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Proletari din toate țările uniți-vil

Pentru a veni în ajutorul mi
cilor gospodării țărănești până la 
3 ha la șes și 4 ha. la deal șl 
munte, se va avea în vedere la 
așezarea impozitului agricol ca, 
pentru aceste gospodării, sarcinile 
fisc»le să fie cât mai ușoare.

(Din. Platforma-Prestam.
a B ocalei Partidelor Democrate)

Iu fața a peste 20 mii de cetățeni veniți din toate părțile județului Hunedoara șl în prezența d. Primminislru 
Dr. Petru Groza a d-lor miniștri R. Zăroni și Octav Livezeanu, a avut loc Duminică 25 August la Deva

D*”mX!h>orn“SîS'mi“: Horia, Cloșca și Crișan
și împărțirea titlurilor de proprietate

Discursurile prietenei Elena Livezeanu, membră în C. C al F. D. F. R, al prietenului ministru Octav Livezeanu 
și al tov. Butariu Virgil, secretar general județe an al B. P. D.

Desvelirea monumentului lui Horia, Cloșca șl Cri șan și împăr
țirea titlurilor de proprietate a fost un prilej de mare săibătoare 
pentru populația județului nostru.

Lupta pentru pământ dusă de veacuri de Btrămoșii noștrii, luptă 
în care s’au jertfit mii de HI ai poporului, a fost încununată de succes 
prin venirea la putere a primului guvern popu'ir la 6 Martie 1945, 
a cărui primi grijă a fost de a di pământul în proprietate celor 
care îl muncesc.

Pentru plugarii din județul Hunedoara, județ cu o bogată tra
diție de luptă pentru pământ, s’ar putea spune leagănul acestei lupte, 
evenimentul împărțirii titlurilor de proprietate are o însemnătate cu 
atât mBi deosebită

De aceea plugarii dia acest județ organizați în partidul lor da 
luptă împreună cu celelalte partide și organizații democratice, au săr
bătorit așa cam se cuvine această zi de înălțătoare săibătoare.

Defilarea
Festivitatea a început prin tre

cerea în revistă a tuturor partl- 
clpanților, care defilează prin fața 
tribunei Instalată peste drum de 
Prefectură. Pe tribună ocupă Ioc 
d. prim-ministru dr. Petru Grozs, 
d. Octav Livezeanu, ministrul ar
telor, d. general Dumltrache, co
mandatul vânătorilor de munte, 
reprezentanții Blocului Partidelor 
Democrate din județ șefii autori
tăților ș. a.

Defilarea este deschisă de mem
brii comitetului județean al Blo
cului Partidelor Democrate care 
defilează in frunte cu tov. Gâr- 
bovaa, președintele comitetului, 
tov. Butariu, secretarul general 
al comitet' Iui șl d, dr. Augustln 
Al mă șan, prefectul județ «lui.

In apLauzsle îndelungate ale 
as stenței, apar în fruntea coloa
nei d. Romulus Zăroni ministrul 
agriculturii și d. Miroa Belea, 
secretarul general al Frontului 
Plugarilor urmați de un grup de 
plugul îa sbae naționale, după 
care vine o coloană de femei, 
îmbrăcate deasemensa în pitorești 
costume națlonsl-’. La mică dls-

In urma ploilor căzute în județ X

Aratul — desmlriștlrea — în ve
derea însămânjărllor de toamnă 

trebue să înceapă Imediat
După seceta cumplită din va

ra aceasta au căzut acum câteva 
zile în județul nostru ploi din 
abundență în regiunea Bradu
lui și intr’o canitate mai mică 
în restul județului

Deasemenea a plouat în cea 

tanță vin copiii orfelinatului Apă
rării Patriotice din Păclișa cari 
prlo voioșia și ținut) lor implecs- 
bllă tac o deosebită imptesle a- 
sistenței.

Vin apoi coloane compacte de 
plugari, încolonați pe plase. In 
frunte este plasa Dobra, urmată 
la mică distanță de platele lila,

Ministerul Lucrărilor Publice, șl Prefectura Ju- H 
dețului Hunedoara spuljină refacerea județului jk

500 milioane lei acordate de Serviciul Apelor 
pentru digulrea râului Sire’ — 80 milioane lei alocate 

de Prefectura Județului penttu refacerea drumurilor
Pe lângă fondul de 200 mi

lioane lei acordat de Ministerul 
de Interne în vederea refacerii 
șoselelor, a podurilor șî insti
tuțiilor publice, din județ Mi- 
nisterul Lucrărilor Publice Di
recția Apelor a abordat un nou 
fond de 50o milioane lei, pen- 

mai mare parîcț a Țării.
In urma acestor ploi bine

făcătoare, fiecare gospodar tre
buie să înceapă imediat arătu
rile desmirișterile — în ve
derea însămân'țărilor de toam- 
hă ce se apropie.

Orăștle. La un semnal muzica

militară tace. Defilează plugarii 
din comuna Băcia, Aurel V aicu, 

fru vasta lucrare de diguire a 
râului Strei.

Deasemenea Prefectura jtid. 
Hunedoara a alocat un fond de 
80 milioane lei pentru refacerea 
căilor de comunicație distruse 
din județ. Acest fond e£te uti
lizat pentru refacerea unnătoa- 
-elor șosele și poduri:

Reparația drumului județean 
Bcjan-Băița-Valișoara priit îm1- 
pietruire. Reparația podului Nr. 
11 de pc drumul județean Hu- 
ne’doara-Strei-Sângeorgiu. Con
struirea podurilor de lemn pe
ste zidurile existente din drep
tul km 0,891 0,940, și 
0,969 de pe drumul comunal 
Șoimuș-Boliolt-Toplița-Măgura.

Construirea de ziduri și apă
rătoare se sprijin din piatră și 
ciment pc drumulOrăștic-Săliștc 
dela km. 9 — 11.

— în lâodurlle căreia d. prlm- 
mlnlstru recunoaște pe fi ațele a- 
viatorului cu acelaș nume, — 
Ș bot, Vinerea, Oeoagiu, In frunte 

u muzica Simeriei depă care vin 
moții din rtgunea Brad îmbrăcați 
în costumele lor specifice, ur
mați la mică d stanță de tinerii 
prrgreslști din Munții Apuseni 
punând o frumoasă pancardă 
mare cu emblema Tineretului 
Progresist.

Iotro ordine peifeclă defilează 
țăranii șlț' muncitorii din Hune
doara. Urmează apoi o ganizațla 
Deva încheiată cu un grup de 
călăreți după care vin plugarii din 
Leșnlc, comuna lui Mlron Belea, 
Topllța-Mureș, Cerfej, Simeria, 
Șoimuș iar în încheere muncitorii 
întreprinderilor Derubau.

Din depărtare ■■ aud ecourile 
unei alte muzici. E muzica mine
rilor din Petroșeni care vine în 
fruntea unei noul coloane. In 
capul lor se remarcă un grup de

Construirea unei capre de 
lemn de brad pentru consoli
darea drumului județean Live- 
zeni-Câmpu-Lung-Neag km 
0,200 - 0,6oo.

Facerea fundației pc drumul 
județean Nădăștia Infcrioară- 
Nădăștnia Superioară.

CASA
Comunicatele Comisiei 

Centrale Electorale, au 
anunțat i Partidele unite, 
au cerut prin dl, luliw 
Manlu, ca semn electoral, 
o casM. Semnul s’a atri
buit.

Dela atribuirea acesta! 
semn încoace, furturile șl 
jafurile s’au întețit pe tot 
întinsul țării.

Anchetele efetuate de 
organele polițienești și 
jnndarmcrcștl, su dus toate 

ia constatarea, că hoții șl 
jefuitorii in cauză, sunt 
ascunși tn .casa* atri
buită .partidelor unite* 
— P. N. Ț. Măniu șl 
P. N. L. — Brătianu — 
deoarece această .casă* 
manlsto-brătenistă e o... 
casă dc hoți.

NU ÎNȚELEGE
La adunarea din 25 

August a. c. a B.P.D.-ulul 
din Deva, după ce coloa
nele de partlcipanți s’au

tinere îmbrăcate cu bluze albe, 
cravate și bssmale roșii. Ce Ioana 
care vine este mai compactă deoâl 
cele precedente, defilează într’o or
dine perfectă, prin fața tribunei 
salutând cu pumnul strâns. Co
loana pare nesfârșit de lungă. 
Printre fețele arse de soare ale 
țăranilor, se observă și fețe îne- 
grlte de praf de cărbune. Petro- 
ștnli sunt urmați imediat de or
ganizațiile democrate din Cilan, 
în aceeași ordine perfectă.

Urmează țăranii din plasa Pui, 
muncitorii forestieri din Baru 
Mare, apoi țărani și țărance din 
plasa Saimisegetuza îmbrăcați în 
portul național specific regiunii, 
coloana încheindu-se cu plasa 
Hațeg.

Ultimii apar minierii din Lupeni 
în frunte cu muzica lor, defilarea 
încheindu-se cu o delegație ds 
plugari și piugărițe din jud. Alba 
în costume naționale,

Desvelirea monumentului
Cu ultima coloană, se scurge 

spre piața Unirii șl întreaga asis
tență. Piața devine nelncăpătoare. 
Membrii guvernului cu greu tșl 
fac loc prin mulțime spre a ajunge 
la monumentul proaspăt ridicat. 
După oficierea serviciului religios 
se precedează la desvelirea mo- 
nomentului.

Meetingul
După desvelirea monumentului 

membrii guvernului și oficialitățUe 
se îndreaptă spre tribună. In acest 
moment, întreaga piață este o 
mare de capete pesta care, în 
adierea vântului, fâlfie mândra 

C. Mogdalln.
Continuare In pag. 2-a

COLȚUL ISTORIC

scurs mai bine de o oră, 
un fruntaș manlst local, 
se întreba ;

—.înțeleg oă au venit 
atâția oameni pentrucă au 
fost aduși cu forța, dar 
nu înțeleg dece strigă 
.Trăiască Guvernul Gro
za' ?

II lămurim noi.
Strigă pentrucă a in

tervenit aceiași forță care 
l-a adu». Forța convinge
rii.

Itan Ruawc
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Desvelirea monumentului martirilor țărănimii: 
Horia, Cloșca și Cnșan 

li împărțirea titlurilor de proprietate

Cuvântarea tov. Butariu Vlrgll
secretarul Genera Județean al B. P. O.

(Urmare din pagina l-a) 

faldurile drapelelor tricoloare Și 
roșii, sclipesc lozincile caie În
deamnă la luptă.

In momentul când primul mi
nistru Insolit de ceilalți membri 
ai guvernului și oficialități se urcă 
pe tribună freamătul mării de ca
pete Izbucnește într’o furtună de 
urale și ovațiunl.

Ia cuvântul d. Dr. Augustin 
Almășan, prefectul județului, ară
tând in cuvinte scurte însemnă
tatea zilei, după care dă condu
cerea metlngului tov. Gârbav»u 
președintele comitetului județean 
electoral al Blocului Partidelor 
Democrate.

Prima care vorbește este d-na 
Lungu Eleocora din partea Fede
rației Femeilor Democrate după 
care vorbește neînfricata luptătoa
re Elena Livezeanu dm partea 
aceleiași organizații. ÎMassele în
suflețite dc cuvintele d-nei (Elena

Cuvântarea prietenei Elena
Poate vă mirați că la o adu

nare vorbesc două femei dar 
rgâridi‘i-vl că de sule , și *ute 
de ani femeile nu și-au spus 
cuvântul, doar au muncit mult, 
s’au chinuit, au suferit, pentru
că au fost robite. Azi femeile 
și țăranii sC bucură de sărbă
toarea dvs. fiindcă s’a făcut 
dreptate și sclavilor care au de
venit stăpâni pe pământul pe 
care l-au muncit atâta amar de 
ani, se bucură și femeile că a 
căzut și robia lor, datorită gu
vernului de largă concentrare 
democratică dr- Petru Groza.

Prietene 1
lEste ziua când trebue să ne 

ridicăm fruntea, când trebue să 
ne oțelim hotărîrea de a lupta 
cu toate puterile noastre pen
tru a întări democrația în țara 
noastră fiindcă numai într’un 
regim de democrație ne putem 
bucura și noi femeile alături de 
bărbați, de toate drepturile și 
toate libertățile. Noi nu trebue 
să uităm că în țara noastră au 
mai fost la cârmă guverne ce 
și-au spus democrate, guverne 
care au tinut însă femeia în 
beznă, în neștiință, în suferința, 
în umilință, în nedreptate. Și 
noi femeile și dvs. bărbații, a- 
vem azi prilejul să judecăm oa
menii după fapte și nu după 
vorbe, după minciuni, după în
șelători'. Nu ne-om pricepe noi 
femeile în treburile politice dar 
știm1 'un lucru, că avem drept 
să întrebăm pe cei ce au gu
vernat țara până la 6 Martie 
1945 dece n’au făcut școli pen
tru noi și pentru Copiii noștri, 
dece nu ne-au dat posibilitatea 
ca să nu avem! atâtea milioane 
de faruri și bărbați care nu știu 
carte. Avem dreptul și avem și 
datoria să întrebăm pe acești 
foști conducători care au în
drăznit să vie din nou în fața 
noastră să ne mintă, să nețînșe- 
le. Să-i întrebăm dece n’au fă
cut spitale și dispensare unde 
să Vie poporul să-și caute sănă
tatea, avem1 dreptul să-i între
bam pe acești conducători dece

Li -ezeanu aplaudă, ovaționează 
îndelung. Spiritul ei convingător 
reușește numai decât sl capteze 
Întreaga asistență.

ne-au 'ținut în mizerie și nu ne- 
au creiat condițiuni mai bune 
să ne bucurăm și noi de viață, 
de civilizație și cultură, nu săȚie 
ție ca pe niște robi la muncă și 
mg și numai o mână dintre ei, 
o mână de trădători să se bu
cure de viață și belșug, să se 
oucure ae munca noastră.

Dasft vrem sA avem In că
minul nostru căldură, lumină, 
dragoste ți progres, atunci să 
votăm cu Blocul P. Democrate

jȘi iată femei, mă adresez îiț 
special vouă. Dacă vrem noi să 

avem în căminul nostru cald,Ură, 
lumină, dragoste, progres1, pros
peritate, atunci mâine când vom 
putea și noi pentru prima dată 
în 'țara noastră să ne spunem 
cuvântul, atunci să votăm ho- 
tărît guvernul, să votam Blocul 
Partidelor Democrate (aplauze, 
furtunoase) nu numai dintr’un 
sentiment de recunoștință față 
de cei care ne-au chemat la drep
turi dar dintr’o credință că apă
răm' viitorul copiilor noștri.

Reacționarii sunt acel care 
vor să ne întoarcă înapoi la' 
viața de necazuri, de lipsuri, de 
suferințe, de mizerid de robie 
fli noi femeile, mai ales fe-

După cuvântarea tov. Batiriu 
Virg‘1, ia cuvântul dl. ministru 
Romulus Zăcni. Vorbește apoi 
d ministru Octav Livezeanu, 
cari 6unt prin iț cu aceeași Însuf
lețire.

Seria cuvântărilor o încheie 
dl. prim-ministru Dr. Patru Gro- 
za. Dt.cursul plin de înțelepciune 
al președintelui Frontului Pluga
rilor avâ id cuvinte de îmbărbă
tare dar și de dojană se sfârșește 
în aplauzele șl ovațiunile intermi
nabile ale mulțimii.

La sfârșit, primul ministru în
mânează personal în aplauzele 
entuziaste ale mulțimii, titlurile 
primilor 10 împroprietăriți. ,SS 
știți că nu oricine a d»t acest 
pământ ci poporul prin repre
zentantul său, primul ministru r! 
poporului »și arătând că cei mulți 
dintre împroprietăriți sunt inva
lizi și văduve" și aceștia au plătit 
pământul" sunt ultimele cuvinte 
pe care primul ministru ie spune 
nouilor împroprietăriți.

Llvezeanu
meile, avem de ales: Isă ne în
toarcem înapoi la suferință s.au 
să mergem înainte, făurind o 
viață nouă copiilor noștrii.

Prietene!
Noi femeile trebue să' întă

rim democrația în țara noastră 
să apărăm pacea, pacea care 
trebue să fie dreaptă și dura
bilă pentrucă depinde de noi 
jnai ales dr inoi ifemejile —JfiiinicI- 
că suntem mai multe decât băr
bații — dacă copiii noștri nu 
vor mai cunoaște suferințele 
războiului, sau dacă vor trece 
și ei prin măcelul, mizeriile șî 
lipsurile pe care ni le-a adus 
nouă războiul. Depinde de noi 
dacă copiii noștri mâine ne vor 
binecuvânta că am1 știut să ne 
întărim democrația sau ne vor 
blestema fiindcă n’am știut să 
apărăm pacea viitoare, n’am 
știut să ne opunem tendințe
lor nouilor războaie.

Votblnd apoi despre prietenia 
între naționalitățile cbnlocuitoarc 
prietena E'ena Llvazeanu aspas:

Noi ca femei trebue să ne 
gândim că dacă popoarele con
locuitoare nu vorbesc aceeaș 
limbă ca noi,.mamele și femeile 
plâng și râd la fel și își hpană 
aceleași drepturi, indiferent de 
naționalitatea și limbă lor. Noi 
să nu cunoaștem decât un sin
gur dușman : dușmanii noștri ai 
tuturor, acei care vor să ne 
mintă, să ne înșe’le și să ne în
toarcă din nou la viața neagră 
de mizerie. Aceștia sunt dușma
nii noștri pe care noi femeile 
trebue să-i urâm de moarte 
Femeile sunt miloase cu cei 
slabi, cu cei în suferință, dar 
necruțătoare cu dușmanii lor.

Prieteni hunedorenl, 
femei șl bărbații

Cel trei bustari săpate tn 
bronz să fie nu numai pentru 
Dvs. cl pentru Întregul popor un 
Îndemn și hotfirlre la luptă pen
tru întărirea democrației, pentru 
păstrarea libertăților, pentru În
florirea șl progresul țării noastre.

In numele Comitetului Jude
țean al Blocului Partidelor De
mocrate și în numele Dvs. a tu
turor dați-mi voie să exprim 
bucuria și să salutăm prezența 
în mijlocul țărănimii și munci
torimii hunedorene a d-lui Prim 
ministru dr. Petru Groza, a dd. 
miniștrii membrii ai Guvernu
lui, veniți să asiste la desve
lirea monumentelor celor 3 eroi 
ai răscoalei țărănești din 1784 
a lui Horia, Cloșca și Crișan 
și la distribuirea titlurilor de ; 
proprietate, a celor:împroplrietă-/ 
riți prin epocala legiferare a re
formei agrare.

Prieteni I
- încercările țărănimii de a 

scutura jugul robiei, au fost de
se în cursul istoriei.

Toate aceste răscoale au 
culminat în nemuritoarea afir
mare a revendicărilor țărănești 
din anii 1784/85, în fruntea că
reia, împotriva ciocoilor de fe
lurite neamuri, s’au pus Horea, 
Cloșca și Crișan.

— La răscoala lui Horea nu 
a fost vorba de o răscoală cu 
caracter șovinist, îndreptată îm
potriva altor naționalități, ci a 
fost vorba de o răscoală cu ca
racter social, deoarece era în
dreptată împotriva asupritori
lor, împotriva grofilor maghia
ri, da și îmnotriva ciocoilor ro
mâni.'

— Țăranii au luptat eroic, în 
frunte cu conducătorii lor, însă 
forța, armefe, au fost de partea 
asupritorilor și r^xorău a Tost 
lichidată.

— Prin distribuirea titluri
lor de proprietate, celor 9.000 
de țărani împroprietăriți în ju
dețul nostru, s» răscumpără azi 
jertfele aduse de aceșfi 3 mari 
martiri ai răscoalei țărănești. 
Guvernul dr. Petru Groza a 
reațizat idealul pentru care ău 
murit în 1785. Horea, Cloșca 
și Crișan.

Dar această zi "de făurire a 
unei pagini de istorie, când Gu
vernul dr- Petru Groza reali
zează desăvârșirea Reformei A- 
grare, nu convine reacțiunîi.

— M'aniu și Brătianu, ace
ste mumii istorice, se pun dea-

Cuvântarea d-luî Octav Livezeanu 
ministrul Artelor

Desvelirea, celor trei busturi 
nu înseam'nă un sfârșit de lup
tă. Dimpotrivă, este numai urs 
popas de reculegere, numai un 
exemplu de felul cum înțelegem 
noi să cinstim: pe acei care s’au 
jertfit pe altarul luptei pentru 
drepturile țărănimii.

Țara noastră este plină de 
monumente care nu spun nimic 
dar monumente, pt. adevăra- 
ții eroi în slujba poporului n’au 
existat până acum. Fiecare oraș 
al țării noastre poartă câteva sta
tui despre care nici inscripția 
de pe ele nu mal amintește ceva.

Este o cinste pentru dvs. că 
a-ți împodobit orașul Deva cu 
aceste trei busturi. Ați dat o 
lecție acestor foști conducători 
ai noștrii care au căutat să! țină, 
tăcere adâncă în jurul faptelor 
eroilor. 

curmezișul în calea tuturor în
făptuirilor și reformelor sociale 
ale Guvernului.

Au spus-o și o spun și azi. 
că ei sunt împotriva reformei 
agrare, deoarece ei însuși fiind 
moșieri expropriați, luptă pen
tru menținerea privilegiilor lor 
de clasă moșierească luptă pen
tru readucerea în arena politică 
în viața noastră de Stat, a si
stemelor lor din trecut a meto
delor lor de guvernare, cu cen
zură, stare de asediu, de jaf, <fe 
oprimare și de închisoare.

împotriva acestor tendințe, 
poporul, muncitor și conștient, 
se ridică într’un singur bloc, v 
duce o luptă necruțătoare șî ju- 
sfa pentru apărarea și consoli
darea democrației și lichidarea 
rămășițelor fasciste din Țara 
noastră.

Iar azi când serbăm pe a- 
cești mari mucenici ai răscoa
lei țărănești din 1784, să ne 
luam angajamentul să ducem 
lupta cu toată hotărîrea pentru 
ca sacrificiul lor să nu fie za
darnic. f

— Moartea lor să ne fie pil
dă de înaltă conștiință, cetățe
nească și printr’o unitate de ac
țiune și spirit de colaborare să 
arătăm, că Blocul Partidelor De
mocratice printr’o armonioasă 
înfrățire a muncitorimii cu țără
nimea și intelectualii progresi
ști, este un organism: viu, care 
este singura chezășie a reușitei 
în luptă.

— Să facem ca amintirea a- 
cestei zile, să fie imbold driTup- 
tă și prilej de reînoire în voin
ța noastră de luptă, pentru li
bertate și democrație pentru li
chidarea rămășițelor fasciste, și 
pentru fericirea tuturor popoa
relor din această țară.

— Așa cum odinioară, mo
artea pe scaunul de fier, În
roșit de flăcări a lui Gheor- 
ghe Doja, ca și moartea de mai 
(târziu a lui Tudor Vladimirescu, 
așa și moartea năprasnică de 
tragere pe roată a lui Hprea, 
și Cloșca să fie pilde vii pen
tru poporuld ornic de o altă 
viață, în lupta lui împotriva a- 
supritorilor de tot felul și de 
toate neamurile.

După ce arată că această lup
tă a fost continuată cu succes 
de „Frontul Plugarilor” în 
frunte cu dl. Prim-ministru dr. 
Petru Groza, Belea, Zăroni, 
M'oga, ș. a. în alianță strânsă 
cu muncitorimea organizată d 
ministru al Artelor încheie spu
nând:

Fiecare dintre aceste trei bu
sturi să constitue pentru acei 
care azi încă nu s’au trezit o 
mustrare și când vor trece prin 
fața lor să lase rușinați capul 
în jos pentrucă n’au înțeles ni
ciodată sensul luptei acestor 
martiri.

Iar pentru dvs. un îndemn 
la luptă care n’a încetat și nu 
va înceta până când întreg po
porul acestei țări nu va fi pus 
în toate drepturile lui.
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VIAȚA POLITICI

Inaugurarea ■/ 
„CASEI ALEGATORULUI” la Deva

VIAȚA MUNCITOREASCA
Muncitorii din CSIan, repară uneltele țăranilor din corn. Chltld

Campania electorali ojganlzstă 
de Blocul Partidelor Democrate, 
caracterizată prin o intensă muncă 
de limurlre a cetățenilor asupra 
problemelor de guvernare, ee d»o- 
sebrșfe fundamental de cele pa
tronate de „Istorici', fn care țuica, 
bâta, samavolnicia ți celelalte 
.metode' tactice, ocupau loc de 
frunte.

La Deva, inaugurare» „Caiei 
alegătorului' a avut loc Duminecă 
25 August a. c. tn cadrul murei 
adunări populare, tn preztnța dlui 
Dr. Pefni Oroz» preț-dintele Con
siliului de Miniștrii, a d-lor mi
niștri : Romuius Zărrnl. Octav 
Llvezeanu, a oficialităților locale 
șl a reprezentanților B. P. D.

In ac-at scop, Blocul Partidelor 
Democrate, a Introdus In viața 
noistră politică, un nou mijloc 
de lămurire a cetățenilor, prin În
ființarea „Ciscl alegătorului.

Instalată independent de sediul 
B. P. D. ssu al partidelor sale 
componente, ,Ca»a alegătorului* 
stă la dispoziția tuturor cetățeni
lor. Aici, publicul doritor de In
formații, va avea la îndemână, 
fot materialul de care arc nevoe 
pentru o bună documentare.

Metodele .istoricilor', atât de

Decretul lege privitor la alegerile 
pentru adunarea neputatilor

Urmare din Nr-ul trecut

Când termenul va expira în- 
tr’o Duminică sau zi de sărbă
toare legală, instanțele judecă
torești și birourile electorale vor 
funcționa până la ora 18 din 
acea zi

Ari. 69. — Cererile și actele 
prevăzuta de prezenta ii ge sunt 
scutite dc orice taxe sau timbru

Art. 70. — Cheltuielile nece
sare pentru întocmirea registre
lor electorale, imprimarea cer
tificatelor de alegător i a pu- 
blicațiunilor de orice fel făcute 
în baza acestei legi, cum și pla
ta diurnelor magistraților și 
funcționarilor, sunt în sarcina 
Președinției Consiliului de Mi
niștri

Art. 71. — Pentru primele 
alegeri, registrele elector i]e se 
vor întocmi în termen de 2 luni 
dela publicarea prezentei legi, 
iar înscrierea în aceste registre 
se va putea face chiar după ră
mânerea lor definitivă, dar cel 
mai târziu.cu 2 zile înainte de 
data alegerilor

Întocmirea registrelor electo
rale și eliberarea certificatelor 
de alegător se va putea face 
și prin primăriile comunelor re
spective sub controlul biroului 
electoral

Art 72. - Numărul deputați- 
lor ce urmează să fie aleși în 
primele alegeri, potrivit dispo- 
zițiunilor art. 10, este cel prevă
zut în tabloul anexă.

Dat în București la 13 Iulie 
1016

MIHA-I
Ministrul justiției, 

Lucrețiu Pătrășcanu 
Nr 2219.

fructuoase pentru el, dar atât de 
samavolnice pentru poporul întreg, 
au fost înlăturate azi din vlpja 
noastră elesfotală, înlosuite fiind 
— de către guvernul Dr. Petre 
Groza, — prin lămurirea, ittfor- 
mirei ți educarea efât a memb
rilor ți simpatizsnților săi, Cât și 
a nsutri'or ți a oicilacțllor, tn 
ața fel, încât, fiecare să pășeașcă 
In fața urnelor pe deplin lămurit 
rsupra realităților țării noastre.

Campania (\ 
electorală

Duminecă, 18 Aug. a c 
a avut loc ta comuna Riș- 
cullța o mare întrunire pa- 
blică organizată de comite
tul local al B. P. D.-alal.

Au vorbit: prietenul no
tar Miclafla Aurel, tov. Luca 
Sabin, prietenul Lupa Petra 
președintele F. P.

Adunarea a luat sfârșit 
într’o atmosferă £e viu en- 
tuelasm, partlclpanțll laân- 
du-șl angajamentul de a 
dace lupta alături de a gu
vernului D'. Petra Groza.

Tablou de numărul deputaților 
din fiecare circumscripție elec
torală.

Alba 6, Arad II, Argeș 7, 
Bacău 8, Baia 5, Bihor 13, Bo
toșani 6, Brașov 5, Brăila 7, Bu
zău 9, Caraș 5, Câmpulung 3, 
Ciuc 4, Cluj 8, Qonstanța 8, 
Covurlui 6, Dâmbovița 9, Dolj 
13,Dorohoi 5, Făgăraș 2, Fălciu 
3, Gorj 6 Hunedoara 8, Ia
lomița 9, Iași 8, Municipiul Bu
curești 30, Județul Ilfov 10, 
Maramureș 4, Mehedinți 8, Mu
reș 7, Muscel 4, Năsăud 4, 
Neamț 6, Odorln i 3, Olt 5, Pra
hova 16, Putna 6, Rădăuți 3, 
Râmnicu Sărat 5, Roman 4, Ro- 
manați 3, Satu-Mare 7, Sălaj 9, 
Sevcrin 7, Sibiu 5, Someș 5, 
Suceava 3, Târnava-Marc 4, 
Tecuci 5, Teleorman 10, Tiniiș- 
Torontal 13, Trei Scaune 3. Tul- 
cea 5, Turda 6, Tutova 4, Vas
lui 4, Vâlcea 7, Vlașca 8

Total 406

Rezultatele sportive
D >mlnlcă 25 August a. c. s’a 

disputat pe terenul sportiv din 
Petroșeui match de foot-ball între 
echlpite din Divizia Națională A. 
Carmen București—Jiul Petroșeni.

Matchul s’a soldat cu scorul de 
3-1 (1-0). Au pirtldpat peste 
8.000 de spectatori.

S’au remarcat: Marian șl Far- 
kss dela Carmen. Au marcat Ma
rian in minutul 21 șl 55, Fatkaș 
minutul 73 drla Carmen, Iar din 
fermațla Jiului: Moț In minutul 74,

Jiul lipsit de unele eompartf- 
menta a trebuit el cedtie Car-

Dumiolcă 18 August a. c. o 
echipă de muncitori dela uzina 
din Călan, formulă din tovarășii: 
Slkerly Ioslf — sudor, Varga 
Grigore, Hazacaș Plus, Blro Ște- 
fae, Crssca Ioslf, Erdell Ladlslau 
șl Mucsk Iuliu, fierari, sub con
ducerea tov. maistru Kkfard VI- 
liam, s’a deplasat tn com, Chltid 
unde a reparat unelte agricole 
țărănești în mod gratuit, tn va
loare de peste 1.500 000 lei.

S’au evidențiat In muncă tov. 
Slkerly, Varga, Blro, Hazacsș, 
f. a.

La ora 16, după ce s’a termi
nat repararea uneltelor, tn fața 
țăranilor adunați au luat cuvân
tul tovarășii: log. Constantinescu 
președintele Comisiei E'ectorMe 
Călan, Popa Pa vel șl B2ck Alec- 
iindra, lămurind atitudinea par
tidelor democratice față de pro
blema țărănimii și față de alege
rile care se stau Ia față.

A urmat apoi un frumos pro-

ECOWOMATUL
Pentru Aprovizionarea 
Angajnților din Iada- 
Stric jl Comerț Deva

CONVOCARE
Domnii patroni nembrii al Econe- 

matului pentru aprovizionarea angaja
telor din Industrie șl Comerț din Diva, 
sunt convOcațl In

adunare generală 
extraordinari

ce se va ține in localul O. S. P. (Org. 
Sport. Popularei In clădirea Teatralul 
Comunal (intrare prin curtea Primă- 
riei) Sâmbătă. 31 Aug. 1946 la ora 4 
după masă.

Ordinea de zi:
1. Dare de seamă aanpra activității 

Economstului dela înființare până azi.
2. Mrjorarea fondatul de rulment.
3 Eventuale propuneri.
Dacă la dnta ț! ora indicați mal 

sus nu se va întruni numărul de mem
brii necesar, adunarea se amână 
pentru aceaș zi la ora 5 după masă, 
când se va ține cu orice ne măr de 
membri prezenți.

COMITETUL.

Covocare
Comitetul Școlar dc pe lângă liceul 

de fete ,Ri giua Marla" din Deva, con
voacă pe toți mtmbrll săi In adunarea 
generală, ce se va țlac In ziua de 2 
Sept. a. c. orele 10 a. m In localul 
licealul, pentru modificarea bugetului.

Fiind a doua convocare, adunarea 
se va ține cu orice număr de membrii 
prezenți

COMITETUL

menulu’, care șl-a desfășurat jocnl 
șău obișnuit.

o

Tot Duminecă 25 August a. c. 
Mica-Brad șl-a prszcntat noulle 
sale -chlzițl într’un match amical 
dn fnof-bnll cu Corvlnul-Deva.

Josul slab condus de către un 
arbitru improvizat, s’a tei minat 
cu scorul de: 5-4.

Cltlfl fl rispândlțl

ziarul .ZORI ROI' 

gram cultural, executat cu con
cursul jszzulul muncitoresc din 
Călan.

Pe deplin mulțumit! de cele 
lămurite, angajâadu-se că vor

Un accident de munca 
a stins viața minerului Zlatior Iosif

Sâmbătă 17 August a. c. s’a 
petrecut la minele din Teliuc un 
accident de muncă caro a costat 
viața muncitorului miner Zlatior 
Ioslf.

In timp ce tov. Zlatior Ioslf, 
Imoreună cu tov. Tiorencaș Sl- 
mlon, luceau tn schimbul de 

noapte In sfredelit găuri cu ma
șina cu aer comprimat, în acest 
front de lucu s’au surpat aproxi
mativ 300 m. c. piatră In bucăți 
muri, care au surprins șl acope
rit — cu capul pe o șină — pe 
tov. Z ailor, în urma cărml fapt

Să ajutăm la stingerea \ 
incendiilor din păduri \

Comisia Locală a Sindicatelor 
Umte din Valea Jiului și Ocolul 
Silvic Regiunea PHroșenl, îm
preună cu toate autoritățile șl 
Organizîțlunlle locale, fac către 
toți cetățenii următoarea

Chemare
Pădurile țării, care constituie o bo

găție națională, o podoabă a mun
ților și au o influență dltectă a- 
•upra înanșl climei regiune!, re
gulând cursul apelor șl căderea 
ploilor, sunt de săptămâni de zile

Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul Nlcolae Denișor domi

ciliat tn Deva Piața Unirii Nr. 17, re
fugiat din orașul Storojineț având ne
voie de a-mi reface actul de naștere 
rămas In archiva stării civile a comu
nei Cfudel jud Storojineț (născut la 
27 Aprilie 1923).

Vă rugăm ca fn conformitate cu 
Decretul Lege Nr. 4062 din !9<O pu
blicat tn M Of. Nr. 295—194P, să se 
publice cererea in M. Of. șl să se facă 
cercetările necesare întrucât nu posed 
aclni.

Pentru reconstituirea acestui fapt 
propun ca martori pe domnii : Ion 
Pop funcționar cu domiciliul fn Deva 
Pia|a Unirii Nr, 17 și Holinschl Du
mitru, agent Admiuistiativ la Percepția 
I. Deva.

Deva la 12 Martie 1946.
Cu stima, Nlcolae Denișor

Nr. 3936-18 Martie 1946.

Noi Primul Procuror al Tribunalu
lui Hunedoara.

In baza cerereI de mai sus șl In 
conformitate cu art. 30 din D. L. Nr. 
4062 — 1940, Invităm orice autoritate 
sau persoană care deține un extras 
sau alte Înscrisuri privitoare la actul 
de naștere cc urmează a fi reconsti
tuit in urma cerere! de mal sus să Ie 
depună neîntârziat sub luare de do
vadă la grefa Tribunalului llutiedoaia,

Totodată Invităm orice persoană 
care cunoaște pe Nicolalc Denișor s& 
se prezinte neîntârziat la Parchetul 
Tribunalului Hunedoara pentru a arăta 
tn scris datele ce posedă cu privire la 
starea civilă • aisnumfiulul.

Prim Procuror, Dr. Aurel Opreau 
Prim Secretar, Ion Oh. Bărbie» 

lupta uniți pentru a distruge reac- 
țiunea, țăranii au făeut la plecare 
o caldă manifestație de simpatie 
muncitorilor, chemându I să mai 
vină în mijlocul lor.

harnicul muncitor șl-a găsit 
moartea.

înmormântarea a avut loc Du
minecă 18 August a. c. la care 
au participat toți ■uncltorii dtla 
minele din Tsliuc, în frunte cu 
Ing. Laz&r Mi hali șeful exploatării 
raineler.

D.pă înmormântare tov. Pu- 
peza Aron, președintele Sindica
tului și d. Ing. Lazăr Mthail, șe
ful exploatării, au scos în evi
dența meritele tov. Ziatlor Înalt 
îs munca depusă zi de zl pentru 
mărirea producției și refacerea 
economică a țării.

prada focului datorită secetei și 
mâinilor criminale care-l alimen
tează zilnic luând proporții tot 
mai mari cu tendința de a se 
transforma fntr’un adevărat de
zastru alât pentru țara întreagă 
cât mai ale* pentru regiunea Va
lea-J ului, cu urmări foarte grave 
pentru multe decenii.

Incendierea pădurilor, cu sco
pul de a le transforma In pășuni, 
nu numai că no rezolvă problema 
pSșunatuIui ci din contră o agra
vează și mai mult.

Incendierea pădurilor, prin ne
glijența altora este tot o crimă ce 
se aduce economiei țării.

Incendierea pădurilor, din par
tea reacțlunli organizate și înar
mată este cea mal mare crimă, 
care se aduce țării și poporului 
întreg, prlvându-1 de un bun na
țional lemnul, care este tot atât 
de Important ca pâinea și apa.

Față de această stare de fapt 
dureroasă, să punem umăr la umăr, 
inimă lângă inimă și toți laolaltă 
cu o singură voință, să punem 
brațele șl să ajutăm la stingerea 
incendiilor din păduri precum și 
la d mascarea și prinderea cri
minalilor care dau foc pădurilor.

Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul CârBtlue Mlhal domi

ciliat tn Crlșenl jud Hunedoara, refu
giat din Adâncata-Storojlnrț, Vă rog, 
să binevoiți a dispune îndeplinirea 
formelor legale pentru reconstituirea 
actelor dc n ițtere a Iul Cârstlua Trălan 
născut la 8 Mai 1942, Cârstluc Isldor 
născut la 17 Iulie 1932, șl a lui Câr- 
atluc M. rla născută la 10 Iunie 1926.

Propun ca martori pe Cărstluo 
Oheorghe domiciliat In comuna Sime- 
rla—Hunedoara.

Cu stimă; C&fstiuo Mlhal.

Nr. 10.691—946 Au«. 8.
Noi, Prim Procuror al Parchetului 

Tribunalului Hunedoara—Deva:
In conformitate cu dlspozlțlunlle 

art. 3 dm Decretul lege Nr. 4 6Q2 din 
1940, referitor la reconstituirea actelor 
de stare civilă, ale refuglațllor din 
1940, invitam autoritățile și persoanele 
cârc dețin extrasul sau alte înscrisuri 
folositoare la actele ale căror recon
stituire se cere prin oetițla de mat 
sus, să le depună d- urgență la acest 
parchet.

Prim Procuror, 
ss. Dr. Aurel Opreau.

Prim secretar, 
■s. Ion Oh. Bărbierii



ZORI NOI4

Lucrările Conferinței de PAcg COZl'L GRECIEI
Revendicările teritoriale ale Ungariei 
nu vor ti susținute de nici o delegație

adus in fața Consiliului de Securitate
Ce conține cablograma lui D. Z. Manuilski

PARIS. — întrebat asupra 
procedurii ce se va aplica în 
comisia politico-teritorială pen
tru România, de coresponden
tul agenției „Agerpres”. Ma- 
nuilski a ?aspuns:

„Va fi o procedură genera
lă pentru toate comisiile deși 
fiecare are oarecare libertate. 
Amendamentele propuse de 
statele’ foste inamice nu vor fi 
discutate dacă nu vor fi însu
tite de una din delegațiile ce 
formează comisia.

Ele vor putea fi susținute to
tuși de delegația ce prezintă a- 
mendamentele când va fi între
bată”.

întrebat dacă crede că amen
damentele propuse de "delegația 
română vor găsi susținători, d. 
Manuilski a răspuns:

„Nu cunosc toate amenda
mentele: de unele care-mi sunt 
cunoscute pot spune că vor H 
susținute de delegația Ucrai
nei”

întrebat dacă și-a însușit pâ
nă acum vre-o delegație amen
damentul maghiar referitor la 
frontiera Transilvaniei, d-sa a 
răspuns:

„Acest amendament nu s’a 
discutat dar după părerea mea 
nu cred să fie vreuna dintre 
delegații care să-i susțină”. Și 
.apoi a adăogat zâmbind:

„Afară d e delegația maghia
ri, bineînțeles’’.

*
„ *PRAGA — Pentru prima 

oatl dela Inceperaa Confer te 
ței a luat cuvântul Luni 26 Au
gust o femeie care face parte 
d*n delegația Cehoslovacă.

»
PAKIS. — După reîntoarce

rea d-lui Bevin la Paris se pro-

Uniunea Populara Maghiară org. Deva 
asigură pe primul ministru de tot 
sprijinul și încrederea pe care o 
are față de d-sa și guvernul țării 

reacționari na trebue vă sdru- 
cine încrederea în frăția între 
popoare care singură poate 
duce la pace șl bură înțele
gere.

Seara dl. Priniministru a 
părăsii Deva plecând spre 
București.

Dl. Primmlnlstra Dr. Petru 
Groza a primit Luni la Deva 
diferite delegații de țărani o 
delegație a meseriașilor din 
localitate, și o delegație a 
Uniunii Populare Maghiare.

Delegația U P.M. in frunte 
cu Joc Fabkn după ce a 
predat primului ministru un 
memoriu cuprinzând cereri 
locale a asigurat pe primul 
ministru de tot sprijinul și 
încrederea pe careU.P.M. or
ganizația Deva o are iață de 
guvernul democratic al țârii 
și în special fată de d sa care 
a luptat totdeauna pentru în
frățirea popoarelor conlocui
toare.

Dl. Prlmmlnlstru Dr. Petru 
Groza a răspuns spunând că 
toate încercările politicienilor

ectează o reuniune; a deloH 4 ^mi
niștrii de externe pentru accele
rarea lucrărilor Conferinței de 
Pace.

PARIS, — Ziaroiu sovietica de
mască atitudinea delegatului aua-

Capitalul nordammn și sovietic 
vor ajuta la modernizarea 
agriculturii românești

Tov. Gh. Gheorghk-Dej 
ministrul comunicațiilor și se
cretar general al Partidului 
Comunist Român a declarai 
la Paris corespondentului A- 
geuției .Reuter* întrealtele 
următoarele:

Vrem ca, capitalul nord 
american șl sovietic să a- 
jute la modernizarea agri
culturii românești. Vrem ca, 
cu timpul, să construim pro- 
proprille noastre tractoare, 
dar deocamdată vom căuta 
să le cumpărăm din străi
nătate, și In primul rând, 
din Statele Unite.
Domnește impresia în Ro

mânia că, Statele Unite șo- 
văesc să ne ajute, dar sper 
că țoale dificultățile vor pu
tea fi înlăturate.

Am realizat o reformă a- 
grarâ care înseamnă de fapt 
revoluție agrară pașnică, dând 
pământ In proprietate privată 
la aproape 80 la sută din ță
ranii noștri ce formează ma
rea majoritate a populației.

Dar In restul economiei 
noastre uu au fost modificări 
structurale șl comerțul și in
dustria se desfășoară pe baza

Cinema „Progreiut"
prezintă

Marți, Miercuri și Joi

FRANCOIS U/ILLON
(Poetul Vagabond)

cel mal mare film Istoric francez cu

Serge Regiani și 
Reneâ Faure

Toată lumea trebue «ăl vadă. 

trallan care face tot posibilul pen
tru prelungita tratativelor.

Conferința — s«riu ziarele so- 
vlstlce — a început de 4 săptă
mâni și iacă nu s’a ajuns să se 
termine nici cu preambulele tra
tatelor de pace.

rnai

întreprinderilor particulare șl 
a organizațiilor de stat In 
aceiași proporție ca înainte 
de răsturnarea regimului pro- 
nazbt al lut Atîtcnescu.

• Tratativele economice 
dintre Anglia și U. R. S. S. 
care se duc la Londra decurg 
îu mod favorabil. U. R. S. S. 
va importa din Anglia mai 
ales echipament electric în 
schimb va furniza Anglie! 
cherestea. *
• Pattldul Comanist Chi

nez a cerut fntr’o telegramă 
adresată Națiunilor Unite re
tragerea trapelor americane 
din China. *
• Di Masarik ministrul de 

externe al Cehoslovaciei »’a 
Înapoiat din Praga pentru a 
discuta cu guvernul său des
pre tratativele pe care le duce 
ia Paris cu delegația polo
neză pentru încheierea unul 
acord.

LONDRA. — Comentatora! poli
tic al postului de radio Belgrad 
a desmlnțlt afirmațiile cores on- 
denților de presă nordsmtrican) 
după care eliberarea echipajului 
șl editor Por depc primul avion 
nordamerican doborît pe deasu
pra iufoilsvlel a urmat după 
prezentarea notei nordamericane 
adresată guvernului Iugoslav. Ei 
a spus că autoritățile iugos ave 
an dispus eliberarea acestor per
soane ia 2i August, In timp ce 
nota nordrmerlcaeă a fost pre
zentată la 23 August.

•
PRAGA. — Congresul in

ternațional al studenților ca
re s’a încheiat la Praga a 
hotărit ca orașul Praga să 
rămână se Mul organizației 
internaționale a studențlmii.

• Discursul d-lui F’rim- 
m’nîstru Dr. Petru Groza 
șl a d-lui ministru R Ză 
rotii le vom publica in 
Nr. viitor.

PARIS. — Șeful delegației 
Ucrainei la Conferința dd*Pace, 
Manuilski, a anunțat că în nu
mele guvernului sajtf a trimis o 
scrisoare Consiliului de Securi
tate al ONU-lui din New-York 
în care acuză guvernul grec că 
constitue „O gravă amenințare 
a păcii” în Balcani

In ea se spune: „Ca urmare 
a politicii iresponsabile n actua
lului guvern grec s’a ivit o si
tuație în Balcani, care constitue 
un grav pericol pentru pacea și 
securitatea acestei părți a Eu
ropei 'și care pricinuiește o în
dreptățită îngrijorare "tuturor 
campionilor sinceri ai păciî”.

In scrisoare se adaugă: „Nu
meroase incidente de frontieră 
la granița greco-albaneză s unt 
provocate de unități ale armatei 
grecești, de conivență șî cu în
curajarea guvernului grec. A- 
ceste detașamente grecești de
schid sistematic focul împotri
va grănicerilor albanezi precum 
§i împotriva țăranilor albanezi 
aflați Ia muncile agricole în re
giunile de frontieră”.

Mai departe, scrisoarea gu

Cazul va fi examinat in ședința de 28 Aug.
NEW-YORK. - Consiliul de 

Securitate al O. N. U. a hotărtt 
să pună cazul Greciei, pe ordi
nea sa de zi de Miercuri28 Au
gust urihând ca problema să

* •
LONDRA. — Ministerul 

de Externe al Greciei a ho- 
tărU să ia măsuri împotriva 
a 2 ziare care au pubhcat 
atacuri la adresa U.R S.S

Deascmenea organele ofl-

Irakul cere revizuirea Tratatului
cu A n

LONDRA. — Irakul va 
cere în curând revizuirea 
tratatului ca Anglia semnat 
în 1930.

Ir?kul pretinde că „trimi-

Comlslunea economică 
precum fl cea politică șl 
teritorială au discutat Luni 
sl Marți tratatul de pace 
cu ROM AN IA

MOSCOVA. — Comisia Eco
nomică penlrn țării» din Balcani 
și Finlanda a început Luci 26 
August a. c. discutarea tratatului 
cu România.

Delegatul australian a continuat 
șt la această ședință să depună 
un amendament care a fost de
mascat de șalul delegației sovie
tice, V, Molotov, arătând adevă
ratele intenții ale amendamentu
lui australian. 

vernului ucrainean acuza guver
nul grec că „face și mai încor
dată atmosfera prin repetatele 
declarații ale reprezentanților • 
greci în cuvântările publice, ‘ 
prin presă, și la Conferința fle 
Pace, cu privire Ia pretinsa sta
re de „războiu între Grecia și 
Albania”.

In sfârșit, în scrisoarea ucrai
neană se subliniază că referen
dumul nu s’ar putea desfășura 
în condițiunile cerute de puteri
le aliate, atâta vreme cât mai 
sunt trupe străine în Grecia șț 
cât în administrație se mai află 
multe elemente dintre acelea ce 
au colaborat cu invadatorii ger
mani și italieni împotriva pa- 
trioților greci, ce au luptat cu 
curaj în rândurile aliate.

Guvernul ucrainean cere * 
Consiliului de Securitate să pu
nă această situație pe ordinea 
(de zi a viitoarei ședința, îrțbaza 
articolului 74 din Charta Națiu
nilor Unite, pentru ca Consi
liul de Securitate să hotărească 
adoptarea neîntârziată' a urîor 
măsuri „menite să' elimine acea
stă amenințare Ia adresa păcii”.

fie desbătută după examinarea 
raportului comitetului cu privi
re Ia cererile de noui înscrieri 
•în O. N. U. primită din partea 
a 9 state.
*

claie au hotărî! să facă o 
anchetă cu privire la acuza- 
ții!e aduse Greciei de guver
nul sovietic că in unele orașe 
din provincie se interzice ru
larea filmelor sovietice.

glia
ferea de trupe britanice la 
Brssora pentru proteguirea 
intereselor britanice din Per- 
sla constituie o violare a a- 
cestui tratat,

Până In prezent delegatul aua 
rallan a depus 72 amendamente 
la tratatele de pace elaborate de 
miniștri de externe ai U.R.S.S., 
Statelor Unite, Angliei șl Franței 
adecă mai multe decât toate țările 
Europene participante la confe
rință.

Marți d m. Comisia te
ritorială și politică pentru 
România a discutat tratatul 
de pace cu țara noasird.

Imprimeria județului Hunedoara Diva 710—1946.


