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Proletari dla toate țările uciți-vă 1
a

In fața miilor de cetățeni adunați la Hunedoara, Sâmbătă 10 Aug. tov. 
Varga membru în Biroul Regionalei Valea-Jiului a P.C.R. a expus

Poziția Partidului Comunist Român fată de alegeri
■wm

Sâabăfă 10 Aug. crt. a avut loc 
in piața din orașul Hunedoara 
un mare meeting organizat de 
org j jdețeană Hunedoara a P. C. 
R. pentru lămuiirea cetățtnllor 
asupra poziției Partidului Com.:- 
niit Româa țață de aJfgeri.

Aspecte
fncâ de p‘. la orele 13 încep 

să sosească, îi piața frumos pa
voazată cu dreptle tricolor șl 
roșit, camioane cu muncitori, ță
rani și Intelectuali dn comunele 
din jur. Cântecllt mun. itareștl, 
lozincile, ump u atmosfera, de
monstrând voința de luptă șl ura 
neîmpăcată a cetățenilor con- 
ștlențt față de reacțlunea manlsto- 
brăi'enlstâ.

Vom lupta șl vom învingi I 
Vom mări producția i Proletarii 
înainte/.. Muncitorii șl plugarii 
șl cu intelectualii I lată numai 
câteva din zecile dt lozinci mo- 
b llzatoare stricate cu impetuozi
tate dt coloanele de muncitori, 
țărani șl Intelectuali ventțl să as
culte cuvântul Pari1 dulăi Comu
nist R ■mân.

Treptat treptat piața începe să 
freamăte de cântedle noilor sosiți.

£ o ai mo sferă înălțătoare. 
Priveliștea e minunată.

Massa eompactd adunată în 
piață, demonstrează mai prtsus

UN FOND DE 200 MILIOANE LEI 
acordat de Ministerul de Interne 

pentru refacerea șoselelor, școlilor $î instituțiilor publice 
Județul Hunedoara

și Brănițca, pentru edificiul nou
lui palat administrativ pentru cen
trul agricol al Prtf cluril.

Lucrări de drumuri
Drumurile nu1 grav avariate In 

urma războiului, sunt în curs de 
reia,ere șlaiumn aprovizionarea 
cu p’etriy part a șos.’lelor Sân- 
tvhalm-Hunedoara, B jun Bălța- 
Vălișiara, Orâțtic-Oeoagiu-Oeoa- 
g'u-Bulj.r, Qeoaglu-Băl, — Sana
toriu, Ș'b> t Ct glr, Huntdoara- 
Ghelar țl Căstău-Costf ști. Se con
tinuă refacerea drumului dlntro 
Șolmuș-B h Ht Topllțs Măgura.

din
la cadrul operei de refacere a 

țării Începută odr tă cu venirea la 
conducerea țării a guvernului Dr. 
Petru Groza a fost alocai pentru 
județul nostru, pe exercițiul 
1946-47, de Ministerul de la <roe 
un fond d« 200 milioane lei pen- 
ru refacerea șoselelor, repararea 

școlilor, Instituțiilor publice, cana
lizări, electrificări, etc.

Reparațluni de șosele, 
construiri de instituții, 

școli șl apaducte
Din acest fond d< 200 milioane, 

Serviciul Tehnic Județean a luat 
măsuri penbu efectuarea urmă
toarelor lucrări: iermluarta^casei 
administrative, din comuna Bu- 
rulenerepararea palatului Prefe itu- 
rli, renaratul cUdlril Preturii lila, 
Tilburiaml Deva, Muzeul di j Deva 
șl Sarmis'getuza, reparatul școli
lor primare d<n comuna Nevoieș 

de orice îndoială tăria reg mulul, 
tăria guvernului Groza, elanul și 
voința de luptă a comuniștilor.

Iml via tn m'nte cu această 
ocazie bârfeille mă șave din fl- 

fov. VARGA

țuica mantstd „Dreptatea* din 
articolul „Țara de dincolo de 
Chitită* ta care umilii s'ribl din 
slujba Iul Mania vreau să demon
streze că cetățenii din restul fă di 
— In aja’ă dt Capitală — sunt 
lângă manștl.

Nu domnule Manlul Țara ele 
dincolo de Chltlla — din Bu
curești — ca șt țara de dincoace 
de Chltlla, este împotriva voastră. 
Poporul vă u ăște. Poporul vă 
dezaprobă. Politica demagogică 
a dvs. nu mal prinde. Massele 
largi s'au t, ezit la realitate, țara 
întreagă vă u ăște din suflet și

La

Refacerea poduiîlor
Deas-menea se proodează 

reparatul podurilor dc emn slă
bite țl anume: podurile nr. 10-11 
de pa șoseaua Hjcedosra Strel- 
sângt orgii, polul nr. 10 d- pc 
șoseaua Sâ tohaîm—Hunedoara,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
Organizația planei și orașului Deva

Muncitori, Țărani, Inteleetnali, | 
Femei, Tineri, Techniclenl, Func- ș 
ți neri, Meseriași șl ComereUnți • 

vanlti la

Marea întrunire Publică
care va avea loa

Jqî, 15 August 1946 orala 10, 
In Piața Unirii din orașul Deva 

lua cuvântul:

numai puțini Interesați șl rătăciți 
mal stau alături de Dvs. și de 
Brătlonu.

Poporul e sătul de minliini, 
de promisiuni. Poporul vrea fapte, 
tar guvernul Groza a dovedit în 
cursul guvernării sale ce poate.

Ultimii sosesc minerii din Ghe
țar ce muzica in frume, în co
loane compacte șl Imbrâcațl tn 
pitoreștii» costum ale re alunei.

Pe balconul frumos pavoazat 
— de unde urmează a se rosti 
discursurile — aoar conducătorii 
organizației locale din Hunedoara 
șl tov. Benlamln Varga membru 
In biroul Regionalei Valea Jiu
lui a P. C R Mtssa pare elec
trizata. Din iniile de piepturi st 
rtvarsă impetuos, frenetic:

Țfăluscă Partidul Comunist

Cltițl In pag. IV-a
Declarațiile Dl. Dr. Pelru 
Groza referitoare la atitu
dinea României lațâ de Con
ferința de Pace dela Paris.

Cum este pusă în practică PI; tforma-Program a B.P.D,

0 vizită la Spitalul flsigurărilop Sociale din Lupenl
O siraddă latcra’ă la începu

tul cartierului Braia no conduce 

podul de lemn nr. 12 de pe dru
mul Ș.bot-Cuglr, podul de lemn 
de pe d umul llia-B ănlșca-Bejan, 
podul nr. 3 de pe drumul jude
țean O ăștle-Romos, podut nr. 9 
de pe drumul Județean Ohelar- 
Rcmos Romoșel, podul mixt nr. 1 
de pc drumul Teliucul Suprrlor- 
Dobâ a, podul de pe drumul ju
dețean Căslău-Costești ți podul 
d • pes’c [ â<âul Bucii m pe drumul 
judaț- an Căstău Oștești,

Platforma-Program a Blocului 
Partidelor Drmocrde care pre
vede „îmbunătățirea transporturi
lor pe usest prin tefacerea com
plet ă a drumurilor* nu este deci 
un program de minciuni ața cum 
au întocmit „Istoricii* zeci de ani 
in trecut fără si înfăptuiască ce
va — ci el este un program dc 
reconsbucț'a și refacere a țării în 
torte domeniile, peitru binele în
tregului popor.

Român I Trăiască tov. Gheorghlu 
Dej I Trăiască Guvernul Grota A

In toată această manifestație 
uriașă de simpatie se reogliadeș- 
te încrederea nețărmurită a po
porului în Partidul Comun'st, 
care nu l-a înșelat nlclodită, în 
partidul cate a tost șl este mereu 
în fruntea luptei pentru cre'area 
unul viitor mal bun pentru cel 
ce muncesc pentru asigurarea: 
libertății, a culturii șl progresu-

— Continuare in par 3 —

0 nouă serie de mineri din Anlnoash, 
a plecat la casa de od hnă din Hălal\

In ziua de 28 Iulie a. c. o nouă Astăzi însă, s’a realizat țl a-’ >
serle de mineri dtn Aninoasa a 
plecat să se od hnească la casă 
de odihia din comune Nălaj.

Când a'a mal întâmplat până 
acum, ca minerul ai te scos din 
întunerecul și dintre pereții umezi 
(1 muergăiți ai minei pentru a fi 
trimis să respire aerul minuna
telor regiuni climaterice din țară?

Niciodată 11 

spre clădirea principală a Spita
lului Aslg. Sociale din Lupenl. O 
clădire frumoasă, străjuită de o 
pădurice do brazi, construită după 
cerinț le moderne ale arhitecturii 
spitalicești. Ceea-ce te frapează 
din primul moment când îtitri în 
spital, este curățenia exemplară 
ce domnește atât pc culoare cât 
și tu saloane, ca tatr’un elegant 
sanatoriu. Cele 120 paturi ale 
Spitalului sunt aproape in perma
nentă pline, căci aci se internează 
muncitori asigurați nu numai din 
Lupenl, Vulcan, Auiuoasa, dar și 
din alto ceutre Industriale ale ju
dețului cum e Hunedoara, Cuglr, 
Ohtlar, ele.

Dela 6 Martie încoace 
Ministerul Asig. S'Ciale 

acordă o deosebită atenție 
spita ului nostru

Spltilul este înzestrat cu 2 săli 
mari de operație, o secție de ra
diologie, una de agențl fizici țl 
un laborator,

D -rul V. Mărglneanu, directo
rul rpltaluluf, emerit chirurg și un 
adevărat Intelectual al poporului, 
Care și-a închinat toată vla|a sa 
îngr jlril sănătății muscltorllor, ne 
declară: „Noi facem tot posibilul 
ca îngrijirea medlcdă a muncito
rilor in spital să fie cât se poate

vor

Tov. Mujic Mihai
Secretarul 
a P. C. R.

Plasei 
yl alți 
C. R.

Regionalei V. Hului 
ți membru supleant 

în C. C. al P. C. R.

Tov. llie Gheorghe
Se. reta.ul Localei țl 
Deva a P.C.R,, precum 
delegați autorizați ai P, 

cari ver arăta:

Poziția
Part(duTul Comunist Român 

față de 
alegerile parlamentare

Trăiască
Român I

Trăiască
Trăiască

Partidelor Democrate In pri
mele alegeri libere 1

Comitetul Letsl șl de plssi 
el P. C. D. Pese

Partidul Comunist

C. C. al 
Victoria

P. C. R. 
Blocului

<

realizat și a-
ceasta.

Unele serii au plecat mai de
mult, acum aceasta, iar după aceia 
vor mrd merge alto ți alte serii,..

Minerii au Încredere în guver
nul lor țl știu că tot celace s’a 
făcut pentru el pâoă acum, nu 
e decât un modest început, dez- 
ceia luptă peotru susținerea Iul.

leac BUza.

de bună șl după ultimele d«te ale 
științei. D;la 6 Martie încoace, 
odată cu venirea la cârma țării a 
guvernului Oroia, Ministerul Aslg. 
Soclile acordă o deosebită aten
ție spitalului nostru. Astfel, cu con
cursul stu ca și a organizațiilor 
democratice locale, am putut în 
acest interval să punem în func
țiune 2 noui secții ale spitalului: 
Maternitatea, cu 20 paturi șl pa
vilionul do Contrgloșl. Prin înfiin
țarea Maternității, noi am rezol
vat aci una din revindicările ar
zătoare ale femeilor, înscrisă de
altfel și fn programul-platformă 
a B. P. D.

„Secția da Contsgioji e con
dusă de D rul Oh. Rusu, care 
depune un zel deosebit în com
baterea ți prevenirea bolilor con
tagioase. Astfel, pentru pilrra dată 
în orașul nostru, s’a făcut în 
acest ao, cu concursul medicilor 
Apă ării Patriotice vaccinarea în 
massă a copiilor împotriva dif- 
terlel ți a scarlatinel. Această ac
țiune împreună cu înființarea pa
vilionului de izolare a avut de- 
aciun drept rezultat reducerea la 
minimum a cazurilor de boli con
tagioase în ultima vreme*.

„In grija na deoscbtă pentru 
hrana bolnavilor, Ministerul Aslg.

Continuare tu pag. 2-a



2 ZORI NOI

In ziua de 4 August a. e. Sec- 
lițîTfe Artă și cultură a Organi
zației Partidului Comunist Rumân

Transporturile Ilegale de cereale 
vor fl confiscate, Iar Infractorii arestat!

Subsecretariatul de S'at al Ap
rovizionării a dat un comunicat, 
In care după ct arată că au foit 
indentifleali speculanți care făceau 
transporturi de cereale neautori
zate precl’eazl că toate cerealele 
care se transportă fără autoriza

\In frunte cu comuniștii 
titanii din Cărăstău au construit trei pudud în comună

Timp de zeci d: ani partidele 
.Istorice" au promis sătenilor din 
comuna Cărăitău că le vor fice 
podurile de eare aveau absolută 
nevoe și promisiunile veneau cu 
nemiluita întotdeauna când era la 
toi campania electorală iar după 
alegeri uitarea se așt -mea din nou.

Șl iată că numai după o 
lună de când tovarășii comuniști 
din corci uf a Cfirlstău șl-a u luat 
sarcina la o ș.dirfl de partid ca

O vizită Ia Spitalul Asigu
rărilor Sociule din Lupeni 

Urmare dJn pag. l-a

Sociale a ma|orat la acest an 
alocația de hrană de 3 ori și 
acum o lună a pus la dispoziția 
spitalului un camion pentru apro
vizionarea cu alimente, Deasr- 
menea, cu toate lipsurile actuale, 
Ministerul ne aprovizionează re
gulat cu m; dlcamente, astfel că 
nici un moment activitatea spl- 
ta'u'ul nu este stânjenită".

Suntem conduși apoi in saloa
nele bolnavilor. Istă pe muncito
rul Trestlsn Alexandru, care s’a 
accidentat in mină la mașina de 
havat. E< oe declară: îmi pare 
rău că m’am accidentat, șl trebue 
să stau in spital, șl nu pot lua 
parte acum la lupta noastră de 
ridicare a producției. Dar îmi pa
re bl e că sunt foarte bine în
grijit aici. Credeam că nu voi 
putea umbh ca oamenii, atât iml 
era de .vătămat* piciorul. Dar 
știloța medicala m’a salvat*.

In talonul alăturat se află mun
citorul Bâratn Oheorghe din Cu- 
glr, operat la stomac. Acum e In 
convalescență șl citește .Proble
mele lenln imului", căite împru
mutată dla biblioteca Spitalului. 
.Am auzit încâ la Cuglr că fa 
acest spital se dă ingrjire bună 
— ne spune el — șl în plus de 
asia, personalul spitalului este 
educat io spirit democrat, ceea- 
ce reslmj m noi bolnavii in fie
care moment".

Spitalul Lupeni mal are la ac
tivul să r o realizare frumoasă: o 
bibliotecă înzestrată cu ultimele 
publicații politice șl literare care 
stă permanent la dlsporljia bol
navilor m‘i ușor sau acelor con
valescenți.

Am părăsit spitalul cu gândul 
la apoi tul Important la opera de 
refacerea a țării, pe care 
aduce munca sanitară de 
tipul aceleia dela Lupeni și cu 
convingerea că toate cele înscrise 
în Platforma-Program a B. P. D. 
vor fl puse pe rând Iu aplicare. 
Aci am văzut realizate Furcoaiele 
cuvinte ale tov. Ing, Nlcolau, Mi
nistrul Asigurărilor Sociale: «Pe 
frontispiciul Asigurărilor trebue 
să fie Înscris cultul sănătății mun
citorului". Va acul Dumitru 

țiile șl documentele legale, vor fl 
confiacate, far t«f'actorii vor fi ju
decați ’t8re de arest.

In mod excepțional numai până 
la 20 Auguit 1946, organele de 
control vor Îngădui ca sătenii 
nevoiași să transporte pentru ne- 

să construiască trei poduri șl toate 
trei podurile au fost făcute. La 
construire au luat parte tovarășii 
comuniști împreună cu toți sîhnll.

Ia această muncă s’au eviden

După o luptă de câteva ore

jandarmii împreună cu populația comunei 
Llvezenl au capturat doi spărgători

Cititorii noștri au fost anunțați 
la timp, despre prinderea pericu
loasei bande de apă gltorl (Băi- 
cescu) din care lipseau: Ion Băl- 
cescu șrful bsndel șl Aurel Cons- 
taotlnescu, cari reușiseră să dis
pară.

Zilele trecutr jandarmii comu
nei Llvezenl în urma unei spar
geri au sesizat prezenta acestor 
bandiți îo pădurile din apropiere.

In ziua de 8 August a. c. jan
darmii Împreună cu populația 
comunei Llvezenl, au pornit In 
urmărirea bandiților care văzân- 
rtu se stiâmtorați au tras focuri

SPORT
REZULTATE SPORTIVE
CFR. Simtrla — „Mica* Braț 

5:1 (1:1)
Duminică 11 August a. c. s’a 

desfășurat pe trena «Chivu Stoica" 
din Slmerla primul match de fo 
otball — baraj — Intre echipele 
CFR. Slmerla șl .Mica" Brad.

Jocul s’a teimmat cu scorul 
5:1 (1:1).

Au marcat Fillmon, (11 m.), 
Mol (2) și Glman (2) d la Cfr. 
și Vi>gd dela .Mica".

Echtpi le au aliniat următoarele 
formațiuni:

CFR. Vliirln, — Horvat, Su- 
ciu — Bcra, Pârvu, Pâdurean — 
Mot, Fillmon, B idee, Oăman șl 
Târlea.

.Mka" Oprea — Isncu, Lun- 
gu — Girsn, Dlma, Gherman — 
lvănescu, Bârnea, Vogel, Ometi 
și Chereslădean.

A arbitrat foarte corect Huitlg 
dela Arad.

Urmează să albă loc un joo la 
Brad, care va decide definitiv 
chfpa care va fl promovată ?n 
divizia B.

Oricare din aceste două echipe 
va |uca tn viitor tn Divizie va 
trebui să-și complecleze rchlpa 
peutru a putea face fa(ă matchu- 
rlior msri pe cari h va avea de 
susținut tn viitor cu echipe mai 
puternice. 

vnll* lor proprii de consum câte un 
sac de 60 kg. grâu sau porumb.

Autovechtculele care vor trans
porta cereale neînsotite de au
torizațiile legale de transport vor 
fi rechiziționate pe 6 Iun), Iar in 
caz de recidivă confiscate de stat.

țiat tovarășii: B<nciu Mirosi, Bol- 
dura Florea, MlronVaslle șl alții.

Exemplul comuniștilor din co
muna Cărăstău merită toată lauda 
sl este demnă de urmat.

de pistol rănind pe un îăr;m din 
urmăritori. După o luptă de câ
teva ore, bandiții au fovt prinși 
$1 înaintați politiei din Deva pea- 
trn cercetări.

Cu capturarea aeestora, fai
moasa bandă de spărgători Băl- 
cescu care teroriza șl jefuia po- 
pu'ațla județului nostru șl cea din 
alte părți a fost complect lichi
dată. Așa file să-șl facă datoria 
șl să apere avutul cetițenibr 
noua poliție șl jandarmerie de
mocrată șl mal ales dacă este 
ajutată de cetățenii clnst ti ai 
țarii.

Cu ocazia Congresului Națio
nal al Tineretului Democrat dela 
Brașov, O. S. P.-ul in colaborare 
cu T. P. șl U T. S, ui din Deva 
a organizat tn ziua de 11 August 
o mare demonstrație sportivă cu 
program dt crois, footbal șl box.

La orele 10 dlm. tn centrul 
orașului, s’a ținut crossul tinere
tului la care au participat două 
categorii: Juniori—Seniori șl care 
s’a soldat cu următearele clasa
mente: Câștigători juniori 3: 1. 
Tache Vasile, 2. Vâjâ Gheorghc,
3. Trăistaru Gheorghe. Câștigă
tori s.nlori 3i 1. Preda Gheor
ghe, 2. Farcaș Benoni, 3. Vasl- 
lescu Marin;

Premlantllor ll-sa’u distribuit 
diplome șl plachete O. S. P.

După ninsă la orele 6 pe sta
dionul sportiv al orașului s’a dis
putat un match de foolb'll, între 
reprezentativa tineretului din Va
lea Jiului șl reprezentativa tine
retului din Deva T.P. și U.T.S. 
Jocul s’a incheeat cu scorul de 7-1.

Seara la orele 9’30 în Sala T. 
P. din Deva a avut loc o gala dc 
box, în cadrul căruia au boxați 
Spirea—Marcu, Învingător M.tcu. 
OJariu — Clone a, dcolarat 
nul Popa —Bir o, declarat nul, 
Buștluc—Obeorghe, match de as- 
chibițla.

C U LTURALE

din Hațeg, cu concursul fanfarei 
muncitorești din Petrila, a d«t o 
reușită serbare artistică, urmată 
de dans — în aer liber — la care 
au participat cca. 1.800 persoane, 
S’a prezenta tpfesa «Ultima carte" 
de Marin Orlgorescu.

Comitetul de „Arlă șl Calturăa 
a Regionalei Valea Jiului a P. C, 
R. a inaugurat Vineri 2 August 
a. c. un ciclu de conferințe edu
cative prin 2 conferința tinute de 
către tov. Dr. Paul Rolbaș și tov, 
Dr. F. Almully despre „Revoluția 
Francetă*.

Cuvântul de deschidere a fost

F. D F. R. o dejthis la Petrosenl 
o nouă matsrnltele

Federația Femeilor Democrate 
dla Petroșeni a reuș't să deschidă 
o maternitate pentru femeile să
race, muncitoare din Petroșani. 
Aseasta rste a 2-a maternitate 
ce s’a înființat în Valea Jiului, 
după acea dela Lupeni deschisă 
în anul trecut.

v

Decretul lege privdor la alega- 
rile p-tru adunarea deputafilor

Urmare d'n Nr-ul trecut

"Repartizarea mandatelor 
și proclamarea alegerilor 

Secțiunea I
Centralizarea rezultatelor

Alt. 55. — După primirea re
zultatului dela toate secțiunile Ide 
votare și după soluționarea eon- 
testațiunilor primite ,biroul elec
toral va proceda la totalizarea 
rezultatelor din circumscripția "e- 
lectorală respectivă se va întoc
mi un tablou pe trei coloane, în 
care se va înscrie numărul total 
al voturilor exprimate, numărul 
voturilor obținute de fiecare li
stă și numărul voturilor nule.

Secțiunea II
Repartizarea mandatelor

Art. 56. — Repartizarea man
datelor dc deputați se va face pe 
fiecare circumscripție electorală 
de biroul electoral după urmă
toarele norme

Numărul voturilor obținute! fde 
fiecare listă, se va împărți succe
siv cu numerile 1, 2, 3, 4, etc., 
făcându-se atâtea împărțiri câ
te mandate sunt dc repartizat: 
dintre câturilc astfel obținute se 
va înscrie în ordinea măririi lor 
un număr egal cu cel al manda
telor ce urmează^a fi repartizate; 
cel mai mic dintre aceste câturi 
va servi drept coeficient electo
ral.

Fiecărei liste i se va atribui 
atâtea mandate dc câte ori coe
ficientul electoral, se cuprinde în 
numărul voturilor obținute.

Atribuirea va începe cu lista 
care a obținut cele mai multe 
voturi șl sd va continua până la 
repartizarea completă a manda
telor, cu celelalte liste, în ordi
nea dcscrcscândă a voturilor Ob
ținute dc flecare dintre ele. In

Din colectivul artistic s’au evi
dențiat tovarășii: Ing. Bugnaru 
Iosn, Gheorghe I. Constantin, 
Conztantlnescu Cornel, Moraru 
D-tru, Muscal Smollă, Brașo- 
veanu VUd, Nagy Bela, Nagy 
Ana, Rado Letke, Emilia Sl- 
csal, etc.

Colectivul și-a propus să facă 
un turneu cu această piesă la 
Simeria și Cuglr.

rostit de tov. Varga B. membru 
In Biroul Regionalei Valea-Jiului 
a P. C. R.

Conferințele au fost urmate de 
un frumos program artistic la 
care șl-au dat concursul: Dl Prof. 
Hoca, D-ra Nandra, Dl Stănescu, 
D-ra Ioanoricl ș. a.

Duminecă 4 August echipe de 
femei antifasciste au fost în co
muna Pui și Baru-Mare îndru
mând acolo pe femeile munci
toare șl lămurindu-le asupra drep
tului lor de votare, drept acordat 
de guvernul democrat Dr. Petru 
Groza.

cazul când două liste au obținut 
acelaș număr de voturi, ordinea 
atribuirii mandatelor se va sta
bilii prin tragere la sorți.

Atribuirea mandatelor candi- 
daților de pe fiecare listă |se va 
face în ordinea înscrierii lor pe 
listă. <ș

Ceilalți candidați se proclamă 
supleanții listelor respective.

Dacă este de ales un singur 
deputat, mandatul se va atribui 
listei care a obținut majoritatea 
relativă, iâr în caz de paritate 
între două sau mai multe liste 
atribuirea mandatului se va fa
ce prin tragere la sorț.

Secțiunea III 
Proclamarea aleșilor

Art. 57. — Biroul electoral va 
îrțcheia un proces-verbal consta
tator al tuturor operațiunilor de 
centralizare a Voturilor și de re
partiție a mandatelor prin care 
va proclama pe cei aleși.

Acest proces-verbal dimpreu
nă Cu dosarul alegerilor, se va 
înainta Comisiunii electorale 
centrale, care îl va trimite Adu
nării Dcputaților- '

’ • Capitolul VI
< Validarea alegerilor1
Art. 58. — Adunarea Dcputa

ților verifică titlurile membrilor 
săi și judecă contestațiile ce se 
ridică în această privință. In a- 
cest scop, Adunarea Dcputaților 
se consideră constituită cu depu
tății proclamați aleși de birou
rile electorale.

Alegerea poate fi invalidată 
numai cu două treimi din numă
rul membrilor prezenți Depu
tății nu pot lua parte la votul 
privitor la validarea propriei Iar 
alegeri. k i

(Coitttauarc în n-ral viitor)
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Poziția Partidului Comunist Român 
fată de alegeri

— Urmare din pag. 1. — 

Iul pentru toți oamenii muncii 
din această țară.

Tov. Dancu secretarul organi
zației P. C. R. Hunedoara des
chide ședința, Iar fanfarele miniere 
din Hunedoara șl Ghețar Into
nează .Internaționala* Imnul Iu
bit al muncitorilor din lumea 
întreagă. Masta întreagă cântă.. 
Vătduhul vibrează de vtgurozl- 
tatea cântecului:

„Hal la lupta cca mare...
Rob cu r> b să ne untm*. I
Orașul Hunedoara n’a cunos

cut o zi nai înălțătoare ca acea 
de azi. Ultimele note ale Imnului 
sunt duse din zid în zid, până 
sus la ca . elul din cetatea Cor- 
vlnllor, alunecând furtunos prin
tre dealurile din împrejurime. 
Ascultând ecoul, al Impresia că 
totul s’a unit: om și casă, dea- 
lu’l și văl pentru a participa cu

Poziția Partidului 
față de intelectuali

Cuvântarea tov. Ing. Corpacl
Analizând situația din trecut 

și cea din prezent tov. mg. Cor- 
paci scoate în evidență perspec
tivele luminoase ce se deschid 
intelectualilor într’un regim dc 
îdevlriți d movație și îndeam
nă intelectualii să se înroleze 
alături de muncitori șl de țărani 
jn cadrul Partidului, contribuind 
.astfel la consolidarea democra
ției și la făurirea unui viitor mal 
bun mai frumos pentru oamenii 
muncii din țara întreagă.

(Manifestanții aplaudă frCne- 
Jic irigând: Unitate și frăției 
Muncitorii și plugarii șî cu In
telectualii 1).

Tov. ing. 'Corpacî, vorbește 
despre: „poziția Partidului Co
munist Român față de intelec
tuali”.

„Totdeauna intelectualii — 
spune d-sa — au fost apreciați 
de Partidul Nostru la justa lor 
^valoare, iar uneltirile reacțiunii 
s’au dovedit mincinoase când se 
căuta să se demonstreze că 
Partidul Nostru este împotriva 
intelectualilor.

Partidul a chemat mereu fa 
luptă pe intelectuali. Și această 
chemare a avut ecou în sufle
tele intelectualilor cinstiți ,cari 
s’au înregimentat cu miile în 
Cadrul partidului”.

In aplauzele 
participanților, 
B Varga, djn

Parti-

amă- 
înter-

Lupta trebuie dusă cu tărie până la capăt 
și noi vom învinge pentrucă adevărul 

este de partea noastră
Cuvântarea

furturoase ale
ia cuvântul tov. 
partea biroului

Regionalei Valea-Jiului a 
dului Comunist Român.

După ce face o analiză 
nunțită a situației politice 
ne și externe, scoțând în evi
dență rolul nefast al guvernări- 
lo" manisto-brătieniste și arătând 
legătura strânsă dintre clicile re
acționare și legionari precum1 și 
legătura acestor clici cu Anto- 
nescu, tov. Varga concide:

„Numai lichidând definitiv re- 
acțiunea, vom putea să ne dez
voltăm normal f>e drumul de 
libertate și progres, numai în 
felul acesta poporul își va găsi 
liniștea necesară pcntrucă tot e- 
lanul de muncă să poată fi ca
nalizat în direcția realizării ma
rilor sarcini ce stau în fața noa
stră dintre cari cele mai impor
tante sunt:

a) Reconstrucția țării;
b) Consolidarea democrației. 
Lupta noastră nu va fi ușoară.

Va trebui să învingem încă mul 
te obstacole D(ar am ferma con
vingere că voința voastră de 
fier, unită cu acea a întregului 

i

drag în înota pentru înfăptuirea 
unei lumi noul, luminată de pro
gres, de lib:rtate, de cultură.

In cuvinte succinte tov. Dan
cii arată importanța întrunirii, 
scoțând în evidență lupta dusă 
de Partidul Nostru pentru binele 
poporului și cheamă cetățeni la 
|Unire pentru lichidarea defini
tivă a rămășițelor fascisto-legio- 
nare din țara noastră și a reac- 
țlunii condus’i de Manlu șl Bră- 
tlanu.

Demască atitudinea șovină a 
unor cetățeni din oraș
puși în slujba reacțlunii, ară
tând pericolul ce ne amenință 
,de pe urma acestui fapt și în
demnând cetățenii la unire și ac
țiune viguroasă pentru distruge
rea acestor curente dăunătoare 
^dezvoltării pașnice a poporului 
nostru.

Comunist Român

tov. Varga
popor sub conducerea Partidu
lui Nostru și a guvcrnțiIXii va 
sfărma în calea sa toate unelti
rile dușmane și noi vom învinge 
pcntrucă lupta noastră ieste (drea
ptă”.

(WJulțimea strigă secadat 
„Vom lupta și vom învinge”.)

In continuare tov. Varga arată 
că: partidele „istorice” consec
vente pe liniaflor politică de tră
dare a intereselor vitale ale na
țiunii, duc o politică șovină de 
ațâțare la liră de rasă, că și a- 
stăzi după atâtea jertfe de sân- 
^ge j>ecare Ie-a dat poporul pen
tru câștigarea libertății, rcacțiu- 
nra vrea să distrugă această li
bertate, câ politica lor șovină, 
an li-seini ta și anti-sovictică pre
zintă un pericol deschis pentru 
țara noastră și că deci toată 
forța noastră trebuie concentra- 

,tă în scopul lichidării tât mai 
grabnice a rămășițelor reacțio
nare șl lcgionaro-fasciste.
- Lupta trebuie dusă di tărie 
până la capăt Iși |ioi Vom' învinge 
pcntrucă adevărul este de par
tea noastră.

Oratorul face apoi o expunc- 
Irtl a situației economice, r grdt- 

tăților prin care trecem >i chea
mă întregul popor'la acțiuni co
mune pentru a învinge 
obstacolele, fiindcă numii 
punând umăr la umăr vom a- 
juta efectiv Guvernul ca să ducă 
la împlinire sarcinile fixate în 
Platforma-Program a Blocului 
Partidelor Democratice.

Tov. Varga își încheie dis
cursul chemând cetățenii la 
muncă, Ia acțiune pentru câști
garea bătăliei electorale, pentru 
lichidarea reacțiunii, pentru! spri
jinirea guvernului de largă con
centrare democratică dr. Petru 
Groza.

In sunetele vibrante Ale „In
ternaționalei” cântată de fanfară 
și înteaga asistență, ședința la 
sfârșit, într’o atmosferă de 
.înălțător entuziasm^

La Hunedoara, a "fost o adevă
rată sărbătoare. O verificare a 
Jorțdfor democratice din această 
parte a țării, care dela început 
.ne dă convingerea și încrederea 
nelărmultă în victoria f ițelor 
democratice în alegeri.

Slmlon La2ăr,

Adună.i publice 
organizate de P.(.R. 
org. Baia-ae-Crlș-
Duminică 4 Aug. a. C., în co

munele Birtîn și Găstău și Marți 
6 August în com. Ciungani au a- 
rut loc mari adunări publice, 
organizate de Partidul Comu
ti ist Român, Org. Baia de Criș, 
Ia tare au participat un foarte 
numeros public.

La Birtin au luat cuvântul
Gligor Petru primarul comu- 
hei, și tov. îonescu Angliei sec
retarul Org. P. C. R. Baia de 
Criș.

încercarea reacțiunii Jeț a tur
bura adunarea prin fostul șef 
de cuib legionar studentul Faur 

N a eșuat I țărănimea și în spe
cial femeile, l-au huiduit, spu
nând că s’au sătutat de vechile 
jpinciuni.

Adunarea s’a terminat printrio 
yie manifestație de simpatic la 
adresa guvernului dr. Pefrp. 
Ciroza.

La Căstău au luat cuvântul 
Jude Petru primarul com'tneî și 
tov. îonescu Anghel, scoțând în 
evidență grija ce o poartă ță
rănimii guvernul dr. Petru OrQj 
za și arătând drumul pe care 
jtrebue să meargă țărănimea, pt 
a-și putea apăra drepturile câ
știgate.

La adunarea dela Ciungani, 
Amos Turuc notarul corn. Vața 
de Jos și tov. îonescu Anghel 
au vorbit despre trecutul de lup
tă al țărănimii noastre șt despre 
(„Importanța unității dintre mun
citori șî țărani”.

Și aici ca și în celelalte părți, 
țărănimea și-a luat angajamen
tul că va duce cu liotărîrc lufîâa, 
împotriva reacțiunii, pentru bi
ruința definitivă a Blocului Par
tidelor Democrate în alegeri.

AMuncă conștientă
E-.hipe de elevi al școlii Tech. 

Ind. din Petroșani, In dorința de 
a vedea tara refăcându-se, con- 
trlbue flecare după posibilitatea 
iui, la refacerea ți prosperitatea 
tării.

Astlel elevii: Cuzincu Mlhri, 
Zubcu Gavril, Sâtboreanu Alex. 
și alții, au lucrat voluntari In mină, 
ajutând cu brațele lor tinere și 
for(a lor de muncă la vindecarea 
rănilor războiului.

O altă echipă formată din elevii: 
Bobar Gheorghe, Sedlacec losll, 
Nicula Romulus, Crainic Ioan și 
Piro^co Rudolf, lucrează In timpul 
liber la uq locuitor din comuna 
Dărănești care își reface gospo
dăria după atâția ani de război.

Constatăm cu bucurie că elevii 
Șc. Tech. din Petroșani au înțe
les chemarea timpurilor și își sa
crifică timpul liber pentru conso
lidarea libertăților câștigate, aju-

RAȚIILE ALIMENTARE
și industriale la cari au drep
tul salariații dela economate

Comisia de alrijare a aprovizionării economatelor, a stabilit ra
țiile de alimente pe cire patronii sunt obligați să le distribuie sala
riații or prin economate pe anul 1946—47 astfel:

I. Articole alimentare:

Pentru muncitorii forestieri rațiile

Lucratori 
Sub

terani
Kgr

Lucrători 
Grei

Kgr.

Lucrători 
oblș- 
nulți 
Kgr

Funcțio
nari mem 
brii fam.

Kgr.
Vegetale 2 1,500 1 ,0,500

Grăsimi: Animale .... 1,500 0,750 0,500 0,250
Carne: Lun„r . . . . 4,500 3,600 2,400 1,250
Afumături lunar .... 1,500 0,750 0,500 0,250
Conserve anual .... 6 4 2 1
Zahăr lunar......................... 2 1,500 1,250 1
Marmeladă anual .... 3 2 1 0,500

II. Cereale:

Pâine zilnic.......................... 1,050 0700 0,525 0,350
Mălaiu zilnic.......................... 0 150 0,100 0 075 —
Făină gospodărie lunar . . 0,750 0 750 0,750 0.500
Paste făinoase lunar . 0,750 0 750 0,750 0,500
Gris lunar.......................... 0,450 0,450 0,450 0,300
Orez, arpacaș șl crupe după

posibâitățl......................... 0,750 0,750 0,750 0.500

III. Produse dirijate: -

Fasole anual .................... 12 8,400 6 4,800
Mazăre anual.................... 8,400 6 4,800 3,600
Linte anual......................... 1,200 0,900 0,600 0,240
Pește anual......................... 1 0 750 0,500 0,300
Ouă anual.......................... 12 buc. 9 buc. 6 buc. 4 buc.
Laote anual.......................... 150 litri 120 litri 90 litri 75 litri
Brânzeturi anual .... 15 kgr. 12 kgr. 9 kgr. 6 kgr.
Unt......................................... după posibilități

1
IV. Produse libere:

CarLfi anual.................... 150 kg. 120 kg. 100 kgr. 80 kgr.
Ceapă aoual ................... 15 „ 12 „ !0 . 8 .
Varză anual.......................... 20 „ 15 . 12 B >0 ,
Zarzavat anual .... 50 R 50 . 50 , 50 .1.
Miere anual......................... 0,200 0 200 0,200 0,100
Prune uscate anual , . . 3 2 1 0,500
Nuci anual.......................... 3 2 1 0,500
Fructe proaspete .... 55 55 55 55

•unt acelea 
tegoiia muncitorilor grei. Dcasemenea ie poate da 
piua pentru randament peste normal.

V. Articole pentru gospodtrle:
1. Lemne anual: Necăsătorit! 2500 kgr., căsătoriți cu copil 

5000 kgr., căsătoriți fără copil 3500 kgr.
2. Săpun lunar: Munci murdare fl toxlme 0,500 kgr., munci 

obișnuite 0.250 kgr.
Sare lunar: 3 kgr. pentru famll'e.

VI. Articole pentru ImbrAcAmlntc :
ȚeiăL ti pentru îmbrăcăminte 6 metri după necesitate. 
Albituri dublu lat 6 metri.
Ciorapi anual: 6 perechi. 
Pânzeturi pentru leng rle: 10 metri. 
Ață diferită: 2000 metil.
încălțăminte: 1 pereche bocanci șl 1 pereche pantofi sau ghete.

3.

1.
2.
3.
4. 
5 
6. 

iând guvernul prin munca și spri
jinul brațului lor tânăr.

Căzut Yn 
câmpul muncii
Miercuri 31 Iulie a. c. la De

poul de locomotive C. F. R. din 
Slmerla, s’a petrecut un grav 
accident de muncă, In urma că
ruia bravul muncitor, tov. Hălălal 
Grlgore, a încetat din viață.

In timp ce lucra într'un canal 
de reparații, sub o locomotivă, 
tov. Pop Vasile a deschis din 
greșiiă robinetul de golire a apei 
din locomotivă, opărindul complect 
pe tov. Hllălai Grigore,

Internat In grabă la spitalul 
C. F. R. Simeria, în stare foarte 
gravă, după 4 zile de suferințe, 
în ziua de 4 August a. c. victima 
a încetat din viată.

înmormântarea a avut loc Marți 
6 August în corn. Coșlarlu jud. 
Aibă, unde avea domiciliul, fiind 
condus la cimitir de tovarășii lui 
de murcă.

prevăzute la ca- 
50°/e dln rații In
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Delegația Română a sosit la Paris 
Albania, Egiptul, Mexicul fl Cuba vor fi Invita
te sft-țl expunâ punctele de vedere asupra 

tratatului de
PARIS. — Delegația româ

ni la conferința de pace în 
frunle cu d. Gheorgfae Tătă- 
rescu vicepreședintele consi
liului de miniștri și ministrul 
afacerilor externe a sosit Du
minecă la Paris,

Din delegație mai fae parte 
tov. Gb. Ghtorgblu-Dej, mi- 
alstrul Lucrărilor Publice și 
Comunicațiilor; Ștefan Voitec,

Comlsiunea de experțl n’a ajuns la un acord 
asupra Trlestulul

jugoslav de a se sîabili liber pe 
acest teritoriu.

«
PARIS. — Cu prilejul unei 

întrevederi avute cu dl. Byrnes 
dl. De Gasperi, șeful delegației 
italiene, a propus amânarea so
luționării problemei Triestului 
pentru anul viitor.

LONDRA. — Ocupându-se de 
cuvântarea rostită Sâmbătă de 
dl. Gasperi la conferința de pace 
ziarul Daily Worker afirmă 
hotărîrile privitoare la Triest 
pot fi amânate cu Un an.

LONDRA. — Conferința 
pace dela Paris a liotărît Luni 
dim. să învite Albania, Egiptul, 
Mexicul și Cuba să-și exprime 
punctele de vedere în ședințe
le plenare asupra procctului tra
tatului de Pace cu Italia.

LONDRA. — Experțli numiți 
de Consiliul Miniștrilor de E- 
jfterne pentru redactarea proec- 
tului de statut al regiunii Triest 
au anunțat că toate încercările 
de compromis cu fost epuizate 
fără să Se fi putut ajunge Ia 
acord.

Proectul Angliei șl Statelor U- 
nite prevede ca Triestul să fie 
pus sub autoritatea Națiunilor 
Unite.

Proectul sovietic prevede ca 
[Triestul să fie pus sub autori
tatea Consiliului de Securitate 
al Națiunilor Unite.

Delegația sovietică mal cere 
deasemenea retragerea imedia
tă a trupelor aliate din Triest, 
o alianță vamală cu Jugoslavia 
și dreptul pentru orice cetățean

Oelegațla Bulgari a sosit ia Paris
'PARIS. — Delegația bulgară dintele consiliului de minîștrî 

la conferința de pace condusă de bulgar, a sosit Duminecă seara 
dl. Kimon Ghcorghieff, preșe- la ParÎ9.

Comunicatul delegației de fruntași Jaburfșt; 
britanici care a vizitat Uniunea Sovietică

MOSCOVA. — Părăsind U- 
niunea Sovietică delegația frun
tașilor laburiști britanici condu
să de dl. Flarold L asiei a dat pu
blicității următorul comunicat:

„Am venit la Moscova pentru 
a promova relațiile cordiale din
tre popoarele Uniunii Sovietice 
și Marți Britanii.

Părăsim Moscova sperând cu 
încredere că țelul misiunii noa
stre af os’t încununat cu succes.

Ne înapoiem în Anglia con
vinși că prietenia dintre Uniunea 
Sovietică și Marea Britanie va

Prlmtiia comun»! Balomlrul de Câmp
Nr. 623—1946.

Pub icaț une
8e aduce h «unojHn(ă publică, că 

In ziuă d 25 August 19.6 la oiels 10 
dlmine.rta la locebil PrimJrie! Bc omi- 
rui de Câmp, se ține licitat 3 P blicâ, 
In couformliate cu dispoz'țiiinile art 
88—110 din L. C. P. pen u procura
rea m-’t'riiluMil lemnes nec.sar con- 
stru rll unui pod p utltor p ste Mure;, 
șl anume:

1. 10 (zece) trur.chl de brad cu 
dimensiunile 12 m șl 0 im. lungime 
șl 28—30 cm. g oslme la capâlul 
subțire.

Brlomlrul deCâm»,la II Aug, 1946, 
Primar, N. far,

Rvrim Vilde«n Mlrcea Slmlon.

Lucrările conferinței de pace

dela Paris

pace cu Italia
LV

ministrul Educației Naționale; 
Lucrcțiu Pătrășcenu, ministrul 
Just ției; Ion Gh Maurer, sub
secretar de stat I» Comunica
ții; Lotar Ridăieanu, minist
rul Muncii; d. Mihail Ralea, 
Ambasadorul României Ia 
Washington ; general D. Dă- 
mAceansi subsecr» tar de stat 
al Armatei de Uscat; Eugen 
Filoti, F orlca Bagdasar ș. a.

că 
nu

de

deveni din zi în zi mai puterni
că, ajutând atât pacea lumii cât 
și țelul nostru comun”.

„Graiul Nou“ despre politica d-lui lullu Maniu 
fată de U. R. S. S.

Sub titlul «Domnul Iuliu Manlu 
in lumiua faptelor" șl sub sem
nătura Iul I Zviagliln, „Graiul 
Nou* publică în numărul tău de 
eri un lung articol cooperat po
liticii președintelui partidului na
țional țărănesc.

Ziarul direcțiunii politice a gru
pului de trupe ale Azmllei Roșii 
■e ocupă îndeosebi do afirmațiile 
făcute de d Manlu tn discursul 
rostit la ședfnla comitetului cen
tral executiv al pj> tldulul națlo- 
nal-țVănesc, fn eaie d-sa a de
clarat că a boslt momentul să 
desmintă cu ajutorul faptelor ca
lomnia că ar fl împotriva Uniunii 
Sovietelor.

Di-păce respirge afirmația că 
Încă din 1939 guvernul național 
țărănesc a Inițiat tratative cu So-

Declarațiile D-lui Dr. Petru Groza
Președintele Consiliului de Miniștri referitor la atitudinea Româ

niei fată de Conferința de Pace
nind dela acest adevăr, declar în 
numele guvernului nostru 
mătoarele

Politica trădătoare a clicilor 
fascisto-antonesciene susținută 
de partidele „istoric®” a aruncat 
România în brațele imperialis
mului hitlerist și a asociat-o la 
unul din cele mal sângeroase 
războaie de jaf și totropire, 
jâzboiul împotriva Uniunii So
vietice, aducând-o astfel în sta. 
re de război cu Marii Aliați.

Ca urmare a luptai sale hotă- 
rîte, poporul a răsturnat regimul 
dictatorial antonescian șî 
smuls România din ghiarelei 
Germaniei "hitleriste Iar după 
proclamația M S. Regelui din 
23 August 1944 asupra rupturii 
pu Germania hitleristă, a decla
mației de război împotriva ace- 
gteia și a trecerii României de 
partea Aliaților, a «Sus România 
în tabăra Națiunilor Unite și f-a 
dat posibilitate ca diviziile eî să 
înainteze cot la cot cu Armata 
Roșie până la nimicirea deplină 
A mașînei de război hitleriste.

începând dela 23 August 1944, 
România a încetat de a mai fi 
un satelit al agresiunii, devenind 
fân aceaslă zi o forță combativă 
țn războiul de eliberare dus de 
Națiunile Unite iar după 6 Mar
tie 1945 a făcut eforturi și mal 
marț, mohilizându-și toate resur
sele.

Aceasta este situația în care 
România se prezintă înaintea 
conferinței de pace.

Apărarea Intereselor Româ
niei la conferința de pace este 
încredințată guvernului fîostru 
de concentrare democratică (gu
vern care cuprinde acele forțe 
politice care au luptat în mod 
consecvent pentru răsturnarea 
regimului antonescian, pentru e- 
șlrea României din războiul cri
minal clesLanțuit împotriva Na
țiunilor Unite și pentru alatura- 
tea României la lupta Națtuijllof 
Unite.

Sarcina noastră principală e- 
ste ca pacea pe care o dorim) 
6ă fie durabilă și dreaptă. Por- 

videle pentru a stabili raporturi 
de bună vecinătate, sprnând că 
d. Manlu „csle croat cu r«II- 
țatca* — „G aiul Nou" trece ia 
revistă fazele polidee străbătute 
de România dela 1940 la 1944 șl 
îl s lutnza șt f I opoziției Iu lu
mina (fl.riiJ nglmblui dk .torial.

Articolul Iul Zvia^țhli con
chide astfel:

.Acetica «uni faptele re-de caro 
caracterizează politica Iul Manlu 
și a partid dui să ■ față dc U. R.
S. S Co se poate deci ‘.pune 
unul om, care in <umha unor a- 
■einenea fapte, «o duelară In auzul 
lt.mil Inlugl prietenul „trsdlpoiiai' 
al Uniunii Sovietelor? I s poate 
scurte numai un sl-gir lucru, că 
Uniunea Sovit. tlcă nu poate lua 
în serios asigurările de p-lelenle

Bf-

Dl. Dr. PETRU GROZA
1 Pe baza coztibuției 

militare și economice pe ca
re a adus o ca începere d'lo 
23 August 1944 In lupta 
împotriva Mtlfirfomutal, Ro
mânia este fa drept sdl ce
ară și să obțină recunoaș- 
ten a calității sale dt țară 
cobeligerantâ de parte~ Na 
țiunilor Unde.

2. In consecință, România 
este in drept să ceară și să 
obțină o imbunâțățlre esen
țială a condlțiurulor privito
are la limitarea armamentu
lui forțelor sale armate.

3. Reparațlnnile și restitui
rile cerute în proectul trata
tului de pace tn plus față de 
prevederile Convenției de Ar
mistițiu Ivor avea ca urmare 
nu numai faptul că România 
va ajtBge repedă în situația 
de a nu patra 
nească dar șl 
vedea distrusă 
economie.

4. Pentru ca
pestă reface economia națio
nală și (ă fie Iu stare ->ă îndepli
nească cot d țiuniie tratatului de 
pace, trebue :ă dispună da între
aga libe tate a politicii sate eco
nomice. De a cea România trabue 
să ceară șl să obțină înlăturarea 
sthrrf țiunilor art. 30 care preve- 

din partea aceluia care a salutat 
războiul Împotriva U. R. S. S l-a 
susținut, a coioborat cu regimul 
fascist, a ocrotit șl continuă că 
ocrotcas ă rămăjlțck fascismului 
sdrobtt. Tocmai ia „prietenul* de 
tea 5a d-lu.l Meniu no gândim când 
spun m: „Fercșic. ne Doamne dc 
prieten), că de dușmani 6 krlm 
cir guri* I

LONDRA. — Din ca za grevei 
neoficiale a lucrătorilor clcla uzi
nele de gaz, o parte din străzile 
Londrei au fc st Luai seara în 
tntuncik complect. 

de introducerea automată la rela- 
țlunile noastre economice cu stră
inătatea a dauzel tîa.țiuuel celei 
mai favorizate, pe tru toate Nați
unile Unite.

Arest lucru este cu atât mal 
necesar cu câi introducerea cla
uzei națiune! cc'e mii favorizate 
In tratatul de pace, nu are ți nici 
nu poate avea nici o legătură cu 
războiul deplin terminat.

5. In chesdunea regimu
lui dunărean, considerăm că 
acessfă problemă nu poate 
fl soluționată prin tratatul de 
pace. Ea treboe rezolvată 
printr’o conferință la a cărei 
încheere să paiiic'pe numai 
țările riverane ale Dunării.

6 In chestiunea granițelor, ți
nem ti ne exprmîm adânca re
cunoștință și mulțumire pef.tr u 
încadrarea Ardealului de Nord 
în granițele României democrate.

Confirmând granițele R'miânJel 
la Est și Nord așa cum au fost 
stabilite fa mod definițiv prin Con
venția de Armistițiu, proectul tra
tatului d« pace rezolvă șl pro
blema granițelor latre România 
și Bulguia.

Guvernul român consideră să 
deschiderea prublemH granițelor 
Io 1913 Intra Bulgaria șl Româ
nia nu a fjst opera poporului 
român cl a unor aventurieri im
perialiști. Da scum Înainte se 
creiază condițlunile desvoltării 
pașnice a poporului uostru și a po
porului bulgar șl a unor relații 
amicala folositoare șl k-floritoare,

nă le îndepli- 
că ea își va 
întreaga sa

România să-și v.

MOSCOVA. — Fostul am
basador chinez In Uniunea 
Sovietică Intr’o alocație ținatâ 
la Yananl a criticat politica 
gavernulul chinez. „In prezent 
— a declarat el — noi ne 
târâm orbește după Statele 
Unite. Aceasta înseamnă pier
derea oricărni prestigiu al 
Chinei*.

In continuare, el a vorbii 
călduros despre Uniunea So
vietică.

*
HEtESINKI. — Ccnfd rstfa Ge
nerală a Muncii din Finlanda a 
cerut guvernului finlandez să 
rupă relațiile cu guvernul Fran
co.

♦

VARȘOVIA. — Membrii de
legației de fruntași laburiști bri
tanici care au vizitat Moscova, 
au sosit Luni la Varșovia unde 
vor rămâne timp de trei zile 
ca oaspeți ai' partidului Socia
list polonez.

*
In zona sovietică dc ocupație 

din Germania volumul producției 
de mărfuri fabricate se ridică la 
35 la iută față de cel dinainte di 
război, In timp ce tn zonele occi
dentale aceit volum ae ridică a- 
b a ia 25 la sută.

Imprimeria județului Hunedoara D. va 669—1946.


