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NOCJI SUCCESE IN VRLER JIULUI 
Minierii din lupenl, ridică producția în sectorul II! cu 8001

Vești noul de Izbândă In lupta 
ovsd ca atâ'a elan vin să se 
adauge zi de zl la faptele eroice 
inscnse de minieri In campania 
de mărire a producției. Zi după 
zi a Iți mlnlert se evldențiară In 
mancă, al e sectoare reușesc să 
ridice producția de câ'bane, care 
merge astfel ca pași repezi 
spre normalizare, așa cum au 
p evăzat p ariurile lor de muncă 
concepute cu p iceoere șl tnițiati- 
*4 In organizai fl îndeplinite 
ca disc pună, . evotamret j/ ho
tărâre.

Sectorul III d n Mina Lupenl 
esle de data ect sta, acela care 
■ reastt o frumoasă rea Iza'e. 
Producția scăzuse In acest sector 
!« tunde Sep'emb'te șl Octom
brie a 50—100 rene pe zl, din 
cauza repartizării r.eJuste a măb 
nă de lac i, făcută de fosta dt- 
'tc/'«« reaci nară.

La începutul lunti Noetr.b'U 
1945 ia propancea Comitetului 
de fabrică al Stctorula:, tn înțe
legere ca dl. Ing. Ivanovlschi țt 
maestru ștf Mihuț, au fost re
aduși muncitorii ca e erau utili
zați In alte locuri de mancă fără 
randament eficace șt s'au pus tn 
funcțiune cinci abataje cameră 
p an abataj fro'ta'

Minei ii din Valea-J ului mulțumesc pentru 
darul brutarilor din București ,

I X

In zii a de 27 Ianuarie au sosit două camioane din 
București aducă d pâine pentru muncitorii mineri din Va
lea J ului.

Acest dar ne a impresionat foarte mult, fiindcă știm 
că și in București pâinea este raționată.

Munctorii mineri la rândul lor au renunțat la această 
pâine In favoarea pensionarilor mineri cari de luni de zile 
nu au primit pâine.

Am asistat la împărțirea pâinei și am văzut cu ce bu
curie au primit râlnea. Acest lucru ne a pus pe gânduri că 
și noi cari azi muncim, mâine și noi vom ajunge soarta lor.

Dar aceasta nu se va întâmala căci noi suntem ho- 
fâ'âțl să luptăm din toate puteri e noastre scoțând cât 
mai milt cărbune, căci știm că fiecare tonă de cărbune 
scoasă înseamnă o bombă pentru reacțiune și noi suntem 
hitărâți să bombardăm șl mai mult ca și pânâ acum.

Gestul acesta frumos al muncitorilor din București 
ne arată solidaritatea muncitorilor din țara întreagă

Mulțumită Guvernului de largă concentrare democra 
ticâ Petru Groza, care ne a dat posibilitate ca muncitorii 
din România să și poată arăta dragostea unul către altul

Și pe această cale mulțum'm tuturor celor ce au ce
dat din rația lor de pâine pentru muncitorii mineri. Am 
văzut că nu suntem singuri In luptă pentru o viață mai 
bună căci cu noi este toată muncitorimea.

Incăodată le mulțum'm muncitorilor brutarii din Capi
tală In numele minerilor șl a pensionarilor pentru gestul 

,lor frumos.
Ca ialtifirl fovUrJjejtlt 

NOROC BUnT 
Altman Gavrll, minier

Marți 12 Februarie 1946

In fața alegerilor Sindicale y 
din jud. Hunedoara /[

Pregătirile au început la 1 
Noemvrie. La sfârșitul lunii pro
ducția a ajuns la media zilnică 
de 500 tone, tn Decemvrie a cres
cut la 600 tore, tar acum se men
ține Intre 600— 800 tone.

de data aceasta comuniștii, 
inițiatori șl mobilizatori au stat 
In fruntea efortului. D n iniția
tiva celulei de partid, până la 
punerea tn funcțiune a abataje
lor, 1 grupe de voluntari au lu
crat câte trei șl patru postatl 
suplimentare pe săptămână, re
ușind astfel să termine p'egâlt- 
rtle tntr'un timp record.

Printre cel ce s'au evidențiat, 
alături de primii eroi al muncii 
se Inscrhe tovarăși noi. h frunte 
siots g uoele tovarășilor Miclea

Școlile pentru tineret, fără 
întreruperea muncii pe* câmpul 

de producție

Sistemul sovietic al instrucțiunii 
publice oferi depllri posibilitate 
ie a parcuge Întregul drum com
plex de invl|imâot, începând cu 

loan, Mohan, Clulta Vaslle șl 
prupa tovarășl'or Andruschtk 
Ladlslau șl Duiu Traian Acești 
doi tovarăși, deșt minieri bătrâni, 
scutiți medical de munca grea de 
abataj, au ținut totuși să mun
cească in abatoje'e noul înființate.

Minierii din Lupenl, au dovedit 
din nou ce se poate realiza prin 
solidarizarea muncitorimii țn Ja
rul conducătorilor lor firești. Azi 
când ne despart numai câteva zile 
de alegerile sindicale, menite să 
aducă întărirea mișcării sindicale 
prin adâ ct'ea unități, muncito
rimea trebue să știe sd folosească 
experiența luptei sale pentru ca 
. ir gând pe cel mul devo ați șl 
hotârâțt sd aslgire continuarea 

— C^ntinor» Io 2

de IVAN KUBAREV
Șeful direcțiunii școlilor muncitorești 
șl rura'e a C >nnsariatu'ul Ponorului 
pentru Instrucțiune Publici al RSFSR.

P'ima clasâ a școalei primari ?i 
pânl la absolvirea Cursului uni
versitar. Pentru a atinge scopul 
fical nu se ce e decât o singuri 
condițiune: si înveți bine. Statul 
cheltuește anual miliarde de ruble 
pentru instrucțiunea publici.

Rlzbolul, impus de către fas
cism Uniunii Sovietice, a silit sta
tul sovleli si recruteze pentru 
munca in ’ndustrle fl agriculturi 
un număr oarecare de elevi al 
claselor superioare ale școalelor 
secundare și totuși, in ciuda gre- 
utiților Inerente «tării de rizbolu, 
guvernul sovietic a avut griji ca 
adolescenții cari au fost nevoit! 
si pă'ăseascâ școala secundari 
pentru a intra la lucru In Irdus- 
trle sau agriculturi, s9-;l poată 
continua studiile, fără a-șl între
rupe activitatea pe câmpul de 
producție.

In Octombrie 1943, in toiul 
luptei duse Împotriva naziștilor au 
fort crrate școli speciale pentru 
tineretul muncitoresc șl rural. O 
singuri cifră va da o Imagine a 
anvergurei luate de aceste școli: 
numai pe teritoriul RrpLblicii Fe
derative Ruse învață in anul cu
rent la școlile de acest gen peste 
865 de adolescenți. Școlile sunt 
întreținute din bugetul statului și 
cheltuellle pentru ele se cifreasl 
cu sute de milioane de ruble.

Misiunea școlilor pentru tinere
tul muncitoresc șl rural este de 
a da posibilitatea elevilor al ab
solve școala secundari aomplectl 
(10 clase). Persoanele cart au ab- 

(Coatlaura sa ani 3-a)

Alegerile s ndlcafe, alegerile 
comitetelor de fabrici și de 
întreprinderi, sunt pentru sin- 
di slijti lucruri obișnuite. Pe 
baza statutului sindical, alege
rile au loc în 

flecare an.
In împre

jurările ac
tuale, alege
rile s ndicale 
au insă o im
portanță de
osebită. RC- 
■cțiunea din 
țara noastră 
nu este încă 
nimicită, ea 
caută mereu 
să se regru
peze, ea cau
tă să pătrun
dă în rân- 
du:iiemasae-

Tov Alexandru Sencovici
lor muncito

re. ea cau-
tă să se foloseaB'ă de greu
tățile cauzate da războiul de 
jaf și de urmările politicii prac
ticate chiar de ea înseși în 
ultimele decenii ale politicii ce 
ne-a dus la marginea prăpas
tie!

Reacțiunea încearcă să oe 
f dosească de inconștiența oa
menilor și să i câștige cu fel 
de fel de promisiuni pentru 
politica el.

Deasemenea racțîunea Iși dă 
seama de importanța unității 
sindicale, ea Ișl amintește de 
avante jele avute în timpul când 
unitatea sindicală n’a existat 
șl vede ce desavantaje are 
■cum din cauza unității miș
cării sindicale.

Această unitate o doare deci 
prea mult. D n acest motiv re- 
acțlunea va căuta să pătrundă 
prin angenții ei tn comitetele 
de întreprinderi și de sindica
te, care vor aven rolul „calu 
lui troian", sarcina de a duce 
o activitate dizolvantă și de 
desorganizare.

Dar scopul lor p'incipai este 
subminarea unității sindicale. 
Ei cred, că după aceasta to
tul vine după sine, că forțele 
democratice din România nu 
se vor uni In lupta pentru 
sdroblrea reacțlumi, astfel că 
la alegerile genera e ei vor 
■vea șanșe mai mari.

Este adevărat, ca sunt încă 
multe greutăți economi e Dar 
pentru a le învinge cât mai 
repede șl cu un succes deplin, 
toa e forțele democratice tre
bue să se uneasă Intr’o sin 
gură voință, de nebiruit.

Mișcarea sindicală din Ro
mânia prin unitatea el și prin

M. S. Regele a primit 
în audiență de lucru 

pe tov. Lucrețiu Pătrășcanu
BUCUREȘTI. Tov. Lucrețiu 

Pătrășcanu ■ fost primit tn 
ziua de 7 Feb uarle a. c., tn 
audiență de lucru de către 
M. S. Regele. Cu această oca
zie M. 8. Regele a semnat de

de Alexandru Sencovici
Secretar general al G. G. M.

succesele ținute, contrîbue 
arte mult la uni'ea tuturor 
forțelor democrate.

Cunoscând destul de bine 
aceste fapte, nu este o întâm

plare, că re- 
acțiunea de
pune toate 
eiorturile"de 
a pătrunde 
în conduce
rea diferite
lor organiza
ții sindicale, 
folosindu-se 
de tactica a- 
gite țlur ilor 

și de provo
carea nemul- 

țumirilor, 
pentru ave ni 
cu promisiip 
ni și a în
drepta ne

mulțumirea
masselor îm-

potriva regimului și a condu
ceri' democrate

lată cauz le pentru care în 
împrejurările actuale alegerile 
sindicale au o Importanță de
osebită.

Cu privire la județul Hune
doara: V«lea Jiului, Uzinele 
de Fier Hunedoara, centrele 
metalurgice din Cugir, Călan 
și O ăș'ie, minele de la Brad, 
Munții Apuseni, Ghelar, Teliuc, 
Centrele de exploatări fores
tiere. — regiuni ndustride de 
cea mii mare importanță — 
alegerile sindicale au dease
menea o importr.nță deosebită.

In măsura în care reușim să 
asigurăm, că în comitetele 
slnd'cale și de fabrici să fie 
alese elementele cele mai ba
ne, cu experiență bogată, cu 
devotament pentru cauza ce
lor ce muncesc, fnaceeașml- 
sură vom ‘asigura reclădirea 
țării noastre cu o zi mai de
vreme, vom avea produse și 
bunuri in cantități suficiente, 
ne vom putea asigura un trai 
omenesc, cum na’m avut încă 
niciodată până azi

Alegerile sindicate trebue 
să Întărească unitatea munci
torilor sindicali și să cimen
teze Frontul Unic Muncitoresc.

Alegerile sindicale vor ci
menta și mai mult solidarita
tea celor ce muncesc și vor 
asigura înfrângerea reacțiunii 
pe teren sindical.

Pregătirile au fost făcute 
tn acest sens. Alegerile an 
și început în diferitele loca- 
li'ăți ale țării, precum șl tn 
această rtgiur.e.

Faptele vor vorbi.

cretul lege pentru prelungirea 
funcționării Tribunalului Pi
perului până la 1 Iunie 19<B, 
p e.'um șl decretul lege pen
tru prelungirea epurației ■■ui 
la 1 Martie 1M8.



ZORI NOI

ZORI NOI
CT PENTRU țUAiCWfa

Sfaturi pentru țărani

Ce să sămănăm în primăvară?

D. Prim-Ministru Or. Petru Groza
In mijlocul vechilor luptAtorl al Fron
tului Plugarilor din jud. Hunedoara

Pentrucă să extragem cât 
mai mult folos din pământul 
pe care-l muncim, înainte de 
a semâna, trebuie să ținem 
seama de felul locului, adică 
dacă suntem In loc de munte 
sau șes.

Avem bunăoară porumbul 
care se cultivă în toate păr
țile țării până și în regiunile 
muntoase. Porumbul in cele 
nai multe cazuri la munte șl 
dealuri nu dă rezultatul dorit, 
rad Cantitativ și nici nu se 
coace din cauza timpului ră
coros. Dacă însă vom cultiva 
pe acelaș loc cartofi în loc 
de porumb, vom avea o pro
ducție mult mai mare, de 
exemplu: porumb 15OOkgr.|ha. 
și cartofi 12 000 kgr.|ha.

Acest lucru se datorește 
faptului că porumbul la munte 
nu se poate coace din cauza 
timpului răcoros, pe când car
tofii nu suferă cu nimic nici 
pe timp secetos și nici pe 
timp răcoros

La câmpie insă cartofii dau 
rezultate foarte slabe pe când 
grâul și porumbul se fac din 
belșug ded recomandab I este 
de a se cultiva la deal și 
munte cartofi, pentrucă dau 
cea mal mare recoltă. Car
tofii față de grâu și porumb 
dau o cantitate de recoltă pe 
hectar mai mare precum și 
o cantitate hrănitoare mai 
mare.

Să luăm de exemplu grâul 
și porumbul care dâ o recoltă 
mijlode de 1500 kgr. pe ha. 
la câmpie — ceeace Înse
amnă că la munte va fi în
totdeauna mai m'că — și 
cartofi 12.000 kgr. oe ha., 
vedem că substanțe hrănito
are mai multe conține tot car 
toful și anume: 2 068 kgr.

Noi succese 
în Valea Jiului 

Minierii din Lupeni, ridici pro
ducția la Sectorul III cu 800 

la sută.
(Urmare din pac. l-a

In cele mal bane condiții a Inten
sificării rllmnlal de mărire a pro- 
dacflei, consolidând astfel drep
turile câștigate.

Minierii au tnleles de mult cd 
au tn mâna lor ca o armă pu
ternică împotriva reacțlunli. Ace
astă armă pe care o mânatsc ca 
pricepere șl hotărâre este mărirea 
producției. El știu astăzi că fle
care dtntre succesele lor in câm
pul muncit sunt tot atâtea lovi
turi date reacttunll, tot atâtea 
pietre la temelia unul stat nou, 
care va asigura bună starea tu
turor celor ce muncesc la fău
rirea tul.

amidon și 110 kgr. proteină.
Să nu uităm importanța 

Întrebuințării cartofilor atât 
în hrănirea oamenilor, a ani
malelor cât și în fabricarea 
spirtului.

Femeile și dreptul de vot
Astăzi, când lumea se reclădește 

pe noi principii de vieațâ, când 
omenirea pulsează tn spirit de lar
gă Înțelegere, azi când vrem ca 
viața viitoare a copiilor noștri să 
fie scutită de ororurile trăite de 
noi, când există țări unde cu
vântul .democrație” nu e vorbă 
goală ci o realitate aplicată, azi 
șl la noi glasul femeii e ascultat, 
părerea ei e luată tn considerare, 
iar Inteligența ef, pusă la contri- 
bnțle pentru rezolvarea tuturor 
problemelor mari și mici ce stau 
In fața cetățenilor țării. Prin fe
lul cum va ști să le rezolve fe
meia va dovedi că e demnă de 
a primi drepturile acord» te astăzi 
de regimul democratic. Printre 
care eafe dreptul de vot.

Să privim In amănunt această 
mare problemă a dreptului de vot 
al femeii șl să vedem care sunt 
piedecile ce s'au adus tn țara 
noastră, pentru înfăptuirea acestui 
— drept — și analizând aceste 
piedeci să observăm dacă ele au 
o bază reală.

Prima a fost că femeia nu e 
destul de inteligentă. D»r cine 
poartă vina principală că femela 
au s’a putut ridicai? Nu au fost 
guvernele reacțtonare care au cău
tat cu dinadins ca femeia să ră
mână in beznă, ca s’o poată ține 
mal bine în jug? Șl cu toate 
acestea avem în țara noastră fe
mei de știință care său ridicat 
cu greu. Avem exemple din alte 
țări ca Anglia, America, Franța 
dar mai ales Uniunea Sovietică, 
care au pus la contribuție inteli
gența temelii chiar in treburile 
statului și rezultatele au fost din 
cele mai fericite.

Tot atât de inteligentă este și 
femela noastră dela țară ca și 
gospodina dela oraș. Cui i se fră
mântă mintea și noaptea în somn 
de grija realităților, căci cred că 
o realitate mai concretă ca gospo
dăria nu poate fl găsită. Se va 
spune : e drept că gospodina luptă 
din greu pentru căminul el, dar 
nu are grija agonisirii banului 
pentru acest cămin. Dar și această 
oblecțiune nu-și are locul. Femeia 
lucrează cu mintea și cu brațele 
alături de tovarășul ei de vieață 
la mărirea producției la refacerea 
țării șl la rezolvarea tuturor pro
blemelor ce stau azi in fața lor.

Tocmai pentrucă prin munca 
lor adusă societății și pen
trucă In fruntea țării avem oa
meni cari au dovedit că prețueic 
aportul pe care femeile 11 aduc

Deci inlocuiți la munte și 
dealuri porumbul cu cartofii 
cari sunt tot atât de prețloși 
ca și celelalte și prin asta 
putem mări producția pentru 
a Înlătura lipsurile de azi.

țării, femeile pot pășii Jhotărâte 
pe porțile progresului, prin care și 
vor croi o vieață mai fericită co
piilor șl poporului Întreg, numai 
dacă votul lor va fi dat acelora 
care le-au dat acest drept, — re
gimului demoorat. numai dacă vor 
vota pentru libertate, dreptate și 
pace.

Femeile cari atâta amar de 
vreme au fost amăgite cu mia- 
ciunl șl făgăduieli și nu le-a foat 
permis să-și spună cuvântul în 
treburile țării, astăzi sunt chemate 
să ia parte la treburile politice ac: 
magistrate'consllieri comunali, aju
tor de primar șl chiar prlmărese.

Dar toate acestea libertăți și 
drepturi se datoresc democrației, 
regimului democrat care a așezat 
femeia pe acelaș plan politic cu 
bărbatul.

Tot regimul democrat este ace
la care asigură femeii posibilități 
de a se folosi de acestea drepturi 
acordate, creind condițiile priel
nice dezvoltării ei.

In ziua când poporul este che
mat să-și aleagă conducătorii 
glasul femeii se va auzi hotărât 
și respicat, ea nu va alege de
cât pe acei care i-au deschis dru
mul spre lumină șl pe acel regim 
eare s’a dovedit vrednic de-a sta 
In fruntea poporului român.

Femeile vor vota toate pentru 
democrație.

V Acțiunea
ApArArl patriotice din 
Deva pentru familiile 
muncitorilor cflzuțl la 

Anlnoasa
Durerea încercată de cel rămași 

in urma accidentului din Valea- 
Jlulul este alinată prin ajutoare 
date de cei care nu pot uita sa
crificiul dat de eroii munclll.

In toată țara campania Ipornltâ 
de Apărarea Patriotică șl alte or
ganizații democratice, a fost în
tâmpinată cu multă Înțelege de 
toți acei csre apreciază munca 
uriașă pe care muncitorimea din 
Valea-Jiului, în fruntea ponorului 
întreg, o depune pentru refacerea 
economică.

Rezultatul campaniei se vede 
zilnic In toate părțile. La Deva 
sa colectat prin Ană area Patrio
tică, suma de 954 000 lei după 
cum urmează:

Sindicatele 6OO.CO0 lei.; PC.R. 
200 000 lei; Llc. de fete 60 500 
lei; Prefectura 50.000lei; Școala 
de cadre ,Lenln” a Regionalei 
Valea Jiului, P. C. R. suma de 
23.000 lei; U.P.M. 20,000 lei.

Acțiunea continuă.

1
In ziua de 2 Februarie a. c., 

a avut loc ședința lunarâ a 
Comiitetului Județean a F P . 
la care a luat parte D. Dr. 
Petre Groza vechiul luptător 
și întemeetor al F. P. precum 
și membrii Comitetului Jude
țean și delegații plaselor.

Prietenul Ștefan deschide 
ședința și dă raportul de ac
tivitate expunând și planul de 
muncă pentru viitor. Arată 
că In luna Martie va prezenta 
contul de gestiune pe anul 
1945 precum și proectul de 
buget pe anul acesta, pentru 
a fi aprobate de comitetul ju
dețean. In resortul organiza
toric prietenul Ștefan arată 
amănunțit activitatea depusă 
In trecut precum și progra
mul pe viitor.

Deasemenea se stabilește 
ținerea ședințelor comunale, 
de plasă, pe județ, precum 
și problemele ce trebuesc des- 
bâtute în legătură cu acestea. 
Se mai desbate problema res 
ponsabiltlor politici pentru pro 
pagandă, problema cunoașterii 
manifestațiilor org opozițio
niste, organiznrea unui plan 
de luptă pentru alegeri, pro
bleme culturale, ședințe, con
ferințe publice, coruri, ser
bări, etc.

Arată mai departe — prie
tenul secretar Ștefan — că 
astăzi In |udețul Hunedoara 
datorită muncii depuse de 
vechii luptători — sunt orga
nizați 12.578 de bărați și 
462 femei. In județ sunt 11 
organizații de plasă șl 526 
organizații sătești, conduse de 
comitete statutare. Intelectu
alii înscriși în F. P. depun 
muncă serioasă pentru lumi
narea plugârimii.

După ce aratâ activitatea 
secției de propagandă care a 
depus o muncă efectivă prin 
tipărirea de lozinci șl a zia
rului wHoria* se propune în
ființarea unui chioșc de ziare 
care a fost aprobat de toți 
cei prezenți.

In timp ce se ridicau dife
rite probleme și discuții, so
sește D. Prim-ministru Dr.

Femeile din Valea Jiului au sărbătorit
un an de luptă pentru democrație

In cinstea unul an dela înfiin
țarea o'ganlzatdlor femenine în 
Valea fiului Uniunea Femeilor 
Antifasciste din România, secția 
Petroșani a ținut o serbare ur
mată de dans la care a luat parte 
un numeros public de toate ca
tegoriile sociale, din localitate.

Prietena Olivia Dr Boiera pre
ședinta U.F.A.R uiul, salută de
legatele din Pul, Vulcan, Lupeni 
șl Deva.

Prietena Ecaterlna Ing. Mareș, 
a vorbit despre rolul femeilor în 
U. F. A. R., făcând un raport de 
activitate pe anul 1945, șl înfă
țișând programul care urmează 
a fl înfăptuit pe viitor. In limba 
maghiară acest program a fost 
expus de prietena Ctofllca Ana.

Prietena Rozalla Dr. Solomon 
în cuvinte pline de căldură aratâ 
cd femeile Ufarlste din Petroșani

Petre Groza, fiind primit prin 
lungi aplauze și ovațiani de 
luptătorii frontiști.

Discursul D-lui Prim- 
ministru Dr. Petre Grota

la apoi cuvântul prietenul 
Prim ministru Dr. P. Groza 
arâtându-și marea bucurie că 
se vede iarăși între veckii 
luptători ai Frontului Pluga- • 
rilor.

Dupăce D Prim ministru 
arată marea infâptuire a re
formei agrare spune: „Noi 
am făcut o revoluție pornită 
pe linia marelor răscoale ale 
strămoșilor noștri — Horia, 
Cloșca și Crișan și răzvră- 
tllil din 1907*.

Această mare operă înfăp
tuită cu toată împotrivirea 
istoricilor, fost o mare feri
cire, o adevărată sărbătoare 
pentru plugărime.

Noi am făcut această re
voluție fără vărsări de sânge 
datorită vouă — spune prie
tenul Prim-ministru — cari 
ați dus lupta continuă dela 
8 Ianuarie 1933 și până azi 
pentru această cauză dre
aptă.

Aratâ apoi fraților plugari 
ajutorul neprecupețit pe care 
l-au dat muncitorii din fabrici 
și uzine pentru înfăptuirea rer 
formei agrare urmând ca peste 
puțin timp să înceapă distri
buirea titlurilor de împroprie
tărire ca prin asta, să în
chidem odată pentru totdea- 
une gura tuturor acelora care 
sunt contra voinții poporului 
— spune în încheere priete
nul Prim ministru.

In cuvântul prietenul Dă- 
neasă aslgutându I pe D. Prim- 
ministru că org Frontului Plu
garilor va continua mai de
parte lupta cu mai mult elan 
de muncă zi de zi, pentru 
binele plugârimii și recons
trucție țării.

In vii aclamațiuni prietenul 
prim-ministru părăsește șe
dința care se declari închisă, 
Intr’o admosferâ cu adevărat 
frățească.

au luptat și muncit hotărâte pen^ 
tru a ridica toate femeile la an 
nivel cultural șl politic mal înal' 
luptând pentru susținerea guver 
nulul Dr. Petru Groza și refa
cerea țării.

Prietena Varga Ellsabeta a 
vorbit despre Congresul Mondial 
al femeilor dela Paris.

Din partea U. P. M. a vorbit 
prietena: Mațanga Vilma. A« 
luat cuvântul șt prietenele dele
gate. Din partea O.T.P.R-ulul a 
voiblt prietena Fatkaș Marga
reta.

Ca încheiere femeile din Va
lea Jiului șl au luat angajamen
tul cd vor munci șt lupta pen
tru cimentarea regtmulut demo
crat tn care sd respectăm egali
tatea femeii tn drepturi șt datorii I 
prin creterea Federației Demo
crate a femeilor din România.
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Adunarea Generală Anuală
a Sindicatului Artelor Grafice din Deva

In ziua de 3 Februarie 1946, 
Sindicatul artelor grafice din Deva, 
a ținut adunarea genera» anuali 
ta sala sindicatelor, la care au luat 
parte delegații tipografilor din pro- 
vtocJe, șt toți tipografii din Deva.

Tov. Flori ca Stoica, deschizând 
ședința, salută prezența tn mijlo
cul kw a tov. Pârvu Eugen, dele
gatul Comisiei Locale ți pe toți 
delegații din provinde.

Se diește apoi raportul de ac- 
ttvttatr a sicdicatului in anul tre
cut, iritând j se .nareze eforturi 
depuse pentru organizarea tutu
ror tipografilor care înțeleg fl acum 
a y in trecut importanța ce o 
are unitatea clasei muncitoare or
ganizata Tn sindicate.

Deaseor'nea se arată reînfiin
țarea Io Deva a filialei de ajutor 
mutual al tipografilor care a fost 
desfpnțita de regimurile fasdsto- 
tegfocare in 1940.

Se arată apoi câ sa reușit pu
nerea tn aplicare a contractului 
colectiv, io urma acordului dintre 
muncitori fi patroni care se aplică 
din zi.a de 31 ianuarie 1946.

După terminarea rapoartelor 
date de casster și cenzori,—care 
arați el fi lipsurile bănești au fost 
mari totuși s’au depus eforturi 
mari, pentru a organiza cât mai 
bine sindicatul — ia cuvântul tov. 
Pârvu Eugen, spunând printre al
tele: .Instrucțiunile primite dela 
C. O. M. cu privire la alegerea 
comitetelor Sindicale, prevăd că 
au vor putea fi aleși în comitet 
foștii legionari, aptooesdeai, acei 
care au spart grevele muncitorești 
și acei care au sabotat guvernul 
Ciroza fi m u n ca dt| recons
trucție a țării.'

Școlile pentru tineret, fără 
întreruperea muncii pe 
câmpul de producție

— Urmare din P»K. l-s — 
solvit școlile pentru tineretul mun 
dtoresc fi rural se bucură io mă
sură plină de aceleași drepturi ca 
și absolvenții școlilor secund ire 
obișnuite. Ca și aceștea din urmă 
si au dreptul să se înscrie pen
tru a-și continua studiile la șco- 
'fle înalte sau speciale.

Școlile pentru tineretul munci- 
foresc șl rural nu se deosebesc 
de cele obișnuite prin programul 
de învățământ, ci prin metodica 
și regimul cursurilor, dat fiindcă 
trebue să se țină cont de faptul 
că elevii sunt ocupați pe câmpul 
muncii o parte a zilei.

Conducătorii întreprinderilor in 
care lucrează adolescenții cari fșl 
urmei zi studiile la aceste școli 
ani generis sunt obligați să la 
foate măsurile necesare, ca elevii 
să poată frecventa regulat cursu
rile. Administrațiile întreprinderi
lor respective sunt obligate să 
pună la dlipozițle localuri pen
tru aceste școli, să le înzestreze 
cu Instalațiunlle necesare și să 
itbă grijă ca ele să fie bine a- 
uenajate Pentru comoditatea ele-

Dupăce vechilul comitet îșl 
depune mandatul, se trece la ale
gerea noului comitet care a fost 
ales prin vot deschis (ridicarea 
mâinilor), după cum urmează: Far- 
ka? Zoltan președinte, Grecu loan 
vtce-președlnte, Andrica Vlorel, 
secretar. Bras tai Iulian, cassier. 
Goli Simlon, cenzor. Boți Cor
nel cenzor, șl Țiiei Cornelia, mem
bră in comitet.

Viața de partid y

Distribuirea carnetelor
pentru membrii

Duminecă a avut loc la Brad 
întriun cadru festiv solemnitatea 
distribuirii carnetelor de membru 
al P.C.R. Solemnitatea este des
chisă cu intonarea .Internaționa
lei' sub conducerea tov. Csoti- 
gradl, după care tov. Berci Arpad 
a declamat poezia .Rugăciunea 
Proletarului*.

Tovarășul Ilieș, secretarul or
ganizației locale, luând cuvântul 
a făcut o expunere asupra situa
ției politice, vorbind apoi despre 
Istoricul luptei Partidului Comu
nist Român, mobilizator și condu
cător al masselor în lupta pentru 
democrație.

Tov. Farkaș loslf a arătat care 
sunt îndatoririle membrilor de 
partid care trebue să fie luptători 
devotați pentru binele crasei mun
citoare și al poporului întreg, Iar 
tov. Sârbu a subliniat in cuvân
tarea sa că prfmlrea carnetului de 
membru este un eveniment im
portant în viața unul comunist, 
este o cinste deosebită de care

vllor, în unele cazuri aceste școli 
sunt instalate în imediata apro
piere a întreprlnderel.

Elevii școalelor pentru tinere
tul muncitoresc șl rural sunt în
conjurați de o gnjă și atenție deo
sebită. El primesc o rație supli
mentară de alimente, II se dau In 
mod regulat coocedli ca să se 
poată pregăti pentru examenele 
șl colocviile. Ultima sesiune a 
examenelor de absolvire la aceste 
școli a demonstrat pretutindeni 
un grad înalt de pregătire a ele
vilor. La Moscova, de pildă, 1222 
de elevi au absolvit In anul șco
lar curent școlile tineretului mun
citoresc, cu zece clase, aproape 
10O7„ a elevilor, dintre care 57 
de elevi au fost decorați cu me
dalii de aur sau argint pentru cu- 
noștinsele excepționale de care 
au dat dovada. Majoritatea absol
venților s'au înscris la școlile 
înalte. Comlslunlla de examinare 

ale Institutelor șl universităților 

atestă că elevii școlilor pentru 

tineretul muncitoresc șl rural a 

dat dovadă de o bună pregătire.

Noul comitet ales, ff-a luat an
gajamentul că va depune o muncă 
încordați pentru rezolvarea tutu
ror problemelor care stau in fața 
sindicatului, pentru întărirea Fron
tului Unic Muncitoresc șl lupta 
alături de toate celelaltte sin
dicate pentru d atragerea rămăși
țelor fasciste, întărirea păcii și 
consolidarea tânărei democrații 
din țara noaitră.

P. C. R. la Brad
trebue să se arate denin prin 
muncă neoboșită închinată inte
resului clasei muncitoare șl a țării 
întregi.

Au mai recitat poezii cu carac
ter muucitoresc tov. Ghldale bi
ruia, în limba maghiară, și tova
rășa Cebann Lulza. După aceia 
cei ce au primit carnetele au re
petat jurământul făcut dc tov. 
Stalin la mo mântui lui Lenin, 
luând angijimentul să păstreze 
cu cinste fi să ridice cât mal sus 
titlul de membru al Partidului, al 
cărui fondator este tov. Lenin.

La Orăștie
La orâștie diitribuirea carnete

lor de membru s’a făcut Dease- 
menea in cadrul unei festivități 
la care au dat concursul tovară
șele Fellcia Clurdărescu, Maria 
Borca șl tov. Kls Ion șl Borza 
Qheorghe.

Au vorbit tovarășii Clurdărescu 
Vaslle, Kirdas din partea Regio
nalei Valea-Jiului șl Dineu Petre, 
arătând im oortaoța luptei Partidului 
Comunist șl îndatoririle ce trebue 
să îndeplinească un membru al 
partidului pentru a purta acest 
titlu cu cinste și demnitate pen
tru a fi un adevărat* militant in 
partidul care este avangarda cla
sei muncitoare pentru binele în
tregului popor.

Solemnitatea a luat sfârșit în- 
tr’o atmosferă tovărășească plnă 
de entuziasm.

Dela A.R.L.U.S.

Conferința pe care dl. profesor 
Cornel Bran a ținut-o Joi In cad
rul ciclului de conferințe a ARLUS- 
ulul ne-a documentat asupra suc

ceselor obținute de savanțil sovie
tici în domeniul agronomiei, da
torită sprijinului pe care statul 
sovietic o acordă științei pro
gresiste.

Dupăce face un mic istoric despre 
originea plantelor, Dl. prof. Bran 
vorbește despre mufațlunl, ară
tând că prin mutațlunl obținem 
varlațlunl de plante diferite șl că 
marele savant Sovietic Țlțln este 
singurul care datorită experienței 
sale de ani de zile a reușit ca 
prin mutațlunl să obțină 300 de

Dl. prof. Cornel Bran a vorbit 
despre . Aclimatizarea plantelor în U.S.“

0 provocare huligană / 
la Sindicatul Viscoza din Lupeni /

Comitetul Sindicatului muncito
resc dela Viscoza din Lupeni a 
convocat la 4 Februarie Aduna
rea Generală pentru pregătirea 
alegerilor noului comitet sindical. 
In timpul adunării un grup de hu
ligani, unelte ale reacțiunll au în 
cercat să împiedice desfășurarea 
adunării prin vociferări fl lozinci 
șovine lansate cu obrăznicie. Vă
zând, că nu au asentimentul ni
mănui el au trecut la scandal și 
amenințări. Muncitorimea dela 
Viscoza, strâns unită în jurul con
ducătorilor ei a raportat demas- 
când aceste cozi de topor ale re
acțiunll, cari încearcă să reînvie 
în fabrică vechile moravuri din 
timpul dictaturii.

NOUL STATUT AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI
va Intra In vigoare cel mal târziu la 1 Mal
Uniunea Sindicatelor de Func

ționari din România a încheiat 
lucrările Dentru alcătuirea noului 
Statut al funcționarilor publici, care 
după ce va fi discutat șl prelu
crat cu sindicatele din ministere 
va căpăta forma definitivă.

Ce cuprinde statutul
Statutul — în forma actuala 

— conțină câteva principii esen
țiale, menite să ridice standardul 
de vleață al funcționarilor publici.

In ceeace privește salarizarea 
Statutul prevede: .Cel mal mic 
salariu de bază trebue să fie egal 
cu cheltuielile cari acoperă mini
mum de existentă al unui om 
necăiătorit din Capitală*.

Acest salariu de bază va avea 
denumirea de ,M*.

Accesoriile
La salariul de bază „M" arătat 

mai sus, se vor adăuga diferitele 
indemnizații ca chirie, copii mu
tări în interes de serviciu mun
că suplimentară etc.

Un alt principiu important al 
noului Statut 11 constltue felul cum 
se vor face noulle angajări.

Pentru acesta se prevăd con
cursuri speciale pentru admitere 
pentru ca în corpul funcționarilor 
să nu poată lucra decât elemente 
merituase.

Deasemenea se prăvede func- 
cțlonarea de școli de profesională 
cari vor da posibilitate funcționa- 

varlațil de plante noi.
Acest mare savant Sovietic — 

spune d. prof. Bran — continuă 
cercetările zi de zi, datorită ma- 
rel atenții care i se acordă din 
partea Statului Sovietic care-i 
pune la dispoziției tot felul de 
terenuri pentru astfel de cerce
tări agronomice, care duce la îm
bunătățiri agrare.

In încheere d. profesor Bran 
spune: La noi in țară se va pu
tea cerceta și face experiențe 
dacă Statul va pune la dispoziție 
inginerilor agronomi, toate mijloa
cele necesare pentruca el să-și 
poată pune In practică cunoștin
țele pe care le posedă, in Intere
sul propășiri agronomiei.

In fruntea bandei de huligani 
■unt Bușneag Constantin, legionar 
bine cunoscut ca atare, recent eli
berat din lagăr, Vlas loan, font 
sergent tn legiunea de jandarmi 
Valea Jiului, care bătea munci
torii pe timpul lut Antonema, 
Drăguiescu Constantin, cunoscut 
agent al reacțiunll.

Muncitorimea dela Viscoza este 
ferm hotărâtă să continue lupta 
până la eliminarea ultimelor ră
mășițe fasciste șl reacționare dla 
întreprindere.

Ea nu se va lăsa desbinată yt 
abătută dela drumul ei pe care 
trebue să fie condusă de cei mai 
huni luptători pentru interesele 
clasei muncitoare, verificați și ho
tărât! în luptă.

rilor să avanseze în poaturi, chiar 
dacă nu au la bază o pregătire 
școlară pentru acestea.

Prin noul Statut se mai pre
vede apărarea drepturilor funcțio
narilor publici prin organizațiile 
sindicale, cari vor avea repreaea- 
tanțl tn comisiile denumiri și cele 
disciplinare.

Din partea Uniunii Sindicatelor 
Funcționarilor Publici din Româ
nia se vor depune toate sforțările 
ca acest statut să poată Intra in 
vigoare, cel mai târziu la I Mai 
1946.

Revizuirea
firmelor comerciale

Ce acte trebuesc prezentate.

In conformitate cu dispozițiile Nr. 
68463 din 18 lan. a c. a MlnlateraM 
de Industrie șl Comerț șt a induitriita 
Nr. 54645 șl 54646—946 Camerele de 
Comerț sunt obligate a proceda de 
urgenta 11 revizuirea tuturor flnaekr 
comerciale

In vederea aceastel revizuire ■*■ 
Început lucrările preliminare, urmând 
ca In scurt timp să fia citați ca să sa 
prezinte firmele comerciale la revizu
ire — prezentând totodată actele ce
rute prin ord. de mal sus.

1) Buletinul biroului de popalatie 
pertru stabilirea identității.

2) Contractele de închiriere visate 
de Adm. Financiară, sau actul de pro
prietate a localului.

3) Certificatul eu data recentă eli
berat de circumscripția de constatare 
respectivă doveditor că întreprinderea 
respectivă este impusă la plata Impo
zitului comercial pe anul tn curs, suma 
impozit plătește șl pentru care anume 
branșe comerciale

4) Dosarul cu facturile furnizorilor 
pe anul tn curs.

5) Registru unic de control.
6) Facturlerul curent al întreprin

deri vizat de Adm. Financiară.
7) Ultimele boniere vizate de Adm. 

Financiară.
t) Autorizația serviciului sanitar.
9) Registrele obligatorii; Jurnal pi 

inventar sau registrul de Intrare și eșlxn 
mărfurilor cerute de legea Contrlb.țfo- 
nile directe.

10) Dovada cetățeniei române. (Ce
tățeni străini vor depune actele de su
pus străin vizate la zl).

11) Declarații semnate personal de 
proprietarul Întreprlnderel sau împuter
nicitul său legal, de capital investit tn 
întreprindere.

12) Copii depc ultimul stat de sa- 
lariați vizat.

Flecare firmă va fi cllată direct dc 
Cameră, flxându-se un termen de pre
zentare când va trebui să prezinte ac
tele dc mii sus.

Vom '’ontlnn» să p bllcăns dispozi
țiile ’e referitoare l.i Cont’ rcltnțl
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Lucrările Organizației 
Națiunilor Unite 

Desbaterlle în chestiunea Greciei s’au încheiat

Hitler a cerut „mână liberă" 
IH EUROPH 

Desbaterlle dela NUerenberg

LONDRA. — Dezbaterile Con- 
■illnlui de securitate în irgătură 
cm Grecia s’au încheiat Miercuri 
seara cu următoarea declarație a 
președintelni consiliului de Secu
ritate ;

.Au luat notă în fata consiliu
lui de securitate de declarațiile re- 
presentanților Uniunii Sovietice, 
Mare! Britanii ți Greciei și dea 
semenra ți de vedenie exprimate 
de reprezentanții următoarelor țări 
din consiliul de securitate: Statele 
Unite, Franța, China, Australia, 
Polonia, Olanda, B az’lia ți Egip- 
tul cu privire la chestiunea pre
zentei trupelor britanice în Gre
cia. Ches lunea este considerată 
Închisa*.

LONDRA. — In ședința de Mier
curi a Adunării G turale d, Ma- 
nuil'kî țelul delegației ucrainlene 
a st’gmMlzat drept fascistă rezo-

Scrisoarea Siriei țl Libanului pe ordinea de zi
LONDRA. — Consiliul de se

curitate întrunit Joi după amiază 
a căzut de acord să treacă în a- 
geodă scrisoarea Siriei și Ltbanu-

Chestiunea Indoneziei în discuția 
Consiliului Securității 

Discursul Iul Manullskl
Relvăndu-se discuțiile asupra 

situației din Indonezia creiate în 
arma menținerii prezentei trupelor 
britanice In aceas ă tară, Manu- 
iisln, delegatul Ucrainei, a decla
rat că acțiunea militară este în- 
drepia'ă împotriva populației la 
aure Iau prrte forțe britan'ce și 
japoneze. După părerea sa aceas
ta periclitează preea și securita
tea mondială. Manullrkl a decla
rat că lafrâigerea J iponiei i a fă
cut pe Indonezieni să creadă că 
vor fi liberi Insă s’a întâmplat 
oontrariu. Sosirea trupelor brita
nice și Indiene nu a adus liniștea 
In Indinezu. Câ d trunele brita
nice au debarcat la Surabal In
donezienii au rezistat. Manuiltkl 
a cetit apoi d n comunicatele ofi
ciale și reportajele de presă bri
tanice pentru a arăta că unitățile 
britanice au întrebuințat trupe jr- 
p w za împotriva indonezienilor. 
Deasemenea Manuilrki a cetit din 
comuBicatele aviației britanice la 
care se arată că avioane britanice 
au bombardat pe indonezieni. A»t-

Un nou stoc de 
bumbac țost din Ui.

BUCUREȘTI - La Con
stanța a sosit Vineri 8 Fe
bruarie a. c., un nou trans
port de / 400 tone de bum
bac brut din U R S.S.

luția delegației Urvgualuiui care a 
cerut ca să nu se aplice pedeap
sa cu moartea pentru criminalii 
de război care se judecă la Nue- 
reoberg. Manuligkl a spus că dacă 
n*ar fi știut că această afirmație 
vine dela o (ară care face parte 
din Națiunile Unite, ar crede că 
ar veni din Germania nazistă. El 
a arătat că această propunere a- 
tentează la existența Organizației 
Națiunilor Unite. Rezoluția dele
gației Uruguaiului n’ar trebui pu
să pe ordinea de zi.

Alegerea membrilor înal
tei Curți de justiție

LONDRA. — Organizația Na
țiunilor Unite a ales Miercuri 
noaptea pe cei 17 judecători ai 
înaltei curți de justiție ce se va 
înființa la Haga. Dintre aceștia 
13 au fost numiți Iar restul aleși.

lui atrăgând atenția Organizației 
Națiunilor Unite asupra continuări 
prezenței trupelor b itanice și fran
ceze în aceste țări, 

fel Indonezia era aproape în stare 
de război șl de fapt nu se deo
sebește de aceea a unui război. 
In multe țări a început o mișcare 
pentru apărarea drepturilor po-

Revista sovietică „Timpuri loi“ 
despre problema Evrească

MOSCOVA. Revista,Ti- 
mpwiN da scrie armatoarele 
tn legătură cu chestiunea 
evreiasca .■

,Cererea unor condțiunl 
normale de vațâ p'ntru e- 

O PARIS. Consiliul de Miniștrii francez a hotlrht al punâ teritoriile Togo și Camerun sub tutela Națiunilor Unite' 
O PARIS. Comisia de afaceri streine a adunlrll naționale franceze a aprobat propunerea de a se trimite o comi

sie parlamealarM de ancheta In Grecia pentru a se examina situația politica de acolo.
O LONDRA Ambasadorul sorlrttc la Atena a avut o întrevedere an Sofulls președintele consiliului de mi

niștri frec.
• NUERENBERG Rcprezentațl al Federației Sindicale Mondiale vor asista la șcrllnțs din 13 Februarie a. sl, a 

procesului marilor criminali de război dela Nuerenberf.
• LONDRA. Mal multe mii de soldați polonezi au plrBalt Scoția pentru a merse in Polonia pe bordul tan| 

vas de rlzbol britanic.
• PRAGA. In capitala Cehoslovaciei an început negocieri ungaro-cehoalovaoe.
• LONDRA Fostul prim ministru fascist al luzaslaviei Nadici s’a slnucia arunolndn-ae de la etaj pe când era 

transportat spre sala de anchetă.
• LONDRA. Discuțiile de mlecvrl seara eu privim la Greda. au durat piua la miezul ropțtL

porului indonezian. In Australia la 
Sidnry s’a făcut o demonstrație 
la care a participat șl membri ai 
guvernului australian. Manuil»k| 
a susținut că prezența trupelor 
britanice în Indonezia era împo
triva art. 35 § 1 din Charta Na
țiunilor Uoite și contra art. 73. 
Manuileki a dec'arat apoi având 
în vedere cele de mai sus, că de
legația ucrainiană cere consiliului 
de securitate să Ia măsuri pentru 
a pune capăt situației actuale din 
Indonezia. Rezolvarea cea mai po
trivită ar fi crearea anei comlsluni 
speciale care ar avea misiunea să 
soluționeze situația la fața locului.

Răspunzând, d. Bevln a decla
rat câ na este lămurit ce răspuns 
i se cere.

Desbeterile continuă.

Uniunea SovfetlcA 
de acord cu noul 

sediu al O.N.U.

LONDRA. — Comitetul Națiu
nilor Unite a determinat sediul 
permanent al Organizației să se în
trunească Joi din nou. Un membru 

al delegației sovietice din comitetul 
de Inspecție care a călătorit prin 

Statele Unite a decl?rat că Uniu
nea Sovietică este de acord cu 

localitatea aleasă în regiunea 
Nrw Yo,k precum și cu sediul 
temporar dela N» w Y rk.

vreii din Europa nu depinde 
de emlgrofia in Palestina 
ci de măsurile energice de 
complectă extirpare a fas 
clsmulul și de ajutorul real 
dat poporului evreu".

NUERENBERG. — In pro 
ceaul mirilor criminali de răz
boi acuzatorul francez n expus 
chestiunea jefuirii operelor de 
artă din țările ocupate de ger 
mani arătând, că aceste obi
ecte n’au fost luate de ger
mani pentru păstrarea ci pen 
tru a fi întrebuințate GOering 
a dat ordin siatu'ui major să 
expedieze în Germania prin
cipalele obiecte de artă. Ele 

urmau să fie repartizate Fu- 
ehremlul șl lui GOerlng. In afară 
de Rozenberg, GBering șl cei
lalți, Hitler avea o colecție 
care conținea 1 750 picturi d n 
Ola< da și Frtr.țe precum și 
alte m>i de obiecte de artă de

Ungaria dorește legături 
strânse cu România

BUDAPESTA. Ferencz 
Nagy noul prtm-mtnistru un 
gar a shtțat în discursul 
rostit în parlament Joi, 
orientarea politii ă a guver
nului maghiar. D-Sa a dec
larat ca Ungaria dorește 
să întrețină legături strânse 
cu România atât tn sfera 
polittcâ cât și In tea eco-

ÎNFIINȚAREA COMISIEI
Sovieto-Americane în Coreea

MOSCOVA. — Următorul co
municat semnat de șeful delega
ției sovietice și șeful delegației 
americane din Coreea, a fost dat 
publicității:

Conferința reprezentanților co
mandamentului sovietic și coman
damentului american din Coreea 
convocată tn urma comunicatului 
relativ la această țață la confe
rința dela Moscova a miniștrilor 

artă de tot felul.
NUERENBERG — Apărartn 1 

britanică și a început acaZM- 
tiile împotriva lui Rtidoll HeBS 
care în anul 1941 a aterizat 
cu avionul în Anglia, pentru 
a face propuneri de pace Aa- 
gliei Cu ocazia unor interoga
torii Hess a declarat, că Hit
ler ar ii fost dispus să închee 
pace cu Anglia dacă guver
nul Churchill îți dă demisia. 
El a cerut deasemenea ca An
glia să dea voe Germaniei tă 
facă ce vrea în Europa și el 
nu se amestecă în colonii. 
Hitler a declarat că dacă An
glia fără remușcări șl-0 va 
supune în seu t t mp.

nomică. Ia legatară cu po
litica intenă primul minis
tru a declarat ca Ungaria 
nu poate renunța la apro
ape singura sa sursă de ve
nit anume, o nouă emis'ane 
de bancnote. De luni d» zile 
nu s’au mai făcut nici sn 
fii de încasări.

de externe ai Uniunii Sovietice, 
Statelor Uoite șl Marel Britanii, a 

reexaminat chestiunea înființări 
unei comlsluni comune conform 
comunicatului conferinței dela 

Moscova. Această comlsiune a fost 
creiată pentru a contribui la for
marea unui guvern reprezentativ 

în Coreea. Conferința a hotărlt ca 

această comisiune să și înceapă lu
crării» imediat. Comlslunea se 

oompune din 10 membri: 5 din 

partea comandamentului sovietic 

și 5 din partea comandamentulut 
american și de un număr necesar 
de consilieri auxiliari. Cnmisiunea 

se va consulta cu partidele poli
tice democratice șl cu. organiza
țiile publice din Coreea de Sud 
și Coreea de Nord.

TrilascA guvernul 

democrat 
Petru Groza 

recunoscut de cel trei
I)

mari aliațl

laariMHS Iad. ftanaroaM — Deva liJ-lMi


