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In alegerile care vin \
REACȚIUNEA TREBUE SDROBITA DEFINITIV
căci numai astfel putem asigura pacea $1 întări democrația în tara noastră 

a declarat tov. MUJIC MIHAI în marea întrunire de Joi a P. C. R. la Deva

TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMÂN! 
TRĂIASCĂ FRONTUL UNIC MUNCITORESC! 
TRĂIASCĂ VICTORIA BLOCULUI PARTIDELOR 
DEMOCRATICE IN ALEGERI! JOS REACȚIUNEA 
MANISTO-BRĂTIEN1STĂ!

In ecourile ocestor lozinci patriotice eșlte din pltpturllt oțellte 
de muncă ale bravilor comuniști din Valea-flulul, (we întotdeauna 
au fost tn fruntea luptei pentru libertate șl o viață mal bună a 
poporului, s’au trezit Joi dlmtneața cetățenii mal Intărzlați ai Devei. 
Comuniștii din Valta-Jlului sunt p'lmil la datorie, care vin să par
ticipe la marea adunare publică a Partidului convocată de organi
zația orașului șl plasei Deva.

Iacă din primele ore ale dimi
neții, liniștea bătrânei cetăți Deva 
este Împrăștiată deuralele lor care 
când izbucnesc din sutele de 
piepturi deodată, străbat văzdu
hul până’n depărtare.

Pe măsură ce soarele — care 
astăzi pare mal strălucitor ca ori
când — se ridică mândru pe bolta 
cerească, freamătul orașului în 
sărbătoare crește șl el treptat- 
treptat.

Din cel: două părți ale orașului și 
dinspre gară, sosesc mereu mun
citori, țărani, Intelectuali, din toate 
colțurile județului cari vin in nu
măr mare să «culte cuvântul 
Partidului Comunist, partidul lor. 
Comuniști din minele de cărbuni 
din Valea J'ului ca șl din minele 
de fier din Ghelar, metalurglști 
d'L Hunedoara, Cllan, din Cuglr, 
Orăștle, bravi ceferiști din Slme- 
rla, muncitori dela ,,Derubau“, 
țărani care au venit drum îede- 
lungjt pe j s, numeroși latelec- 
tuall, toți își strâng mâna laolaltă 
cu ocazia acestei întruniri.

Pe fețele lor negricioase brăz
date de grijile și suferințele din 
Fecut poți citi zâmbetul bucuriei 
ce o simt azi Din privirile lor de 
foc d'n care țâșnesc fulgere de 
mâale, dia glasuri!»- lor de tunel, 
se vede ura neîmpăcată împotriva

LA 23 AUGUST SE VA DA 
o largă amnistie penală

Cu prilejul zilei de 23 August 
a c., o<j3tâ cu împlinirea a doi 
ani dela marele act istoric, va 
apare o iio'.iR si larga amnistie n 
numeroase fapte [ nalc.

In acest sens se lucrează la 
ministerul Justiției un procct de 
lege care urme iza a fi supiț, 
spre aprobare consiliului de 
miniștri și apoi prezentat spre 
semnarea M S. Regelui.

Proletari dig toate țările uniți-vă!

K5pj
t

dușman al 
la auzul

Uniri din

asupritorilor șl exploatatorilor de 
erl. Gura întredeschisă, pumnii 
strânși încleștați, ne arată voința 
lor oțilită de a învinge, ne dau 
certitudinea că lozinca strigată cu 
atâta foc: „VOM LU?TA ȘI 
VOM ÎNVINGE I* va fi îndeplinită, 
„Vom lupta șl vom învinge 1“ Cu 
această credință pornim la luptă 
și cu ea vom câștiga bătălia ce 
6e desfășoară. Să tremure uneltele 
negre ale reacțiunii I Să se’nfloare 
tot ce este dușman al celor ce 
muncesc, tot ce rste 
libertăților poporului, 
acestui strigi11

E ora 10 30. Piața
Deva freamătă de mulțime. Cetă
țenii formând o massă compactă 
Io fața tribunei așteaptă cu ne
răbdare să audă cuvântul Parti
dului nostru.

In momentul când conducătorii 
iubiți al Partidului se urcă la tri
bună, masa de cetățeni pare elec
trizată. Strigătele șl uralele de 
simpatie la adresa Partidului nos
tru nu mai contenesc. „Trăiască 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, abia se aude un 
glas mai subțirel din fund și um
ble încep din nou să se reverse 
valuri-valuri. „GHEOR-GHIU-DEJ 
„GHEOR-OHiU-DEJI* sacadează 
mulțimea Inti’un singur glas ca

o seric -de grațieri și ie
de pedepse pentru cei 
condamnați definitiv.

fi exceptate dela această

Decretul va cuprinde dease- 
inenea 
duceri 
rămași

Vor 
amnistie condamnările pentru 
speculă ilicită sau sabotaj 
nomic.

Deasemeni, decretul de 
nistie, grațiere și reduceri 
pedepse, va excepta o serie de 
fapte încadrate în codul penal

cco-

am- 
de
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REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

DEVA
STR. DECEBAL Nr. 3
— TELEFON 293 —

Taxa pojtaLi plAtlti In numerar 
oanfbrm aprobării Dlreo^unal

Generala P. T. T. Ir. 217.902 I 946

până la urmă să termine „ANA- 
LUCA TEOHARI l“„ANA-LUCA- 
TEOHARII"

Tov. Mujic Mlhal

In tribună, pe lângă membrii 
biroului Regional în frunte cu tov. 
Mujic Mlhal secretarul Comitetu

Către \ Z'
Comitetul Central al Partidului Comunist Român 

București

Azi 15 August la Întrunirea publică convocată de Par
tidul Comunist Român, populația orașului Deva și comuniștii 
din jur, se angajează a* lupte ptntru reconstrucția țării 
șl ptntru sdrobirra definitivă a reacțiunii condusă de cli
cile manisto brătieoiste.

Nu vom precupeți nici un efort pentru reușita forțelor 
democratice în alegerile ce vin, asigur&ndu se prin aceasta 
desăvârșirea democrației și progresul întregului popor.

Trăiască Partidul Comunist Români
Trăiască Victoria Blocului Partidelor Democratice In 
alegerii

— Continuare tn pag. 2 —

| Prin munca unită a muncitorilor șl funcționarilor |

Adunarea Generală a Sindicatelor Unite Miniere 
din Gura-Barza șl Crlsdor a eliminat elementele 

reacționare din Comitetul Sindical
Marți, 13 Aug. a. c. a avut loc 

la Gura-Barza o ședință plenară 
a Sindicatului Unit al muncitori 
lor minieri dela exploatările mi
niere ale Soc. „Mica" din Oura 
Barza ți Crlșcior, la care au luat 
parte cca. 3000 muncltoil șl func
ționari, salariat! al societății.

După ce tov. Pleța Gh preșe
dintele Sindicatului deschide șe
dința, muncitorii șl funcționarii 
protestează împotriva menținerii 
unor elemente reacționare aflato 
în Comitetul Sindical, cerând ime
diata lor Înlocuire.

Muncitorii au respins energic 
propunerea făcută de dlr. g-rală 
din București a Soc. „Mica** de 
a numi ca director general al ex
ploatărilor Gura Barza șl Crișcior

Citiți In 
pag. IV.

Lucrările 
Conferinței 
de Pace 
dela Paris.

lui Regional, mai iau loc tov. Popa 
Emil, membru în Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
d. Dr. Augustin Almășan, prefec
tul județului Hunedoara șl alții.

In momentul când tov. Ilie 
Gheorghe secretarul organizației 
orașului și plasei Deva deschide 
metlogul anunțând scopul acestei 
Întruniri, mulțimea intonează so
lemn „Internaționala", cântecul 
drag al celor ce muncesc din lu
mea întreagă.

Cuvântările
Tovarășul Ilie dă cuvântul apoi 

țăranului Viran Sabin care aduce 
salutul organizației județene a 
Frontului Plugarilor. Urcarea Iul 

C, Magdatin 
Continuare tn pag. 3-a

pe fostul director ing. Uimanu 
Octavlan, cerând definitiva Iul eli
minare din cadrele societății. A- 
cesta era mutat disciplinar și fu
sese alungat de muncitorii din 
regiunea Brad pentru incapacitate 
în muncă ți pentrucă a sabotat 
interesele muncitorilor, contrar 
angajamentelor pe care și le 
luase.

In continuare s’a cerut insis
tent ca Ing. Nlcolaescu Valentin, 
ing. Neagu loan și subing. Cri- 
șan, democrați și technicieni ve
rificați, — înlăturați din serviciu 
de către direcțiunea sabotoare — 
să fie rechemați în lucru, Iar hu
liganii să fie concedlațl.

A luat apoi cuvântul tov. llleș 
Nicolae, care, vorbind în numele

Marți, 20 August 1946

TINERII HUNEDORENI 
din brigada de reconstrucție 

„FILIMON SÂRBU" 
s’au întors din Jugoslavia

mareșalu- 
acelaș en- 
operii de

Cataclismul războiului care a 
însângerat și sdruncinat din te
melii continentul european, a lă
sat lacune care se resimt și, a oăr 
ror remediere formează preocu
parea de seamă a țărilor bân
tuite de războiul hitlerist.

Tineretul jugoslav împreună 
cu întreg poporul, plin de abne
gație și patriotismța fstat dâr^în 
fața puhoiului opresor al nazi
smului, dând exemplul, de pa
triotism prin felul cum a știut 
să reziste luptând și sacrificând 
pe cei mai buni fii ai lui, pentru 
eliberarea națională. Azi, sub în
țeleaptă conducere a 
luluj Tito, a pășit cu 
tuziasm, la realizarea 
reconstrucție a țării.
întreaga Jugoslavie s’a transfor 

mat într’un vast șantier.
Elanul de muncă constructi

vă a tineretului jugoslav, a gă
sit ecou și în inimile tineretu
lui din țara noastră și în conse
cință brigada de reconstrucție 
„Filimon Sârbu”, a purces cu 
entuziasmul solidarității care lear 
gă astăzi tineretul democrat din 
toate țările, să ajute în munci 
lor pe linerii jugoslavi. Formată 
din 61 de tineri progresiști din 
tot cuprinsul țării, timp de 30 
de zile brigada și-a împletit e- 
forturile de muncă cu ale tine
retului gazdă, lucrând la linia 
ferată care leagă, Barcika de Pa- 
novici, în lungime de,94 km'. 
Deși clupă calculeje inginerilor 
specialiști, construirea liniei ne
cesită un timp de minimum 6 
ani, prin voința de muncă a ti
nerilor pioneri ea este pe cal£ 
fie a fi redată circulației.

Soli ai prieteniei sincere din
tre tineretul nostru și cel ju
goslav, tinerii din județul Hune
doara, participanți la această 
muncă și anume: Bandy Vasile, 
Crișan loan, și,Jurca iarațian din 
Lonea și Jurca Ludovic din Pet- 
rila, s’au întors zilele acestea 
acasă aducând cu ei expresia

funcționarilor a arătat dece eBte 
necesară unificarea Sindicatelor 
— dciblnate pâaă acum de o 
anumită clică.

Tov. Receanu D-tru, arată ro
lul ți importanta Secției Cultu
rale Sindicale, chemând pe toți 
muncitorii ți In special tineretul 
să dea sprijinul lor acestei secții. 
Urmând la cuvânt tov. Radu Ni- 
colae, face o dare de stimă a- 
supra felului in care funcționează 
cconomatul Vorbitorul, arată că 
la Economatul Central din Bucu
rești al Soc. „Mica" un oarecare 
Ptra Ianovici sabotează prin ma
nevre criminale, aprovizionarea 
exploitărllor prin economate.

Tov. pretor Radu Victor, adu-
Continuare In pag. 2-a



2 ZORI NOI

PENTRU MUaOlll

Activitatea culturală a UFAR-ulul 
din Petroșani

Sfaturi pentru plugari

Pregătirea $i uscarea legumelor
Fiecare gospodărie are o ab

solută nevoe de legume de tot 
felul în tot timpul iernii până la 
noua recoltă din primăvară. Pen
tru aceasta e bine să ;Se știe cum 
trebuiesc păstrate legumele "pen
tru a nu fi expuse stricăciunii.

Deoarece conțin o mare canti
tate de apă, ca să poată fi pă
strate un timp îndelungat, le
gumele au absolută nevoe de 
uscare.

înainte ca ele să fie expuse 
la uscat, trebuiesc bine spălate 
curățate de pământ și lemnoase 
și tăiate mărunt acelea care tre
buiesc — cum sunt bureții, etc

Spălatul e bine să se facă în 
apă curgătoare, bazine sau că- 
tzi, pentru a fi cât mai bine cu
rățate Dacă sunt cantități mai 
mari de legume, cei cari au po
sibilități de procurat mașint de 
spălat speciale e bine (să le spe
le cu ajutorul acestora.

In timpul spălatului și cură
țatului se îndepărtează legumele 
prea maci sau stricate.

Uscarea legumelor la soare 
în aer liber, nu este recomnda. 
tă pentrucă uscarea se face a-

Viața cooperatistică

ACTIVITaTED COOPERATIVEI 
„Cărbunele" din Lupenl

Cooperativa „Cărbunele” din 
Lupeni, a luat ființă din iniția
tiva Partidului Comunist Româv 
în colaborare cu sindicatele : Mi
nier și Textil, cu scopul ca mup- 
citorii din mine și fabrici să fîe 
aprovizionați cu produse alimen
tare și industriale la un preț re
dus, ceeace s’a și realizat.

lată progresul acestei coope
rative dela înființarea ei și până 
în prezent:

A pornit la muncă cu 625 
membri, având un capital total 
de 6 250.OOo Iei și astăzi acea
stă cooperativă înscrie un ca
pital total de 100 milioane lei/cu 
170o membrii.

Numai dela 1 Mai și până în 
prezent această cooperativă1 a Idi- 
stribuit produse alimentare și 
îmbrăcăminte în valoare de pe
ste 20o de milioane lei care pc 
piață ar fi costat cu 40 — 50 la 
sută mai scump.

Aceasta este marele rol al co
operativei, de a înlătura inter
mediarii și speculanții, îmbună
tățind astfel viața celor care 
muncesc.

Cooperativa „Cărbunele” a 
cărei gestiune este condusă de 
tovarășul Boroș, ș’a îndeplinit 
în limita posibilităților economi
ce de azi, marea misiune. Spe- 
rămi că așa cum la începutul 
muncii lor tovarășii care conduc 

nevoie, și în acelaș timp ele 
se descompun la suprafață, se 
înegresc și își pierd gustul șî a- 
roraa lor naturală; se prăfuiesc, 
se murdăresc și de cele măi 
multe ori ele se infectează cu! di
feriți spori sau ouă de insecte 
din cire cauză se și strică ușor.

Pentru uscatul la Isoare legu
mele se întind în straturi sub
țiri pe foi de tablă, pe hârtie, 
pe acoperișuri de șindrilă, pe 
mese Sau tărgi făcute din scân 
dură. In timpul nopții și pe timp 
de ploaie, legumele se adună 
și se așează întinse la adăpost.

Ciupercile se întind pe sfoa
ră la soare. După ce se vestejesc 
pentru uscarea lor definitivă, se 
introduc în cuptor-

Pentru uscatul la soare se pot 
folosi geamurile dela răsadnițe, 
așezându-se cu fața la soare. In 
interiorul cutiei de răsadniță le
gumele sunt întinse pe rogojini, 
gratii făcute din lemn etc., în 
straturi subțiri- După ce s’au a 
șezat legumele, geamurile dela 
răsadnițe se ridică în mod alter
nativ adică unul din față unul 
din dos, pentru a se asigura o 

această cooperativă, au știut 
să-și facă datoria, vor ști și de 
a|ci înainte șfî ducă la bun sfâr
șit toate operațiunile cooperati- 
ce, spre binele muncitorilor și 
muncitoarelor din fabricile și 
minele dela Lupeni.

ANUNȚ.
Primim educatoare pentru 

copii penfru colon'a Săcel, 
fată serioasă, absolventă a 
6 c’ase secundare.

Sa'ar 100 000 lei, plus în
treținere. A se adresa la 
Apărarea Patriotică Deva. 

ANUNȚ
Muncitorii mineri angajați ai Societății 
.Mica* Brad, anunță pe aceasti cale 
pe toți ș, ferii șl proprietarii dc camloa- 
n: de transport cari doresc să fie an
gajați împreună cu mașlnl'e lor de 
către societatea .Mica" pentru tran
sport de muncitori să sc adreseze de 
urgență Slndi râtului Unit Minier din 
Crlșclor.

Cine a găsit
o cheie lurgă pe o verigă, rog ei o 
aducă fa Administrația „Zori Noi", 
str. Decebal 3, contra buni re
țin )4 li

ventilație puternică. In felul a- 
ceasfa pe timpul căldurilor, le
gumele se usucă în 2 zile, dând 
un produs mai curat și Superior 
din punct de vedere al calității.
Uscarea legumelor se mai face 

în cuptoarele de pâine, siste
matice etc. asupra cărora o să 
revenim în numărul viitor.

Activitatea echipelor culturale 
V-ale Apărării Patriotice
\

Contîhuându-și activitatea la 
Sate, echipele culturale ale Apă
rării Patriotice din Deva, în co
laborare cu Reg. 3 Transmjs!iuni 
și Compania de Jandarmi recru
ți, au vizitat Duminică 11 August 
a. c., comunele Buruieni și Șoi- 
muș.

Dl. Subl. Sore dela Reg. 3 
Transmisiuni, într’o documen
tată cuvântare a evidențiat a- 
devăratul caracter al democra
ției, precum și rolul pe care îl 
are armata democrată în lupta 
pentru consolidarea democrației 
în țara noastră. A mai vorbit dl. 
sergent Grămescu din partea, 
companiei de jandarmi, anali-

Decretul lege privitor la alegerile 
pentru adunarea deputatllor

Urmare din Nr-ul trecut

j) acei cari vor intra cu armă 
In s .la aieger lor sau în curtea 
localului de vot, în afară JdeOțnjifi- 
tari însărcinați cu paza.

Art. 61. Se vor pedepsi cu 
închisoare corecțională dela' 1 l(a 
2 ani și cu amendă dela 50o mii 
— 2 milioane lei, precum și cu 
pierderea dreptului de a fi ale
gător sau ales timp de cinci ani.

a) tipografii care refuză să 
imprime buletinele de vot îna
intea altor lucrări sau cari nu 
predau în termen buletinele im 
primate;

b) acela eare însărcinat fiind 
a primi, a număra sau a de- 
sputa buletinele, va fi sustras, 
adăugat sau alterat buletinele de 
vot saa va citi alte nume sau 
liste decât cele votate;

c) acei care prin violență vor 
influența votul unui alegător sa[u 
îl vor obliga să se abțină dela 
vot;

d) acei care prin ultraj sau 
violență asupra membrilor bi
roului electoral s’au a secțiunii 
de votare vor face să întârzie 
sau Să împiedice operațiunile e> 
lectorale;

e) acei care vor iconfraveni țdis- 
pozițiunilor art. 8.

Art. 62. — Răpirea sau dosi
rea urnei oH a dosarelor Șau 

k in ziua de 10 August, a. c., 
în sala Cazinoului Muncitoresc 
din Petroșani, a avut loc un fe
stival artistic dat de secția cul
turală a U. F. A. R.-ului din lo
calitate In cuvântul de deschi
dere prietena învățătoare M’a- 
reș, a subliniat necesitatea ridi 
cării nivelului politic șt cultural 
al femei, - care sub regimurile 
trecute a fost total ignorată, 
pentru ca în felul acesta ea să 
poata deveni un factor puternic 
în lupta de democratizare și 
progres a țării

Programul a început cu „Im
nul Minerilor” executat dc corul 
dirijat de Pr llie Barbu, după 
care au urmat recitări, dansuri 

al

ar-

zând caracterul democratic 
jandarmilor actuali.

A urmat apoi programul 
fistic compus din Imono'ioage, re
citări humoristice și o comedie 
foarte reușită cu bază instructi
vă care a fost executată cu mul 
tă pricepere și a delectat mult 
publicul.

La sfârșitul spectacolului 
preotul comunei Soimuș și-a e- 
xprimat mulțumirea și speranța 
într’o colaborare strânsă și per
manentă între țărani și organi
zația Apărării Patriotice, spre bi
nele întregului popor pentru 
triumful forțelor democratice în 
țara noastră.

actelor privitoare la alegeri, se 
va pedepsi cu închisoare dela 
3 la 5 ani și cu amendă dela 
500 mii -- 1 (milion lei, cum Și 
cu pierderea dreptului de a fi 
ales sau alegător timp d!e 5 ani.

Art. 63. — Complicii, tăinui- 
torii, instigatorii și favorizato
rii la infracțiunile prevăzute de 
această lege, se pedepsesc ca 
și autorii principali.

Art. 64.- -Infracțiunile prevăr 
zute dc această lege sunt de 

competența tribunalului.
Punerea în mișcare și susține

rea acțiunii penale se va putea 
face de partea vătămată, Mini
sterul public sau 20 alegăto
ri.

([CAPITOLUL VIII
Dispozițiuni finale și tranzito

rii i i
Art. 65. — Domiciliul electo

ral al cetățenilor, pe timpul cât 
se hflă sub ann'e, este în loca
litatea unde își are sediul per
manent sau temporar unitatea 
militară sau serviciul în care 
sunt încadrați, chiar dacă sunt 
înscriși în registruLelectoral al 
comunei unde domiciliază. Ei 
vor fi înscriși din oficiu în lista 
iclecțorală a unității'sau Serviciu
lui respectiv; listele electorale ’a- 
stfel întocmite se vor preda bi
roului electoral al circumscrip-

(C4attaMr« la a-rul viitor) 

populare și exotice, în cadrul 
cărora s’a evidențiat mica și ta
lentata coreografă „Sanda Pa- 
veliu”. In continuare au urmat 
solo și njuzică instrumentală.

In încheere s’a jucat o piesă 
teatrală în a cărui interpretare 
s’au remarcat: Furdui, M'ony șj 
Paul Luchiar. Acest festival ar
tistic constituie încă o dovadă 
de grija și interesul U. F. A. 
R -ului, pentru munca de ridi
care și luminare a 'masselor po
pulare.

Tinerii hunedorenl 
d'n brigada de reconstrucție 
„Fillmon Sârbu" s’au întors din 

Iugoslavia
(Urmare din pagina l-a) 

unei desăvârșite prietenii între 
tineretul celor două popoare, ci
mentată în zilele de muncă co
mună și nopțile de tabără.

Pentru neprecupețitul efort dș 
care a dat dovadă în tot timpul 
muncii tânărul Bandy Vasile din 
Lonea, a fost decorat, atribuin- 
dui-se titlul de erou al muncii și 
o diplomă, primind și două mari 
albume cu vederi care ilustrea
ză eroicile lupte de partizani a 
tineretului jugoslav.

Prin această dinstincție, s’a 
consolidat și mai mult solidari
tatea internațională a tineretului, 
car<^ dacă până mai eri, alimen
tat cu otrava șovină și ațâțătoa
re la ura de rasă a fascism'ului, 
(nu, a lucraț în 'colaborare și [bună 
înțelegere, astăzi strâns unit sub 
steagul democrației, pășește vi
ctorios pe drumul sănătos și 
luminos al desvoltării spre prog
res și civilizație.

Adunarea generală
a Sindicatelor Unite

Miniere din Gura Barza 
și Crișcior

— Urmare din pag. 1. —

când salutul populației plasei 
Brad, scoate tn evidență realiză
rile guvernului Dr. Petru Oroza, 
arătând apoi la ce servește uni
tatea sindicală.

A urmat apoi complectarea co
mitetului Sindical — descomplec- 
tat în urma eliminării elemente
lor reacționare — adunarea g-rală 
alegând pe tov. Betea, funcționar, 
ca vicepreședinte al Sindicatului 
Unit, iar ca membrii pe tov-ii: 
irg. Mogoian Franclsc, conduc
tor minier Clama, șei minier Cos- 
ma Petru șl funcționarul technfc 
Hlrăguș, iar din partea funcțio
narilor administrativi pe tov. 
Popa Alex.

Adunarea a luat sfârșt intt’un 
spirit de unitate șl solidaritate 
sind cală, prin intonarea de către 
toți cel p . mti a „Internaționa
lei", Imnul unității tuturor celor 
ce munceic Radu V efor.

Vând butoaie vechi
pentru vin de 900 șl 700 
litri la 500 lei litru.

Ase adresa la bodega 
Marinescn Deva.
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IN ALEGERILE CARE VIN
UE SDROBITA DEFINITIVREACȚIUNEA TRE

— Urmare din pag. 1. — 
Văran la tribună prilejuește o vie 
manifestație a frățietății ce există 
Intre muncitori și țărani, care ani 
dearâadul au fost ațâțați de .is
torici* unii Împotriva altora ca 
să poată fi mai bine exploatat!. 
.MUNCITOR 1 ȘI ȚĂRANII VOR 
INVbGE TOȚI DUȘMANII* 
strigă mulțimea sacadat iar când 
vorbitorul spune că alianța dintre 
muncitori și țărani va fi pe vecie, 
aplauzele șl urale e mulțimii se 
transformă in delir.

Vorbește apoi tov. ing. Clsli- 
chl dela întreprinderile .Derubau* 
arătând poziția Partidului Comu
nist Român fată de intelectuali și 
interesele comune pentru care a- 
ceștlea trebuie să fie strâns uniți 
cu muncitorii și cu țăranii, să nu 
mal fie ca în trecut uneltele o- 
preslunll împotriva muncitorilor 
șl țăranilor. Mulțimea sacadează 
acum : .Muncitorii cu țăranii și 
cu intelectualii*!

Cuvântarea rostită de tov. MUJIC MIHAI,
Valea-Jiului a P.

Cetățeni, cetățene î Tovarăși I 
Vă salut în, numele Regionalei 

Valea Jiului, a Partidului Co
munist Român (Aplauze, ova
ții)-

Scopul întrunirii noastre de 
azi este ca să" lămurim poziția 
Partidului Comunist față de a- 
Iegerile parlamentare

Partidul nostru merge în a- 
legeri alături de celelalte par
tide democratice pentru asigu
rarea victoriei democrației șî 
sdrobirea reacțiunii.

Lupta se desfășoară cu dâr
zenie între două forțe. De t 
parte se a'flă forțele democrației 
care luptă pentrul ibertate, pen- 
♦ru pace, pentru o viață1 'mai' bu
nă și fericită pentru întregul po
por, iar de cealaltă parte se âTlă 
clica reacționară care urmărește 
să pună din nou lanțurile robiei 
pe spinarea poporului român.

Ducem lupta Împreună cu 
întregul popor

Se apropie timpul când po
porul roman se va îndrepta spre 
urne și își va desemna reprezen
tanții săi în parlament, pentru 
ca acolosă-i apere interesele A- 
ccști reprezentanți vor merge 
în parlament cu un angajament 
de muncă față de popor, angaja
ment concretizat în platforma- 
program a Blocului Paradelor 
Democratice.

In platforma-program nu sunt 
promisiuni Blocul Partidelor De
mocratice nu vine cu promisiuni 
cum făceau „istoricii” în trecut 
până luau voturile iar dupâ a- 
cea când poporul cerea o bucată 
de pâine îi dădeau gloanțe iar in 
loc de libertate, închisori, lagă
re, carcere. Platforma-program, 
este un program! de muncă, care 
asigură bunăstarea și liniștea în
tregului popor (Aplauze) .

yVfunca și lupta noastră o du
cem împreună cu întreg popo
rul întregul popor dorește pa
re și o viață mai bună ji do fa

la cuvântul apoi tov. dr. Far- 
caș, avocat din Petroșani, care 
vorbește In limba maghiară.

Ia momentul când la tribună 
se ridică pentru a lua cuvântul 
tov. Mujic Mlhal secretarul Co
mitetului Regional Valea-Jiului al 
Partidului Comunist Român și 
membru supleant in Comitetul 
Central al P. C. R., aplauzele, 
uralele și ovațiunile mulțimii de
vin delirante. Un grup — parese 
din cei din Valea-Jiului — dă 
semnalul și mulțimea într’un sin
gur glas sacadează: .MU
JIC I MU-JIC'I

,Vă salut în numele Regiona
lei Valea-Jiului a Partidului Co
munist Român* pronunță tov. 
Mujic Mlhai și ropotele de apla
uze șl urale izbucnesc din nou. 
Tov. Mujic își continuă apoi cu
vântarea sa fiind deseori între
rupt de ropote de aplauze șl o- 
vațlunl ale celor prezențl.

C. R.
ceea luptă împotriva acelor care 
iarăși vor să provoace noui răz-

Reallzarlle de până
Sarcina noastră acuml este să 

depunem eforturi cât mai mari 
în lupta pentru consolidarea de
mocrației, să refacem țara di
strusa de bandiți (mulțimea sa
cadează „Vom mări produc
ția!”). Datorită faptului că Par
tidul nostru a mobilizat în ța
ră toate forțele democratice s’a 
reușit ca să se instaureze la câr
ma țarii la 6 (Martie 1945,jguver- 
nul Oroza. (Aplauze. Mulțimea 
sacadează: „Pentru Oroza vom’ 
lupta”!). Acest guvern a dat 
dovadă că-și îndeplinește sarci
nile și angajamentele luate în 
fața poporului Guvernul Oroza 
cu ajutorul Partidului Comjunist 
care a mobilizat muncitorimea, a 
înfăptuit reforma agrară, luând 
pământul dela moșieri și împăr- 
țindu-1 țăranilor (Aplauze).

Prin încrederea acordată de 
Uniunea Sovietică acestui gtt 
vern, am recăpătat Ardealul de 
Nord, In afară de aceasta, mii 
și mii de prizonieri s’au întors 
în țară din Uniunea Sovietică 
înainte de încheerca tratatului de 
pace (Aplauze. Mulțimea saca
dează : „Stalin și poporul rus, 
libertatea ne-au adus”)

Uniunea Sovietică văzând a- 
nul trecut greutățile în care ne 
sbatem, starea grea, economică în 
care ne aflăm din cauza secetei, 
nc-a dat grâu, porumb, materii 
prime, locomotive, vagoane, ca
mioane, vapoare, etc Pentru ce? 
Pentrucă a avut încredere în 
guvernul Oroza, pentrucă gu
vernul Oroza este sprijinit de 
popor, pentrucă guvernul Oro
za muncește pentru interesele

Partidul nostru cel mal hotăr’t luptător pentru libertate
Guvernul Oroza ne-a asigurat 

libertatea pe care ne-a adus-o 
Armata Roșie (Aplauze înde
lungate).

Pentru libertate, scumpii no
ștri conducători au suferit zed 
de ani de închisori și temnițe, 
tov. Oheorghiu-Dej, Ana, Luca,

S’a încheiat 
încă o zi de luptă
E ora 12 30. Cuvântarea tov. 

Mujic s’a terminat. Acum se ci
tește telegrama alcătuită de cetă
țeni, care va fi trimisă Comite
tului Cential al Partidului Comu 
□ist Rumân. Mulțimea aplaudă, 
ovaționează aprobând lupta dreap
tă a Partidului nostru, alăturîn- 
du-se la această luptă.

Metingul s’a terminat. Cetățe
nii se ÎDdreaptă spre casele lor. 
Cei din alte localități venlțl cu 
trenul formează o coloană al că
rei cap se Întinde până aproape 
de gară iar coada abea se urneș
te din pleață.

Astfel s’a încheiat în capitala 
județului Hunedoara încă o zl 
din lupta poporului român pen
tru pace, libertate și o viață mal 
bună. _ C. Magdalin

secretarul Regionalei

boaie, cum sunt Mâniu și Bră- 
tianu. (Jos cu ei).

acum, garanție pentru viitor
poporului. '

Poporul Uniunii Sovietice, 
Oeneralissimul Stalin (Aplauze 
și urale îndelungate. Mulțimea 
sacadează „Sta-lin ! Șta-lin” 1) 
nu ne-a reproșat cele făcute de 
Antonescu pe câmpiile ruse, te
roarea, jafurile, schinjuirile, 
pentrucă nu poporul român este 
de vină ci -acel cairio a fost execu
tat călăul Antonescu, și susfi 
nătorii lui, clicile luî Manîu șî 
Brătianu. (Jos cu ei).

Guvernul Oroza a dat drep
turi egale naționalităților con
locuitoare. (Aplauze).

Guevrnul Oroza a făcut îm
preună cu muncitorii, țăranii și 
intelectualii, poduri, căi ferate, 
ministere, școli și casc distruse 
în Moldova, a,îmbunătățit traiul 
acelor care muncesc ,în limita 
posibilităților.

Guvernul Oroza a asigurat 
țarii relații de strânsei cgături 
cu Uniunea Sovietică, a reluat 
legăturile cu Statele Unite, Ma
rea Britanic, Franța, Jugoslavia, 
Bulgaria, Ungaria și celelalte 
țări democratice și a rupt legă
turile cu Spania fascistă, cu 
Franco, călăul poporului spaniol 
(Jos cu el).

Guvernul Oroza a dat drep
turi tineretului și femeilor (A 
plauze puternice îndelungate^.

Astăzi când la congresul de
la Brașov se discute probleme 
le tineretului, unde acesta își va 
hotărî soarta, tineretul trebuc 
să se unească într’o forță pu
ternică și să stea alături de Par
tidul nostru pentru a ajuta la 
sdrobirea reacțiunii.

Teohari (Aplauze îndelungate șî 
ovații sunt adresate de murțime 
conducătorilor Partidului no- ) 
stru). Sute și sute de tovarăși 
comuniști, luptători antifasciști 
au fost închiși și au murit în în
chisori în urma schingiuirilor 
căpătate la siguranță. ”

Astăzi avem liebrtate și în 
deplină libertate ne aruncăm în 
luptă pentru a sdrobi pe acei 
bandiți care ne-au ținut în lan
țuri închiși și ne-au asuprit zeci 
și zeci de ani.
£ Peste 600 mll mambrl are

Partidul comunist a fost â- 
cel care a denunțat pericolul fas
cist Partidele „istorice” au pre
ferat însă să colaboreze cu le
gionarii, hitleriștîî șî toțî bandi
ții iar pe comuniști î-au aruncat 
în închisori pentrucă ei simțea 
că Partidul Comunist care este 
hotărît să lupte contra asuprito
rilor, le va pune capăt.

Partidul nostru are as'tăzi 
peste 600 000 membri recru
tați d>n muncitori, țărani, in
telectuali, scriitori, technicie- 
ni, savanți, medici, artiști, ca
re au intra*5» n Partidul nostru 
pentrucă au găsit drumul jiust 
pe care-i [conduce Partidul no
stru, pentru interesele între
gului popor.

Partidul nostru din zi

Uneltirile
Astăzi când se pune proble

ma refacerii țării, redresării eco
nomice, reacțiunea sabotează a- 
ceastă operă.,Din punct de vede
re politic, sabotajul urmărit de 
reacționari este ca mizeria să 
crească și să’fie aruncată în spi
narea guvernului Oroza dar noi 
știm a cui este vina că suntem’ 
flămânzi. lEste a acelor bandiți 
care ne-au asuprit și exploatat 
ani dearândul fără nici o milă.

După ce demască politica de 
învrăjbire națională dusă de cli
cile reacționare „istorice” Iov.

înainte pentru câștigarea victoriei
Tov. Mujic continuă:
In alegerile care vin, reacțiu

nea trebuc sdrobită definitiv 
căci numai astfel putem asigura 
pacea și să întărim democrația? 
în țara noastră. (Aplauze înde
lungate).

Strânși uniți într’o forța pu
ternică să depunem toate efortu
rile pentru mărirea producției, 
pentru refacerea țării, Căci nu
mai prin muncă și luptă putînr 
asigura un viitor mai bun țării 
noastre.

Luptând hotărît și ducând o 
muncă de lămurire în masse, 
vom câștiga bătălia alegerilor și 
sdrobind reacțiunea vom întări 
pacea și democrația făurind o 
Românie liberă, fericită, demo
crată și independentă.

îndeamnă și pe simpatizanții 
noștrii și întregul popor să lup
te împreună cu toate forțele de
mocratice pentru realizarea plat- 
formci-prograin care este un 
program național în interesul 
clasei muncitoare și al întregu
lui popor.

înainte pentru câștigarea vic
toriei 1

Trăiască victoria Blocului P. 
Democratice î)i (alegeri! (Aplauze 
și Ovații îndelungate. Mulțimea 
sacadează: „Vom învinge în a- 
legcri” I Strigăte: „Trăiască re
construcția țării I Trăiască alian

Partidul Comunist este cel 
mai hotărît luptător pentru li
bertatea și lovește crunt în acei 
bandiți cari încearcă să ne ră
pească libertatea (aplauze)

partidul nostru
în zi se întărește pentrucă 
luptă hotărît pentru cauza ce
lor ce muncesc în toate do 
meniile.
[Mai sunt încă oameni căro; 

ra nu le place libertatea pe 
care o avem no'- Aceștia sunt în 
tabăra reacțiunii. Cine se Ascun
de în această tabără? Toți acei 
care nu vor binele poporului, 
care sunt dușmanii poporului: 
clica moșierilor expropriați, ban
cherii și fabricanții reacționari. 
Pe acești bandiți i-au luat sub 
aripa lor Maniu și Brătianu îm
preună cu legionarii și fașciștii. 
Reacțiunea văzând că-și pierde 
terenul de sub picioare se dedă! 
la cele mai mârșave acte de te
roare. _ L J

reacțiunii
Mujic arată că Partidul Comu
nist a luptat și luptă contra a- 
supririi naționalităților conlo
cuitoare. ’ J

Vorbind despre politica e- 
xternă, tov. Mujic arătă sprij 
nul mare de care se bucură țarai 
noastră din partea delegației so
vietice la conferința de pace d®- 
la Paris- , j

Vorbind despre noua lege e-> 
lecforală, tov. Mujic a arătat în
semnătatea ce o are pentru po
por desființarea senatului, acest 
cuib de moșieri și reacționari;

ță între muncitori, țărani și In
telectuali). ;

Trăiască Partidul Comunist 
Român I (Aplauze și urale în
delungate).

Trăiască Comitetul Centrat 
al Partidului Comunist Român I 
(Ropote de aplauze, urale și o 
vațiuni îndelungate).

Comoensatll 
acordate „Uzinelor de Fler 

ale Statului" din 
Hunedoara

Prlntr’o decizie a comisariatului 
general al prețurilor, se acordă 
„Uzinelor de Fier ale Statului* din 
Hunedoara, o compensație, pen
tru acoperirea pierderilor ce re
zultă din aplicarea prețurilor de 
vânzare prevăzute ta decizia Nr 
995 din 23 Marile a. c.

Această compensație va fl plă- 
tilă uzinelor de către Odesier pe 
bază de livrări efective la deconta
rea facturilor.

Plățile ie vor efectua din fordul 
de compensare pentru unelte agri
cole a Odesferulul.

un deln !0n 220 W. 
VOlH și dela 20-4'» A. chiar 
dacă este in stare d: n 1 ț orare.

A se adresa la admm strațla 
ziarului. »_j
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Nota zilei
Delegația română a expui la 

conferința de pace dela Paria 
punctul de vedere al României a- 
sup a proectulul Iritatului de pace.

Reprezentantul guvernului Ro
mâniei per tru prima oară după 
război a căpătat posibilitatea de a 
lua cuvântul la o mare conferință 
internațională. In Istoria Rcmâniei 
postbelic* această zi va ocupa 
un loc de seamă. In aceaită zi 
pentru întâia oară a răsunat vo
cea nouei Românii care a rupt-o 
hotărât cu trecutul.

In această zi flecare patriot 
român cinstit a avut posibilitatea 
de a arunca cu mândiie o privire 
retrospectivă asupri drimului par
curs șl să spună: ,Dal Țara mea 
a făcut o alegere jună și poporul 
meu a procedat just fncredințându- 
și soarta guvernului democratic**.

Cuvântarea d-lul Tătărescu ss 
deosebește principial de discursul 
rostit de reprezentantul lialtel d. 
de Ossperl, cate nu a răspuns sa
tisfăcător la chcstlui ile ridicate 
In legătură cu apropiata Incheere 
a tratatului de pace.

După cum a menționat tn cu
vântarea sa Molotov, discursul 
primului ministru Italian a fost 
o Încercare de a ocoli chestiunile 
fundamentale ale renașterii italiei 
ca stat democratic șl n’a expri
mat tn pici o măsură dorința de 
a se de tolldarlza și condamna 
politica Imperialismului fascist.

Altfel a arătat declarația făcută 
de reprezentantul guvernului ro
mân care a exprimat v. ința Ro
mâniei ds ’-șI răscumpăra vina 
ce o poartă și de-a termina pen
tru totdeauna cu greaua moște
nire a trecutului. R:prezeniantui 
guvernului român a asigurat fn 
acela» timp conferința de pace că 
Româala va ști să Îndeplinească 
în mod conștlncios toate angaja
mentele care deeurg din tratat, 
că ea este animată de dorința de 
a reocupa șl menține locul ei tn 
rândul popoarelor dornice de li
bertate.

Voibind despre îngrijorarea gu
vernului român în legăturj cu 
diferite chute ale tratatului de 
pace dl Tătărescu a arătat în a- 
celaș timp că tratatul deschide 
calea unei colaborări pașnice șl 
armonioase.

Cuvântarea d-lul Tătărescu a 
dovedit că încrederea pe care 
Uniunea Sovietică o manifestă 
față de guvernul României s’a 
îodreplățlt.

Armata Roșie a adus României 
nu răzbunsre ci dreptste. Uniu
nea Sovietică a întins o mână de 
ajutor României, care a plătit pe 
calea renașterii sale.

Numai d ișmanil poporului rc- 
mân pot să afirme că în Româ
nia rracțlunra ,n frunte cu Manlu 
ar fi obținut condltlunl de pice 
mai bune decât R.mânla demo
crată.

Cuvâtarea rostită de reprezen
tantul Uniunii Sovietice Vâsirskl 
îmedlit după discursul d-1ul Tă
tărescu n’a lăsat nici urmă din 
această distracție de bâlci a firmei 
Manlu, Mihslache și Comp.

Caracter.tând drumul parcurs 
de România după 23 August 1944, 
Vâșlnski a expus poz'ția g-ivcr 
nulul se» leite in chestiunea cc n- 
pensărll daunelor pricinuite ds 
România în războiul dus alături 
de 0-rmanla împotrivi Națiunilor 
Unite. Ouvernul sovietic In a- 
ceaslă chestiune a ținut s:amă 
de economia națională a României.

La elaborarea proectclor trata
telor de pacr d^legipa sovletLă 
s’a călăuzit iu permanență de 
principi' I compensării parț ale a 
daunelor, respingând cererile eco
nomice de nrlDrlrplinlt ale celor
lalte puteri aliat-.

,A prezenta cereri imoosiblle 
de îndeplinit — a declarat Vârloskl 
r-z este tot atât de nedrept pe cât 
este de nerațlonai*.

Lucrările Conferinței de Pace dela Paris

BULGARIA IN FATA CONFERINȚEI DE PACE
PARIS. — In ședința de 

Miercuri dlm. a fost introdusă 
delegația bulgară.

Declarația guvernului bu'- 
gar este citită de dl Kullceff 
ministrul de externe ai Bul
gariei care arată că In pream 
bulul proectului de tratai Bul
garia este tratată drept satelită 
al Germaniei.

Ori, nici o armată bulgară 
n’a participat la agresiunea 
germană contra Greciei sau 
jugoslaviei. Trupele bulgare 
au Fost folosite numai ca trupe 
de ocupație șl guvernul bul
gar a ecupat cu ele numai 
anumite părți din teritoriul 
Iugoslav și grec și numai după 
ce operațiunile militare In a- 
cele regiuni fuseseră termi
nate.

Armata Bulgară n’a 
luptat pe nici un front 

hltlerlst
In al doilea rând, este a- 

devărat că guvernul bulgar 
a declarat război Angliei și 
Statelor Unite, dar s’a păzit 
de a trimite împotriva lor 
trupe bulgare. In al trei
lea rând un mare merit al 
poporului bulgar este acela că, 
In momentul cel mai critic 
al războiului din est, când se 
dădeau luptele pentru Stalin- 
grad, el a știut să reziste cu 
curaj presiune! formidabile a 
lui Hitler și nu a trimis nici 
un soldat bulgar împotriva

ALEGEREA COMITETULUI EXECUTIV 
al Federației Tineretului Democrat din România
Joi după amiazăfa avut Iod la 

Brașov alegerea comitetului c- 
xecutiv al Federației Naționale a 
Tineretului Democrat din Româ
nia. Au fost aleși următorii:

Amedeu Bădcscu din partea 
tineretului național-libcral (Tă
tărescu) Glieorghc Nichiti din 
partea tineretului plugăresc, Con 
stanța Crăciun din partea tinere
tului progresist, Anton Manca 
din partea Uniunii Tineretului 
Socialist.

LONDRA Picșcdintclc li
gii americane pentru o Palesti
na liberă a declarat că liga va 
intensifica eforfîtrilc sale pentru 
finanțarea și înlesnirea transpor
turilor de evrei în Palestina.

•
CAIRO. Nu s’a ajuns până 

in prezent la nici un rezultai fi
nal al negocierilor aiiglo-cgipte- 
ne.

•
IK’MBAY. Se,cred''că gu

vernul provizoriu format de 
Pandit Nclirti, va, lua puterea să
ptămâna viitoare

Armatei Rcșil. Armata bul
gară n’a luptat pe nici unul 
din fronturile coaliției hitlerfste.

Doresc totuși să precizez 
că poporul bulgar a luptat 
alături de aliați chiar din mo
mentul ocupării Bulgariei, or
ganizând o puternică mișcare 
de rezistență In spatele tru
pelor germane. Bulgaria are 
drept să fie considerată ca 
țară cobeligerantă.

Referindu-se Ia cererea 
Grec ei, de a i-se da garan
ții împotriva primejdiei unei 
viitoare ag esiuni, delegatul 
Bulgariei declară că Grecia 
pretinde un teritoriu in care 
nu se găsește nici un sat 
grecesc

Omagii aduse 
României

Delagatul Bulgariei aduce 
omagii Iugoslaviei noi șl Ro 
mâniei noi, care au renunțat 
la orice politică imperialistă. 
Dar guvernul grec nu mani
festă nici o dispoziție de a 
repara nedreptățile trecute. 
Suntem convinși — spune dl 
Kuliceff — că o astfel de po
litică nu este conformă cu 
adevăratele sentimente ale 
poporului grec, pe care po
porul bulgar a învățat să-l 
cunoască și să-l stimeze.

Oratorul mulțumește Uniu
nii Sovietelor, Angliei și Sta
telor Unite pentrucă au re 
nunțat la orice reparații de

După alegere, dl. Amedeu 
Bădescu a făcut un apel către 
toate forțele tinerești din Rom.> 
nia pentru a veni în rândurile 
tineretului democrat unit și pen
tru a lupta pentru reconstruc
ția țării și consolidarea democ
rației.

Noul regim al pâlnei
Subsecretariatul Aprovizionă- 

Irii a stabilit noul regim' «fl pâi
nii și al făinii, care se aplîcă, 
începând dela 16 August a. c..

[Morile țărănești vor măciiia 
grâul și secara cu extracție de 
100 la suia faină integrală Ele 
nu au voie să extragă făinră|,alb|ă 
Se interzice dcasemenca consu
mul făinei țărănești cernute.

Brutăriile vor fabrica pâine 
neagră d'.' 600 gr și pâine albă 
de 500 gr *

Pâinea se va vinde numai 
contra bon de cartela, in rații 
de 300 gr. pâine neagră sau 250 
gr pâine albii de persoană pe 
zi.

Pâinea va fi fabricată din făt- 
iiiă dcțgrâu s’au dinlr’iui ani tec 
de 70 la sută, făină de grâu $i 
30 la sută, făină de secară sau 
de cartofi

Este și rămâne cu desăvârși
re interzisa fabricarea produsc- 

războl In ceeace Ie privește. 
Socotește că este de necon
ceput, neîntemeiată și ne
dreaptă pretenția guvernului 
grec, față de Bulgaria. Nici 
o distrugere n’a fost comisă 
cu prilejul evacuării Traciel 
de către trupele bulgare.

Bulgaria ți regimul 
DunArii

Bulgaria este o țară dună
reană și este natural ca ea 
să fie interesată în gradul cel 
mai înalt în problema Dunării. 
Ea are dreptul să ceară o 
participare activă la controlul 
internațional al fluviului pe 
tot cursul lui.

Atitudinea guvernului iranian 
față da prezența trupelor 
britanice la Basra 

Declarațiile d-lul Ghavam Sultaneh
TEHERAN. — D. Gha- 

vam Sultaneh, președintele 
consiliului de miniștri, a de
clarat Miercuri unui repre
zentant al Agenției Reuter că 
prezența trupelor britanice la 
Basra (Irak) a Iritat opinia 
publică persană.

Referindu-se la declarațiile 
d-lui Hussein Ala, ambasado
rul Presei la Washington, ca
re a declarat că este posibil 
ca Persla să aducă chestiu
nea prezenței trupelor brita
nice la Basra In fața ONU- 
lul, d. Sultaneh a spus:

„Guvernul persan nu a luat 
încă nici o hotărîre în a- 
ceastă privință, dar nu pot 
ascunfe că atât poporul, cât 
și guvrrnul persan sunt ne
mulțumiți de prezența trupe
lor britanice Ia Basra. Misiu
nea păstrării ordine! In Ku-

lor de Cofetărie, paliserie, plă
cintărie și simigerie inclusiv 
chifle, cornuri și covrigi dju 
făină neagră sau albă.

In restaurante și localuri se 
va servi numai pâine albă. Con
sumul de pâine neagră e per
mis numai în restaurantele de 
clasa 3-a în baza unei aprobări, 
speciale a Oficiilor economice 
respective.

Prețul miiciniștilui a fost fi
xat la 460.000 lei vagonul.

Prețul făinii populare loco- 
nioară este de 618 lei kgr, ăl 
făinei albe 7.806 lei kgr., iar al 
tărâței 500 Ici kgr.

Pâinea n' agră dc 600 gr se 
va vinde ieri 480 lei lo o brutărie, 
iar pâinea albă de 50o gr cu 
3 4oo lei bucata.

Noile prețuri ,ca și noul re
gim al pâinii, a intrat în vigok 
re la 16 August a. c... , t. ,

La New-York 
s’a cerut evacuarea 
trupelor americane 

din China
NEW YORK.— Un număr 

de 36 membri ai învățămân
tului american au publ cat o 
declarație prin care cer re
tragerea imediată a trupelor 
americane din China.

In această declarație se spu
ne următoarele:

„ Noi profesor! ai univesî- 
tăților din Ntw-Yoik soco
tim că trebuește pus capăt 
situației actuale din China. 
In interesul Chinei unite și 
democratice, forțele ameri
cane trebue să fie imediat 
evacuate din China și orice 
ajutor financiar și militar dat 
Chinei trebue să înceteze, 
atât timp cât nu se va forma 
un guvern democratic de 
coaliție".

sistan (una din cele două 
provincii în care se află te
renuri petrolifere din sudul 
țării) nu a fost servită.

Politica mea externă ră
mâne neschimbată: prietenie 
reciprocă cu toate națiunile.

Doresc să întrețin cele mai 
bune relații de pr etenle cu 
Marii Trei bazată pe recipro
citate și respect mutual. Dar 
cimentarea unor asemenea 
relații prietenești este posi
bilă numai dacă puternicii ve
cini al Persiei se abțin să se 
amestece în afacerile noastre 
interne. Poporul persan tre
bue să rămână stăpân al de
stinului său“.

Delegația laburistă 
care a vizitat Uniunea So
vietică s’a întors la Londra

LONDRA. — Misiunea de 
amiciție trimisă de partidul 
laburist în Uniunea Soviete
lor și care se compune din 
d-nii Harold Laski, Harold 
Clay șl d ra Alice Bacon, 
membrii ai Parlamentului, și 
din d. Morgan Phillps, secre
tar al partidului labuiist, au 
sosit joi la Croydon, după 
o vizită de 15 zile în Uniunea 
Sovietelor.

D-ra Al’ce Bacon a decla
rat ziariștilor, că au fost pri
miți cu o deosebită atenție 
de personalități de seamă, 
Inclusiv Generalissimul Stalin, 
pe care I au găsit „foarte 
um n, plin de umor șl cu un 
spirit viu“.

D nii Laski șl Phlllips au 
declarat că misiunea a fost 
foarte rodnică șl vizita foarte 
plăcută. Poporul rus a arătat 
dorința de a menține legătu
rile de cea mai mare amici
ție cu partidul lahurist.
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