularîza- 
_ atitudinea noastră față de drep-^re ac^’v^ a vandida'ților B. P. D.

__(Contlnmr» din pag. I)________

Ele s’au apropiat unul de al
tul din punct de vedere ideolo
gic și tactic, găsindu-se în toate 
urările probleme naționale pe a- 
ceeași linie de gândire și de ac
țiune. Mulțumită colaborării » 
strânse dintre partidele noa
stre, F. U. M. a devenit partea 
«ea mai activă și mai cornița- 
ttvă a forțelor democratice.

Mergând cu hotărîre înain
te pe aceeași cale a unității vom 
gfci și formele organizatorice 
potrivite pentru a înlătura din 
tre noi toate micile fricțiuni ca
re ne mai stânjenesc activita
tea, fricțiuni care sunt în mare 
parte rodul nivelului ideologi» 
și politic încă s£ăzut al unei 
părți din membrii partidelor 
noastre.

Asupra celor două partide 
muncitorești, menite să joace 
mână în mână mi ro'I atât de 
Important în cămpania Slectotfț- 
11, apoi în parlament și în gu
vern, apasă o răspundere covâr
șitoare față de viitorul Clasei 
muncitoare, al poporului întreg, 
al țării.. Niciun comunist, nj- 
tfun social-democrat nu are a- 
•Uzi dreptul să întreție fricțiuni 
Ore nu pot folosi decât vrăj
mașilor democrației. In fața a- 
qrstora, care s’au unit printr’urț 
pact de alianță împotriva exl- 
fifențeiTbere a poporului, să ne 
prezentăm cât mai strâns uniți. 

Clasa muncitoare și demo
crația română se a’flă înain
tea celui mai mare examen

' pe care l-a avut de 
vreodată. Depinde de 
ea să-l treacă în chip 
c;t.
A definit apoi scopul

efrii acestei conferințe, care are 
4e lămurit probleme de F U. 
•f și de fixat tactica în alege
rile parlamentare.

Președintele conferinței, dă 
aivântul tov. M. Leyin (P. S. 
O.) care desvoltă un amplu ra
port cu 
in Front
dtorești și expune pe larg Sar 
dnile actuale a]e F. U. M..

„Țelul imediat al partidelor 
muncitorești este ca pe baze 1 
democratice să câștige bătălia 
electorală, din Care comuniștii 
ți soc. democrații să iasă măi 
Kitărifi și mai uniți decât astă

speciale vor depune în ședin
ță publică, în fața Primului Pre 
ședințe al Tribunalului respec
tiv, jurământul de credință pre
văzut pentru membrii CorpuMJ 
Judecătoresc.

Art. 11. — In caz de lipsă 
sau întârziere nejustificată, ce-j 
tățenii numiți membri ai Instan
țelor speciale, vor *fi pedepsiți 
cu amendă dela 100.000 —^3 
sute «ar itiii lei de către preșe
dintele instanței speciale.

Art. 12. — Recuzarea mem
brilor istanțefor speciale, se va 
face potrivit dispozițiunilor Co
dului de Procejdură Penală.

Art. 13. — Pe lângă Mini
sterul Justiției vor"funcționa in
spectori pentru instanțele spe
ciale prevăzute prin prezenta le
ge. Ei vor fi delegați dintre 
Consilierii Curților de Apel. ,

Inspectorii instanțelor specia- 
leț vor avea atribuțiunile și vor 
funcționa potrivit dispozițiilor 
privitoare Ia inspectorii judecă
torești din lege», pentru orga
nizarea judecătorească, care li 
se vor aplica prin ăscmănpre.

Art. 14. — 'Dispozițiunilc le
gii No. 351 din 3 Mai 1945, pri
vitoare Ia constatarea infracțiu
nilor, Ia procedura de ji^deca- 
ta, la conchiziunilc Ministere-» 
lui public, ța căile de atac și 
la executarea hotărîrilor vor Ti 
aplicabile prin asemănare și în 
măsura în care nu se derogă 
prin dispozițiunilc ce urmează, 
infracțiunilor care intră țn com
petența <fc judecată a instanțe 
lor speciale înființate prin le
gea de față.

Art. 16. — Acțiunea penală 
pentru infracțiunile prevăzute 
prin prezenta kgr va fi pusă 
în mișcare direct prin trimiterea 
procesului verbal încheiat de 
organele constatatoare.

Mandatul de arestare a acu
zaților va fi emis de istanțu 
specială.

Art. 17. — Statul va Fi re
prezentat la istanțefe oln BucurG

Raportul tov. M. Levin, a 
fost urmat de discuțiuni, la ca
re au luat parte tov-ii. FȚflvu 
Stoica, Gh. 
(Timișoara), 
■mț).

Lucrările 
ireață luând 
ședința de după amiază s’a des
chis la orele 4, sdb președinția 
tov. Șerban Voinea, (P. S. D), 
raportor fiind tov. Miron Con- 
■tantinescu membru în Biroul 
Politic al P. C. R. care, desvol- 
tându-și raportul asupra cam
paniei electorale, arată că a în
ceput faza a doua, faza hotărî- 
foare a campaniei.

Faptul că de rezultatul alege
rilor depind continuitatea regi 

trecut 
hol ca 
strălu-

convo-

privire la colaborarea 
Unic a partidelor mun

Apostol, Dascălu
Tomășan (P. Ne

ședinței de dimi- 
sfârșit la orele 2,

mului democratic, soarta refor 
melor înfăptuite și a celor Vii
toare poziția și prestigiul inter
național al țării noastre, |ne obli
gă să muncim fără ifagaz pen
tru a determina o victorie zdro
bitoare a democrației în alegeri.

Chezășia esențială a ace
stei victorii este faptul că cla

sa muncitoare se prezintă în 
alegeri unită, și în alianță cu 
țărănimea, cu o mișcare ță
rănească de tip nou, născută} 
și crescută în frăția de luptă 
cu muncitorii.
Cât privește mica burghezie 

F. U. M. trebue să risipească 
orice temeri strecurate cu vi
clenie în rândurile ei de par
tidele reacționare, cu privire 'la

tul de proprietate. N6i stăm și ° ^mascare sistematică a 
rămânem cu strictețe pe <ărâ-;^andidaților reacționari, 
mul platformei-program care £. E necesar să atragem ală- 
prevede respectarea proprietă-‘url de noi forțeie politice cari 
ții private. In lupta contra râmă- poate până azi au stat deop^r- 
șițeTor moșierimii șî'a celor mîl ' ^e- 
reacționare elemente ale cei<cu-j!g IE neapărat necesar’deast- 
rilor financiare, noi putem și pîm'cni să cunoaștem amănițnTit 
trebue să avem ca aliați mici ju. forțele și activitatea reacțiuniL 
burghezi și chiar o mare parte Această activitate are foarte a- 
a burgheziei, care înțelege să desea un caracter provocator.

Cljne are Interesul ca alegerile 
sS decurgă In ordine

’ 'Clasa muncitoare șl forțe-«« 3» duerrrr r» puici
Ie democrate n’au nici un țn-' '
’ Dlasn muncitoare șl forțe-5» ducem' r» ptiieiiiicK acțiu- 
le democrate n’au nici un țn-^ne de lămurire între femei, în- 
teres că în timpul campaniei 
electoralei ă a'ibă loc ciocniri 
violente. Interesul lor e, diin 
potrivă, ca alegerile 6ă de
curgă în cea tnal desăvâr
șită ordine. Dimpotrivă, re- 
acțiunea are interesul să pro 
voacc ciocniri. ,
Pactul Maniu-Brătianu- Titel

Pctrescu este paravanul unti ac
țiuni Sistematice de provocare. 
Sub pretextul apărării libertă
ții alegerilor, ci vor să |e turbu
re spre a creîa condițiunfle ne
cesare contestării în străinătate 
a valabilității alegerilor.

Astfel Titel Pctrescu și oa
menii lui își dau arama pe ’față 
ca agenți provocatori, agenți de 
spargere maniști în sâjiul clasei 
muncitoare. Se impune o acțiu
ne comună a comuniștilor și so- 
cial-democraților pentru desfiin
țarea politică a grupării titcli- 
ste, începând cu fabricile.

O campanie de pro 
pagandt de proporții 

nemaivăzute
Pentru a asigura Blocultii 

Partidelor Democrate sucjcesul 
categoric pe carc-l merită tre
bue întreprinsă o acțiune de 
propagandă de o amploare fă
ră precedent.

începând dela întruniri, în 
toate satele, străzile, canticrele, 
până Ia întruniri în oraș șl ju
deț, dând Cea mâi mare însem
nătate adunărilor de împărțire 
a titlurilor de proprietate, în
trunirilor pe categorii proferio 
nale, iarmaroacelor, etc. să fo
losim toate prilejurile pentru a 
lămuri poporul.

; |E necesar să atragem ală- 
. turi de noi forțele politice cari

tre tineri, între naționalitățile 
conlocuitoare. Să nu lăsam' să 
pătrundă între Inoî* spiritul de 
concurență cu Upiunea Popu
lară Maghiară, care luptă cot 
la cot cu noi fontra reacțiițnii 
româneșt și maghiare.

Campania de întruniri trebue 
împletită cu munca de convtn- 
gere dela om Ia om.

O propagând* since
ri, loială, nedema- 

gogicâ
■Toată propaganda noastră e- 

lectorală trebue să poarte un 
caracter sincer și loial față de 
masscle populare: că ea e străi 
nă de orice demagogie,. Noi nu 
făgăduim poporului marea și 
sarea, ci-i spunem adevărul cu
rat, — tovărășește. cu simțul 
răspunderii. No spunem : ia
tă ce a realizat guvernul demo
cratic pentru voî cu sprijinul vo
stru iată ce vrem să facem iată, 
cine sunt oamcfhii care răspund, 
— da, pentru prima oară răs
pund față de voi, — dă toate 
acestea vor fi fapte, nu vorbe.

Greutățile sunt mari. Ele vor 
fi însă învinse. Realizările regi
mului democrat au însă un ca
racter permanent, ele sunt pen 
tru noi un Imejns capital politic.

Avem toate condițiile ca să 
obținem victoria. Și vom obți
ne prin lYmlnca noastră o victo
rie sdrobitoarc. (Aplauze una
nime)).

Cumoărlm
2 (dou») butelii de „ARAGAZ*
■ se adresa
Tipografia Județeană D*va 

(In clâdirea Prefecturii)

In vederea aprovizionărilor 
de iarnă, Subsecretariatul de 
stat al aprovizionării face cunos 
cut că, până la noui dispoziții, 
toți locuitorii țării vor putea să 
transporte la domiciliul lor, fără 
nicio formalitate și prin orice 
mijloc de transport, următoa
rele cantități de alimente, cu 
condiția ca transportul să fie( 
însoțit de cel personal intere
sat:

3 kg. pâine, 20 kg. mălai, 
60 kg. cartofi, 20 kg. fasole, 
mazăre și linte socotite îm 
preună, 20 kgr. varză, 10 kg. 
untură, 10 kg. slănină, 20 kg. 
carne proaspătă de orice fel, 
20 kg. mezeluri, afumături 
și pastramă socotite împreu
nă, 3 kgr. pește proaspăt, 
1 kg. unt, 10 kg. brânzeturi^ 
kg. lapte, smântână sau friș 
că socotite împreună și 50

Textul proectului de lege 
contra speculei

(Urmare din pagina -2a1

bucăți ouă. I
Produsele de mai sus sunt 

destinate exclusiv pentru < 
provizionarea gospodăriei ce
lui ce face transportul ți nu 
pot fi vândute.
Transporturile de grâu, se

cară, orz, orzoaică, ovăz și po
rumb, făină de grâu, de secară, 
sau de orz, paste făinoase, bi
scuiți, chifle covrigi și alte fabri
cate din făină, griș, arpacaș, 
crupe de orice fel, zahăr, pre
cum și conserve de orice Tel 
în cutii de metal, rămân inter
zise dacă nu sunt însoțite de 
autorizațiile sau fișele de tran
sport cerute de dispozițiile în vi 
goare. i

Orice alte produse alimenta
re, care nu sunt cuprinse în! 
enumerările de mai sus, pot fi 
transportate în orice cantități ți 
fără niciun fel de restricții- 

ști prin Ministerul Industriei ȘÎ 
Comerțului, Comisariatul Gene 
ral al Prețurilor sau prin Sub
secretariatul de Stat al Apro
vizionării Armatei și a Popu
lației Civile în cazul când acțiu 
nea penală a fost deschisă pe 
temeiul actelor de co'nstatare în 
cheiate de către Organele ace
stui Subsecretariat.

Instanțele speciale sunt com
petente să judece infracțiunile 
prevăzute de legea No. 351 din 
3 Mai 1945 și care sunt conexe 
cu infracțiunile prevăzute prirt 
prezenta lege precum și coau
torii, instigatorii, complicii, tăi 
nuitorii și favorizatorii la infrac
țiunile pedepsite prin legea de 
față.

Art. 18'. — In cazul când in
stanța specială va găsi necesar, 
ea va putea delega pe unul din
tre membrii săi pentru a Tacfl 
cercetări la fața focului, perche
ziții și ridicări de acte ori oblec 
te, în condițiunile prevăzute de 
art. 245 — 253 inclusiv, din 
codul de procedură penală, care 
se aplică prin asemănarea fără| 
a fi nevoe de autorizările a- 
colo prevăzute.

Art. 19. — Recursul împotri
va hotărîrilor instanțelor specia
le sc va putea face num'ai p'cn- 
tru rea compunere a instanței 
sau greșita aplicare a pedep
sei.

Judecarea recursurilor se va. 
face de complete sipcciale ale 
Cuiții de A[>el, instituite prin 
decizia Ministerului Justiției. ,

Art. 20. — Procesele în curs! 
de judecată la data publicării 
prezentei legi, vor continua să 
fie judecate de instanțele sesi
zate, după procedura și căile 
de atac prevăzute de legea în 
vigoare la data sesizării instan
ței-________________

lasă familista 
în centra muncl’nresc, ca 2 
localuri de prA.ăli g M ni 
mare ș1 vie în apropierea Uzi 
nei la H medoara de vA zare. 
Adresa (1 Da va, str. A Șaguna 22
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4 ZORI NOI

ADUNAREA
GENERALA

A NAȚIUNILOR 
UNITE

Ea Ncw-york, s’a deschis zi
le)# trecute cea de a doua se
siune pj Adunării Generale a 
Națiunilor Unite.
, Creiată atunci când tunurle 
încă bubuiau și sângele popoa 
relor în luptă cu fascismul rțu 
încetase să curgă, .ăcestei Or 
ganizații îi revine un rol covâr 
șitor în viața Internațională: a- 
cela 'de a face ca popohrele iu 
bitoare de libertate să aibe ga 
ranția unei desvoltări pașnice. 
Intr’un cuvânt, de a asigura PA1 
CEA între popoare.

Și Avem' toată speranța că 
delegații vor depune toate stră
daniile pentru strălucita rezol
vare a tuturor problemelor de
oarece toate pop((arclc dc pe 
glob așteaptă dela ti acest lu
cru,

D> C. M gtalln

Conferința Istorică dela San- 
Francisco, care a pus bazele a- 
cestei Organizații, este încă pro
aspătă în mintea noastră. în
treaga omenire îngrozită de 
sălbăticiile războiului șî de tot 
ce acesta adusese: foamete, mi 
zcrie, jale $i spaima, era dorni
că de liniște spre a se putea 
reface și desvolta în libertate. 
Dorința de colaborare între po
poare era mai mare ca oricând. 
Pe buzele tuturor fliriura cu
vântul: PACE.

Pacea însă, care fete ațâț 
ele mult dorită ide toate popoa
rele, își are șî ea dușmanii ei. 
Acești dușmani se ip.sciind fn 
ipatele trusturilor fărâ de pa
trie, care spre a-și vedea asigu
rate câștigurile lor Caută să 
provoace noui războaie. Prin 'di 
verse manevre dTe culise cer
curile reacționare imperialiste 
internaționale au căutat să sub
mineze aces* instruemnt al pă
cii împiedicându-1 să-și inidepli 
nească rolul pentru care a fost 
creiaf.

Astfel am avut ocazia să a- 
•istăm cu indignare cum era 
menținută pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate „pr 
blema persoană” care încetase 
de mult de a rrșai fi o proble
mă iar pe de altă parte, cu 
toate protestele Iurrii, nu șfa' 
luat nici o măsură în contra re
gimurilor fasciste din Spânii 
si Grecia, care amenință în med 
’erios pacea lumii, nu s’a luat 
aici o măsură pentru înceta
rea războiului, civil din China 
șl Indonezia. Deasemcni, am' 
»vut trista ocazie să corfsfa’tăni 
c3 reprezentanții acelor cercuri 
cari actualmente dețin secretele 
energiei atomice în loc să vie cu 
propuneri peritru găsirea de so
luții pentru întrebuințarea în 
scopuri pașnice a acestei mari 
descoperiri de către toate po
poarele, au venit cu un plan din 
care reesed 7ar dorința for' de 
dominare a lumii.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale sTNațiunilor IJnite are 
marea sarcină de a găsi soluții 
Juste pentru toate problemele 
care frământă azi omenirea. A- 
vem toate motivele să credem 
că va reuși, învingând toate di
ficultățile ce-f Stau în cale. I a 
mijioc este doar pacea popoa
relor.

Recentele declarații aje gene- 
ralissimului Stajiii care detnaS-

Desbaterile din Camera Comunelor asupra politicei 
externe britanice

Guvernul român va ețl cu siguranță 
învingător în viitoarele alegeri

MOSCOVA'. • Ea desbate
rile din Camera Comunelor cu 
privire la politica externă en
gleză, deputatul Devis care 
a stat recent ilegal o lună în 
Spania a d-iaat că mrj ’ri- 
tatea covârșitoare a poporului 
Spaniol așteaptă ajutor din p r-

Conferința Națiunilor Unite

Regimul FRANCO, o cauză permanentă 
de neîncredere

Raportul D-lui Trygve Lîe
FLUSHING MEADOVS —Pri

ma fază j desb sterilor șl în spe
cial raportul complluentar al sec- 
retsru'ul general au dominat c<a 
dea două ședrță a Adunării 
Oene rle a ONU-hIu1, de>chlsl 
Joi dimln ața de către d. Spa»k.

Preș dintele Adunării a prezen
tat rapid pe cri opt acretari ge 
nerall idjincțl, care au depus jj- 
rămlntU', după care a recoman
dat al gerea reprezentantului Nou- 
el Zriande la președinția comi
siei soclak, umanitare șl cultu
rale, tn locul d-lui Pitcr Frizer.

D. Tiyg'e Lje, secretarul ge
neral al ONU-ului a dat aroț ci
tire raoortuiui său complimentar 
privitor I* activllpfea ONU-ului 
dela 30 Iunie 1946, da’ă la care 
so termina riputui principal.

Partea cea msi Importantă a 
raportului secretarului general se 
referă la Spania, care, di pă cum 
se ști?, nu I gurcază pe ordinea 
de zi a Adunării. După ce a ex
primat trama că unele organe 
ale ONU ulu* ar puica fi stânje
nite In arțlunta lor dt existenta 
r'g'mulul fasdst din Spania, d. 
T ygve Lie cortinuă.

Tov. ANA PAIIKE8
s’a înapoiat dela Moscova

BUCUREȘTI, 25, (Agcr- 
pres). Eri a so^it cu avionul, 
venind dela Moscova, tdv. Ana 
Pauker care a partidpsft la lu
crările sesiunei Comitetului E 
xecutiv al Federației Mondiale a 
Femeilor Democrate.
I Cu tot timpul ploios, mrm 
bri C. C. în frunte cu tov. Gh. 
Oheorghiu Dej, sute de femei 
din toate categoriile sociale și 
sute de muncitori au țintit să 
o întâmpine. Primirea a dat loc 
unei calde manifestății de sim
patic.

când manevrele agenților pro- 
cum și cuvântarea rostită de 
președintele Truman la deschi
derea Adunării ne face si mai 
mult să avem încrederea în icu 
vocători dc războaie, nt-a ară
tat că ,,Nu va fi război” pre- 
șit4. 

tea țarilor democratice ca Să 
pornească o acțiune pentru ră
sturnarea regimului fascist dirt 
Spania.

Deputatul Platts-Mills a cri
ticat politica d-lui Bevin decla
rând că în fiecare țară unde 
se aplică această politică ne cioc

—mim

,E te clar <.ă atâta vnme cât 
regimul Fi anco rămâne în Spa- 
n a, el va coustitui o caută per
manentă d.- neînerrdere șl deza
cord între Int-meietorii ONU ului*

Exvmmând apoi lucrării? făcute 
de comisia enrrgiel atomice, se 
ara'ă că raportul experțitor se 
încheie subUnilr d că nu există 
piedică in calea stabilirii unui 
cont ol ef ct<va»upra fabrică fi ji 
folosirii energ ei Mimice.

wInch*l?>ea tratat lor de pace 
va da ONU iul baze solide de 
muncă ji va di llml a numeroase

LutrArHe Con|;rcsulL:l
MOSCOVA. — La congresul 

Sindicatelor britanice ce se 'ți
ne la Londra, Louis Saillarrt, 
cală Mondială a rostit o cuvân- 
reprezentând Federația S'Mdica 
lă Mondială a rostit o cuvân
tare. „Este greșit să se con- 
Bîdere — a declarat el - Mă fîn 
Grecia sindicatele sunt libere”.. 
Declarația lui Saill'a-nt că dacă 

Teleg'ime trlslsr M- S Regelui cu ocazia aniversării i 25 aii
Ou nrllijd aniversării zilei de naștere a M S Regelui, guver- 

duI a Uimii următoarele telrgom? M. S. R-gelul:
Maiestății Sile Regelui M'ibal /. P latul Săvâ'șln jad. Arad:
Cu p lirjul onhie'iărll zilei de nașe e, t numele gaverrual 

șl al meu, rog respectuot pe Maiestatea Voast'â să prtmeas â cele mai 
calde u'âri pentru o domnie fericită șl glortoosâ.

Dr. PETRU OROZA 
Președintele Corul lului de Miniștri• •

Majestâfl Sale Regelui Mlhal I. Palatul Săvârșin jud. Arad. 
SIRE,

Cn oca ta cel'l de a 25-a aniversări a Majcsfcții Voastre, vă 
urez multă sănătate șl viață iDngâ.

OH OHBOROHIU-DEJ 
Ministrul Comunicațiilor fi lucrărilor Publice♦ «

M.jestăț'l Sale Regelui Mlh-d /. Pa’arul Regal.
Credlnc oșl tradlț el noastre cetățenești, de ziua de noșfere a 

MaJ'ttâlli Voas're, in numele Armatei Vă mg să p'imifl cele mat 
bine ură'l de sănâ'ate, dorndu Vă ti tr dată vlofâ lungă șt domnie 
g'orloosă prrt'ru bicele și pros erltatca poporului românesc Izvo
râte din odâ curie tradiției nooștre Istorice sentimentele noastre de 
dtv itoment pentru Ma'estatea Voastră tălmăcesc Idealul șl credința 
noastră de totdeauna ca și a întregului popor românesc.

Sd trăi fi Maiestate I
Să trăiască Majes'a ea Sa Regina Mimă Elenal

Ministru de Război u 
Oeneral de Corp de Armată VASILIU-RAȘCANU

Mim de posibilitatea unui răz
boi civil. Platts-Mills a decla
rat că guvernul român este un 
guvern democrat și că va eși 
cu siugranță învingător în vii
toarele alegeri- D-sa crede că 
este hecesar ca Anglia să-și . 
Schimbe politica Țață de Româ 
nia.

puncte de fricțiune, eari au stân
jenit până acum lucrările m>m- 
brilor“, a afirmat d L e, înch ind 
raportul său ce a f.st aplaudat 
de toată lumea. *

NEWYORK, 24 (Agerpres). 
Tass tunsmite: D leg tui mexi
can d. Najera care a luat cuvân
tul la desbst ri imediat după ra
portul S< ci eterului General a 
Iar sat un atac împotriva princi
piului unanimității marilor puteri 
tn a lua h tărîri la Consiliul de 
S1 eu itate.

sindicatelor briten’ce
sindicatele din Grecia nu vor 
câpata libcrattca Federației Sin
dicală Mondială Va ridica acea
stă chestiune în fața organîzai- 
ției Națiunilor Unite a 'fost în
tâmpinată cu strigăte de apro
bare. Delegații au aprobat prin 
btrigăte și o declarație împo
triva lui Franco.

oe wânxnre
casă cu hotel șl restaurant 
tn Brad.
Informații la dl Papa Flo
rei Strada Avram laflcu 
Nr. 44 Brid.

TFICRBE
In ziarul nostru Nr. 261 «fe 

24 Oct. 1946, s’a strecurat A 
greșala în cuvântarea d-lui M» 
ior Kobernicenko.

In loc de „Vreau să subit 
niez că Strângerea legăturifoa 
de prietenie dintre popoareăt 
noastre este o imperioasă ne
cesitate și consiitue pentru uni 
în înțelesul reaț al acestui cu
vânt o datorie comună și prac 
tică” se va ceti la sfârșit „o 4a 
torie comună și patriotică,”. 1

BULETIN EXTERN
MOSCOVA. La Ambasada 

Românul din M< scova a avut 
loc cu prilejul aniversării 
Zilei Prieteniei Româno Sovi
etice o mare recepț'e la ca
re au participat d-nii Lalij 
locțiitorul minisiruli'i afaceri
lor streine al URSS, Kira- 
ganov, vicepreședintele VOC- 
S ului, general Ignatiev și 
numeroși ziariști, artiști șl 
oameni de știință.

♦ 4 «
LONDRA. — 11 soldați bri

tanici au fost răniți la Ierusalim 
de o mașină infernală 8 persoa 
ne au fost arestate cu acest 
prilej. O altă mașină infernal 
fost găsită în apropierea urmi 
comisariat de poliție.

BULETIN INTERN
§ Luni 28 Octombrie va 

pleca la Moscova o delega
ție de ziariști români invitați 
de VOCS pentru a participa 
la sărbătorirea zilei de 7 
Noen brie.

" După cnm anunță agen
ția ,Agerpres“ z’lele trecuta 
a plouat abundent și a n'ua 
aproape In toată țara.

“ Producția de zahăr din 

anul acesta va fi de 3200 
vagoane față de 2400 va
goane dii anul trecut.

Buletin econom g
Consiliul Băncii Naționale a 

ținut o ședință î,n care a 'dlscr 
lat, majorarea pWonuIui de 
credit pentru cconomate, apro- 
bându-se în principiu ridicarea 
pfafonului dela 800.000 lei Ia 
l.OOo.ooo lei de fiecare sala
riat, pentru ușurarea aprovîMo- 
nărilor.

♦

Sa acordat Uzinelor Tfe FWr 
Huncdoarz permisul pentru câu 
tarea de fier pe un perimietrti 
300 ha. tituat pe teritoriul «o-» 
munel Petrila Jud. Hunedoa
ra. |»

ț<np imarla jaiemlai NunadoaM Uwi 85'4—ivw,


