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C&ftăteni, Cetă|ene,
Mai sunt câteva zile până 

la expirarea termenului de 
înscriere în listele elec
torale.

Să nu rămână nimeni cu 
drept de vot neînscris!

ANULAREA 
dictatului 

dela Vlena
I

___Ne am mai ocupat 
. *n coloanele ates 

tui ziar despre deb 
fășurarea dezbaterilor Confe
rinței de Pace dela Paris și 
am arătat că dict.td dela 
VieGa trebuie anulat tn între
gime și definitiv.

Șl iată că după o luptă 
grec pe care a dat o delega
ția Română dela Paris in ca
re a avut sprijk ul neprecupe
țit al U R.S.S. dreptatea cau
zei pieli și a României demo
crate a triumfat. Z 'o iuri e 
puse la cale de elementele 
reacționare românești — de 
Oamenii lui Maniu și Brăt'aru 
— In cârdtșla cu șoviniștii 
și revizioniștii unguri și prin 
care se susține* că vom fi ne
voit! să cedăm o parte din 
teritoriul Tr- nsilvaniei au fost 
categoric drsmioț te. Anularea 
dictat*.lui dela Vii na —opera 
criminală a slugoilor lui Hlt 
Ier și Musrllni care au hotă- 
rit să rupă Ardea'al in două 
pentru a învrăjbi Intre ele 
poporul român și poporal ma
ghiar — a fost aprobată de Na
țiunile Unite ca excepția de- 
legaț lor Aaatreliei și Africei 
de Sad care r’au abținut dela 
vot.

Ctiace ne face să revenim 
asupra aces'el probleme este 
că vrem să accen'uum impor
tanța acestei hotir’ri atât 
pentru p porul nostru cât șl 
pentru națlona'iiițile conlo 
cuitoare șl In spe lai pentru 
naționalitatea maghiari din i 
Ardeal ș> anume:

1) Dacă până la hotărârea f 

defii itivă a Comisiei politice j 
și teritoriale pentru România I 
cure redă in întregime Ro 
mâ «ei A'dea'ul de Nord, au | 
mal putut fi induși tn evearre 

. d* zvonurile tendențioase lan
sare de către acei care nu le 
convine regimul democratic 
din țeja noastră, oameni de 
b«rft credință români șl ma-

— Cnntinur» In paj. 2 —

Spov; danii
,Drzpt.tr«• dină Sept, 

a c, publici aub » rnnă- 
turi iii! Aurel Ștefăa's 
urTătoar ile: «Acum Vi m 
ac-il, dar nu iot așa, Vb- 
nlm pa râaid < âte unui, 
cile 4rV, i.Incct-încet, In 
vâ ful piJo rc'rr aă nu 
ne alrutl nimeni. Intrăm 
pe uși din do» ț nând-o 
ca mâna aă ni acâ ț'e,

Semrtu! BIOCUIUl

INSTALAREA NOULUI COMANDANT 
a! Regimentului 3 Tra< smlsiuni Deva 

So'emnitatea dsla Reg’ment y

țării, cum l au periat părinții 
șl ștrămoșli noștri pentru o Româ
nie. liberă onfemicâ șl democrată"

Dl. col. Răuțiu noul coman
dant al Reg. a ținut un amplu 
discurs în care după ce arată 
rolu] important al armatei de
mocrate î)j noul stat democrat 
care privește plin de încredere 
pe ostașii săi, conturează prog
ramul de activitate pentru vii
tor al regimentului, dând nor
me de comportare și sfaturi pli
ne de înțelepciune tuturor gra
delor din compone ,nța regimen 
tului.

Urmează defilarea. In pas ca
dențat cu instructorii respectivi 
în frunte plutoaneje se succed

ContEmare Iri pag.

Duminică, 8 Sept, regimentul 3 Trons. a îmbrăcat hal, a de 
sărbătoare patru a șl primi noul său comandant,

Patțfle cart își flutură cu mândre colorile naționale șl a’e 
Națiunilor Unite, aleile simetrice șl curate, pavillcantle tiu te șl 
visele, ostașul tn garnitură nouă șt cu zâmbet bir.es o tor, e a ă 
să înțelegi că R'g. 3 7ram, este în mare să bâtoare.

Ofițerii, subof țeril și trupa sunt mândri de acesf evin m ni 
mândria lor concretizând -șl- o rn ținuta lor iwecabi'ă, am bi- 
lltatea cu care întâmpină invitații fie are srrăuulnd se ca prin 
atitudinea sa td arate că ceva s’a schimbat în situcfwa de e l 
a armatei șl că spiritul democratic a găsit șl aici porțile teschfse 
șl un teren roditor.

Dar șl atl'udtneo populației civile s’a modificat. Dt unde 
până mal erl porțile rtg. nu erau trecute de cât de cel ca lnte‘ 
rese personale dependente de a’mată, aităzl un mare w.măr de 
reprezentanți al poporului s’aa grăb t si ia parte și să îmnârtă- 
fwrfl ma^n b< <u le a cc'or din cazarmă.

La Orele 11 asistența compu
să din reprezentanții autorități - 
lor civile și militare și ai organi- 
zațiunilor democratice și patrio
tice ale orașului iau loc în tri
buna oficială instalată pe platoul 
Reg. unde urmează să se desfă
șoare solemnitatea. Sosește dra
pelul Reg. se prezintă arma pt. 
onoj iar d-1 locot. col. Ge- 
orgescu dă raportul d-lui col. 
Irimiță comandantul Brigăzii de 
Trans. și d-lui col. Răuțiu Octa- 
vian noul comandant al Reg. 
Ambii comandanți secondați de 
d-1- col Georgescu trec Regi
mentul în revistă după care dl. 
col. Irimiță în cuvinte solemne 
rostește formula prin care în
vestește pe dl. col- Răuțiu în 
postul de comandant al Regi
mentului.

O a e no-1 c nunn.Tr e 
xecută prima comandă cu Reg. 
primit sub comandă s’a oficiat 
serviciul divin. Luând cuvântul 
păr. maior Grosu a spus în în
cheiere : i

. Onorata aslsFnță, solemnl'a- 
tea roostră ne face să fim 
mulțumiți câ la Instalarea noului 
nostru comandant repitzentanțll 
poporalul șl al guvernului sunt 
alături de noi.

Ducându-vâ de aici să duceți 
poporului lozinca noostră: Ar
mata e alături de popor șl va 
lupta pentru drepturile câștigate 
de oopor.

Partidelor Democra

COLȚUL IS 'O IC

Fiți inc'tdmțațl că: ofițerii, 
subofițerii și cstcșli noștri vor 
pur: c ’ acelaș cln*F ttlndord l

te, semnul libert&țil 
șl al Independenței 
Naționale.

Votați*! cu toții!
S-a

IE)

Corn trebuE fcpfat împotriva I psurilor pricinuite de seceta
Situația este grea dar nu disperată

7424,18 vagoene de cereale și plante și 23 320 vagoane de furaje X 
Hunedoarapei tru animale recoltate in județul

sS nu ae tiânleascâ. Se 
vede freaba că ne e frkă 
sau rușine, Nu ivxiat'in o 
vorbă. Când am plecat 
vorbeam cu toții, gea Icu- 
la-', afrigam, fluturam ba 
tlatrle $1 zâmbetele. A um 
venim tilytl. Oare plimba 
rea ry,.>$trl nf-a dea, ma
fii ? Ne-am făcut Iluzii 
prea mari aau nu ani Lat 
Io atare eă facem nimic .

Știu eu? Poate câ am 
mai lăsă pe acolo din 
gârrăunll care prea nl 
urc. trrl la cap Noi 
l-am almțk, a trebuit 
nl-l arate rițlt . *

Semne bina. Au Inc. put 
,bM (4* lut M-niu tfl ac 
•povedrască DafH In» 
'rrte. Si va luroaacS po 
po-' l țl mai buv.

1. Ruinate

ae
nu
aă

Din informațiile de control 
ale Ministerului Agriculturii și 
Domeniilor rezultă că în urma 
secetei, situația alimentară din 
țară este grea dar nu disperată.

Recolta de grâu a fost satis
făcătoare și ca va umple o ma
re parte din goluri. Recolta po
rumbului e slabă, însă guvernul 
a luat măsurile necesare prin 
„Comandamentul Unic” — (spe
cial creiat pentru acest scop, 
care se va ocupa și cu im
portarea de porumb în cantități 
mari din țările vecine. Guvernul 
nu va cruța nimic pentru a înlă
tura lipsurile de alimente.

Situaț a recoltei in 
județul Hunedoara

Recolta <jc grâu din anul a- 
cesta a fost în întreg județul 
mulțumitoare Poiumbulși cele 
l'lle cticale de toamnă precum 
și fânețe|c sunt mai slabe totu
și satisiăcatoare față de alte ju
dețe arse de secetă.

Din datele culese de pe tiencn 
de Camera Agricolă din Deva, 
recse că hrana populației și a 
animalelor va putea li acoperită 
cu produsele din județ până la

noua recoltă cu excepția regiu- 
nciPetroșenilor unde situația 
este mai grea.

lată totalul alimentelor și a 
furajelor în vagoane recoltate 
anul acesta în jud- Hunedoa
ra :

Porumb 1515, vag. (60 la'su- 
tă din producția normală), Floa 
rea soarelui 24,45 vag. cânepă 
105,42 vag.., cartofi 5347,5 vag. 
(50 Ia sută din producția nor
mală), ceapă 151,4 vag. șf varză

Continuare In pag. 2-»

incendiul dela uzinele „Astra" 
din Oră tle

P gubele se ridică la sute de mMioane
P in eforturile sup aomenești ale muncițizri or, focul 

a putut fi localizat după 4 ore. Fapta nedemnă 
a unui reacționar „istoric"

Prin telefon dela corespondentul nostru

Citit' tn pag 3-a: 
Observațiile Guver

nului Ro/> ân asvpra 
ciArvxelor economice 
din trei* ul de pacv.

Duminică 8 Septembrie a. c., 
la orele 4,30 după masă, a, iz
bucnit un puternic incendiu Ia 
magaziile de materiale inflama
bile aje Uzinelor „Astra” din 
Orăștic.

Au ars, vopsele, lacuri, spirt, . 
acizi și alte materiale în valoare 
de cca. 250 milioane Lei, c va- 
luate |a prețurile vechi

La semnalul de ajutor al U- 
zinelor, muncitorii care locuesc 
în Orăștic și în jtir au alergat în 
tr’im suflet pentru a ajuta la 
localizarea incendiului.

După o muncă de 4 orc, fo
cul a putut fi localizat, scăpân- 
du-sc astfel dc|a incendiu ma
gaziile de cereale ale economa- 
tulni mai multe magazii de

materiale, pădurea din jur și a- 
telicrcle.

La fața locului au sosit ime
diat autoritățile în frunte cu, prC 
fectul județului dl dr. Augustin 
Almășan.

In munca de localizare a in
cendiului s’au evidențiat mun
citorii uzinei în frunte cu tov. 
ing. Flcischer Constantin și Ore 
cu Ion și tov.: Orășanu Ion, Ra 
hoveanu Constantin, Firs Lu
dovic, Origorcscu Olieorglie, 
Borza Ion, Duca Augustin, Ciur 
(Ttircscu Nicolac, pompieiii: Per 
ța Vasilc, Topârccanu Ion, Ro- 
tundti Ilarie, Condon Ion, ș. a, 
formațiunile de pompieri a-

Cnrllnutrc In p:>R. 2 a

nunn.Tr


2

Incendiul dela Uzinele „Astra" din Orăștie
Urmare din pag. 1-a 

le orașului Orăștie și U. F. H. 
organizațiile P. C. R., și P. S. 
D. din Orăștie în frunte cu tov. 
Bodea Mircea.

Au mai sosit la fața locului 
pentru ada ajutor școala, de în
drumători a P C. R.' din Valea-
Jiului, formațiunile de pompieri 
ale atelierelor C. F. R., Simc- 
ria Și pompierii din Deva.

Pe cât de mari au fost efor
turile făcute de muncitori 'Și 
formațiunile democratice

■ pentru localizarea focului a- 
tât de mare a fost și nepăsarea 
reacționarilor „istorici” față de 
acest incemJiu care putea să ia 
proporții catastrofale provocând 
Imense pagube statului, cetățe
nilor și muncitorilor din fab
rică și din jur.

Astfel dr Radu Isidor, avo
cat, membru al Partidului Na- 
țional-Liberal (Brâjianu) a re
fuzat să pună la dispoziție o 
mașină pentru a transporta rnun 
citorii din Orăștie până la locul 
Incendiului spunând că pe dum
nealui — uzinele ,’Astra” nu-1 
interesează. —

întreaga muncitorime din O 
răștie și din jurul uzinelor 
„Astra”, a rămas profund in- 
dignată de atitudinea trăcfățoa- 
re a acestui „istoric” și cere

yB U L E V A
Există io Orățtie, ca in toate 

urbele mari fi mici ale țării no
astre, un specimen de indivizi, a 
căror apariție la anumite ore pe 
Corso, — afișând extravagante 
costume „maligamblste* —, stâr
nește iod gnarea cetățenilor sim
pli șl cinstiți ce se întorc dtla 
diversele for ocupații

Pretinși intelectuali, cât e z ua 
de mare, se complac Intr’un „Dol- 
cefar nlente*, In ocupații sterile, 
sau î-șl petrec timpul prin loca
luri, in discuții Ură nici o legă
tură cu Intelectualitatea.

In majoritatea lor «feciori de 
bani gata*, nu 6unt preocupați 
decât de a-și petrece timpul în 
mod agreabil, adică nepreocupați 
de nici o problemă care dă con
ținut prețios vieții.

Idealul lor este o viață lipsită 
de griji, de muncă șl de luptă, o 
viață superficială, dar bogată In

ITR-Jiul 61 (4-1)
Duminică 8 Sept. a.c. s’a dis

putat la Petroșani, In cadrul Di
viziei A. matchul de foof-ball în
tre ech'pele ITA Arad—Jiul Pet
roșani care s’a lechelat cu scorul 
6-1 (4-1).

Scorul de mal sus c1-șf arată 
o mare diferență a fost obținut 
cu multă greul.rie de ITA, [care 
până în prezent este considerată 
ca cea mal puternică echipă din 
Divizia A. 

pe această cale autorităților în 
drept să ia măsuri, aplicându-i 
o aspră sancționare,

Acest fapt demonstrează în
deajuns cum înțeleg membrii 
partidelor „istorice” să apere

Instalarea noului lomandat al Reg. 3 
Transmisiuni Deva

- Urmare din pag. 1. —

prin fața asistenței care îi pri
mește cu aplauze. După defilare 
participanții conduși de ofițe
rii Reg. vizitează pe rând imen
sele săli de specialitate în care 
sunt expuse fel și fel de apa
rate de transmisiune, dormitoa
re care te atrag prin curățenia 
și esteticul lor. Prin fiecare dor
mitor se poate vedea urmele 
muncii rodnice a [E. C. P.

Pereți pavozați cu lozinci pa
triotice, culorile naționale și ale 
Națiunilor Unite, chipurile M. 
S. Regelui JMihai I, a Generalis- 
simului Stafin și a aTtor condu
cători ai poporului român, zia
re de perete în fiecare dormi
tor ireproșabil redactate ca for
mă și fond, colecții numeroase 
de ziare democratice aduc elogii 
pe drept meritate E. C. P.-ului.

R D IERI I
satisfacții meschine-, de om de 
rând.

Se pretind patrloțl; în anumite 
ocizll fsc csz de patriotismul lor, 
dar acesta, în fond, nu este de
cât reeditarea acelorași principii 
objcurantiste ale „Hui ganismu- 
lui*.

Șl toți acești Doa Juanl, ace»te 
vedete de bulevard, acești pseudo- 
Intelectuall, când sunt încolțiți 
într’o discuție Ideologică-politică, 
sunt de partea reacțlunlf. Nu e 
de mirare aceasta. Mentriitățll lor 
obtuze îi este mai comod de a 
se crampona în trecutul atât de 
prielnic parazitismului șl de aceia 
exlud Idei e progres ste, ca pe 
ceva periculos, desigur, comodi
tății lor.

Societatea însă, evoluând spre 
progres, îl va srunca peste bord, 
ca pe un lest nef doritor.

Frasin.

Po'ltechnlca- o n /c o) 
C F R. Slmeria

Jocul de Duminică dintre Poli
tehnica Timișoara—CFR Slmeria, 
s’a soldat cu scorul de 8-2 (5-2)

*
Crișana—Minerul 3-1

Tot Duminică, la Luptnl Cri
șana a învins Minerul cu scorul 
3-1.

♦

La Slmeria a avut loc un joc 
de plng-poog între echipele T.P.- 
T.M , cu Reaultatul de 30-10, 

Interesele Statului ș'I ale munci
torilor.

Cauzele izbucnirii incendiului 
încă nu se cunosc. Cercetările 
sunt în curs.

CloFan loan

După terminarea vizitei în sa- 
îa cazinoului militar al Reg. jnau 
gurat în aceasta zi cu progra
mul executat de ofițerii și o- 
stașii Reg. li-s’a oferit partici- 
panților o oră de desăvârșită 
destindere și anjuzament. Prog
ramul variat și select, compus 
din: cântece, solo-vocațe șî in
strumentale, cuplete hazlii dar 
educative și o scenetă cu mult 
simți Tvstructiv a fost subliniat 
cu insistente aplauze.

Despre sarcinile E. C. P. în 
munca de ridicare și educare a 
ostașului a vorbit dl- căpitan 
Berculescu.

După sfârșitul festivalului 
participanții au fost invitați la 
o masă comună unde cu acea
stă ocazie au toastat dd.: col. 
Irimiță, închinând pentru W. S. 
Regele Mihai I, și primul mini
stru al țării fiul orașului Deva 
dl. Dr. Petru Groza, col. Rău- 
țiu mulțumind partidpantilor, 
dr. Piso din partea prefecturii 
șf Duduia Andrei din partea'co
mitetului județean electoral al 
Blocului Partidelor Democrate.

Solemnitatea a luat sfârșit 
într’o ambianță de sinceră în
frățire între lumea din cazarmă 
și cea din afară.

Gh. Pleșu.

Anularea dictatului
dela Vlena
(Urmare din piglna l-a) 

ghiori apei această hotărîrc 
pune capăt acestei posibilități.

2) Situițla așa cum se pre
zintă după h Mărirea dela 
Paris mărește simțul de răs
pundere al poporului român 
față de naționalitățile conlo
cuitoare știind că numai ega
litatea de drepturi între po
poare poate să asigure des- 
voltarea pașnică a regimului 
demo.ratlc din România și 
deci șl apartenența Ardeafu 
lai la România.

3) Hotărlrea dela Paris des
chide perspectiva unei prie
tenii sincere și cu Ungaria 
nouă democrată căruia gu
vernul Dr. Petru Groza este 
gata să-i întindă o mână 
prît tenească.

O nouă perioadă se deschi
de deci în istoria acestei 
părți a țării atât de frămân
tată până în prezent. Premi
sele acestei condiții d viață 
nouă au foit puse la 6 Mar 
tle 1945 data venirii la cârma 
țării a guvernului Dr. Petru 
Groza csre asigură egalita
tea de drepturi naționalități
lor conlocuitoare din Romlnla.

Dacă vom privi șl prin aceas
tă prlzmă anularea dictatului 
dela Vlena vom înțelege ou 
toți că Intr’adevkr s’a făeat 
dreptate.

t l tlnareîu-u»

------------A
TINEREȚE-UNITA'I E

Nu de mult a’a ținut la Brașov 
Congresul Național al Tineretului 
Democra» din România. A parti
cipat la acest Congres tot ce țari 
noastră are mai scump: voință, 
forță, frumusețe, Intr’un cuvânt 
„TINEREȚE*. Da, tinerețe. Insă 
această tinerețe s’a prezentat aici 
cu totul altfel cum s’a prezentat 
oriunde, aiurea, la alte Congrese.

Peste 1000 de tineri d'ai toate 
categoriile s*au prezentat într’o 
unitate de armonie desăvârșită, 
pentru a discuta toate probleme
le lor de prezent și viitor și, pen
tru a găsi drumul care ne va duce 
spre fericire.

Tinerii dela munte și tlferii din 
șes, muncitorii cu bătături în pal
mă dela ciocan șl pilă, țăranii 
căliți de soare și vânt șl studenții 
— viitorii ingineri și medici — 
saa străduit să găsească arma 
care va da putere tineretului șl- 
au găsit-o.

Pe drumul trasat de Federația 
Mondială a tineretului s’a creiat 
Frdfreatia Națională a Tineretului

Cum trebue luptat 
pricinuite

Urmare din pag. 1-a

280,4 vag., rezultând un total 
de 7424, 18 vagoane,

Furaejle au suferit foarte 
mult. Totuși rezultatul ne arată 
că deficitul va putea fi acoperit. 
Dintr’un necesar de 33.990 va
goane furaje necesare anual 
(pae și fânețe), s’a reușit să se 
obțină 23,320 vagoane rămâ
nând un deficit de 10.670 va
goane.

Pentru a se acoperi acest de
ficit s’au luat măsuri de a se a- 
duna frunzare din păduri.

Au fost adunate până întpre- 
zent 40 vagoane în regiunea 
Petroșenilor.

Școlare,
in atențiunea

patronilor meseriași $1 to- 
merclantl

Se sduce la cunoștința tuturor 
patronilor meseriași șl comerclanțl 
sl-șl înscrie ucenicii la școală, 
plătind taxa de 50.000 lei stabil lă 
de Eforie pentru manuale, rechi
zite și material didactic. înscrierile 
se fac zilnic în biroul Căminului 
de Ucenici,

In ziua de 13 Sept. 1946, orele 
10 va avea loc examenul da pri
mire in Căminul de Ucenici. Con- 
dtțlunlle de primire se pot afla 
la d recțla Căminului.

Dlre:ftune(i.

Aviz
D recțlunta Liceului de fete 

„Regina Maria* din Deva face 
cunoscut că In acest an va avea 
internat. înscrierile se fac zilnic 
până la 15 Septembrie 1946.

Tot odată ae free c noscut că 
are 4 posturi vacante pentru pe
dagoge șl un post pentru Inf r- 
mlerl. Informațlunl la dlrecțlaoea 
disulul.

Democrat din România. Nouă, 
tinerilor mulțl din fabrici din mi
ne depe câmpuri și școli ne re
vine sarcina să adâncim această 
unitate și să învingem tot ce ar 
căuta să stea în calea noastră.

Vrem o viață bună. Vrem ca 
țăranii noștri nă nu mai muncească 
din greu pământul, ci munca lor 
să fie ușurată da mașini, de trac
tor. Vrem școli unde să căpătăm 
știința necesară pentru a deveni 
cetățeni folositori patriei noastre.

Prin unitate șl prin voința no
astră vom putea realiza totul. 
Dar, de sigur, dacă vom lăsa să 
f m desbioați și înșelați de reac- 
țiune noi vom suferi ca șl până 
acum.

Chezășia unul viitor mai bun 
este victoria democrației în alege
rile ce vin. Datoria noaetiă este 
să sprijinim cu toate forțele noas
tre guvernul Dr. Petru Groza care 
ne-a dat libertate, și uniți în Fede- 
r»țla noastră să pășim spre un 
viitor mai bun șl o viață îobel- 
șngată.

hoit zer Erwln

împotriva lipsurilor 
de secetă

Astfel prin economii și între
buințarea rațională a produselor 
neutru hrana vitelor, cum sunt: 
cocenii dc porumb, paele, frun
zele de cartofi, frunzele de 
sfeclă și frunzarețe se vor pu
tea acoperi deficitele și îrf felul 
acesta se vor pte a scoate vjȘele 
din iarnă.

Deasemenea se vor lua mă
suri ca paele de grâu, pleava 
și resturile dela treerișul trifo
iului și lucernei să fie întrebuin
țate exclusiv pentru hrana vite
lor, înterzicându-se ca aceste 
produse să fie întrebuințate ca 
așternut pentru vite.

Dacă întrebuințarea furajelor 
se va face astfel, furajele exi
stente în județ, vor fi suficiente 
pentru întreținerea vitelor până 
la noua recoltă.

Să privim lucrurile cu calm, și 
să ne încadrăm în ‘marea bătălie 
pe care guvernul cu poporul în- 
ftreg duce contra lipsurilorire- 
zultate din cauza secetei și să 
facem economic prin ,111 ăturarea 
nâipei. ■

Sindicatul Metalo-chlmlc— Deva

CONVOCARE
Toți memb 1 Sindicatului Metalo- 

chlmlc sunt <>b Igațl a lua parte la

ADUNAREA GENERALA

ce se va ține în zlna de 15S?p- 
tembrie 1946, ora 8 dlm tn loca
lul sindicatului (foit restaurantul 
„Corona") Culea Horea Nr. 2.

Ordinea de zi:

1. Cetirea proceiului verbal 
anterior.

2 Prelucrarea Platformtl-Prf g- 
ram.

3. Complectaroa Comitetului.
4. Diverse.

COMITETUL.
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Ce cupi/iide statutul funcționarilor publici 
îedaraji le d-lui primministru Dr. Petru Groza

In zpa de 6 Sept. a. c., Con 
siliul de miniștri întrunit sub' 
președinția d-lui Dr. Petru Gro 
?a a aprobat în unanimitate Sta 
tutui "funcționarilor publici.

Ce cuprinde noul statut
Statutul cuprinde 5 părți di

stincte și 136 articole. jf
Partea I-a se ocupă cudispo 

rițiunile generale unde se a- 
rată că personalul serviciilor 
publice se compune din per
sonal permanent și temporar. 
Pentru acesta din urmă dreptu 
rile se stabilesc conform con
tractului de muncă. O dispo
ziție finală a articolului 4 arată 
că toți "funcționarii publici care 
se găsesc încadrați "în alte sta
tute apărute după 6 Martie 
1945 nu intră în prevederile 
actualului statut.

La articolul 7 s’a precizat dt 
funcționarul public, stabil, în 
taz de desființarea instituției sau 
a serviciului, se va repartiza în- 
tr’o funcțiune vacantă In caz 
când nu sunt funcțiuni vacante, 
funcționarul va fi licențiat din 
serviciu acordându-i-se salariul 
pe 6 luni dacă are 10 ani servi
ciu Ia Stat și pe 1 an dacă are 
mai mult.

Numiri, licențieri, 
reprimiri

Partea 2-a cuprind^ 3 capi
tole și se ocupă de condițiunile 
de numire, stabilitate, reprimire 
etc i

La art 9 se precizează pe 
lângă a|te condițiuni și aceia că 
soli’itantul nu poate depăși vâr
sta de 35 de arti și 40 de ani 
cel de specialitate.

In ce privește reprimirea în 
serviciu după efectuarea stagiu
lui militar, statutul precizează că 
autoritatea respectivă este da
toare să reprimească în func
țiune pe funcționari în termen 
de 6 luni,, socotindu-se timpul 
servit sub arme în calculul sta
giului de definitivare, înaintare 
și chemare ’ în funcțiuni supe
rioare

In articolele următoare se 
statornicește modul concursului 
de admitere, acesta constând 
din trei probe și anume: pro
ba scrisă, orala și practică, fie
care probă fiind e]iminatoare.

O nouă agresiunea reacționară 
la Crlsdor V

Individul Roman Ohe4rghe 
e«te aufornl moral și materlil al 
unor nenumlrate »gre»luni contra 
cetlțeollor pișnlcf, care au lin
gura «vfnl* ci «unt democrațl. 

Minerii din regiune, Indignați 
au proteitat vehement Împotriva 
metodelor crlmlMte ale reacțiunii. 

Ceilalți doi frați al Iul Roman 
Oheorgbe, anume Roman Ștefan 
șl Roman Sabin, bine cunoicuții 
agitatori șl bătăuși au amenințat In 
mod pub Ic pe m»1 mulțt cetățeni 
pașnici din localitate.

Atât jandarmii loca!!, cât șl Le
giunea de Jandarmi din Dara, 
certei ea zi uaul.

lo ziua de 3 Sept. a. c., pe la 
orele 16'30, ladlvLII Roman Ohe- 
orghe, membru al alicei tltellate 
dl. loralltet?, Pajca Tralao, fos
tul primar al comunei, nemulțu
mit ci a fost blocult pentru fe
lul ta eare a condu» prlmlrla fi 
Dafin Nlcolae, perceptor care l|l 
petrece viața In chefuri fl alar- 
meazl populația, anuoțându-l niște 
dirl nefnch'prlt de mari pentru a 
oompremlt* guvernul »1imul»țl de 
ban'i dațl cu mină largi de anu
mit! agitatori cărora democrația 
nu la convine, au atacat mișelește 
pe Meretarul Partidului Comuni»! 
Romlo, org. Crtador, tov. Radu 
St. Victor.

Prin actualul
16 se stipulează 
reușiți Ia concurs 
în fața comisiei 
înaintări, î i termen de 15 zile.
Funcționarul numit ește socotit 
provizoriu timp de un an.

statut la arț. 
că candidați! 
vorfi convocat! 
de numiri și

NORMELE DE SALARIZARE

Partea 3-a din statut poarță 
titlu] „tratarea în serviciu”.

La art. 27 se stabilește că 
salariul este produsul rezultat 
din inmulțirea salariului de 
bază corespunzător clasei din 
tabela Nr. 2 cu coeficientul de 
funcțiune din tabela Nr. 3.

Salariul de bază este pro
dusul rezultat din înmulțirea mi 
n’mului de existență cu coefi
cientul corespunzător clasei din 
tabela 2. Cel mai mic salariu 
de bază este egal cu cheltuelile 
care acoperă minimum de e- 
xistență al unui om necăsătorit 
din București

Mai departe tot în acest'ar
ticol se arată că se stabilesc 
3 categorii de salarizare du 
pă localitatea în care funcțio-

Observați* nile guvernului Român asupra clauzelor 
economice din tratatul de pace

GUVERNUL ROMAN cere:
„Să nu se prevadă restitui

rea bunurilor a] căror transfer 
s’a făcut in virtutea unor acor
duri comerciale sau tranzacțiunl 
comerciale directe încheiate de 
Guvernul Român sau de cetă
țenii săi cu autoritățile și locui
torii teritoriilor ocupate de Pu
terile Axei, dat fiindcă aseme
nea transferuri n’au putut să 
fie făcute prin forță sau con
strângere”

„Să nu fie restituit materia
lul rulant străin (N. R. locomo
tive și vagoane), fără recupera
rea corespunzătoare a materia
lului românesc”. (N. R. Pe re
țeaua națională se găsesc 178 
locomotive și circa 42000 va
goane provenind din țările a- 
liate și altele pe rețele străine 
se găsesc 274 locomotive și 
drea 26 mii Vagoane româ
nești).

„Bunurile pe cari Puterile

Val. Nlc. 

nărui îșî exercită funcțiune? 
și anume:
Categoria l-a care va primi 

100 la sută din salariul stabilit 
mai sus.

Categoria 2-a care va primi 
90 la sută.

Categoria 3-a care va primi 
80 la sută.

DECLARAȚIILE
D-LUI DR. PETRU GROZA

Dl dr. Petru Groza, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
a făcut declarații reprezentan
ților presei despre noul statut 
al funcționarilor publici, D-sa a 
declarat că acest sfatuț repre
zintă o adevărată realizare pen
tru organizarea și apărarea in
tereselor sațariaților publici

Funcționarii publici încadrați 
în Confederația Generală a 
Muncii vor lucra alături de to
varășii lor, muncitorii industria
li.

Bucurându-se de drepturile 
asigurate prin statut, ei vor a- 
vea ocazia să lupte pentru ridi
carea lor culturală și econo-. 
mică.

Axei Ie-au ridicat cu forța de 
pe teritoriu] uneia din Națiunile 
Unite și cari au fost transmise 
ulterior României contra plată,, 
să nu fie restituite „în bună sta
re” (N R. așa cumi prevede pa
ragraful 4), ci „în starea în 
care posesorul actual (N. R. Ro 
mânia) se servește de ele”.

„Să nu cadă în sarcina Gu 
vernului român identificarea bu 
nurilor dobândite de Puterile 
Axei, dovedirea proprietății lor 
și facerea dovezii că au fost ri
dicate prin forță sau constrân
gere” (N. R. întrucât Guver
nul român nu arc posibilitatea 
|de a determina împrejurările în 
cari bunurile au fost dobândite 
de Puterile Axei).

„Restabilirea drepturilor le
gale a]e Puterilor Ajiate și A- 
sociate și cetățenilor țlor, așa 
cum ele existau în momentul 
când fiecare din Puterile Aliate 
și Asociate s’a găsit în stare 
de război cu România Fără de 
care, România s’ar vedea pusă 
In Situația de a suporta sarcini 
care nu sunt legitime prin sta
rea de război”

„Totalul despăgubirilor de 
plătit să fie calculat numai a- 
sUpra reparațiilor care mai ră
mân de efectuat, creditele acor
date sau înlesnite în acest scop 
de stat rămânând în sarcina 
sa”.

„Anularea prevederii prin ca 
re fiecare din Națiunile Aliate, și 
Asociate va avea dreptul dc a 
sechestra, reține sau lichida 
toate bunurile, drepturile șl 
Interesele situate pe teritoriul 
Bău și care la data intrării In 
vigoare a Tratatului vor apâr-

Viața de partid

La Hunedoara
Joi 5 Sept. a. c., a avut 

loc ia Hunedoara, o ședință, 
cu toate birourile celulelor.

Au luat cuvântul tovarășii 
Dancu Petru, secretarul Org. 
locale, tov. Sasu Gh secre
tarul Comitetului Județean 
Hunedoara și tov. Mujic Mi- 
hai, secretarul Comitetului 
Regional.

S’au hiat în discuție prob
leme In legătură cu mersul 
muncii de Partid, cu înscrie
rea In listele electorale și cu 
desfășurarea campaniei elec
torale.

La Rapoit
Tot Joi 5 Septemvrie a. c. 

s’a ținut o ședință educativă 
cu celula de Partid din co
muna Rapoit.

Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Erdely Fridrich, se
cretarul celulei, care expune 
mersul muncii șl lipsurile și 
problemele ecoooailce care 
privesc direct comuna Rapoit.

Tov. Muntoiu Slmion din 
Org. P. C. R. S'tneria, ex
pune în termeni largi șl do
cumentați structura, princi
piile organizatorice șl carac-

. -• . - < - -_______  _ _ 
ține României sau unor Supuși 
români”.

„Recunoașterea drepturilor 
României și cetățenilor săi Ia 
juste reparații din partea Ger
maniei și Ungariei”.

„Renunțarea Puterilor Aliate 
și Asociate la prevederea pria 
care reclamațiile „rezultând di
rect din război sau din măsuri 
luate în urma existenței unei 
stări de război” să fie conside
rate dela 1 Septembrie 1939 și 
înlocuirea acestei date cu aceea 
dc 22 Iunie 1941”,

„Perioada de renunțare ceru
tă României să fie stabilită în
tre 22 Iunie 1941 și 24 August 
1944”.

„Aplicare echitabilă a prin
cipiului egalității sarcinilor, în 
rezolvarea ț-ec]amațiilor cetățe
nilor săi derivând din faptele; 
de război”.

„România să-și păstreze o 
autonomie completă în ceeace 
privește politica sa economică, 
spre a putea utiliza în modul 
cel mai potrivit intereselor ge
nerale ajc țării resursele limita
te ce-i rămân”.

Observațiunile făcute de 
Guvernul Român asupra 
anexei Vl-a a profetului 

tratatului de pace 
cu România

„România să dea o compen
sație bănească pentru capturi în 
măsura în care responsabilita
tea sa ar fi recunoscută”.

„Dacă o Putere Aliată Sau 
Asociată Socotește că o hotă- 
rîre sau o ordonanță dată de 
către tin tribunal de capturi ro
mânesc se află tn contradicție 

terlstidle noul legi electorale, 
la cuvântul tov. Costi An

drei din partea Județene! Hu
nedoara a P. C. R. care pre
lucrează Platforma-Program 
a Partidelor Democratice, 
scoțând în evidență principiile 
democratice după care se con
duce guvernul Dr. Petru Groza.

La Ghelar
Vineri 6 Sept. a. c. s’a 

ținut la Ghelar, ședința acti
vului de Partid din Org. P. 
C. R. Ghelar.

Au luat cuvântul, vorbind 
despre necesitatea ridicării 
producției, despre situația Ro
mâniei la Conferința Păcii și 
despre situația campaniei e- 
lectorale, tov. Toma, secre
tarul Org. locale, tov. Vancea, 
tov. ing Paraschivescu, di
rectorul general al Uzinelor 
„U, F. H', din Hunedoara șl 
tov. Mujic M hai, secretarul 
Comitetului Regional Valea- 
Jiului a P. C. R.

In atențiune 
Dir. Generale a 
Soc. „Petroșani"

dorii care 
■au nu-1 
spinarea, 

Bd-1 șef*

Ni »e scrie:
Pe timpul guvernării faiciste a 

ui Antoncscu, la fabrica de che
restea din Șlbat, a soc. ,Petro
șani*, un oatecare funcționar Am- 
bruț Cornel, a Înființat și pus 
tn practică carcerile.

Nopți deirândul, r 
nu stăteau „drepj, 
salutau frâogându-șl 
erau încarcerați de 
Ambruș.

Ai tizi, acelaj Ambruș Cornel, 
de astă dată la Serviciul Silvia 
din Sebej-Alba, al soi. «Petro
șani*, continuă a propaga ideile 
sale șicanând și purtându-se lo- 
tr’un mod deoitblt de murdar 
cu muncitori! șl funcționarii care 
fac politică democrată.

Acelaș lucru fl fac și «colabo
ratorii* săi — întru rele — func
ționarii Hrlțan loan și Stan Marco.

Muncitorii Soc. «Petroșani- 
vrând ca munca lor să nu fie 

batjocorită șl Împiedecată de a- 
ceștl slugoi ai reacțlunil manlsto- 
brătlenlste, cer Direcțiunii G-rale 
a Soc. «Petroșani*, imediata lor 
îndepărtare din serviciu.

cu dreptul internațional ni Ro
mâniei nu permite ori permite 
numai parțial reformarea prin 
măsuri administrative ■ conse
cințelor liotărîrii sau a prdonaz»- 
țci în cauză, acea Putere Aliat* 
ori Asociată și Guvernul Ro
mân se vor înțelege direct spre 
a fixa cuantumul compensației 
bănești ce cade în sarcina Ro
mâniei”.

„Obligațiunea de revizuire ■ 
hotărîrilor date împotriva Unui 
cetățean al uneia din Națiunile 
Unite, să existe nunral alune* 
când holărîrca a fost pronunța
tă ța o instanță oare unul 
tiin acei cetățeni nu ■ putut sK 
Se apere”. 1 , |
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Poporul bulgar s’a pronunțat 
hotărît pentru Republică!

Primele rezultate ale pleb scitului. — Cum a decurs v&taree. — 
Declarațiile vizitatorilor străini.

sul pentru a apăra monarhia, 
dovedește cât de populară este 
influența Frontului Patriotic.

Bulgaria va fi Republică 
populară

SOFIA. — Qheorghe Dim'it- 
raff a definit trăsăturile caracte
ristice ale Republicii bulgare. 
D-sa a spus că Bulgaria va fi 
republică populara și ca va a- 
vea un regim parlamentar Pro

prietate particulară agonisită 
prin muncă și economii va fi 
protejată- Bulgaria va fi un stat 
liber și independent. Ea va fi 
un factor al unității și fraterni
tății popoarelor slave, și va’lup-

SOF1A. — Cu ocazia plebi
scitului din Bulgaria, localurile 
de vot din Sofia erau păzite de 
milițieni. Nici o persoană înar
mată nu era permisă pe o rază 
de 300 m. Militarii erau îndem
nați să depună armele pe a 
masă specială când intrau în lo
calurile de vot.

Plebiscitul s’a desfășurat în- 
trio 'atmosferă de ent> z'asm ii 
bucurie. Observatorii streini au 
avut toate posibilitățile să ințre 
în birourile electorale din toată 
țara.

Ce declară vizitatorii 
străini

Benoit Frachon,secretarul ge 
nera] al Federației Sindicale din 
Franța a făcut următoarea de
clarație :

Plebiscitul rămâne expre
sia sinceră și puternicia vo
inței poporului bulgar care 
dorește să trăiască în liber
tate și să fie stâpânjpe soarta 
sa. Am văzut la Sofia oa
meni plini de fericire care 
s’au prezentat la urne cu în
crederea bsoluti în rezulta
tul final”
^eiul d1 legației ccho-lovace 

care a venit în Bulgaria pentru 
a fi prezent Ia plebiscit, a de
clarat. ^partțist plebiscitul cel 
mai Iib^‘#«. putință” A sub
liniat apuf afluența masivă a a- 
legători|or, arătând că votul nu 
era obligatoriu Delegatul ce
hoslovac a menționat apoi de
plina egalitate de vot fcum și 
absoluta lipsă de presiune a- 
supra alegerilor.

In acest sens au mai făcut 
declarații și ceilalți delegați ca
re vizitează Bulgaria

O declarație a primului 
ministru b Igar

DL Kimon Gheorghjeff pre 
ședințele consiliului de miniștri 
bulgar, în declarațiile făcute 
presei cu ocazia plebiscitului a 
amintit că faptul ca nici o miș
care politică nu-și ridică gla-

înscrierea ta listele 
electorale

In conformitate cu Irgea 
Nr. 560 publicată In Moni
torul Oficial Nr 161 dn 15 
Iulie a. c.

Sc aduc- la cunoștință fu 
turor cetățenilor, b. rb țl șl 
femd, care ati ImplL-ilt vârsta 
d 21 ani, că sunt invitați a 
se prezenta la primăriile res
pective, pertru înscriere în 
listele electorale.

Cetățenii vor a:.ea astpr.i 
lor netele de ider fitate, pe 
care le vor prez? I la cerere.

Atrage n atenția, că, în
scrierile se primesc pâ-ă la 
drta de 15 S°pt. a c.

Sărbătorirea „Zilei
Tanch’ștMoz"

MOSCOVA. — Cu ocazia zi
lei tanchiștilor din Uniunea So
vietică, Duminică 8 Septembrie 
a avut loc pe istorică Piață Ro
șie parada cellei de a patra di
vizii dc gardă a carelor de lup
tă. Cu mult înainte de incepenee 
defilării, tribunele erau pline 
până la refuz. O furtună de a- 
plauze a salutat apariția Gene- 
ralissimuiui Stalm care a luat 
Ioc în tribuna mauzoleului în
conjurat de colaboratorii săi cei 
mai apropiați și conducătorii 
Partidului Comunist.

Punctul culminant al pafăzii 
l-a constituit grosul forțelor ar
mate care și-au făcut apariția 
într'o ținută distinsa și o techni- 
că militară desăvârșita.

In turercle carelor dc luptă 
puteau fi văzuți croi din răz
boiul pentru apărarea Patriei.

♦
MOSCOVA. — Gcncralissi- 

jnul Sta|in a dat la 8 Șeptcni- 
brie, ziua tanchiștilor sovietici, 
următorul ordin de zi:

„In decursul anilor marelui 
război pentru apărarea Patriei 
forțele blindate și mecanizate 
ale Armatei Sovietice au jucat 
un rol hotărîtor în luptele ce au 
dus la brăbușiiea Germaniei Irit 
leristc și Japoniei imperialiste”.

„Tnchiștii sovietici au dat do 
vada de vitejie fâia precedent 
pe câmpul de lupta și și-au fa

Unități din Kuomintaog 
trec de partea comuniștiloi

NANK1NO. —'Nemulțumi
rea soldațifor Kuomintangului 
față de războiul civil, apare pc 
toate fronturi! . In afară de'sol
dați șl aviatori, protestează îm
potriva războiului civil și efecti
vul unităților de tancuri și al 
forțelor nava[e dc tăzboi. După 
cum comunică agenția Sinhua, 
2 vase care fac parte din flota

ta pentru libertate, pace și de
mocrație în Balcani și nu se va 
face instrumentul unui război 
de agresiune.

*
MOSCOVA. — Duminică 8 

Septembrie a avut loc în Bul
garia plebiscitul asupra formei 
de Stat. Au votat cca. 98 Ia suță 
din alegători, din care 95 1a su
tă, s’au exprimat pentru repub
lică. știrile primite din legiu
nile unde numărul voturilor a 
fost calculat dovedesc că popo
rul bulgar s’a nronunțat hotă- 
rît pentru instaurarea unui re
gim republican

la Moscova
cut datoria față de Patrie”.

Cu toate condițiunile grele 
din timpul războiului, muncito
rii și muncitoarele, constructo
rii și inginerii din industria ca
relor blindate au furnizat tru
pelor noastre excelente tancuri 
și tunuri de precizie.

Urez tanchiștilor și muncito
rilor din industria carelor de 
luptă să obțină noui succese în 
domeniul perfecționai ii tcchni- 
cei lor.

Trăiască tanchiștii și constritc 
torit de tancuii sovietici.

Trăiască foițele armate so
vietice.

Trăiască puternica Uniuncu 
Sovietică.

ÎNTREAGA POLONiE 
protestează împotriva d’scuirsu- 

Byrnes
stit de dl Byrncs. In capitala 
Poloniei a avut loc Duminică o 
manifestație dc protest la caic 
numeroși oiatori aparținând tu
turor partidelor au luat tuvân- 
tul în fața unei îiuineroisc asis
tențe.

Luând cuvântul vicc preșe
dintele consiliului național a ți
nut să prc.izeze că Polonia n’a 
cheltuit miliarde in teritoriile 
din Vest pentru ca ele să fie 
cedate Germanici. El a cerut 
ca să se înceteze politica.dc pre 
siuni asupra Poloniei

„In ciuda tuturor apărători
lor americani, și îărăj a.ținc sca
ma de greutăți, Polonia își va 
menține frontierele sa|e” a de
clarat preș dintele partidului so 
cialist polonez. %

La sfâr.itul mcctingului, în 
treaga asistență a nici*îri fața 
ambasadei americane unde a de 
nionstrat în contra dlscm suini 
rostit dc Byrncs.

Iul D-lul
VARȘOVIA. - Discursul d- 

lili Byrnes a provocat mari fră
mântări în întreaga Polonic. 
Ziarele poloneze au înfierat a- 
titndinea d-lui Byrncs față de 
frontierele vestice ajc Poloniei 
In întreaga Polonie au avut loc 
mari iuti uniri, luându-se atitu
dine împotriva discursului ro

Kuomintangului, au părăsit uni
tățile lor și au hotărît să se a- 
lătiirc armat i n 8-a comuniste. 
Un vas a ajuns la Ghifu și a 
fost călduros întâmpinat de po
pulație. Agenția Siuhua comuni
ca cleascmciii că tancurile de 
sub comanda locotenentului toa
na au sosit Ia 24 August în re
giunea eliberată.

Sedlnfa Consiliului Miniștrilor de Exio-rne 
din ziua de 8 S@pt.

S’s intervenit oentru amânarea adunării Generate 
a Națiunilor Unite

PARIS. — Duminică 8 Șept. 
a. c. a avut Ioc La Paris sub 
președinția ministrului afaceri
lor externe a] Uniunii Sovietice, 
Molotov o ședință a consiliului 
miniștrilor de externe în che
stiunea fixării datei când va ’ 

convocată Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite. Au fost pre- 
zenți, Molotov, Byrnes, Bidault, 
Alexander, Uan-Ci-Tse și Spaak 
președintele O. N. U.

ședința a început seara Ia 
qrele 21 și s’a terminat la ora 1 
noaptea.

După lungi desbateri S’a a- 
juns la o înțelegere ca, dl. Spaak 
să informeze pe dl. Trygwe Lie 
că guvernele Uniunii Sovietice, 
Franței, Chinei și Belgiei soco
tesc dificilă ținerea șimu]tană a 
Adunării Națiunilor Unite la Ne
w-York și Conferința de Pace 
la Paris și în consecință sunt de 
părere ca sa se amâne adunarea 
Națiunilor Unite cu o lună ,adi
că pentru 23 Octombrie.

Guvernul britanic și-a dat a- 
cordul provizoriu, rămânând ca 
dl. Alexander să obție și apro
barea d-lui Bcvin- Guvernul a- 
merican nu se va alătura acestui 
demers colectiv dar nici nu se 
opune.

Luni dl Spaak a avut în
trevederi cu delegați.;C celor
lalte 15 țări Ia conferința de pa
ce, care n’au participat Dumine
că scara la conferință. D|. Spaak 
va ]ua contact și cu alte țări 
membre ale Națiunilor Unite, 
care nu iau parte la'Conferința 
dela Paris.

S’a hotărît deasemenea ca cci 
patru miniștri dc externe să se

întrunească la New-York în a- 
celaș timp cu adunarea, pen
tru a discuta în comun textele 
tratatelor ce Vor fi puseră pune? 
Ia conferința de)a Paris.

Consiliul celor patru mini
ștri de externe lucrând la New- 
York imediat ce va fi încheiat 

tratatele de pace va duce con
versații asupra Germaniei. Nu 
ș’a hotărît nimic în ceea ce pri
vește Austria. O decizie în a- 
ceastă privința va fi luată pro
babil la viitoarea întrunire a ce 
lor patru miniștri de externe.

In' cursul discuțiilor, care 
s’au purtat în cabinetul d-lui 
Bidault, s’au efectuat numeroa
se comunicări telefonice între 

. diverșii delegați și capitalele 
lor. La ora 1 noaptea df Spaak 
a cerut legătura cu New-York 
ul pentru a comunica d-lui Tri- 
gwe Lie hotărîrile luate.

* * *
NEW-\ORK- — In llegătură 

cu amânarea Adunării Generale 
a Națiunilor Unite, d|. Trygwe 
Lie, secretarul general al ace
stei organizații, a declarat că 
miniștrii de externe ai celor 5 
mari puteri pot recomanda a- 
mânarea Adunării Generale dar 
trebue să țină seama și de do
rința celorlalte 44 state mem
bre ale Națiunilor Unite.

Vlzits fuittetol 
navale americane in 

Gretla
ATENA. — Comentând a- 

propiata sosire a escadrei ame
ricane în frunte cu vasul pur
tător de avioane „Franklin De- 
lano Roosevcit”, ziarul Helleni- 
kon Melon a scris în ziua de 
2 Septembrie, că vizita forțe
lor navale ale Statelor finite în 
Grecia „are nu numai un ca
racter amical, dar și un caracter 
de protecție” și că forțclcțuava- 
le americane vin în apele gre
cești ca „O ÎNTĂRIRE A FOR
ȚELOR BRITANICE, CARE 
SE AFLA IN GRECIA”.

RECOLTA 
din 

fiirgita amenințată
LONDRA. — Ploile puterni

ce căzute în ultimul timp în 
Anglia, cauzează vii neliniști cu 
privire la soarta recoltei. Dacă 
ploile continua, recolta de ce
reale va fi compromisă Ziarul 
Daily Mai[ scrie: „Poporul bri 
tanic prost îmbrăcat, slab ali
mentat, prost adăpostiț și slab 
condus a ajuns pe treapta cca 
mai joasă a acestui an pier
dut”.
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