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6 ani dela odiosul dictat dcla Viena
Se îmo’inesc 6 ani, de când, 

la 30 Aug. 1940, la Viena, după 
o deliberare de numai 2 ore, 
Ribenttop *1 Ciano, uneltele lui 
H tler și Mussollnl, prlntr’un pro- 
c-s-veibal încheiat, tăiau Tran
silvania tn două, înspărț'fld-o în 
Transilvania de Nord, pe care 
o crdau Ungariei și Transilvznia 
de Sud, lăsată României.

Pentru populația română din 
Transilvania de Nord, ca șl pen
tru cea rrmgh.ară din Transilva
nia de Sud, Începe de acum o 
nouă fașă de suferințe și asu
priri, Ia care era supusă de stă
pânirea legionaro-antonesdană 
pe de-o parte, sau de cea hor- 
tlstă pe de alta.

Pregătind evacuarea Transilva
niei de No:d, Antonescu șl le
gionarii Iui Horia Sima, — in
stalați Intre timp la cârmi țării, — 
fntror ând dictatura fascistă, des- 
lâoțuerc un vaJ de teroare și de 
pog'omuri șovine șl antisemite.

Gospodării Înjghebate în mulți 
ani de trudă, locuri unde au co
pilărit și trăit în bună vecinătate 
unii cu alții, sunt părăsite de ro
mâni sau unguri, refuglicdu-se în 
Transilvania de Nord, sau de Sud.

Uo calvar necunoscut până 
acum, de populația acestei părți 
a Europei, a început.

N<-putâ-idu-se Împăca cu aceată 
situație creata de 
a lui H tler, marea 
dtori, țărani și 
Ardeal pregătește
Alba lulia, pentiu ziua d 15 Sept. 
1940, o mare adunare de protest.

Aceasta a Insă Împiedecată de 
către susținătorul dictaturii anto- 
neuchie și admiratorul Iul Hitler 
șl Musioiini, heliu Maniu, prlntr’un 
comunicat publicat în ziarul .Uni
versul* din 14 Sept. 1940 și In 
care spune:

.Fz.ță de apelul către țaă al 
dlui G- ierai Um Antonescu, Con

ducătorul Statului șl președinte al 
Consiliului de Miniștrii, conside
rând, că în clipa de față, este o 
supremă datorie de a nu se da 
nici un pretext pentru turbararea 
linlștei și a ordin-i interne, adu
narea de prot-st împotriva cedă
rii unei păi ți d<n Ardeal, care 
urma să aibă loc Duminică 
crL la Alba-lulia, se anână**.

Idtu Maniu 
preș. part. naț. țărănesc.

Șl amânată a rămas pentru 
totdeauna.

Da acum Înainte, cu acest o- 
dlos arbitraj. Germania a Început 
cel mai ordinar șantaj atât față 
de România, cât și de Ungaria.

— Continuare In pag. 3 —
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„noua ordine" 
mas să da mun- 

I tcectuall din 
•( convoacă la

„0 nouă rază de speranță pentru 
reușita Conferinței de Pace** 

Comentariile ziarelor engleze despre 

Conferința eelor 4 miniștrii 
de externe

Francez și prieten ce- 
U. R. S. S. Henri Bar-

în 1873 el iede în plin 
anul 1916 cartea »Fo-

Cei 4 miniștri de externe
U. R S. S., Statelor Unite,ai

Marel Britanii șl Franței au 
câzut de acord pentru con
vocarea consiliului miniștrilor 
de externe.

Prima ședință a avut loc 
Joi 29 August și s’au des- 
bătui hotărârile care trebuesc 
luate iată de amendamentele 
la tratatele de pace propuse 
de diferitele delegații.

deia Paris
Comentând întâlnirea dintre 

miniștri de externe ai celor 4 
mari puteri majoritatea ziarelor 
engleze sunt de părere că ea 
înseamnă „o nouă rază de spe
ranță pentru reușita conferin
ței de pace”.

„încrederea și înțelegerea, 
dintre țările mari—scrie un ziar 
englez— nu poate să nu aibă 
o înrâurire asupra "înțelegerii și 
încrederii țărilor mici față de 
marile puteri.

luptători, Iar în 1923, 
membru al Partidului 
Francez, In care a mi
la moarte.

Cuvântarea d-lui Prim-ministru Di>. Petru Groza 
rostită în Ma miilor de cetățeni adunați la Deva cu ocazia 
împărțirii tit urilor de proprietate $i desvellrea monumentului 

lui Horia, Cloșca $1 Crișan V
popoare”, „Jos hitlerismul și Alba lulia, în'fața porții cetătiiFWți hunedoreni,

Acum aproape 14 ani pe ace
leași meleaguri, mulțimea adu
nată pe același piața striga, ca 
într’un singur glas, la întrebă
rile pe care le puneam eiTde pe 
tribuna d’acolo: „Vrem o lu
me noua!”

S’au scurs atâția ani de fră
mântări și lupte dela acea zi și 
pentru țara noastră și pentru 
poporul nostru și pentru toate 
națiunile conlocuitoare din acest 
stat. Noi atunci am făcut apel 
la toți'plugarii din țară, la to
ți muncitorii dip uzine și nfinc, 
la toți intelectualii, cărturari ca
re înțeleg chemarea vremurilor 
ca sfi se unească sub lozincile: 
„Jos războiul”. „Jos ura dintre

Producătorii sunt obligat! 
a preda cotele de cereale 

Prețurile cerealelor rămân neschimbate
Subsecretariatul de Stat al A- 

pro/izionării aduce la cunoștința 
producitorllor de cereale, că sunt 
' bligațl a preda dr u'gență or
ganelor de colectare ale lncoop-u- 
Ibi sau Ocnmcar-ulul, cotele ce 
l«-«u foit fkat* pentru grâu, ie- 

, cară, orz, orzoaiă șl ovăz, pre
cum șl pentru mazăre, faaole șl 
linte.

Producătorii rle cereale care 
du vor p>eda tn termen cotele 
respective, în afară de faptul că 
vor suferi to te rigorile legii spe
ciale și a sabotajului economic, 
vor II debitați din oficiu în rolu-

rile fiscale cu de bel ori valoarea 
produselor nepredate șl vor fl e- 
xclușl dela orice vânzări de pro
duse sau mărfuri făcute prin 
conperatve.

Se atrag- atențiunea producă
torilor că In intrresi’l gneral, 
guvernul a hotărât să mențină 
neschimbate prețurile oficiale sta
bilit s pentru colectarea disponibi
lităților de cereale și IrgumiDoa- 
șe din recolta 1946 șl recolte mai 
vechi șl svonurlle și speranțele 
de msjorare a acestor prețuri sunt 
cu totul neîntemeiate șl răspân
dite de rău voitori.

popoare”, „, 
fascismul”, „Trăiască pacea”... 
Vă aduceți aminte!
(Vii aplauze).

Mulți plugari din rândurile 
Frontului Plugarilor nu au pre
cupețit nimic pentru a sluji ma
rele și sfântul ideal a] păcii 'Voi 
mai bine ca oricare alții știți că 
au fost martirizați atâția dintre 
voi ca atâția au înfundat tem
nițele și au suferit chinuri cum
plite în camera "3e tortură, fiind 
bătuți Ta talpă și umflându-ți- 
se plămânii cu pompe de cau
ciuc; iată-1 aici pe prietenul 
Miron Belea, ca și pe "ațâți alți 
plugari care au suferit martira
jul. Voi șfiți că Miron Belea era 
tin tânăr voinic î nainte, dar că- 
j-ui.a la un moment dat, înlr'mia 
din temnițele dcla București, 
i-au scos toate măselele în bătăi 
In his fiind și eu, am asistat la 
'■hinurile lor dar din ce sufo 
reau mai mult, citeam în ochii 
lor tot mai bine flacăra sfântă 
n hotărîrii 
presiunilor 
pra lor.

Aceasta 
plugari efin Hunedoara, sunteți 
urmașii celorlalți croi conduși 
de Horia, Cloșca și Crișan care 
și-au jertfit totul în lupta 1or 
pentru binele noporului

In fața ochilor voștri trebue 
să apară din când în când fi
gurile acestor croi, mâi ales 
în clipa când au fost târîți la

Alba lulia, în'fața porții cetătii 
pentru a fi țupți os de os pe 
roată. Căci ei au fost rupȚi bu
cată cu bucată în roată și au 
murit fără vaete, cu seninătate, 
moarte de eroi.

Dar moartea lor eroică impu 
ne șiJunele davorii urmașilor 
lor: în primul rând ca ei să 
meargă pe drumul lor de glo
rie

Au trecut aproape 2 veacuri 
de atunci și prin multe umi- 
linți și suferinți au trecut ur
mașii lor. încă până mai ieri 
acești urmași ai lor plugari hu- 
nedoreni voi o știți mai bine, 
erau iobagi în țara lor. Vă rea
mintiți cum agenții și percep
torii umblau prin sate și pătrun
deau cu forța în casele voastre 
în timp ce voi erați plecați la

Continuare In pag. 2-a

Henri Barbusse 
aprig luptător împotriva 
reactlunii $1 fascismului 

11 ani dela moartea lui
La 30 August 1935, — acum 

11 ani — s’a stins din viață, la 
Moscova, marele seriilor progre
sist a*. Franței, aprig luptător îm
potriva reacțiunil și a fascismului, 
militant de frunte al Partidului 
Comunist 
dincios al 
busse.

Născut 
război în
cui* îndreptată împotriva războ
iului imperialist și al cauzelor lui.

Din 1919, Barbusse se găsește 
în fruntea Asociației Republicane 
a foștilor 
el devine 
Comunist 
litat până

Henri Barbusse, a fost unul din 
organizatorii Congresului din Pa
ris al scriitorilor pentru apărarea 
culturii, unul din Inițiatorii și cor- 
ducătorii Mișcării mondiale îm
potriva fascismului și tot el se 
găsește și îa fruntea campaniei 
duse pentru apărarea lui Dimltrotf 
și Thaelman.

Henri Barburse și-a consacrat 
gândul si acțiunea împotriva răz
boiului nefast, care se piegătea, 
împotriva forțelor îotunereculul, 
luptând dezinteresat pentru binele 
și fericirea masselor, pentiu în
frățirea popoarelor.

Lupta lui nu a fost una izolată. 
Ea s’a integrat luptei forțelor 
populare împotriva reacțiunil fas
ciste, ducă de toate popoarele 
dornice de pace și libertate în 
frunte cu U R.S.S.

Henri Barbusse a fost un mare 
patriot. Dar pentru el patriotismul 
nu este numai o legătură de limbi 
sau do peisagiu, ci este o legă
tură indestructib lă cu o întreagă 
tradiție eroică de luptă pentru li
bertate, democrație, progres, este 
respectul și atașamentul, pentru 
marea revoluție burgheză din 
Franța, pentru cuceririle oameni
lor de știință francezi, șl în pri
mul rând pentru poporul francez, 
poporul marilor revoluții, proleta
riatul făuritorul Comunei, eroîi 
muncii, științei și literaturii.

Henri Barbusse concepe patria 
integrată în umanitate. Deaccea 
cu toate că este l< gat prin toate 
fibrele lui cu Franța, eu poporul 
francez, adâncirea propriului său 
patriotism îl duce la dragostea și 
apărarea patrioților din lumea în
treagă, cari se ridică împotriva 
rcacțlunli, teroare! șl a fascismului.

Continuare tn pag. 2-a

COLȚUL ISTORIC

dc a rezișt i tuturor 
care se făceau asu-

pentru că voi, iubiți

Tot „Casa“...
întrebând pc un frun

taș penețlst-manlst lo
cal, (pe care l-am găsit 
.rezistând* ta fața unei 
.baterii, la ... ghiață, In 
cârciuma Iul Popovlcl .re
zistent‘brătlenlst), care au 
fost considerentele pentru 
care .partidele unite, ma- 
nlito brătenlst au cerut ca 
BCmn electoral .casa, a- 
cesta ne-a răspuns:

— ,Ca»a* a jucat un 
mare rol tn viața acestor 
partide. Astb' :

1. — Flecare din noi 
(trântorii manlsto - brătle- 
nlștl) ne-am agonoslt, prin 
munca — altora — câte o 
.casă*.

2. — In consiliile de ad
ministrație, fiecare era stă
pân, sau controla una sau 
mal multe ,cas(s)e* —de 
fler.

3 — In alegerile din 
trecut nel (manlștll șl bră- 
tlcnlștll) după ce ne ,că- 
să’-plam unii pe alții 
,căsă*-plam șl mai bi
ne pc alegători, pcnlruca

apoi, noi să putem face 
„casă* mare.

Șl tn sfârșit, 4. — Pen- 
trucâ .șefii* (Msnlu și 
Brătlanu) se itrădulesc iă 
facă .casă* împreună.

Numai că, după toate 
«semnele* (nu electorale) 
«șefii*, chiar tnalntc de 
cununie, o să ajungă la 
divorț, celacc’nseamnă că 
c vai de .casa* lor.

Cum ar zice pădurcnU; 
.Ll-se duce .casa* dra
cului*.

lom Ravteaa
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vedere economic In {ara aceasta, mai înaltă treaptă. (Aolauze).

Discursul Dl Dr. Petru Groza

lificăm mtmoria strămoșilor noștri 
tnorți acum 161 de ani, noi aceia 
care am avut norocul ca pe urma 
luptelor și jertfelor lor, să putem 
reallea visurile lor.

Rezultatele acestor lupte au fost 
numai parțiale, fiindcă iobăgia îo- 
tr’adevăr s’a desființat, dar țără
nimea a rămas mal departe săracă 
șl lipsită de pământ. Ca să spu
nem așa, ea a câștigat libertatea, 
dar aceasta era mal mult liberta
tea de a muri de foâme, fiindcă 
pământul rămăsese lot in mâinile 
acelora care îl stăpâneau.

Astăzi când dreptatea socială 
a început să se realizeze în țara 
noastă, începând cu lichidarea 
feudalismului, ea trebue să con
tinue să se facă pentru toate cla
sele sociale șl în special pentru 
clasele muncitoare.

Mai sunt încă multe chestiuni 
de rezolvat. Mizeriile se țin lanț, 
dar noi uniți în luptă, organizați 
într’un bloc puternic al tuturor 
forțelor democratice, vom reuși să 
învingem greutățile și să trecem 
la crearea de noul organisme so
ciale, astfel, încât să facem ca 
rezultatele muncii să fie toate în 
folosul celor care muncesc.

Dar acessta nu se poate realiza 
decât numai într’un regim în care 
poporul îșl are cuvântul și poate 
să se ridice; numai în libertate 
se poate progresa. Iar 2stăzl ace
astă libertate există. Orizonturi 
mari avem înaintea noastră și 
ușile sunt deschise pentru oricare

Sodetatea Sportivă de Pescuit 
_____in Apele de Șes „Mreana*_____  

Nr. 35/1946 din 23 August 1946.

Publicațiune de licitație
Se aduce la cuioștlnța celor Intere

sați că tu ziua de >6 Septembrie 1946 
orele 15 (3) se va t'nt licitație publi
că orală, In Deva, Piața Unirii Nr. 16 
pentra vânzarea unui năvod de pescuit 
In apele de șes.

Licitația se va ține conform norme
lor generale pentru ținerea licitațlUor 
cu oferte închise, prețul de strigare de 
lei 1.000000.

In caz că prima licitație va fi fără 
rezultat, a doua licitație va avea bc 
In zică de 25 IX. 1946 In acelaș loc.

Președinte : Dr. Eugen H, Loghln.

Secretar : Dum. Crăciun.

Dl Romulus Zâronl, M nistrul Agriculturii șl Domeniilor

Frați Plugari I

Fiți siguri de biruință fiindcă 
alături de foi tee află azi tot ce

țara aceasta are mal bun. Alătur' 
noi se af ă cla.a muncitoare 

dela orașe, se află intelectualii 
cinstiți șl luptJtori.

Henri Eh rbusse, 11 ani (f*ila moartea Iul
(Urmare din prgina l-a)

El s’a interesat îndeaproape șl 
de țara noastră pe care a vizi
tat-o spre a se convinge singur 
de realitățile de«a noi. Marele 
scriitor ne a cunoscut în perioada 
când la cârma țării se afia un 
guvern din așa zisele partide is
torice și lată ce scria el atunci 
despre acest guvern :

.Eu repet aici că aceste fru
moase și nobile națiuni (românii 
și bulgarii), nu sunt atinse de a- 
cuzațiile adure reg murilor șl gu
vernelor de care sunt Înrobiți... 
Nimeni nu va îndrămi să pretin
dă că d. Brătiaou sau d. T*an- 
cov dacă ei vor mai fl despoții 
oficiali când vor apare aceste 
rânduri simbolizează In realitate, 
România și Bulgaria*,

Așa scria un om celebru care 
este azi recunoscut de întreaga 
omenire progresistă despre gu
vernele .Istorice* ale Român ei.

Dar cu toate că a fost huiduit 
de bandele reacționare și fasciste 
la București în 1925, Barbusse a

știut Bă facă deoseb're Intre h«ll- 
ganli care aveau libertatea să-l 
atac.? pe străzile Bucureștialui și 
poporul român înrobit, al cărui 
glas totuși ajungea la urechile sale.

„Nu am pi’rdut nici o ocazie 
de a spune dmirația mea, stima 
mea, prietenia mea pentru popo
rul român* și mai depa e, „Par
tid1 ie românești de guvernământ 
an toate aproape ace>șl tendință 
șl nici nnul n’are ataș ment pro
fund cu țara* scria el în anul 1925.

Așa a judecat Baibusse cu mulți 
ani în urmă pe de o parte par
tidele ca'e an avut în fruntea 
lor pe un Maoiu sau BrStlanu, 
și de crhlaltă parte poporul mun
citor dela orașe șl sate. Azi a- 
cest adevăr este cunoscut ia toate 
colțurile țării noastre și tatr'o 
mare parte șl în străinătate.

Șl așa cum a făcut h noi a 
luptat cu eroism până la moarte 
pentru cauza măreață a libertății 
popoarelo’.

Uniunea Sovietică prima țiră 
în care a dispărut exploatarea

— Urmare din pa?. 1. — 

munca Câmpului și vă luau tot 
ce găseau mai de preț, speriin- 
du-vă Copiii Nu uitați mai ales
voi cei deja Dobra și Lăpușnic ce 
spaima trageați din cauza ace
stor agenți și din cauza jandar
milor care îuau bieților oameni 
până și mălaiul din țest. (Apro
bări).

Voi sunteți fii al Hunedoarei 
și sunt convins că atunci când 
se va da marea bătălie din ziua 
alegerilor vă veți prezenta la 
urne ca unfrl singur pentru a 
câștiga definitiv victoria îm
potriva lumii vechi, căci de mult 
voi cereai o lume nouă (aplau
ze). Aceste hârtii de aici ace
ste titluri de î mproprietărire pe 
care le vedeți, aceste hârtii con- 
stituesc documente în baza că
rora cei împroprietăriți veți fi 
înscriși în Cartea Funduară 
pentru vecii vecilor pentruca 
niciodată ceeace a fost în lumea 
veche mosierime să nu mai 
poată reveni, ca să vă subjuge 
din nou (aplauze).

In ziua alegerilor noi cu toții 
va trebui să dăm o mare bătă
lie. Eu chem la lupta de acum 
pe toți plugarii din Hunedoara 
cari timp îndelungat au luptat 
contra regimurilor istorice, pen
tru libertatea țăranului român 
(vii aplauze).

Chem deci în luptă pe acești 
plugari pe urmașii marilor no
ștri luptători: Horia, Cloșca și 

omului de către om, in care dem
nitatea umaeă este respectară și 
poate înflori în libertate, s’a îm
pletit indisolubil cu patriotismul 
•ău. Cărțile sde despre U.R.S.S. 
și în special a«-eea scrisă despre 
Stahn au contribuit enorm pen
tru ca țara socialismului să fie 
cunoscută de pături din ce in 
ce mai largi.

„Dacă războiul se va deslăn- 
țui — spunea Barbusse - Uctlu- 
nunea Sovietică va apăra viitorul 
el șl al întregei omeniri* șl mai 
departe. Orice ar ascunde în 
sine viitorul și dacă războiul se 
va ab»te peste lume, poporul U- 
nlunu Sovietice îsi va depune 
toată îacrederea lui în Stalfn, 
care pentru el este chezășia 
victoriei*.

Toate scrise de el au fost pe 
depila confirmate. Opera lui este 
nemuritoare și va rămâne ca un 
far care s> lumineze generațiilor 
viitoare pentru a numM p ăli 
atât de scump ca în trecut ex
periențele încercate pe spinarea 
poporului.

Crlșan, ale căror busturi le-am 
desvelit astăzi (aplauze).

Orație luptelor noastre și 
jertfelor moșilor și strămoșilor 
noștri am putut să împroprietă
rim pe cei ce trudeau la munca 
câmpului pentru alții și suntem 
acum1 în stare să dăm diplomele 
acestea mai întâi văduvelor de 
război și invalizilor care au lup
tat pelront, apărându-șî glia

Mi s’a reproșat de d-nii Ma- 
niu și Brătianu că am luat pă
mântul dela moșieri și nu l-am 
plătit. Apoi eu am maî spus-o 
și altădată: am procedat așa 
nentrrcă nu am vrui să dăm 
ceva aceluia căruia nu i se cu
vine nimic. N’am plătit pămân
tul expropriat pentruca el a fost 
plătit însutit ciocoilor și boeri- 
lor de truda acelora care din 
generație în generație au mun
cit numai pentru ei. (Aplauze). 
Așa încât a fost plătit îndea
juns prin sudoarea moșilor și 
strămoșilor voștri și ceeace ați 
câștigat astăzi prin această îm
proprietărirea, este bine câști
gat după toate legile din lume

Această împroprietărire însă 
obligă pe țăran să vegheze ca 
să-și apere ceeace a câștigat sî 
să nu-și plece urechea la ceeace 
șoptesc agenții strigoilor isto
rici care mișună pe la sate cu 
minciunile lor

Cu Toții laolaltă să apărăm 
regimul democratic instaurat 'a- 
cum definitiv în țara no.sfrj 
datorită și luptei acestor eroi 
Horia, Cloșca și Crișan care 
s’au sacrificat pentru noi toți. 
''Mulțimea scandează: „Pentru 

’Gro-za vom vota”).
Atât în timpul cuvântării 

d-lui prim ministru cât și la 
sfârșit, puternicele aclamațium 
ale miilor de plugari muncitori 
și Cetățeni, au arătat câtă dra
goste și recunoștință au acești 
oameni al muncei pentru pri
mul ministru al țării, pentru 
guvernul democrat.

Ministerul finanțelor a dis
pus să se încespă în toată 
țara verificarea plății impozi
telor asupra salariilor. Orga
nele fiscale au primit dispo
ziția să controleze cu acest 
prilej dacă salariile din state 
concordă cu cele din contrac
tele colective și dacă sumele 
cuprinse au fost calculate po
trivit cu dispozițiile acestui 
contract.

Contrar piesupunerii că ulti
mul război va provoca, ca și 
războaiele precedente, o sporire 
a victimelor tuberculozei, în U- 
niunei Sovietică jazurile d” îm

bolnăvire si de mo-'irt prin tu
berculoză au continuat să scadă 
necontenit, chiar și în ultimii 
ani.

Această situație, neobișnuita 
pe timp de război, se datorește 
organelor de ocrotire a sănătă
ții publice, care au înființat din 
timp o mare rețea de dispensa
re, spitale și sanatorii și au luat 
o șerie de măsuri profilactice 
pentru a preîntâmpina sporirea 
cazurilor de tuberculoză. Pe 
lângă rețeaua existentă de sa
natorii de tubcrculoși, au moi 
fost crea'te 50 mii de locuri spe-

Lupta împotriva tuberculozei în U. ». S. S
ciale în spitale, sanatorii de no
apte și leagăne; au fost orga
nizate școli și case de invalizi 
în regiunile climaterice; au fost 
ținuți la regim de supraalimcn- 
tație 170 mii de muncitori bol
navi de tuberculoză, 50 mii de 
copii debili și 1000 de persoane 
din personalul medical, Munci
torii din industrie, bolnavi dr 
tuberculoză, sunt mutați la o 
muncă mai ușoară, unde nu trc- 
bue .ă lucreze nici noaptea, nici 
ore suplimentare. In întreprin
deri sunt organizate cantine 
speciale pentru astfel de liol- 
bolnavi.

La munca profilactica iau par 

te activă organele Ministerului 
Instrucției Publice, care au creat 
o rețea largă dc mai multe 
de grădini de eonii și școli în 
locuri climaterice, precum' sl or
ganizațiile sindicale, care au 
înființai numeroase sanatorii și 
se îngrijesc de plasarea la o 
muncă adecvată a bolnavilor.

In felul acesta s’a r ușit nu 
numai «ă fie oprită întinderea 
tuberculozei, dar s'a ajuns și 
la reducerea cazurilor de îm
bolnăvire, ocrotindu-se sănăta
tea multor cetățeni.

Pentru a avea succes și în 
viitor în lupta împotriva tuber
culozei, organul- sovietice: Je o

crotire a sănătății publice iau 
cele maî intense măsuri profi
lactice. In primul rând, lumina
rea populației asupra probleme
lor sanitare sc face pe o scară 
și mai largă decât înainte. Au 
fost luate măsuri ca în timpul 
vizitelor medicale în policlinici 
și în ambulatorii, bolnavii de 
tuberculoză să fie semnalați i- 
mediat și să se ia măsuri tera
peutice și profilactice respective 
In practica lor zilnică, dispen
sarele, policlinicile, ambulatorii
le și spitalele folosesc rcacțiunl 
biologice, radiografierea în ma
să a copiilor, adolescenților și 
adulților. Se sporește și inter

narea în spital” a bolnavilor șî, 
in primul rând, a acelora care 
au caverne deschise, care pot 
împrăștia baccilii. Se înființează 
noul sanatorii’, de diferite tipuri, 
pentru adulțf șf copil, mai ales 
pentru bolnavii de tuberculoză, 
pulmonară și osoasă Se lor- 
gește rețeaua de leagăne, gră
dinițe de eonii și cămine, pre
cum și numărul școlilor în re
giuni climaterice. Dintre măsu
rile profilactice, o deosebită a- 
tenție se acordă vaccinării celor 
noui n'ăscuți, a sugacilor, ado
lescenților, a grupurilor de a- 
dulți care reacționează negativ 
Ta fubercuh'nă, precum și re- 
vaccinării Împotriva tuberculo
zei”

Din .GrO ti A' u“
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Au inceput înscrierile
electorale 4în listele

La primăria orașului de re
ședință D“va, au început și 
continuă sS se facă Înscrie
rile In listele electorale, pen
tru Adunarea Deputaților.

înscrierile se fac pentru 
toți cetățenii români, indife
rent de religie și sex șl care 
la 14 Sept. a. c. împlinesc

Sărbătorirea zilei de '
23 August la Hațeg

Comemorarea zilei de 23 Aug. 
la Hațeg, s’a făcut în cadrul unei 
mari adunări populare, la care au 
luat parte mii de Io suitori venlțl 
din toate coifurile plății. Au luat 
cuvântul, arătând Importanța zilei 
ți realizările guvernului Dr. Petru 
Oroza, tov. Gh. Pârău, președin
tele Comitetului Electoral fi tov.

Bandele maniste a&acâ
la drumul mare

Țara — prin cei mal buni fii 
ai ti — se străduețte din răspu
teri lă iasă din greutățile tn -ari 
a fost aruncată do criminala po
litică legionaro-antonesciană, spri
jinită larg de „tehnicienii* oferiți 
de Maniu ți Brlt aou. Muncitorii, 
plugarii ți Intelectualii patrioțl ți 
cinstiți au pus solid umărul pen
tru reconstrucția ei ți ou va trece 
imit pâoă la culegerea roadelor 
acestei munci.

Dușmanii poporului însă nu se 
astâmpără. El nu doresc refacerea 
țării prin propriile ei forțe. Stri
goii aceștia ar vrta să ne întoarcă 
la vremurile întunecate când des
tinele noastre erau în mâinile lor 
— lungi din cale — afară ți pă
tate de sâoge nevlnovzt.

Ce bine era pentru ei atunci ’ 
Puteau fura ca în codru, puteau 
exploata munca poporului după 
bunul lor plac, puteau întemnița 
schlnjui țl suprima pe cei ce în
drăzneau s’arate lumii că-i batjo- 
curită ți jefuită de bestii. Puteau 
face orice. Atunci era libertate, 
ou azi când nu numai că nu mai 
pot comite nici o nelegiuire, dsr 
II-se scormonește țl divulgă opi
niei publice trecut.1 cu faptele lor 
murdare,.. Câtă nedreptate 1

Șl această .Intolerabilă* stare 
de lucruri trebue neapărat să în
ceteze. Muncitorii să lucreze din 
nou flămânzi țl desbrăcațl, pen
tru că de aceea sunt muncitori. 
Țăranii să robească iarăși pe pă
mânturile moșierilor pentru că 
li-e menirea Intelectualii să facă 
numai ceea ce ll-se poruncește de 
clasa stăpânltoare, dacă nu vor 
să rămână muritori de foame. 
Pentru ce să-ți bată ei capul cu 
ridicarea poporului la un nivel de 
viață superioară ?'.Iar cei ce n’au 
trăit ți huzurit decât din munca 
mulțimel truditoare, să fie lăsați 
în pcce să și poată risipi ’n de
străbălare... agoniseala.

Asta doresc dușmanii poporu
lui, adunați în jurul Iul Maniu șl 
Brătlanu țl pentru ca să-șl ajungă 
ticălosul scop, recurg la fel de fel 
de mârțlvll, dela țoapte meschine

Viața Po'ltlcă

21 de ani. f \
Sunt excluși cei găsi(I ne

demni in baza art 5, 6 șl 7 
din legea electorală apărută 
I* 13 Iulie a. c.

Listele de Înscriere sunt 
depuse la primărie, camera 
Nr. 5, parter șl sun* deschise 
până la data de 15 Sept. a. c.

Oheorghe I. Constantin, secreta
rul Org. Hațeg, a P. C, R

A urmat apoi defilarea partlsi- 
panțllor, după care, în parcul co 
munal, a avut loc o serbare ar
tistică cu un program do dan
suri, jocuri ți piese teatrale, exe
cutat de copii dela Orfelinatul 
Pâciița ți de Tineretul Pluglresc 
din Plopi.

la urechile naivilor, la atachrl mi- 
șeleștl împotriva celor ce caută 
s’arate mulțimel drumul pe care 
trebue să meargă ca să ajungă 
la o viață bună ți demnă.

Șl pentruca ticăloșia să fie de
săvârșită, bandiții reacționari lo
vesc cu mâinile altora, atacă prin 
diferiți Inconștienți.

Astfel tov. Dtheleam AUxandru, 
primarul din Cărmăztnețti a fost 
bătut țl lăcat în nesimțire, In 
noaptea de 1 spre 2 August a. c. 
de Indivizii: Lepșa Teofil lui Ion, 
Moisin Trandafir țl Deheleanu 
Trandafir Iul Roman, Iar la Got- 
hatea, în zlca de 181. c. o bandă 
de manlțt), în frunte cu; Nlaula 
Octavian, Olaru VirgII, Burza 
Adrian țl Negr'lă Ioaa — ultimul 
din Lăpuțolc — au lovit pe tov, 
Negrilă Avram, Șl ca să înțeleagă 
ori cine pentru ce motiv, epura
tul Olaru VirgII a adus grave în
juri! guvernului ți democrației.

Nu ne miră că nemernicii s’au 
dedat ia asemenea acte, pentrucă 
știm că se mai află încă cozi de 
topor, îa slujba reacțiunil.

Cerem doar organelor poliție
nești rurale să treacă ia cerceta
rea cazurilor șl la arestarea ți 
trimiterea în judecită a celor 
vinovați.

Cltlfl țl răspândifl

ziarul „ZORI ROI*

EFECTELE
LJn efect binefăcător al ploi

lor căzute în ultimele zile s’a 
observat asupra pășunilor, în li
nele regiuni chestiunea nutrețu
lui fiind pentru moment solu
ționată.

Viile și zarzavaturile de toam 
nă — mai ales verzele - au în
ceput să se resimtă, bucurându- 
se de sensibile ameliorări.

Deascmeni și recolta de car
tofi și de sfeclă care amenința 
să fie compromisă.

ȘTIRI
din

TARO SOVIETELOR
◄ElE][=][=]a □[=!£][=][=]►

„Kazahsteîmaș" produce 
mașini de cosit

Potrivit noului plan cincinal în 
Kszahstan se construețte o mare 
fabrică de mașini agricole „Ka- 
zahselmaș*. Ea va produce sece- 
rătoare, cositoare de cereale, co
sitoare de fân, greble mecanice, 
trioare fi semănătoare.

Fabrica se construețte într’un 
tempo rapid. Grabnic se ridică 
tot noui corpuri de clădiri. Con
strucția secțiilor de reparație fi 
de instrumente, de motoare ți 
vopsitorle a fost terminată,

Noua fabrică a și început să 
producă cositoare. In curând st 
va trece la producția lor în serie.

Case din rezidurile 
cuptoarelor Înalte

Uzina metalurgică din VoroșI- 
iovgrad construețte, pentru probă 
case de tip nou din zgură ți be
ton. Prima casă a șl fost con
struită în orașul Vorcțilovslc, Ea 
constă din două apartamente, fie
care ocupând o parte din etajul 
întâi ți o parte din etajul doi. In 
primul etaj se află sufrageria ți 
bucătăria, iar In cel de a doilea 
dormitorul, camera pentru copil 
șl bala. Materialul de construcție 
suat rezidurile cuptoarelor înalte, 
anumt blocuri din zgură țl plăci 
din zgură ;i beton. Aceste case 
necesită lemn de construcție în 
cantitate mică.

E interzisă 
sistarea activității 
întreprinderilor

Ministerul Muncii a fost 
înștiințai de câtre Președin
ția Consiliului de Miniștri că 
a intervenit pe lângă Minis
terul de industrie șl Comerț 
ca In viitor să nu mai acorde 
nici o aprobare de închidere 
sau lichidare a întreprinderi
lor, magazinelor, etc., fâră a 
lua In prealabil avizul Minis
terului Muncii și al Confede
rației Generale a Muncii.

*
Ministerul Muncii reamin

tește că termenul pentru de
punerea declarațiilor in vede
rea obținerii .Cărții de muncă® 
de către salariații din indus
trii și comerț, a fost prelun
git până la 30 Septembrie 
1946.

PLOILOR
Ceea ce este îmbucurător, 

privește lucrările agricole de 
toamnă și mai ales arăturile ca

re în condițiunile uscăciunii de 
până acum câteva zile nu pu
teau fi executate.

Un alt fapt îmbucurător în 
urma ploilor este dispariția pri
mejdiei incendiilor în țcăduri. A- 
stfel unele incendii au fost stin
se de ploaie, "**wV

Se anunță importante hotărîri 
pentru organizarea temei
nică a economatelor

Actualul plafon al creditelor de 
aprovizionare, a fost dublat

La Comisariatul general al pre
țurilor s’a convocat a comisiune 
cu reprezentanți al Subsecretaria
tului de Stat al Aprovizionării, ai 
ministerului muncii, ai Confede
rației generale a muncii, ai UG1R.- 
ulul. Sfatului Negustoresc Comi
sariatului general al comerțului 
exterior, ai Băncii Naționale a 
României și altor departamente.

Conferința este în legătură cu 
organizarea temeinică a economa
telor cari funcționează pe lângă 
întreprinderile comerciale și in
dustriale.

In vederea unei mai bune ap

6 ani dela odiosul dictat dela Vlena
Urmare din pag. l-a

Mințind poporul cu retrocedarea 
Transilvaniei de Nord și promi
țând Transnistria, ațâțând pofta 
clicilor reacționare fasciste din 
România, Hltler cere participarea 
României la răsboiul de jaf con
tra U. R. S. S.

Acelaș lucru îl cere șl Ungs- 
riel, promițând lui Horty, Ardealul 
de Sud. !}l, ca rezultat, pe ste
pele întinse ale U.R.S.S., pe Don, 
în Crlmela, ostași români alături 
de ostași unguri, au pierit, ajun
gând adesea în morminte comune, 
luptând șl uni și alțl „pentru 
Ardeal®.

înaintarea victorioasei Armate 
Roșii, căreia i-s’a alăturat viteaza 
armată română a anulat odiosul 
dictat dela Vlena, alungând stă
pânirea hortistă fascistă.j

Aparatul administrativ instalat 
în Ardeal, de către clicile manisto- 
brătieniste, nu a înțeles însă noulle 
prefaceri, era răsbunător și asu
pritor.

Șovinismul reacționar și spiri
tul de dominație al naționaliști
lor înguști din această adminis
trație, aflită sub directa influență 
a P. N. Ț,, de sub conducerea 
lui luliu Maniu, omul vechilor 
concepții reacționare de desbinare 
între națiuni, antimagblar șl anti
democratic, încearcă să refntro- 
neze în Transilvania de Nord 
acel regim de teroare și crime, 
care a existat în trecut.

Astfel bandele de criminali, din 
așa zisele „gărzi luliu Maniu*, 
puse sub comanda lui Olteanu și 
Golumbovici — nume sinistre — 
s’au dedat la acte de terorism 
împotriva populației pașnice ma
ghiare, reeditând metodele forma
țiunilor fasciste, dizolvate încă 
prin actul dela 23 August 1944.

Față de aceste provocări, care 
periclitau înaintarea Armatei Ro
șii șl Române și aprovizionarea 
lor, Comandamentul aliat, prin 
ordinul Mareșalului Mollnovschl, 
a ordonat evacuarea din TatiB.I- 
vanla de Nord, a administrației 
înscăunate.

A" trebuit, ca la 6 Marile 1945 
la cârma țării aă fie adus guver
nul Oroza, pentruca după numai 
trei zile, — la 9 Martie 1945 — 
cu asentimentului Oeneralissimul 
Stalln^ln Transllvaniasăfle instalată 

rovizionări, se anunță că se va 
examina și problema importului 
de produse ce nu se găsesc ta 
țară.

Intre celelalte chestiuni cari vor 
fi discutate de comislunea de 
mal sus, este și aceia a răspun
derii precise a întreprinderii față 
de economatul respectiv. Se va 
discuta deasemeni problema fi
nanțării aprovizionărilor.

Consiliul Superior Economic a 
aprobat ca plafonul d<* credite pen
tru ecouomate să fie ridicat dela 
400 mii lei de salariat la 800 
mii lei, 

din nou o administrație române
ască, care să se conducă după 
cele mai democratice forme de 
guvernământ și să asigure buna 
conlocuire între toate naționalită
țile din acestă regiune.

Legiuirile democratice făcute 
aci, de care au beneficiat egal 
atât populația română, cât și cea 
maghiară, au consfințit și pecet
luit, readucerea Transilvaniei de 
Nord la Patria Română D mocrată.

Hotărârea luată la Paris, de 
consiliul celor patru miniștri de 
externe, în ziua de 7 Mai a. c. 
și care prevede că: „Deriziunea 
Sentinței dela Vlena din 30 Aug. 
1940 este declarată nulă și ne
avenită. Frontiera dintre România 
ți Ungaria, așa cum exista la 1 
Ianuarie 1930, este restabilită prin 
prezentul articol*, a întărit și mai 
mult dreptul României asupra Ar
dealului.

Rămâne în sarcina Conferinței 
de Pace, care se ține acum la 
Paris, să stabilească ca definitul 
actuala graniță dintre România șl 
Ungaria, pentrucă, — cum spune 
tov. Vaslle luca, secretar al Par
tidului Comunist Român — «Ori
ce cedare de teritoriu din Corpul 
unitar al Transilvaniei nu rezolvă 
problema relațiilor și a convlețurli 
pașnice între cele două popoare, 
ci creează antagonisme și mai 
mari la dauna democrației, a pă
cii, și a securității în ceHtrul 
Europei*.

„Diaceea democrația progre
sistă română în frunte cu P. C. 
R., socotește că arbitrajul deia 
Vlena trebue lichidat fără nici o 
rezervă*.

Iar pentru chezășia rezolvări] 
păcii, securității șl colaborării 
între cele două popoare, este ne- 
voe de rezolvarea drmocratlcă a 
chestiunii naționale „prin acor
darea șl desăvârșirea drepturilor 
și libertăților depline tuturor na
ționalităților conlocuitoare din Ro
mânia*.

„Numai In felul acesta — du
pă cum spune tov. V. Luca — 
Ardealul va înceta de a fi mărul 
discordiei Intre cele două popoa
re, devenind o punte de legă
tură penlru desvoltarea lor eco
nomică, politică ș culturală, ta 
interesai vllal al amocl >r popoare*.

/. Rusneac.
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Lucrările Conferinței de Pace

Chestiunea plătii reparațiilor 
de către România

O propunere care ar duce Ia prăbușirea prețurilor articolelor 
românești pe piața mondială

Erorile diplomației italiene
Secretarul General al Partidului Comunist italian 
PALMIRO TOGLIATTI, condamnă politica unor 

grupări reacționare față de Italia

PARIS. — In ședința de 
Marți dimineață a comisiunii e- 
conomice pentru Balcani și Fin
landa, delegații Cehoslovaciei și 
Ucrainei au combătut propune
rea australiană din ziua prece
dentă, de a se înființa o co- 
misiune a reparațiilor și de a 
se plăti reparațiile în dolar sau 
lire sterline, propunere despre 
care Molotov spusese că da
că ar fi acceptată ar primejdui 
pacea Europei.

Delegatul Cehoslovaciei a de 
clarat că o astfel de comisiune 
ar deveni un fel de dictatură 
economică.

Delegatul Ucrainei a spus că 
adoptarea metodei de plată pe 
care o preconizează delegația 
australiană ar duce la o prăbu
șire » prețului articolelor româ
nești pe piața mondială și ar 
constitui o încălcare 3 indepen
denței României.

In scurt timp 
Polonia va atinge 
starea dinainte de 

război
VARȘOVIA. — Secretarul 

Federației Internaționale a Mun 
cii, Louis Saillant, a declarat co
respondentului Agenției polone 
de presă dela Paris:

„In timpul călătoriei mele în 
Polonia nfa surprins voința pu
ternică de ridicare a țării și rit
mul întens al reconstrucției. 
Cred că într’un timp foarte 
scurt, Polonia va atinge starea 
dinainte de război Și va merge 
mai departe pe calea industria
lizării. O impresie deosebit de 
puternică mi-a făcut reconstruc
ția porturilor polone, Sindica
tele po7one care numără astăzi 
două milioane de membri, sunt 
animate de un mare spirit de 
unitate” .

Ambasadorul 
sovietic la Atena 
pârlește G "cla

LONDRA. — S’a anunțat din 
Atena că ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Grecia, Radionov, 
a cerut viza pașaportului său 
și al familiei sale, urmând să 
plece în cursul acestei săptă
mâni la Moscova.

In aceeași ședință, delegatul 
Cehoslovaciei a acuzat Ungaria 
că a provocat cu intenție in
flația și a permis desvoltarea

Hotărîrile comisiei politice 
șl teritoriale

PARIS. — In Ședința de 
Marți după amiază a comisiei 
politice și teritoriale pentru Ro
mânia prima chestiune înscrisă 
pe ordinea de zi este aceea pri
vitoare la amendamentul au
stralian care prevede să se a- 
dauge la preambulul tratatului 
cu România (^„principiile drep
tății și echității vor sta Ia ba
za tratatului”.

Delegatul englez se declară 
de acord cu propunerea austra
liană.

Delegatul rus o socotește i- 
nutilă, iar delegatul francez de
clară că o va accepta numai 
dacă ea este acceptată și de cei-' 
lalți Trei Mari.

In cele din urmă, prima parte 
a amendamentului australian, 
ușor modificată, este adoptată 
în Unanimitate.

Cea de a doua parte, garan
tând drepturile minorităților na
ționale este combătută cfe dl. 
Bogomolov, ca fiind inutilă.

In cele din urmă, desbaterea 
este închisă cu privire la acest 
punct, președintele declarând că 
Australia va putea să o ridice 
din nou, mai târziu.

Se trece apoi la discutarea 
memoriului României prin care 
se propune schimbarea datei in
trării în război a României, de
la 12 Septembrie la 24 August.

Delegatul Ucrainei socotește

• In ședința de Miercuri 
a comisiei politice și terito
riale pe.itru Ungaria delega
tul Canadei a propus ca să 
fie ascultate delegațiile Un
gariei și României.

Propunerea nu a fost sus
ținută de nici o delegație.

Ca urmare delegatul Ca
nadei și-a retras propunerea.

• D I Sofianopulos a acu
zat guvernul grec că urmă
rește o politică unilaterală In 
politica externă 

târgului negru alimentar, pen
tru a câștiga simpatia lumii și 
a obține înlesniri la conferința 
de pace.

că amendamentul român nu e- 
ste conformi adevărului și pro
pune respingerea lui. El face 
apoi o propunere cu privire la 
oobeligeranța României care e- 
ste respinsă.

Cea de a doua sugestie a 
României este următoarea : Ro
mânia aluat parte la război nu 
numai contra Germaniei, ci și 
contra Ungariei.

Cu toată intervenția delega
tului cehoslovac, amendamen
tul este respins și, în consecin
ță, preambulul este adoptat în 
ansamblul lui.

In ce privește frontierele ma
ghiare - române, președintele 
propune să se formeze un co
mitet mixt pentru România și 
Ungaria, care să asculte obser
vațiile reprezentanțiilor ungari și 
român

D. Bogomolov acceptă ca să 
se aștepte deliberările comisiei 
maghiare înainte de( a se conti
nua discuția, dar se opune cre
ierii unui comitet mixt. „Pre
zenta comisie — observă el — 
nu are de fapt de discutat nici 
un amendament. Memoriul ma
ghiar cu privire la această che
stiune este neprecis și, în plus, 
revine comisiei maghiare să-l 
discute”.

Președintele propune să sc 
amâne discuțiile la articolul 2 
Propunerea este adoptată.

• Guvernul maghiar a re
cunoscut guvernul republican 
spaniol de sub președinția 
d-lui Girai.

• La Gaardla directorul 
organizației U.N.R.A. a so
sit la Moscova, însoțit de 
membri: sovietic, englez șl 
american al Consiliului de 
administrație UNRA.

• Polonia a respins nota 
Statelor Unite considerând o 
ca un amestec direct tn afa
cerile interne, ale Poloniei.

TRIEST. — La întoarcerea 
sa dela Paris, Secretarul Gene
ral al Partidului Comunist I- 
talian, Palmiro Togliatti a de
clarat corespondentului ziarului 
„Unita” că resimte o adâncă 
amărăciune constatând că,iîntrea 
ga presă italiană sprijinită de u- 
nele agenții din alte țări, e plină 
de inexactități în interesul cercu 
rilor străine.

„Consider că trebue să cri
ticăm pe față erorile diplomației 
italiene”, — a declarat Toglia
tti.

Propunerea d-Iui Gasperi ca 
să fie amânată chestiunea Trie- 
stului, Togliatti o consideră 
complect greșită căd „orioe a- 
mânare reprezintă continuarea 
ocupației străine și o mare sar
cină financiară”.

„Trebue ca în cel mai scurt 
timp posibil, să punem capăt u- 
nei situații în care Italia a'dfcpve-

Statele Unite se opun șl ele 
amânării Conferinței de Pace

Dl. Byrnes ministrul de e- 
xterne al Statelor Unite a piimjt 
la Paris pe secretarul d-lui 
Trygwe Lie căruia i-a adus la 
cunoș’tință ca Statele Unite se 
opun amânării Conferinței Na-

CONFERINȚA 
internațională socialistă 

șl-a început lucrările
PARIS. — Conferința inter

națională socialistă și-a început 
lucrările Marți dimineața la Pa
ris, sub președinția d-lui Leon 
Blum.

Conferința se ocupă de prob
lema spaniolă.

S’a stabilit că se va discuta 
în primul rând aspectul diplo-

In comisiunea economică pt. 
Balcan, delegatul sud, african, 
a cerut ca societățile petrolifere 
care lucrează în contul armisti
țiului să nu fie obligate să fur
nizeze produsele lor la prețuri
le fixate de guvernul român.

• Au sosit In țară 800 
prizonieri șl deportați din 
Germania.

Deasemenea a sosit un nou 
lot de foști prizonieri In 
U. R. S. S.

nit o jucărie în mâinile unor 
grupuri reacționare cari specu
lează greutățile sale, cu scopuri 
imperialiste și' seunănă vrajba 
între italieni ca și cum ar fi 
vorba de unele populații colo
niale ale Indiei sau din Africa’^ 
- -< a declarat Togliatii

Togliatii a arătat apoi că, 
după cum, a peqșit jși dinoonver- 
sațiile sale avute cu Mclotov, U. 
R. S. S. va ajuta poporul italian, 
ca să lichideze consecințele fas
cismului, pe când anglo-saxonli 
sunt binevoitori numai față de 
cei care promit că vor fi antico
muniști.

In ceeace privește Triestuf, 
e clar că promisiunile lor nu 
constituie pentru dânșii decât 
grija de a-și crea o bază mai 
mult la câteva mii de kilometri 
de metropolele lor și pentru a- 
putea împrăștia vrajba între 
două popoare”. ( 

țiunilor Unite care “trebue să ai
bă loc la 23 Sept a. c..

Dl. Byrnes, a spus că el se 
opune și amânării Conferinței 
de pace așa că ambele Confe
rințe vor continua să lucreze 
deodată.

matic și economic al problemei,, 
iar apoi se va examina chestiu
nea unui ajutor practic pentru 
republicanii spanioli.

PROCESUL 
dela Nu renberg se 
apropie de sfârșit
D. Lawrence, președintele 

Trlbur aiului internațional pen
tru criminalii de război, a 
anunțat Marți dimineața că 
Tribunalul speră să termine 
judecarea procesului cel mai 
târziu Sâmbătă seara.

Cererea Albaniei 
in fața Consiliului 

de Securitate
In ședința dc Joi a Consiliu

lui dc Securitate s’a desbătut 
din nou cererea 'Albaniei de a 
fi primită ca membră în O. bl. 
U.

Grecia, Anglia și Statele fi
nite s’au opus'cererii.

Delegatul sovietic a sprijinit 
cererea Albaniei.
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