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Proletari din toate țSrile uniți-vă!

In numărul viitor al ziarului 
nostru va apare in întregime 
discursul rostit de tov. Ana 
Pauker la București.

TEXTUL
PROECTULUI TRATATULUI DE PACE

cu România
Comuniștii sprijină plugărimea 
a declarat tov. ministru Teoharl Georgescu 

la întrunirea dela Pitești

Postul de radio Moscova a transmis următorul rezumat a proectului 
tratatului de pace cu România:

Proeciul tratatului de pace cu 
Româna rate alcătuit dlntr’un 
preambul .și următoarele 8 părți 
compuse din 38 articole:

1. Frontierele României.
2. Clauze politice.
3. Clauze militare, maritime 

șl aeiooautlce.
4. Retragerea trupelor 

dle Rcmânla.
5.
6.
7.
8.
Ia

are 6 anexe.
In preambulul tratatului se a- 

rată că Uniunea Sovietică, Rega
tul Unit, Statele Uiite ale Ame- 
ricel, Australia, Republica Socia
listă Sovietică Bielorusă, Canada, 
Cehoslovacia, Noua Zeelandă, Re
publica Sovietică Socialistă Ucral- 
niară și Uniunea Sudafricană, ca 
state care se află in stare de răz
boi cu România, numite ulterior 
Puteri Aliate șl unite pe de o 
parte șl România pe de altă parte, 
au hotărît să declare încetarea 
războiului și In acest scop fnche- 
erea tratatului de pace, luând In 
considerație următoarele:

România devenind aliata Ger
maniei și participând de partea 
acesteia la războiul împotriva 
Uniunii Sovietice, Rrgatu'ul Onlt, 
Statelor Unite șl altor națiuni 
unite, poartă partea ei de răspun
dere pentru acest războiu.

La 24 August 1944 Ro
mânia a tncetat complect 
operațiunile militare împo
triva Uniunii Sovietice a

aliate

Reparațli șl restituiri 
Clauze economice.
Clauze cu privire la Dunăre.
Clauze de tncheere. 
afară de acestea, tratatul mai

Case de odihnă $i tolonlîde vară 
pentru muncitorii din Valea-JIulul

Sub auspiciile Apărării Pa
triotice șl a Sindicatului Mun
citorilor Mineri din Valea 
Jiului In comuna Nalaț a luat 
flintă o casă de odihnă pen
tru muncitorii din Valea Jiu
lui. Inaugurarea s’a făcut Du
minecă 28 Iulie a c., cu pri
mul lot de 120 de muncitori 
cari s’au bucurat la sosire 
de o caldă manifestație de 
simpatie. Au fost scoase In 
evidentă cu această ocazie 
meritele guvernului actual care 
se străduește zi de zi să ri
dice cât mai mult standar
dul de vlafă al muncitorimii, 
care In trecut nu a cunoscut 
decât exploatarea nemiloasă 
disprețul șl Indolenta polltl 
claniștllor străini de interesele 
muncitorimii.

eșlt din războiul dus tmpo 
trlva Națiunilor Unite, a 
rupt relațiile cu Germania 
șl cu sateliții acesteia șl a 
încheiat la 12 Septembrie 
1944 armistițiu cu guvernele 
Uniunii Sovietice, Regatului 
Unit și Statelor Unite, care 
acționau tn interesele tutu
ror Națiunilor Unite, a luat 
parte activă la războiul dus 
împotriva Germaniei.

Puterile aliate și unite șl Ro
mânia doresc să tnchele un tra
tat de pace care să alcătuiască o 
bază a relațiilor amicale Intre ele 
șl să reglementeze chestiunile ră
mase încă nerezolvate între ele 
fn urma evenimentelor enumerate 
mal sus dând astfel puterilor aliate 
posibilitatea de a susține cererea 
României de a fi primită fn râa- 
dul Națiunilor Unite precum șl 
cererii Român el de a se ralia la 
orice convenție încheiată de Na
țiunile Unite.

I. Frontierele 
mâniei

ARI. 1 fixează 
rele României așa

Ro-

frontie- 
cum au

Provocări manisto-legionare 
la Uzinele de Fier Hunedoara

In vederea lămuririi unor prob
leme de Interes mal mult decât 
local, șl pentru a face unele dări

Tot din Inițiativa Sindica
tului Muncitorilor Mineri din 
Valea Jiului In colaborare cu 
Apărarea Patriotică, a fost 
organizată o colonie de vară 
pentru copiii muncitorilor să
raci din Valea Jiului. Colonia 
a luat ființă In ziua de 14 
Iulie a c. șl funcționează in 
comuna Săcel.

Cel 205 copil de diferite 
vârste, vor fi supraveghiati 
șl educați de un personal de 
specialitate. Ei sunt dease- 
menea supuși unui regim ali
mentar excelent, servlndu-li-se 
masă de cinci ori pe zi, unul 
program zilnic de educație 
fizică adecuat vârstei lor, a- 
vând asistentă medicală și 
toate cele necesare. 

fost la data de 1 Ianuarie 
1941 cu excepția frontierei 
româno ungare fixata în 
art. 2.

Frontiera sovieto română 
este stabilită ta conformi
tate cu convenția sovieto- 
română din 28 Iunie 1940 și 
convenția cu Cehoslovacia 
din 29 Iunie 1945.

ART. 2 declară neavenită 
hotărîrea arbitrară dela 
Vlena din 30 August 1940. 
Se restabilește frontiera ce 
exista intre Rvnânla șl Un
garia la 1 Ianuarie 1940.

II. Clauze politice
In cap. 1 Romisla sa obligă 

să ia toate măsurile necesare pen
tru ca toate persoanele ce se află 
sub jurisdicție rrmână fără deo
sebire de naționalitate, confesiune 
sau rasă, să se bucure de drep 
turile omului și libertățile esen
țiale democratice ca: libertatea 
cuvântului, a întrunirilor, a pte-

Contlnuare tn pie. 4-a

lulle 
tutu-

pre-

de seamă aiupra unor delegații 
și demersuri făcute la București 
la diferite Ministere, Sindicatul 
muncitorilor dela Uzinele de Fier 
ale Statului din Hunedoara, a con
vocat pentru Sâmbătă 27 
a. c., o adunare generjă a 
ror salarlațllor uzinelor.

Adunarea s’a deschis tn 
zența del<gaților Uniunii Metalo- 
Chlmic<*, tov. Dum tru Zaharla șl 
Costlcă Messi ger.

D.oarece se șt.a că la această 
ședlnfâ se vor desbzte probleme 
Importante șl că se vor aduce la 
cunoștință marile ajutoare obți
nute de Sindicat din partea gu- 
vernuiu1, reacțlunea din Hune
doara, co'dusă de b nda teroris
tului Iile Lnzăr a organizat tnr- 
burarta 
ticăloșii 
ceată de 
de beție 
nei unde se ținea adunarea, vo
ciferând, provocând vacarm și a- 
tacând muncitorii cinstiți cari do
reau să asculte cuvântul condu
cătorilor lor.

Pentru ca turburarea să reu
șească pe deplin, fn uzină s’au 
furișat și persoane străine de In-

adunărli. Iu acest scop 
manljtl au îmbătat o 
derbedei, cari într’un hal 
au Intrat in curtea uzl-

Pentru a lămuri cetățenilor 
din județul Argeș, poziția parti
dului Comunist Român, față de 
viitoarele alegeri. Comitetul Ju
dețean al P. C. R., Argeș a or
ganizat o mare adunare popu
lară, la care al uat cuvântul și 
tov. ministru Teohari Georgescu 
Primit cu nețărmurită drsgoste tov. 
ministru a‘spus Următoarele ze
cilor de mii de țărani adunați.

La această adunare 'de plu
gari, voi lămuri câteva prob
leme care vă interesează Tn pri
mul rând. Și mă voi adresa că
tre voi, deoarece muncitorii ro
mâni, cunosc mai bine lupta 
Partidului Comunist, așa cum 
cunosc și adevărata față a con
ducătorilor celor două „partide 
istorice”.

Dacă ei, astăzi, se îndreaptă 
către țărănime, către plugărime, 
noi trebue să Ie punem întrp- 
barea: Dar ce au făcut aceste 
partide istorice pentru țărănimea 
noastră în cursul celor 20 de 
ani?

Vin „partidele istorice” și 
spun: \ Țărănimii noastre 
nu-i trebue nimic cele un miliOjn 

V

care șt 

un cunoscut
ban-

cu cuțite și

freprindere, printre 
ditul manist Popa, 
agent reacționar.

Venind înarmată 
ciomage, banda a tăbărât asupra 
muncitorilor cinstiți cu ciomagele 
și cuțitele — metodele lor de 
„convingere" — rănind câțiva 
muncitori.

In acelaș timp ei au început să 
strige lozinci șovine incitând la 
acțiuni antidemocratice.

Fală de aceste provocări, mun
citorii au cerut curățirea uzinelor 
de elementele reacționare și sa
botoare. Totodată au cerut aspra 
pcdepiire a provocat orilor.

Coostatându-ie că tn frantea 
provocatorilor se aflau șl: Ing. 
Crlstca, Timoftel, B scăreanu, 
Stănllă și alțl ticăloși, fn urma 
cererii muncitorilor, el au fost În
depărtați din uzine.

Prin îndepărtarea acestor unelte 
reacționare care până acum au 
sabotat tot timpul munca la a- 
ceste miri uzine csre stau la baza 
industriei românești, muncitorii 
vor putea muncii msl cu spor, 
•ontrlbulnd astfel la reconstrucția 
țării și refacerea economiei noas
tre naționale.

de hectare pe care le-a căpătat, 
nici refacerea gospodăriilor, nici 
unelte, nu le trebue nimic țăra
nilor pentrucă au de toate.

Dar mai spun un lucru jntere- 
santpentru plugari, o spun îfrț 
ziarele lor unii din conducătorii 
partidului nâțional-țărănesc al 
Iui Maniu: Nu-1 interesează pe 
țăran învățătura nouă, râfridu- 

Tov. TEOHARI GEORGESCU

iaia nouă, lui îi trebue ce a a* 
vut până astazi.

Ce vor să spună conducătorii 
partidului lui Maniu? Că plygă- 
rimea noastră n’are nevoe de 
învățătură, n’are nevoe de a 
rânduială nouă? Oare plugărj- 
mij noastre îi doresc mai de
parte „Istoricii" aceesșl viață ca 
până acum? Oare plugărimea noa
stră, despre care au spus totdea
una batjocurltor că este talpa ță
rii, n’are nevoe de învățătură n’are 
dreptul la o altă saartă decât a- 
ceea pe care a avut-o, de a fi 
prigonită In propria ei țară de 
către cei care se băteau cu pum
nii fn piept că sunt reprezentan
ții muncitorimii, că sunt cei mai 
mari naționaliști, că nimeni n’are 
dreptul să-șl spună cuvântul de
cât ti.

Guvernul nu urmfi- 
rețle colectivizarea 

pământului
După ce, în continuare, tov, 

ministru Teohari Georgescu de
mască metodele de agitație ale 
reacțlunil, d-sa afirmă: „Minciuni 
sunt toate acestea câte vi se 
spun, că guvernul urmărește — 
sau comuniștii urmăresc — co
lectivizarea pământului, colhozuri 
și așa mai departe N meni mal 
bine decât plugarii pot să răspundă 
la aceste minciuni, spunându-le 
partidelor „istorice": — Voi ați 
fost douăzeci de ani la cârmă și 
n’ați dat nici o fărâmă de pământ. 
Spuneți că comuniștii vor colho
zuri dar iată că comuniștii au 
sprijinit în primul rând plugări
mea, care Intră pe pământul care 
era pământul el.



2 ZORI NOI

Arestarea unei periculoase bande 
de spărgători la Petroșeni 

Arestațll sunt autorii a numeroase furturi 
în valoare de câteva sute de milioane

Decretul lege privitor la alegerile 
pentru adunarea deputatilor

Ia ultimul timp județul nostru 
devenise teatrul de operație, al 
unei îndrăznețe bande de spăr
gători, care opera cu mult succes, 
fără ca politia să reușească să 
dea de urmele ei.

In jjdețul nostru banda șl a 
inaugurat attivilatea în noaptea 
de 29 Aprilie, când ea a spart 
cas» de fier a „Federalei" Deva, 
furând din ea cca 25 000.009 lei. 
Acum trei săptămâni, — la Hițeg— 
a fost înregistrată o nouă lovi
tură în stil mare la un magazin 
de băuturi spirtcase, de unde au 
furat alte 22.000.000 lei. A treia 
lovitură — care le-a fost șl fa- 
ta'ă — au|dat-o tot le H ițeg, spăr
gând mai multe prăvălii, printre 
care șl o ceasornicărie.

Cum au fost capturați 
bandiții

Pela orele 3 noaptea când ban
diții se retrăgeau cu prada, au 
fost surprinși de către niște ce
tățeni care «e îriorceau la acea 
oră dela o petrecere șl la a căror 
alarmă bandiții du>ă ce au (ras 
câteva focuri de armă au luat-o 
la fugă cu mașina lor care le stă
tea la dispoziție. Se6 zată. politia 
a anunțat Imediat ttlef nic atât 
poll|la din Deva cât șl cea din 
Petroșeni pentru a porni la prin
derea lor.

După trei ore de urmăriri ban
diții au fost prinși la Petroșani 
împreună cu mașina în care s’au 
găsit aculele cu care operau, cea
suri. z<h»r șl alte corpuri delicte.

Ia momentul arestării dl Mo- 
horeinu Șeful Poliției din Deva 
aflându se la Petroșeni, a luat 
personal condjcerea cercetărilor. 
Intemgntl hoții au recunoscut că 
sunt autorii furturilor dlo Deva

0 țărancă din comuna Boholt 
^maltratată de moșierul Pleniceanu

In salul Boholt moșierul 
Pleniceanu, s’a dedat la o 
provocare care a Indignat po
pulația întregii regiuni,

In ziua de 25 Iulie a. c., 
pe când țăranca Oprean Una 
îșl păștea vaca pe pământul 
expropiat dela moșierul Ple
niceanu, ea a fost ridicată și 
dusă forțat In curtea bceru- 
lui și In fața lui care rânjea 
de satisfacție I s’a aplicat 25 
de lovituri. Din certificatul 
medical care I s’a el berat, 
reese ci tot corpul femelei 
este plin de leziuni.

Actul sadic al Iui Pleni
ceanu, dovedește ura de 
moarte pe care acest ciocoi, 
o are pentru țăranii împro
prietăriți care au apărat cu 
sângele șl au udat cu sudo
rile frunții lor acest pământ.

Dar zadarnic caută Pleni
ceanu șl toată clica Iul să 
Intimideze țăranii prin amenin
țări bătăi etc. Țăranii In po
fida tuturor uneltirilor moșie
rești, Ișl stăpânesc și mun- 

șl Hițeg. S’a constatat d-asime- 
nea că banda e originară dm co
muna Bâlcești județul Oorj unde 
ținea sub teroare întreaga regiune, 
șl că are un cazier foarte brgat, 
având la activ numeroase spar
geri, efectuate la Timișoara, B ăila, 
București, Arad, etc, toate îm
preună rldlcându-se la suma de 
câteva sute de milloaue.

Banda formată din: Bălcescu 
Aurel și Octavlan, Cojocaiu Nic- 
hita și Făget Varile, a fost adusă

Comemorarea marelui poet 
■K Petofi la Brad

In scaii- zilei de 29 Iulie a. c 
în sala restaurantului „Națio
nal”, Uniunea Popular^ Maghia
ri din Brad, a -organizat o ser
bare pentru comemorarea mare
lui poet maghiar, Petofi Ale
xandru, poetul libertății.

I rogiamul serbării a fost 
compus din operele marelui disc 
părut

Cu această ocazie, s’au ținut 
cuvântau in legătură cu lupta 
penii u libertatea popoarelor, du
să de Petofi.

In numele UniUnii Populare 
Maghiare a vorbit prietenul 
Crengrady Ștefan, iar preotul 
Kcicsztev (oan, din partea bise 
ricji reformate

Luând cuvântul tov. Ilieș Ni- 
colae, secretarul Org. PCR Brad, 
scoat.’ în evidență meritele e-> 
xceptionale ale marelui poet, în 
lupii pentru înfrățirea popoare
lor din Bazjnuf ,1) unărean.
Cântecele șl poezll'e de^’mate 
în limba română și maghiarii,

cesc pământul pe care l-au 
primit dela guvernul Groza 
prin reforma agrară șl care 
este un drept sacru al lor.

Asupra agresiunilor și ne
legiuirilor săvârșite de acest 
moșier contra țăranilor, vom 
reveni ulterior cu amănunte.

100 miliarde lei 
date până in pre
zent pentru colec

tarea cerealelor
Operațiunea colectărilor de 

cereale a început In toată 
țara operațiune pentru care 
Banca Națională a României 
va pune la dispoziția INCOP 
ului suma de peste 400 mi
liarde lei.

Pentru acoperirea colectă
rilor care au loceput Minlste • 
rul de Finanțe a avansat 
până acum 100 miliarde lei. 

li Deva din ea lipsind îaBă nu
mitul Bilcescu losn, care a reu
șit să d spiră înainte de a intra 
cu mașina în Petroșani. A mai 
fost arestat și bătrânul Bălceiau, 
despre care se crede că a găz
duit șl tăinuit pe bandiți.
Poliții continuă lnvesflgațlile, pen 

tru a descoperi toate furturile pe 
care această fa moașă bindă le-a 
comis, după ce Tn z'ua de 2 Au
gust a. c. a avut loc reconstitui
rea furtului dela „Federala" Deva.

cât și jocurile naționale executa
te,a u produs o fdeosebit de fru
moasă! mpresie în rândurile a- 
sistenței atât românești cât și 
i ■ • . I>

Trebue scoasă în evidență 
munca depusă dc d-na Kovacs, 
neobosita activistă a U. P. M., 
are »’a st ăduit mult pentru reu

șita serbării.
Deasemenea în toate centrele 

din județul nostru unde csfe o 
populație maghiară comemora
rea poetului Petofi s’a desfășu
rat cu und eosebit fast și în- 
tr’un spirit de înfrățire între 
popoarele Conlocuitoare.

Dela
la zilele de 1

A.P.
—18 și 19 Iu

lie s’au constituit Comitetele Lo
cale ale Apărării Patriotice în co
munele Săkșul Superior, Pul, 
Ponor șl Sarmiseghetuza Lista 
Comitetelor este următoarea : 

Silașul Superior.
Savu N.colae, Socatln Todoran, 

Cioban S miori, Melici Șltfan, Itu 
Ioan, Iancu ioan,
Comuna Ponor.

Ladlslav Silviu, G tbor Alexan
dru, Demldov Andrei, Mateaș 
Ștefan, văduva Duncea Irma. 
Plasa Pal.

Brătianu Tialan, Gerlah Vilh.m, 
Ostapovicl Olga, Brăteanu Coca, 
Varga Fellcla, Stoicuța Franclsc, 
Tecău Cornel, Becuș Ioan, Plot. 
Maj. Manole Pavel, Puiu Ale
xandru și Cadar Franclsc. 
Sarmlseghcti’za.

Protopop Bota Alexandru, Zgâr
cea Vaslle, Bugaru Olipia, Hibai 
Serafim, Vida Adam, Bora Ștefan, 
Oprea Petre Petrașm Aurel, Al- 
bulescu Vaslle, Cristian Ioan șl 
Moțoc Oheorghe.

ANUNȚ
La Poliția Deva se află o pe

reche de pantofi de damă.
Păgubașul ie poate prezenta la 

acest oficiu, camera Nr. 5, în o- 
rele legale, pentru ridicarea for.

Pubilcațiune
Subsemnatul Inochentlc M8g3a 

din Rapolt—Hunedoara, pierzând 
H nul de rechlzlțle Nr. 495 921, 
li declar nul în mâna oricui s'ar 
afla.

Urmare d n Nr-ul trecut 
Secțiunea IV 

O ganlzarea secțiunilor de votare
Art. 36. — Pentru efectuarea 

alegerilor, circumscripțiile elec
torale se împart în secțiuni de 
votare corespunzătoare circum
scripțiilor judecătoriilor.

Dacă n-tul alegătorilor din a- 
ceste secțiuni dc votare este 
prea mare, biroul electoral va 
putea înființa noî secțiuni de vo
tare grupând după necesitate co
munele sau cartierele din orașe, 
astfel încât numărul votanților 
la o secțiune să nu depășească 
3 000 alegători socotiți după re
gistrele electorale

Pentru alegători aflați sub ar
me, precum și pentru salariații 
instituțiunilor sau întreprinderi
lor se vor putea înființa sec
țiuni de votare deosebite

Organizarea secțiunilor de vo
tare cu arătarea loculului de vot 
se va aduce la cunoștință prin 
publicațiuni cu 15 zile înainte 
de data fixată pentru alegeri.

Art. 37. — Secțiunile de vota
re vor fi prezidate de magist- 
rați.

Dacă numărul magistrațilo'r 
nu va fi îndestulător pentru toa
te secțiunile de votare, acestea 
vor putea fi prezidate de func
ționari publici superiori ai Sta
tului, județelor sau comunelor 
or< ai celorlalte persoane juridi
ce de drept public repartizați 
prin tragere la sorți de preșe
dintele biroului electoral dintre 
cei', desemnați dc Ministerul Ju
stiției, cu preferinț^dintre mem
brii înaltei Curți de Conturi, 
ai Consiliului Legislativ sau ai 
Curții Administrative.

Președintele secțiunii de vo
tare care în ziua alegerii lip
sește sau nu poate continua pre- 
zidarea operațiunilor electorale, 
va fi înlocuit de biroul e- 
lectoral cu un alt magistrat sau 
cu unui dintre funcționarii ară- 
tați la alineatul precedent. 
. Secțiunea V

Buletinul de vot
Ari. 38. — B ilet nele de vot se 

vor imprima prin îngrijirea bi
rourilor electorale la tipografi 
particulare, ori la imprimeriile 
Statului.

Art. 39. — Buletinul de vot 
va avea forma miei coli de hâr
tie în patru pagini Dimcnsitijiri- 
le se stabilesc dc biroul electoral 
ținânc scamă de numărul liste
lor dc candidați și de spațiul 
dc care este nevoie pentru im
primarea lor.

In nici un caz buletinul de 
vot nu poate depăși formatul 
unei coli dc hârtie dc dimensiu
nile obișnuite.

Hârtia pentru buletinele de 
vot va fi dc culoare albă și su
ficient dc groasă pentru a nu 
se distinge pe verso numele Im
primat și votul daf

La paginile 1, 2, și 3 se vor 
imprima patrulatere în număr 
suficient pentrua c upr/n'dc toa
te listele dc candidați.

Pagina 4-a va rămâne albă 
pentru rigidul de control.

Patrulaterele sc vor Imprima 
paralel între ele pe două coloa
ne pe aceași p'gină.

Fiecare patrulater va avea 
mărimea potrivită pentru a cu
prinde numărul candidaților ce 
urmează a fi aleși în circum- 
scup'iune' electorală respectivă.

Patrulaterul v« purta T < un
ghiul din partea stângă de sus 
un număr de ordin începâ|n<i 
dela primurpatrulater din partet. 
I-a și continuând de la stânga 
la dreapta astfel ca pe fiecare 
oagina patrulaterele din stângă 
si cuprindă numerele fără soț, 
iar cele din dreapta pe cele cu 
soț.

In patrulaterele fiecărui bule
tin dc vot se vor imprima liste
le candidaților, în ordinea în- 
reglsîiăril lor.

La unghiul din partea dreaptă 
de sus a patrulaterului se va im
prima semnul distinctiv al listei, 
dacă a fos* ales.

Numele candidaților de pe li
stă se vori mprjma în ordinea a- 
rățată în declarațiunile de can
didatură.

Art. 4o. — Buletinele de vot 
ce vor Imprima cu aceleași ca
ractere și cu aceeași cerne
ală pentru toate liste'e, îu a- 
tâtea exemplare câți alegători 
sun" în circumscripția electorală, 
cu un supliment de lo la sutăl

Ele voi ft predate președinte
lui biroului electoral cel muft în 
5 zile dela comanda lor și vor 
fi distribuite președințîlor sec
țiunilor de votare cu cel puțin 
2 zile înainte de data alegerilor.

Câte două exemplare din ace
ste buletine, vizate și anulate 
de președintele biroului elfecto- 
ra , se vor afișa cu o zi înainte 
de alegere la sediul tribunalului 
șl al fiecărei judecătorii din cir
cumscripție, precum' ș* la localul 
fiecărei secții de votare.

La cererea candidaților, biroul 
electoral va elibera pentru fiec- 
care listă de candidați și pentru 
fiecare secțiune de votare câte 
două buletine dc vot, vizate și 
anulate. i

1.500.000 lei colec
tați pentru ajutora
rea copiilor săraci 
trimiși in colonii de vară 

înregistrăm cu satisfacție 
gestul lăudabil al prieteniei 
Radu, soția pretorului plasei 
Brad, care din proprie iniția
tivă și prin efortul vrednic de 
remarcat, al populației din 
Bălța și Gura Barza a co
lectat suma de Lei 1 500.000.

Sumele urmează a fi alo
cate fondurilor destinate în
treținerii copiilor de muncitori 
trimiși in colonii de vară.

In pofida tuturor piedecl- 
îor puse de preotul comunei 
Bălța, cât și a funcționarei 
epurate Blânză Elena actual
mente pripășită In Băița, s’a 
putut realiza suma mai sus 
menționată.

Prietena Radu a avut In 
această acțiune concursul ne
mărginit al tov. Știrbu șl 
Florea șeful garajului Soc. 
,Mlca* care au contribuit 
mult la reușita acțiune!.
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Continuând campania de lămu 
lire a masrelor populam, în cam
pania Electoral) deschisă alele 
trecute în județul rostru, P. C. R. 
a organizat în ziua de 30 Iulie a. 
c. în sala Ateneului Soc. „Mica* 
din Crîșcior o mare întrunire 
publică, la care au venit într'un 
număr foarte mare muncitorii șl 
intelectualii din aceea comună.

întrunirea 6’a deschis prin In
tonarea „Internaționalii* șl a „Im
nului Minier*, după care a luat 
cuvântul tov. Oroza Nlcolae. Tov. 
Radu Vrct ir, secretarul Organiza
ției locale a P. C. R. vo-bește 
despre „Poziția P. C. 
prob’ema națională*.

In continuare, tov. 
laescu Valentin, arată

R. fa[ă de

Df, Nico- 
pozlțla P.

Colonie de vară pentru 30 de fete 
organizată de U.F.R.R. la GeoaglirX
Sub auspiciile U.F.A.R-ulul 

din Deva, un număr de 30 
de fete, 18 din Deva far res
tul din județ, au plecat în co
lonie de varâ la băllle Geoa- 
giu. Prin grja deosebită pe 
care U. F. A. R ul o poartă 
copiilor, aceste fetițe de mun 
citori vor putea gusta odihna 
binefăcătoare a unei stațiuni 
climaterice.

♦

In seara zilei de 20 Iulie 
a, c. In sala Tineretului Pro
gresist din Deva. U. F. A.R. ul 
din Lupeni a dat o reușită

Primim si semnalăm ,l_
In atențiunea D-lul primar al orașului Devț
Una din binefacerile of.’rite de sțe- 

zarea fericita a orașului nostru este 
apropierea de Mureș. Z'lnlc pe malu
rile acestui râs munctori mânușii ș1 
Intelectuali, tineretul In vacanța, etc 
se repanzeaiS șl trâesc câteva ore 
pllcute departe de canicula orișulul-

Desigur că nn oraș chiar de mal 
tnlsA Importanță decât Dava, ar trebui 
sS albă — șl chiar au In majoritatea 
lor — un ștrand, noi ru avem. 
Dar nu este cazat «ă căutăm vinovății. 
Ei se cunosc șl poate vor suf.*rl cândva 
conseclnfric neperved*rH lor. Ar fi 
poate cazul aă se facă oarecarl îndrep
tări șl amenajări pentru ea lumea să 
poată binecuvânta pe cel cari ti ajută. 
Astfel ar fl necesar să se construiască

Reprezentarea populației 
maghiare în comisiuniie 

de reformă agrară
Ministerul Agriculturii șl 

Domeniilor prin ordinul tele
grafic Nr 2756-27 Iulie 1946 
u dat dispoziți'.ni-1 se aplice 
cu strictețfl Decizia Ministe 
rlalâ Nr. 1015—946 prin care 
se prevede reprezentarea po
pulației maghiare In comlslu- 
nlle de r< f -rmă agrară.

Contestațiile împotriva ex
proprierilor Introduse pe baza 
Declz’el de mal sus se vor 
ud ca până la 15 August ce!

C. R. față de intelectuali, sco
țând tn relief faptul că P. C. R. 
primește șl încadrează tn rându
rile sale pe toți intelectualii cin
stiți și că locul acestor intelec
tuali este alături de muncitorime 
și țărănime.

Ultimul ia cuvlntul tov. Sasu 
Gh. seretarul județean al P. C. R. 

sivorbind despre „P. C. R. 
probleme lepclitice actuale*.

Marea missă de cetățeni pe 
deplin lămuriți asupra probleme
lor desbălute au aplaudat înde
lung pe vorbitori, manifestând 
pentru guvernul Dr. Petru Groza 
și Partidul Comunist Român lu- 
ându-și totodată angajamentul de 
a sprijini în alegeri B. P. D.

întrunirea a luat sfârșit cu lo-

serbare artistică, cu un seiect 
program artistic compus din 
cântece, dansuri șl recitări. 
S’au jucat piesele : „Inimă de 
mamă* In două acte șl „Isus“ 
lntr’un act.

Soectatorll au fost frumos 
Impresionați de cele două mi
cuțe artiste Paveliu Smda și 
Monica Cosma (7 ani), care 
au executat cu multă măies
trie un număr de dansuri po
pulare, călușari șl căzăceasca.

In cadrul acestei serbări 
s’au ținut și trei cor.ferlnțe 
cu subiecte democratice.

câteva cabine pentru desbrScat șl pe 
lângă ca s’ar realiza un deziderat de 
fol?i obștesc din încasările ce s’ar face 
s’ar acoperi cheltuellle.

Dar chiar dic? din cauza împrejură
rilor nu se poate trece la ateaiii rea
lizare este Imperlo» necesar sâ se In
terzică ca viiele ce pasc In lunca Me- 
reștlul să facS bale la un loc cu oa
menii. Deasemenea este necesar ca 
Serviciul Balomtlrlc să nu mal depună 
murdăria In sus de locul unde se tm- 
b&lază populara (unde a fost odini
oară ștrandul) cl ori unde In josul a- 
cestul Isc.

Rugăm pe această cale pe dl Primar 
să la măsurile necesare pentru îndrep
tarea celor arătate m»l sus.

vormai târziu. Cel Interesați 
Introduce aceste contestații la 
timp util.

Contestațiile vor fi obliga
tor judecate de către Coml- 
siunile constituite pe baza De- 
ciziunei 1015 din 1946.

vânzare! Un motor șase 
cal putere, marca „LISTER* 

la Dl. STAN COR’IEL, Brad.
(Dealul Rahovef) 

Preț convenabil

VIATA POLITICA

zincile: Trăiască guvernul Dr. 
Petru G.ozal și Trăiască Parti
dul Comunist Român 1 strigată de 
către toți muncitorii șl intelectu
alii prezent).

Serbare artisti
că programată 
de Colonia de 
Vară a elevilor 
XzBucurețtenl

polonia de vară a elevilor 
bucureșteni din orașul nostru 
de sub conducerea dl prof. 
Neagu, In colaborare cu U. 
F. A. R. ul va da In seara 
zilei de Sâmbătă 3 Augusț 
a. c. In sala de festiv.tăți a 
Școalel Normale de Băi ii 
din localitate, o serbare ar
tistică compusă din: cântece, 
recitări șl coruri. Se va juca 
deasemenea puternica piesă 
a Iul Caraglale „O noapte 
furtunoasă..

Duminecă 4 August a c., 
acelaș program cu aceiași dis
tribuție cu unele adăogiri a- 
duse de Apărarea Patriotică, 
se va proezenla la Băile 
Oeoîglu.

Prin intervenția sindicatului îmbrăcăminte 
Sabotajul dela fabrica de perii 

„Podsudek" din Deva \ / 
a fost împiedecat X

Invocând diferite motive nejus- 
tlflcate, ba uneori având neobră
zarea să abuzeze de f jrță, cum 
făceau pe t mpurlle după care 
degeabi plâng szi, unii patroni 
perseverează în încercările lor de 
a stagna producția, sperând că 
prin aceasta vor Împiedeca re
construcția țării, redresarea eco
nomiei naționale.

O astfrl de provocătoare în
cercare s’a întâmplat șl la fabrica 
de perii „Podsudrk* din Deva 
proprietatea lui Podsudek-junior. 
După ce tot timpul a sabotat, în 
ziua de 20 Iulie a. c. concediază 
9 mut citoare, inotlvâod că nu mai 
are materii piime șl deci nu mal 
au cc fa e io Întreprindere, Pe 
lângă aceasta, nici nu a dat pre

ȘTIRI DIVERSE
PARIS — In ședința co- 

misiunll de procedură de Mier
curi dlm. delegatul sovietic 
Molotov a susținut că numai 
adoptându-se votul cu o ma
joritate de 213 se asigură o 
procedură justă.

Molotov a mai cent ca 
reprezentații presei să fie ad
miși la toate ședințele confe
rinței.

♦

NEW-DELHI. — Pandit 
Nelru, președintele congresu
lui indian a avut o întreve
dere cu vlce-regJe Indiei lor
dul Wawei In care au exa
minat dlferiHe aspecte ale si
tuației din India In urma re-

Cum a fost descoperită organi
zația teroristă „România Fire

ască11 cu sediul la Petroșenl 
Ce urmarea această grupare fascistă X

Petroșani au început Imediat in
vestigațiile care au dus la ares
tarea indivizilor: Kiein Silviu, Ho- 
rak Leopold ș< Tamburlini Iose- 
fina toți domiciliați în Petroșani.

La început Kiein Silviu a ne
gat orice amestec al său în acea
stă mișcare, dar pus în fața pro
belor evidente a recunoscut că a 
primit manifestele dela Btciu Ni- 
colae dela Societatea „Petroșani** 
și pe care la rândul său le-a pre
dat spre a fl difuzate iul Kraszai 
Ioslf, aceasta dându-le iul Feny- 
vesi dela care au fost sustrase de 
informatoarea poliției.

La cabana unde stătea adăpos
tit Kiein Silviu, s’a găsit un pistol 
Bereta pe care îl primise dela Ba
ciu Nlcolae la a cărui locuință s’a 

mai găsit un stoc de manifeste, 
ștampilă, tuș și alte materiale pen
tru cot fecț’onatul manifestelor. 
Mașina de multiplicat s’a găsit la 
Cărștoiu Mlrcea care a declarat 
că i-a fost adusă de Baciu pentru 
a o păstra iar mai pe urmă a re
cunoscut că a lucrat împreună cu 
Baciu la tipărirea manifestelor. 
Baciu a recunoscut că el este au
torul publicațiilor și proprietarul 
pistolului găsit la Kiein, și a de
clarat că hârtia necesară tipărire! 
manifestelor le era furnizată 
un student din Sebeș Alba.

S’a constatat deasemenea 
Baciu Nlcolae în colaborare
Kiein Silviu intenționau organiza
rea germanilor aflați In detașa
mentul de muncă din Petroșani, 
în scopul creerii unei mișcări cu 
caracter hitlerist, antisemit și antl- 
sovletic. Kiein era însărcinat de 
Baciu și cu organizarea sașilor șl 
șvabilor foloslndu-se în acest scop 
de Krasnai, Horak șl FenyvesL

Am scris ia numărul trecut al 
clarului nostru, cum Siguranța Po
litiei din Petroșani în colaborare 
cu cea dela Arad, a descoperit în 
Valea-Jlului o organizație subver
sivă intitulată „România Firească*.

Revenim cu unele relatări asu
pra împrejurărilor care au dus la 
descoperirea acestei bande și mo
dul cum această organizație func
ționa și căuta să se extir dă, ex
ploatând naivitatea cetățenilor.

Acum vre-o săptămână în urmă, 
organele chesturii poliției Arad au 
fost informate — despre exis
tenta unei organizații conspirative 
întitulată „România Firească* In
formatoarea se afla în posesiu
nea unor manifeste și periodice 
cu antetul „Româlia Firească* 
anul II Nr. 2 și 3 din Februarie 
șl Martie 1946, „organ de luptă 
și afirmare națională* precum și 
o tipăritură cu aceiaș titulatură, 
pe care era imprimat tricolorul 
românesc șl o cruce cu lauri pur
tând mențiunea stindardului luptei 
pentru „România Fireas.ă*

In baza informațiilor primite și 
documentelor capturate organele 
polițienești din Arad și cele din 

avizul prevăzut de legi și de con
tractul colectiv.

Față de această atitudine, mun
citoarele concediate, dându-și 
seama că nu e vorba numai de 
lipsa materiilor prime ci de sa
botaj, au sesizat Sindicatul de îm
brăcăminte — ale cărui membre 
sunt — care a luat spre rezol
vare acest caz.

După tratativele duse între Sin
dicat și patron și prin Interven
țiile celorlalți muncitori, patronul 
sabotor a fost nevoit a reprimi 
pe muncitoarele concediate, luân- 
du-si șl angajamentul ca în viitor 
să respecte contractul colectiv.

Iată cum reușesc muncitorii 
strânși uniți în Sindicate șă-și 
apere drepturile lor șl interesele 
superioare ale țării.

zoluțlei Ligii Musulmane de 
a respinge acceptarea pro
punerilor misiunii ministeriale 
britanice.

Ei au discutat deasemenea 
problema grevei celor 60.000 
funcționari poștali care durea
ză de 20 zile.

♦
ATENA. — Lcon Juhaoux a 

sosit la A*ena fiind delegat de 
Federația Sindicală Mondială să 
la cunoștință de situația creiată 
«Indicatelor din Grecia,

Cu 2 zile mal înainte Mlnlste- 
rul Muncii din Grecia dlsolvase 
Confederația Muncii din Orecla 
ilegal șl a soțnzt pe conducăto li 
sindicatelor să predea localul cen
tral muncitoresc grecesc.

de

că 
cu

MUNCĂ și LUPTĂ 
pentru FĂURIREA: 
Federației Naționale a 
Tineretului Democrat din 
România.

Citiți și răspândiți 
ziarul
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Confederația Muncii d<n O ecla 
a răspuns că refuză a’btrajul gu
vernului. Localurile sindicatelor 
vor fi date reprezentanților care 
vor fi aleși la viitorul congres al 
s ndlcatelor.

Muncitorii din lumea în trei gă 
vor fl îndemnați să lupte pentru 
Independenta sindicatelor din Orc- 
cla,

ATENA. — 5 membrii 

greci ai comitetului 
executiv al federației sindi
cale au refuzat să Intre In 

comitetul execut.v numit de 

ministrul grec al muncii.
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Nota zilei
Miercuri a fost publicat tn re

zumat textul proectelor tratate
lor de pace elaborate de Const
itui Miniștrilor de Externe șl care 
trebuesc dezbătute la Conferința 
Păcii dela Paris.

Proectele tratatelor de pace cu 
Italia, România, Bulgaria, Unga
ria șl Finlanda reprezintă docu
mente ample care tratează pro
bleme multilaterale ș organizarea 
postbillcă a vieții politice șl eco
nomice a statei»r foste satelite 
ale Germaniei.

In proecte se stabilește că ță 
rlie care an participat la război 
alături de Germania trebue să 
poarte partea lor de răspundere 
tn acest război, in acelaș timp 
tratatele conțin concluzia că ace
ste țări au eșlt din războiul împo
triva Națiunilor Unite șl au rupt 
legăturile cu Germania. Italia șl 
România, Ungaria șl Bulgaria, 
au participat la războiul împo
triva Germaniei. Aceste țări pre- 
cum șl Finlanda au executat iu 
loialitate condlțlunlle armistițiului.

Proectele tratatelor de pace 
sunt alcătuite dlntr'un preambul 
șl câteva părți care cuprind g'upe 
separate de probleme. In pre
ambul se prevede că puterile ali
ate șl unite vor avea acum posi
bilitatea de a susține cererile ță- 
tllor foste Inamice de a fi primite 
tn rândul Națiunilor Unite pre
cum șl In ceea ce privește ralie
rea lor la orice convenție înche
iată din Inițiativa ONU.,, iar 
grupele separate conțin clauze 
teritoriale, politice, militare șl 
economice.

In documentele publicate sunt 
deasemenea enumerate chestiunile 
asupra cărora Consiliul Miniștri
lor de Externe n’a ojuns la o în
țelegere. In asemenea cazuri, tn 
urma Inststențel delegației sovie
tice s’a expus tn texte diferitele 
propuntrl referitoare la părțile 
tratatelor asupra cărora nu s’a 
ojuns la o înțelegere.

Clauzele poltlce ale tratofelor 
confirmă drepturile omului șl li
bertățile principale, vorbește de
spre abrogarea legls ațhlor de 
discriminare și despre daria In 
judecată a criminalilor de război.

Clauzele militare stabilesc linl- 
tele contingentelor forțelor ar
mate ale Italiei, Romă stei. Bulga
riei, Ungariei șl Finlandei pre
cum șl caracterul armamentului 
de care pot dispune.

In articolul referitor la eva
cuarea trupelor aliate se prevede 
că din Italia, România, Bulgaria 
șl Ungaria trupe'e aliate trebu
esc evacuate In termen de 90 zile 
dela Intrarea In vigoare a trata
telor respective. Totod .tă se men
ționează că Uniunea Sovietică Ișl 
rezervă dreplul de a menține In 
România șl Ungaria 
trupele de care are nevoe pentru 
menținerea căilor de comunicație 
cu zona sovietică de ocupație din 
Austria.

TEXTUL
Proectului Tratatului de Pace cu România
Urmare din pag. l-a 

sei, a conviogeritor politice fi a- 
dunărilor publice, etc.

România se obligă să aplice 
până la capăt măturile In vede
rea eliberării perioanelor deținute 
pe baza activității lor In favoarea 
Națiunilor Unite sau din cauza 
origine! lor etnice.

RomAnia se obligă să 
abroge și să nu mai ad
mită In viitor legislațiile 
discriminatorii In conti
nuare RomAnia se obligă 
să desființeze organizați
ile fasciste de orice na
tură și să nu mai admită 
in viitor existența unor 
astfel de organizații, să 
predea criminalii de riz- 
boi și să asigure preda
rea martorilor necesari 
pentru judecare.

Cap. 2 obligă Românii să re
cunoască autoritatea complectă a 
tratatelor de pace încheiate cu 
Italia, Ungaria, Bulgaria și Fin
landa fi convențiile sau regle
mentările care au foit sau vor fi 
încheiate pentru restabilirea păcii 
da puterile aliate și Unite In pri
vința Austriei, Germaniei fi Ja
poniei.

ART. 8 determină încetarea 
stării de război Intre România fi 
Ungaria din momentul Intrării in 
vigoare a prezentului tratat șl a 
tratatelor cu puterile Unite.

III. Clauze militare
România este autorizată să în

trețină următoarele efective ala 
armatei:

a) Armata cu un efec
tiv de 120 000 oameni.

b) Artilerie antiaeriană 
cu un efectiv de 5.000 
oameni.

c) O flotă navală cu un 
efectiv de 6.000 oameni și 
un tonaj total de 15.000 
tone.

d) Forțe aeriene mili
tare 150 avioane dintre 
care cel mult 100 avioa
ne de luptă și un efectiv 
de 8.000 oameni.

Se Interzice României de a po
seda bombardiere.

Forțele armate care depășesc 
acest efectiv trebue să fie dizolvate 
in curs de 6 luni din ziua int
rării In v goare a tratatului de 
pace. II este interzis Rorrânlei să 
Instruiască contlgeote de oameni 
care nu fac parte din efectivul 
sus amintit.

Se Interzice României tă pose
de, să producă ssu să experimen
teze obuze cu reactivare sau di
rijate, mine marine, torpile sub
marine, nave de asalt, submarine.

Se interzice R mâa'el să po-

După cum poale orice constata 
observator nepărtinitor,propune
rile delegițlel sovietice urmăresc 
apărarea păcii popoarelor șt re
cunosc drepturile lor de a hotărt 
singure chestiunile care sunt le
gate de Inieresele lor teritoriale.

In proectele tratatelor sunt just 
apreclale schimbările care au tn- 

sede, să producă sau sau să în
trețină forțe producătoare pentru 
fabricarea materialelor de război 
decât acelea necesare pentru în
treținerea forțelor armate prevă
zute de tratat.

Surplusurile trebue să fie pre
date tn curs de un an guverne
lor Uniunii Sovietice, Sutelor 
Unite și Mare! Britanii.

România se obligă să 
colaboreze cu Națiunile 
Unite pentru preîntâmpi
narea încercărilor Ger
maniei de a-și reface for
țele armate dincolo de 
hotarele teritoriului Ger
maniei.

Articolele de față rămân 
In vigoare până la modifi
carea lor de către poterile 
aliate împreună cu Romă- 
nia sau după ce România 
va deveni membră a Națiu
nilor Unite, prin înțelegere 
între Consiliul de Securitate 
și România.

ART. 20 determină organizarea 
repatrierii prizonierilor de război 
români.

IV. Retragerea trupe
lor aliate din România

Toate trupele aliate tre 
buesc retrase din România 
ta decurs de 90 zile după 
tntrare tn vigoare a prezen
tului tratat.

Uniunea Sovietică are 
drept să țină tn România 
trupele necesare pentru tn

Lucrările Conferinței de Pace
Discursurile delegaților Statelor Unite, Marei Britanii și Chinei

PARIS. — A doua ședință 
a conferinței de pace a celor 
21 națiuni B’a deschis Marți 
după amiaz*. D. Bldault pre
ședintele provizoriu după ce 
a anunțat ordinea de zi a dat 
cuvântul dlui. Byrnes delega
tul Statelor Unite.

Discursul d. Byrnes
„Dorim s* punem in pământ 

sămânța păcii viitoare șl nu 
pe aceea a unor noui răz 
boaie. Din cauza suferințelor 
noastre din timpul războiului 
noi dorim o pace eficace".

D. Byrnes a afirmat apoi 
că oricare ar fi dificultățile 
de pe drumul cooperării inter
naționale, Statele Unite sunt 
hotărîte să nu revin* la poli
tica lor de izolare

tervenlt în țările care se aflaseră 
tn lagărul adversar Națiunilor 
Unite.

Proectele tratatelor de pace 
sunt rodul unei munci Importante 
efectivă a consiliului miniștrilor 
de externe. In cursul elaborării 
acestor proecte au Intervenit di
rect multe greutăți, pentru lichi
darea cărora delegația sovietică 

treținerea liniilor de comu
nicație ale Armatei Roșit cu 
zona (de ocupație sovietică 
din Austria.
V. Reparații șl resti

tuiri
România se obligă să recom

penseze pentru pagubele pricinuite 
Uniunii Sovietice 300 milioane 
dolari americani tn termen de 8 
ani începând dela 12 Septembrie 
1944 prin mărfuri, produse petro
lifere, cereale, articole forestiere, 
nave maritime șl fluviale, diferite 
utilaje fi mafinl.

România se obligă să re3tltue 
avuturile scoase din țările Națiu
nilor Unite.

VI. Clauze economice
România se obligă să restabi

lească toate drepturile și Intere
sele legale ale Națiunilor Unite fi 
cetățenilor lor In România, așa 
cum existau la 22 Iunie 1941 și 
să restltue întregul patrimoniu al 
Națiunilor Unite in starea în care 
el se gătea In preziua războiului.

Cu privire la quantamul in- 
demnizațliunilor tratatul face 
mențiune de diferitele propu
neri prezentate de delegații 
celor patrn.

In timp ce delegația State
lor Unite, susținută de delega 
țille franceze șl britanice, a- 
flrm* că, atunci cAod bunul 
nu va fi restituit ca atare, 
RomAnia trebuie să plăteai:* 
o indemnizație echivalentă in 
bini, delegația sovietică crede 
că dat* fiind partea activă a

Discursul d. Attlee
Luând cuvântul primul mi

nistru britanic d. Attlee a spus 
că primul pas spre pace tinde 
tn stabilirea de relațiuni nor
male între state. Principalul 
țel trebue să fie apărarea 
popoarelor de un nou război.

Acordurile cuprinse In pro 
ectele tratatelor prezentate 
conferinței de pace reprezintă 
dup* dl. Attlee soluțiile cele 
mai bune pe care cei patru 
miniștri de externe au putut 
să le găsească. Lucrările con
ferinței vor fi ascultate de 
întreaga lume și nici o națiu
ne sau guvern nu ar putea 
să nu țină seamă de voința 
popoarelor.

Conferința este responsabilă

a depus multe eforturi.
Partldpanților la conferința 

păcii le revine o sarcină Impor
tantă’. să participe la examinarea 
proectelor tratatelor de pace șl 
In special să elaboreze o serie de 
chestiuni nerezolvate.

Delegații la conferința păcii 
dlspnn de toate poilbilltâțtle pen
tru a rezolva această sarcină.

României tn războiul împotriva 
Germaniei hltleriste, indemni- 
zarea de care este vorba s* 
fie efectuată In mod parțial, 
Ia concurența unei treimi din 
paguba suferită, fi va fi văr
sată In lei românești.

VI’. Clauze cu privire 
la Dunăre

Delegația Sovietică socotind c* 
problema dunăreană trebue regle
mentată cu participarea tuturor 
statelor dunărene din numărul 
cărora fac parte Cehoslovacia ai 
Jugoshvia, proptit e ca în trata
tele de pace cu România, Bulga
ria, și Ungaria, să nu fie incluse 
dlspozițiuni referitoare la Dunăre.

VIII. Clauze finale
In decursul unul termen de 

maximum 18 luni din ziua intră
rii in vigoare a prezentului tratat, 
șefii misiunilor diplomatice ale 
Uniunii Sovietice, Marei Britanii 
fi Statelor Uuite la București vor 
reprezenta puterile aliate șl unite 
In raporturile cu România în toate 
chestiunile referitoare la aplicarea 
fi interpretarea prezentului tratat.

Textele rus șl englez ale tra- 
tatutui sunt autentice.

Tralaful va fi ratificat de pu
terile aliate șl unite și va fi ra
tificat șl de către România.

Tratatul intră in vigoare Ime
diat după primirea Instrumentelor 
de ratificare de către Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie șl Sta
tele Unite.

Instrumentele vor fi date spre 
păstrare guvernului Uniunii Sov
ietice.

în fața tuturor popoarelOJ 
lumii de viitorul copiilor tutu
ror națiunilor.

Declarațiile ministrului 
de externe chinez

Ministrul de externe chinez 
a amintit in cuvântarea sa că 
această conferință reprezint* 
un prim pas înainte spre res
taurarea păcii la cate aspir* 
întreaga omenire, după pră
bușirea Germaniei și Japoniei.

Rtferlndu-se la coloniile ita
liene, ministrul de âxterne chi
nez a spus : „Coloniile italiene 
să primeaescă imediat inde
pendența sau in carul când 
acest lucru nu este cu putințt 
să He puse sub tutela Națiu
nilor Unite pe o durat* In 
decursul căreia s* se lucreze 
la aranjarea independenței lor.

Ședința a luat sfârșit urmând 
ca fa ziua următoare să la 
cuvântul delegatul sovietic V. 
Molotov.

Citiți fl răspândiți
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