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Femei, Muncitoare, Intelectuale, 
Casnice și Țărance!

Venițl la prima

Conferință Regională

Femeilor Sindicaliste 
care se va ține la DEVA, In sala 
festivă a Prefecturii in zilele de 
25—26 Septembrie a. c. orele 9.

Partidele ..Istorice11 
familia sabotorilor

Scriind aceste râoduri îmi a- 
mlntcsc de piesa de teatru .Bal 
în FvgăJău’’, jucată acnm câteva 
săptămâni pe scena teatrului co
munal din Deva.

Piesa scoate în relief, cum .is
toricii' prin propaganda lor min
cinoasă, — aiât astăzi cât și în 
trecut — caută să ascundă mâr- 
șăveniiie lor, ca sabotarea șl do 
sirea de mărfuri pe cari le vând 
la pre( negru, căutând îa acelaș 
timp să arunce învinuiri asuprii 
guvernului Dr. Petru Groza, pen
tru lipsurile de mărfuri de pe 
plajă, din cooperative șl econo- 
mste.

La sfârșitul piesei reeie ade
vărul pur. Procurorul întreprinde 
cercetări la cisele .șefilor', par
tidelor „istorice*, în timp ce ei 
sunt 
sute 
P

Șl 

la bal șl la fiecare discoperă 
de kgr. de talpă, piei, să- 
ttc. etc.
Iată că acest adevăr de

netăgăduit, Ui-pă Ciuc i fugi făcută 
piesa se confirmă în întregime 
prin întâmplarea dela Orăștie,

Ij ziua de 18 Septemvrie a. c., 
— după c, m am pi blicai în nu 
mărul trecut al ziarului nostru — 
o gsnde polițienești din Deva au 
întreprins o anchetă la fabrica de 
piele ,A dealul* din Orăștie, pro
prietatea iul i n Ba iu, membru 
al P. N. Ț. Manfu. Ii urma cer
cetărilor efectuate Ia fabrică șl la 
l'cubța susnumitulul, poliția a 
descoperit 600 pere hl de bocan
ci, nenumărate piei de lux, piei 
Importate șl pki d vițel, Ifl va
loare d miliard djLă sute 
de mii oaoe fel, Ură a 
just fi ati nrr veofența 
acte. Lir ca „pi«sa* să 
tică „dl* Ba u mart 
se ifl la Băile Herculsne să-șl 
petreacă.

Frumos „stocușot * de mărfuri do
site In timp ce ecotKunale'e au 
conrnU de luni de zile la sus 
num'ta fabrică și este amârată 
livrarea mărfurilor zl după zl, pe 

N. Fire

putea fi 
lor prin 

fie auien- 
speculant
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TELEGRAMA IRIMISĂ
Tova ăștilul Ministru GHEORGHIU-DEJ 
de ceferiștii șl populat * satelor din jurul Slrmrlei

Muncitorii C‘ feri ști dm Simerla împreună cu po
pulația satelor doi Jur vâ mulțumesc călduros pentru 
sprijinul dat de Dus. la construirea podului de peste 
Mureș dintre centrul ,'ovlar Simerla șl satul U ol.

Vd asigurăm de d vntamenlul nostru atât fafâ de 
Djs. cât șl fald de marea cat zâ a poporului pentru 
care luptațt cu atâta dârzenie șt curaj

Trul.jscâ scumpul nostru tova âș ministru Ohtor- 
ghiu Dej riilcat dla rândurii clasei muncit are.

In preztnța muncitorilor șl țăranilor din jar a reprezentantului Comitetului Central 
al B. P. D. șl a autorităților a'avut loc fa Uroi______ XY

Punerea pietrii fundamentale 
a podului de peste Mureș

Sub poalele Urolului unde se 
află locul de trecere peste Mu
reș între comunele Simerla și 
Urol, s’a pus Duminică piatra 
fundamentală a podului ce se va 
construi aci.

Marea Importantă a acestui 
fapt este confirmai de mulțimea 
in sărbătoare venită să as’ste la 
desfășurarea acestei ceremonii.

Muncitori ceferiști din Simerla 
înegrițl de fum, cu hainele pă
tate de ulei, țărani din comunele 
din jur bronzați de razele soa
relui, cu pălăriile negre fără mar
gini ca niște tichl și cămașa scoasă 
peste pantalonii strâmt) încât te 
miri cum de-i mai not îmbrăca, 
preoji cu haine lungi pâni’n pă
mânt, femei îmbrăcate în frumoase

n apărut
primul număr din săptămânalul 

politic, social și cultural, Contem
poranul. Revista își propui o dela 
ioceput oitinuarea tiadițtel de 
luptă a vechiului Cont mporan pe 
care II însulkțise acum șaizeci 
și cinci de snl verva șl spiritul 
științific al criticei Iul Dobmgeaou- 
Ohela- Neînțelegâ'’d rămânerea 
în'r’o afHudlne de documentar, 
de sp'îbtor numai noul Contem
poran apare cu o atitudine pu
ternic combativă. In fațr noilor 
preocucărl Fcisle, culturale, po
litic', revista se înfățișează cu un 
program d* luptă împotriva igno
rantei, do nvlzuire științifică a 
criticei, a Istoriei naționale, de 
analiză a f nnmenelor economice, 
sociale etc. Toate marii' probleme 
care Interesează pooorul român 
pe planul intern sau internațional 
vor fl drsbătute în coloanele săp- 
tăn â 'aiului care se adresează tu
turor spiritelor progresiste.

naționale ardelenești, co- 
toate vârstele, 
ează o masă 
peste care soarele de 

eveniment.
puful să stal acasă 
vezi că d abia poți

costume 
pli de 
f o r m 
pestriță
toamnă își scaldă razele sale aurii.

Caut șl Intru in vorbă cu un 
bătrân cu părul alb ca de colilie, 
venit și el să asiste la desfășura
rea acestui

— .frai 
moșule, nn 
să mergi?
— „Ehei, oftează ăt.ânul.jCe.știl 

dumnerta flăcăule: Se vede că 
nu ești de a ici. O viață întreagă am 
blestemat această apă pe care în 
alte condiții ar fl trebuit s’o bi
necuvântăm*. . . O viață întrrsgă 
ne-am chinuit cu „broderul* ca 
să trecem dinți’' parte într’alts. 
Iarua pe ger, toamna pe p'osic, 
ueouia sa aș ețtarn ceasuri în
tregi până să trecem dincolo,... 
sau, alteori Mureșul nu putea fi 
tre.ut zile întrrgi d'n ca.za Blu
furilor dc ghlațal Câți oameni nu 
s’au înecai sub ochii noștri în
cercând gb ța ... șl câte vite, 
lăsând o> menii săraci...

— „Dar suferința cei mai grea, 

Cuvântarea tov. Popa Emil X 

membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
<lin partea B. P. D 

Redăm aci In rezumat discursul rostit da tov. Popi Emil membru în 
CC. al P.C.R. cu ocaza puneri pietril fundamentale a podului de 
pesk M ireș la Urol

Scoțând în relief importanți a 
cestul pod pentru muncitorii din 
Simerla șl țărănimea din cric peste 
40 ermune din jur tov. Popa a 
a-ătat că acest Iu ru se va putea 
realiza numai datorită (aptului că 
forțele populare s’au unit și au 
adus la cârmi țării un guvern al 
poporului compus d.n oameni tara 
ascultă de popor pentru a sunt 
legați de sufeiiuțele acestui popor.

Acest guvern al por irului a 
făcut multe realizări i ăna azi 
dar trebue să ținem socoteală că 
am avut un răzhoi care: nt-a să
răcit, un război In care ne-au 
băgat niște mm. mici străini de 
sufletul șl suferințele ace,tui 
por.

Dac! In timpul dictaturilor 
acționare și a I ii Anbincsn
ranul român a fost trimis să caute 
pământ pelaVolgj, prin Caucaz, 
prin acest guvsțn șl cu ajutorul 
muncitorilor dela orașe Ml g5s!t 
pământ îa România, pâinâ tul pe 
care l-ațl muncit, pe a-e tțl a- 

|O-

ri-
U

noi am îndurat-o* — intră în 
vorbă un ceferist din Simerla, lo
cuitor al unui sat de peste Mu
reș — „ani dearândui a trebuit 
să ne chinuim în fiecare zi cu 
„biuderul" sculâodu ne în fiecare 
zl cu multe ceasuri înainte pen
tru ca să putem ajunge. la timp 
la serviciu, așteptând zilnic atât 
la dus cât și la întors ceasuri 
întregi*.

— „Păi, bine, zic eu, dar dece 
n’ați cerut msi demult ca să vi 
se facă pod dată era așa mare 
nevoe?

— „Se cunoaște că ești flăcău, 
tată, mi-o tăie scurt moșul. Dar 
ce crezi dumneata că numai odată 
am cerut noi acest lucru? Șl 
crezi că numai odală ne-a fost

romls? Când se apropiau ale
gerile, veneau pe aici diferiți 
domnișori cu suituc șl ne pro
miteau de toate, și ce nu ceream. 
Imediat ce treceau alegerile și ei 
veneau la putere, când ne duceam 
și c.ream sî ne facă pud râdeau 

C. Mag dai in

Continuare In pag. 2-a

sudat. Aici aveți dreptul să trălțl 
ți nu în allă parte (aplauze pu
ternice).

Conferința de Pace
R'.fcrindu-se la lucrările Con- 

feiinței de Pace, tov. Popa Emil 
a spus:

Conftrințr de pace încă nu ș>-a 
ținut plenul el dar un lucrn mare 
am reușit să-l realizăm până azi: 
Ardealul de Nord a fost dat pen-

\Z COLTUL ISTORIC 
------------------- Ă

Epigramă
D-lul Mkrca Vlad, din Orăștie, fiul fostului latifundiar și 
ministru Aurel Vlad, care ducându-se In propagandă 
electorală la sate, a fost luai la goană dc către țărani

Crcde-al stimate Domn — ca mat ’nalnte,
Țăranii că sunt prO|tl șl fără minte,
CA le-or urma ca o turmă de ol. .
Știlndu-te că eșii fiu de .Ciocoi.*

Dar rău era să o pățești Btlmale.
Plecând In propagandă pc la sate, 
Ți rănii când tc-ai dus la a lor vitre 
La goană era să ml-tc la cu plrtre.

Plugari,
Votând soarele 

semnul 
Blocului Partidelor 

Democrate

Veți rămâne deapururl 
stăpâni pe pământul 

vostru

Cetățeni,

Casa Alegătorului 
vă dă toate îndru
mările in legătură 
cu dreptul vostru 
de vot!

trn totdeauna României democrate 
(epauze puternice îndelungate) 
și aceasta s’a putut face 
fiindcă nimeni d n această lume 
nu s’a putut pune împotriva mo
dulul just in care guvernul Gioza 
a rezolvat problema națională în 
tara noaștră.

Noi, trtb- e să mergem șl mai 
d-parte pe drumul de a asigura 
libertatea poporului maghiar care

Continuare In pag- 3-a



2 ZORI NOI

Sfaturi pentru plugari

Să începem lupta contra secetei 
Ogorul de toamnă.

Arătura de toamnă nu ie gră- 
pează oentru mii multe lucruri 
ți anume:

1. După arătară pământul ră
mâne înfoiat — cu multe goluri 
în el — goluri intre brazde în 
care apa pătrunde mai ușor șl 
mai adânc.

2. Prin arătura adâncă toamna 
pământul te afânează șl poate iă 
primească șl ti inmagazloneze 
mal multă apă din apa ce va că- 
d;a din ploi și din zăpadă.

3. Pămâotul afâoat primește mai 
mult aer eare ajută la anumite 
transformări a materiilor din pă
mânt din materii care nu sunt 
hrănitoare pentru plantă fn mate
rii hrănitoare.

4 Zăpada căzută fn timpul ier
nii nu poate fi spulberată de vis
col oprlnda-te fntre bolovanii ară
turi negrăpate.

Prin arătura de toimnă adâncă 
■e tmbunătăț'ște pământul prin 
aceea că ie unese anumite păr
ticele a pământului.

Dacă toamna am face o arătură 
mai in față, gerul de Iarnă nu ar 
putea să lnbunătl|c?i Jl decât un 
strai de pământ fjirte mic șl 
care nu eite deajuns pentru buaa 
creștere a plantei.

Pe lângă toate fol-asele arătate 
mal ii e a unei arături adânci din 
toamnă avem șl alte foloase șl 
■nume:

Primăvara t'mpul de lucru este 
foarte scurt, anul acesta din ca
uza secetei lipsa de furaje o să 
facă ca vitele să lasă slăbite din 
iarnă șl nu o să poată lucra cu 
ele primăvara. Din această cauză 
nu o să se poată ara cu plugul 
la timp, o să se întârzie cu se
mănatul primăvara, șl se știe că 
cu cât întârziem cu semănatul cu 
atât roadele sunt mai puține.

Dvă însă am arat din toamnă 
toste locurile ce le avem, vitele 
fiind Încă In putere, nu mal a- 
vem nevoe să arăm primăvara, 
când este deajuns să lucrăm pă
mântul numai cu cultivatorul, pră- 
șitoarw* sau grapa, cu aceste u-

C.F R. Timișoara <,n 
Jiul Petroșent

in fața a cca. 4000 de spaetatori 
s’s disputat Duminică 22 Sept, 
a. c. pe arena Jiul d'n Petroșent 
matchjl de foot-ball dintre echipa 
Timișoreană C.F.R. jl Jiul Petro- 
șeru

Deși jocul a fost egsl .Jiul" a 
cedat cu scorul de 10 prin goa- 
lol marca! fn propria poartă.

S’au remarcat dela J;ul apărarea

II.
nelte lucrarea pământului se face 
mal repede semănatul se poate 
face la timp, șl recolta ajunge să 
umple hambarele goale in acest 
an din lipsa noastră de chibzuială 
șl din obișnuința omului care lasă 
lucrurile de azi pe mâine.

Să arăm toamoa — căci după 
regulele științei șl practicei a oa
menilor cu cartea plugărimei — 
plugul nu are ce căuta primăvara 
in câmp, rostul lui fiind numai 
vara și toamna.

Iată deci că prlntr’o lucrare a 
pământului toamna când avem 
timp deajuns a face ogoare, vom 
putea prinde fn pământ apa ce o

In atenția societății „Distribuția"

De ce nu se distrlbue petrol 
la Cooperative?

Ță 'nul Vlalcon Ion, președin
tele Cooperativei .Lunca Cerne!" 
din comuna cu acofaș nume, re
clamă, că distribuitorii dela soci
etatea .Distribuția* din Hațeg, 
refuză să dea petrol Cooperati
vei, pe motiv că este blocat oentru

Punerea pietrll fundamentale a podului de ueste Mureș
(Urmare din pafdna l-a)

de noi. La alegerile care urmau, 
cellalt! tot la fel făceau.

Aș mal fi putut afla multe dela 
bătrân dar metlngul începuse dr js 
șl a trebuit să ne despărțim. Mal 
târziu am aflat dela alt ;ăran cum 
diferite elemente li învață pa ță
rani să nu sprijine cor strucțla 
acestui pod că e de lemn șl că 
.ei* când vor veni la putere au 
să 'a că pod de fier. .Dar noi 
nu I luăm Io seamă, iml spune el. 
El au fost la putere fn timpuri 
bune șl n’au fost fa stare să facă 
nici de lemn ... pe când guver
nul de acum chiar în timpul a- 
cesta greu a înțeles suferințele noa
stre șl ne-a sărit Imediat fn ajutor. 

Iar dela C.F.R. Timișoara Reufer 
și Ri’ter,

A arbitrat binișor Tlnase.

REȘIȚ A
U. D. R. - I.T. A. hi (0;0) 

CLUJ
Universitatea - Prehova 6:0 (3:0)

TO, MUREȘ
Dermag mt - C.F.R. B. 3:2 (2:2) 

ORADEA
Libertatea - Juventus 1:0 (1:0)

avem în abu"dență în general 
toamna, pr n căderea ploilor șl 
primăvara prin topirea zăpezii, pe 
care apoi vom avea grije ca prin 
anumite lucrări să o păstrăm în 
pământ pentru vara viitoare ca 
să o albă plantele când au nevoe 
de es.

In felul acesta am făcut un pas 
înainte ți vom putea lupta cu se
ceta șl dară ue vom chibzui bina 
lucrările ce trebuesc făcute pentru 
a nu pierde apa ce am prina’o în 
pământ nu mai tivim a ne teme 
de secetă.

log. Agr. Chlroșcă Mlhal, 
subdirectorul Cam Agr Deva

mașinile agricole în timp ce la 
comerclattțl se distribuie petrol 
clandestin.

Astfel comerclențll: Necan Mo- 
Ise, Tulea lonaș, șl alții din corn. 
Lunca Cernei, au primit petiol șl 
au și ss'ăzl de vânzare.

șl pe urmă, ne-au ajutat foarte 
mult și frații noștri muncitori din 
Slmerla. Fără ei n’am fi putut 
face mire lucru*.

C Magdalin

M e e 11 n g u I
Ceremonia s’a desfășurat în 

fața auh rităț lor în frunte cud. Dr. 
Augustin Almășan prefectul ju
dețului Hunrdcara, tov. Popa E- 
mll, membru In Comitetul Cent
ral sl ^art'dulul Comunist Ro
mân din partea Blocului Partide
lor Democrate, Iov. Mujic Mihal, 
secretarul comitetului Regional 
Valea Jiului a P. C. R., tov. Flo- 
rea Simlon pthnsrul comunei Sl- 
meria șl a unui numeroase mul
țimi din Simerla, Urol șl satele 
din jur.. .............. .. „ , ^FESTIVAL ARTISTIC CULTURAL

Metlngul este deschis de tnv. /\
clat de funcționarii prefecturii jad. Hunedoara 

în folosul funcționarilor săraci
Vlad Dan, secretarul oiganlzațlei 
P. C. R. din Slmerla care în cu
vinte vii, >rată Importanța acestui 
eveniment, d.-pă care dă cuvân
tul d-lui Dr. A, guatln Almășsn, 
prefectul județului care salută 
mulțimea în numele guvernului șl 
o asigură de tot sprijinul pentru 
ducerea la bun sfârșit a lucrării 
care Începe azi

După oficierea serviciului reli
gios de către un sobor de preoți 
din comunele învecinate, părin
tele Chlruță preotul comunei Uroi 
aduce mulțumiri șl-șlexprimărccu- 
no«tlnța guvernului pentru Înfăp
tuirile sale In folosul poporului,

Colțul femeii 

Participarea mas’vă a femeilor
A în listele electorale

Cercetând listele electorale întocmite fn județul nostru, am 
avut prilejul să constat marele interes ce l poartă cetățen I, ale
gerilor care o să albă loc In curând. Fartlciparea lor masivă în 
listele electorale șl mal ales a femeilor, dovedește caracterul de-
mocratlc al legtl electorale elaborată de guvernul Dr'Petru Groza, 
lege aprobată șl însușită de întreaga masă a alegătorilor.
Este binecunoscut de toți, faptul, 

că după vechile legi, anumite ca
tegorii de cetățeni, erau lipsiți 
parfial sau total de drepturile ce
tățenești și fn special de cele po
litice. In aceste categorii se în
globau aproape 3 sferturi din po
pulația țării, trecută de 21 de ani, 
între care femeia ocupa un prim 
loc.

Aceasta a fost sltutȚa dreptu
rilor politice, a drepturilor de vot 
la noi fn țară, sub vestejitele 
guvernări «Istorice* șl această si
tuație era crecată și întărită de 
liiiăfi legile elaborate de acele 
guverne, legi, pe c»re ei au avut 
șl mai au șl azi nerușinarea să Ie 
numească democratice.

Dar oare putea o asemenea lege 
să se intituleze democratică, 
când însăși noțiunea de democra
ție înseamnă și libertatea de ex
primare, însaimnă reprezentarea 
voinței colective, m»j iritare, iar 
nu a unei părți din ea.

Nu. Incontestabil nu poate fl 
numită democratică. Motivele le- 
am arătat mat sus.

Iată dece guvernul Dr. Petru 
Oroza, guvern cu adevărat dîmo 
cratic ne mal putâ d admite per
sistența vechilor așezări și orân
duiri electorale, în care femea, — 
ca și militarii — stătea pe aceiași 
treaptă cu ostracizați! vieții pu- 

îndemoând în acel ș timp pe ța
rini să fie tot mal stiâns uniți 
cu muncitori! așa după cum îl 
învață și morala creștină.

Au mai vorbit tov. ing. Crivi- 
naru dela atelierele C. F. R. Sl
merla șl d. Săbău din Uroi ’n nu
mele comitetului de Inițiativă, a- 
rătând greu.ățile pe care le-au 
intâmplnat precum șl sprijinul a- 
cordat de guv rn pentru construi
rea acestui pod.

Primit cu vii aplauze șl tirale 
nesfârșite a luat cuvântul apoi 
tov. Popri Emil, membru în Co
mitelui Central al Partidului Co
munist Romât-, din partea Blocu
lui Partidelor DemocrMe.

In seirra zilei de 21 Sept, 
a.c. funcționarii sindicaliști al 
prefecturii județului Hunedoa
ra nu dat un reunit festival 
astisfic cultural în tata teat
rului comunal din Deva, cu 
concursul muzlcel Reglmentu 
Iul 3 Transmisiuni.

Pentru buna reușită a fes 
tiv» lului au contribuit eu multă 
bunăvoință domnișoarele:

Liana Josan, Speranța Ghe- 
Orghlu Veronka Toc, Boabl 
Petrinca, Florlea Stoica șl 
d nil: CeAmpaj Ș efan, Puia 

blice, îucapabr'i și nedemnii, fără 
nici o justificare, a făcut prin 
ncua lege electorală să triumfe 
dreptatea, ridicând femela la gra
dul da cetățean al țării, cu toate 
drepturile și libertățile pe care Ie 
are cetățeanul bărbat.

Prin acesstă lege femela îți va 
ocupa locul ce-1 merită în orga
nizarea democratică actuală a Sta
tului nostru, având dreptul să-și 
spună cuvântul, având dreptul să 
aleagă și să fls aleasă.

Aflată în toate ccmpaitlmentele 
vieții publice, în birouri, uzine, 
laboratoare și pâ oă șl în instan
țele judecătorești, trudind din greu 
pe ogoare sau în fabrici, contri
buind la înlăturarea grelelor sar
cini care au apăsat ia trecut, sau 
apăsă și acum asupra poporului 

- s1 u, ferm la nu iuțea $1 nici nu 
trebuie tă lipsească din compar
timentul vieții politico, nu poate 
fl lipsită de dreptul de vot.

Șl femeia, a înțe’es acest fapt, 
Pătrunsă nu numai de firescul a- 
cestor drepturi, d r ți de sarci
nile ce i incumbă contribuția 
pe care va trebui s’o dea recon- 
stru rîl și democratizării ți rll noa
stre, încadrată în F.D.F.R. femeia 
a înceoi’t șl continuă cu avânt, 
lupta pentru facturarea tristelor 
stări, moștenite dela .istorici",ca: 
analfabetism, boli, mortalități mul
tiple, întuneric și mizerie.

Ceiace iemo «treazi hotărîrea 
de luptă pentru democrație, a fe
meii, este prez nț a sa in listele 
electorale, tn care — după rela
tările făcute pâni acum — 54 ia 
sută din cel înscriși sunt fem'i. 
lată cum sunt dă âm.te toate a- 
cele «păreri* șibr.de formulate 
de «istorici*, după care femela, 
nefiind destul de «ridicată* va re
fuza să beneficieze de dreptul său 
de vot.

Siguranța șl încrederea pe care 
o au masele de alegători și mal 
ales femeile, că de vr tul lor de
pinde pacea, depinde viitorul po- 
po.u’.ui nostru, I a făcut să se a- 
lăture forțelor democratice ale 
țării, Blocului Partidelor Demo
crate, tn lupta pentru promova
rea progresului, oentru libertatea 
șl bunăstarea poporului român, fn 
lupta pentru distrugerea definitivă 
a reacțlunii înuisto-brătieniște.

I. R

Petrinca, Vasile ioan, Preda 
șl alții.

Venitul n*t a fost deslinst 
ajutorării funcționarilor săraci 
și pentru inje girarea cantinei 
p efectuați.

ANUNȚ
Administrația Livrărilor către U R.S S 

angajează un cont >' I cu bacalaureatul 
comercial In Comisia de Control Tehnic 
pe lângă Uzinele Metalurgice Ci gir — 
Bine iahri at.

Doritorii se vor adresa la Corista 
de Centrol Tehnic Uzine'e Cugtr, de 
unde se vor putea primi relații,

%25c8%2599ibr.de
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Adunări publice Y 
și consfătuiri politice? 

organizate de B. P. D. în plasele 
lila, Dobra fl Baia-de-Crlș

Duminecă 22 Sept. a. c. des- 
chizâodu-se a doua fază a cam
paniei electorale, Comitetul Elec
toral J odețean Hunedoara, al Blo
cului Partidelor Democrate, a or
ganizat câteva adunări populare 
șl consfătuiri politice in diferite 
comune din plasele lila, Dobra șl 
Baia-de-Criș, la care au luat parte, 
într’un număr mare, locuitorii co
munelor respective șl 
din jur.

Au luat cuvântul cu 
ocazie:

Prietenul P<ica Anton
fi reprezentanții autorităților, îa 
comuna Lăpușnlc;

Prietenul Ing. Hiida (F. P.) șl 
dl Maior Fillp (P. N. L. Tătă- 
reicu), la Gura Sada;

Prietenul Aron Slmlon (F. P.)

a celor

această

(F. P-)

Urmare din pag. 1-»

Partidele „istorice" familia sabotorilor
piața Devei apar mărfuri furnizate 
de aceaslă fabrică la preț de spe
culă (faot constatat de poliție.)

Iată încă un motiv dece mun
citorii și funcționarii înscriși în 
economate nu pot totdeauna să 
primească mărfuri de prim* ne
cesitate.

Prin urmare nu economatele 
•unt vinovate — care sunt cele 
mai bune mijloace de aprovizio
nare pentru înlăturarea speculei 
— ci tocmai unii ca acest Biclu 
și facă alții nenumărațl la țara 
noastră, cari astăzi fas parte 
din .ma ea" f miile a iul Manlu 
șl B ătlanu. Pe acești „lupi îm- 
brăcațl fn blan* de oiie*, flecara 
d.n noi esta dator ca împreună 
cu poliția să-i descoperă, să-i de
maște. Pentru ca numai înlăturând 
acestea cozi de topor, magaziile, 
economatele și cooperativele vor 
fl aprovizionate d'a belșug și la 
timp cu mărfuri la preț oficial.

Noi cerem cu tărie justiției ca 
acest mare speculant Baclu Ion, 
precum fl toți complicii iul cari

Știri din PetrosenX
TINERETUL PROGRESIST a 

dat o reuș tă piesă „In fund de 
munții* creația tov. Borcuteanu 
din Pe'roșenl în seara de J «I 12 
Septembrie 1946 la Caslnou 
Muncitoresc, în cinstea congre- 
slftilor mineri dela conferința ți
nută în Petroșenl.

* • ♦
ȘCOALA INDUSTRIALA din 

Petrofenl des hisă Luni 16 Sep
tembrie prlntr’o scurtă solemni
tate fi-a început cursurile după 
un pregram întocmit fn confor
mitate cu gimnaziul unic șl nevoile 
practice.

Component

și dl Căpitan Suditu (P. N. L. 
Tătărescu), la Burjuc;

Dl Ionescu (P. N. L. Tătărescu), 
tov. Someșfeleanu (P. C. R.) și 
prietena Vidu (F. D. F. R.) la 
Roșcanl;

Prietenul Ing. Șolca (F. P.) la 
Lăsău; și

Ghmra Tralan, Andreescu, 
Preot Păcuraru, Râpaș Partenle, 
notar Negară și Teodor Romulus 
la B'lnlșcs.

Pretutindeni, s’a desbătut plat
forma-preg am a B, P, D., par- 
tldpanțil la adunări luându-și an
gajamentul că vor susține în ale
geri B. P. D., pentru înfăptuirea 
dezideratelor cuprinse în plat- 
fo ma program șl pentru lich da
rea defialtlvă a rămășițelor resc- 
țlunil grupate In jurul Iul Manlu 
șl Brătlanu.

vor fi descoperlțl, sl fie pedep
siți la maximum cu pedeapsa 
prevăzută do legea sabotajului, 
pentru a servi ca exemplu tutu
ror acelora care ss mai încumet* 
a săvârși astfel de mârșăvenif tn 
dauna oamenilor muncii.

Poliția democrată, st pornească 
pe acest drum al descoperirilor 
mai departe, pentru binele fl In 
folosul poporului.

Șl ața pornind cu toții — uniți 
tn jurul guvernului O roza care 
ne ajută din toate puterile — la 
pescuirea tuturor sabotorilor, vom 
putea să zdrobim până la ultimul 
tot celace este putred, tot celace 
reprezintă piedică fn drumul des- 
voltărli economice, sociale șl po
litice ta țara noastră democrată.

Cuvântarea tov. Popa Emil
- » 

Scopul în alegeri
O altă p-obleml care stă în fața 

noastră sunt aleg.rde.
Alegerile de acum numii sunt 

așa cum erau întrecut. Acum au 
este vorba să bo dea o „bătălie* 
î itre națlonal-țirănlști s« liberali 
cum era fn trecut.

Astăzi, prtldele democrate, po
porul llbor, pi«n;ște h«tărlt îna- 
intj pentru a zdrobi pmtru tot
deauna forțele reacțio «irc care 
sunt reij eziatate de mojierll lui 
Miiiu șl bancherii lui B ătlanu.

A :es;4 e scopul la aceste alegeri

Urmare din pag. l-a 

trăefte In această țară consoli
dând prin aceaita victoria noa
stră.

Dar Conferința de pace cate 
ne a dat pâ «ă acum rezultate Im
portante pentru noi nu s’a termi
nat. La Paris sunt unii oameni, 
din anumite țări, care caută să 
pună sarcini grele poporului ro
mân, să plătim mai mult decât 
am stricat.

Știți bne că Uniunea Sovictl ă 
ne-a acordet un armistițiu gene
ros. Nici a cincea parte din ce 
am stricat acolo nu ne cere, pe 
când alții caută să se folosească 
din plin de victoria obținută fl 
să aotse poporul român cu Im
puneri mal mult decât se cuvine. 

Di aceea delegația guvsrnuluf 
drm icrat român dela Paris a fost 
sprijinită îl toite cererile sale la 
Conferința de Pace d» către de
legația sovletleă (aplauze puter
nice), a Cehoslovaciei, J igoslavlel 
care împreună cau'ă să sprijine 
poporul român li Conferința de 
Pace să câși'ge un t atat ds pa
ce eât mal ușor pentru țara 
noastră.

0 .aAîlune Intr’o adunare a muncitorilor 
x dela Societatea „Mica" 
“XS’a cerut epurarea conducerii sabotoare

a intelectualilor 
din Lonea

In lupta pentru mărirea 
producției unde cei mal buni 
fii al poporului, Iși dau obolul 
lor, s’au Înscris noi luptători. 
Astfel, în ziua de 15 Sept, 
a. c. la mina de cărbuni Lo- 
nea, o echipă voluntară de 
80 persoane în frunte cu Ing. 
Dula, șeful exploatării, Ing. 
Zbusevscby, Ungureanu, șeful 
minei, preotul Jura Marcu, 
învățătorul Pâtrașcu, prima
rul comunei, Cărcâlean și sec
retarul P. C. R org. Lonea 
tov. Smida Iosif, au descăr
cat un număr de 11 vagoane 
C. F. R. cu lemne de galerii 
(bârne), un vagon de explo- 
sibil șt au încărcat și descăr
cat In interiorul minei un nu
măr de 72 vagonete.

Să înceteze sabotajul 
dela Fabrica da marmeladă $1 conserve 

din Ha țes X.
neficii îșl trădează tovarășii de 
muică.

No știm dacă din saiariul ce-l 
primește și-ar putea permite să 
ducă o viață de .nabab*, de risi
pi, cum in realitate o duce.

Și pentru a veni cu fante, îl 
amintim că la botezul fiului d sale 
a dat un banchet cu 70 80 per
soane invitați unde sa petrecut, 
șl mâacat până în zori, 'blând 
mizeria și foametea în care se 
sbat locuitorii șl în special copiii 
îndureratei Mol Iove.

Prob.'bil vinderea fă ă ch'hnță 
a marmel’dai blocatei precum șl 
sustragerea cotelor de "zihăr des
tinate fabricației marmeladel, li 
pot procura d lui. director, mij
loacele necesare pentru a duce 
o viață de boer.

După Informațiile noastre, este 
în curs do efectuare o aachetă 
la fața locului. Cerem organelor 
anchctatoae să supună analizei, 
marmelada aflată în depozit, și 
luarea măsurilor necesare pentru 
înlăturarea sibotaj ilui ce se prac
tică la aceaita fabric*.

Moraru D-tru

La fabrica de marmclsdf $1 con
serve alimentare din Hețeg, func
ționează ca director di, inginer 
Moțoscu, numit în anul 1942 de 
Minister, în această funcțiune.

Deși dupi 23 August 1944. 
multe s’au schimbat in țara noas
tră, totuși, dl. Director nu înțelege 
aceasta, nu înțelegi mal aleB, că 
raporturile dintre conducere, (res
pectiv Dom aia Si) fi muncitori 
trebuie să fie bazate pe alte cri
terii, mii uman ca in trecut, Iar 
griji de viața lor îi revine, ca 
o cinste deosebită ce I se face. 
Astfel deși suntem în pragul ier
ni, nu a luat nici o măsură de apro
vizionare cu grâu, porumb șl alte 
alimente necesare muncitorilor 
dela fabrică.

O ită prin toate mijloacele să 
Îndepărteze din fsb lcă elementele 
cinstite șl adevărat democrate, 
pentru aceasta folosind cozi de 
topor din rândurile muncitorilor 
inconștienți cari pentru mici bc-

Clne este de vină 
că poporul suferă

Ai ăzi avem greută I miri, .ște 
f >9 nete, ești mizerie, nu ede 
pâizl, llpscș'e încăit’m ițea. R4e- 
b >ful d s di8t'-u.<ire In care im 
foit aruncați, fl a lăsat urmele, 
Trebie să știm clie uite de viul 
că popirul suferă. S int acel care 
n*-au băgat fn război fl ca e s’au 
îmb iglțtt drpe urmi iul șl mei 
azi nu pun um< ul pintru reface
rea țării. Sunt o im .nil muierilor 
care nu sunt mulțam țl că p «norul 
are a știai cuvâ it al, nu su it m *t- 
țum țl eu ilusrtă[tle poporului. El

După doi ani de contioue sa
botări și acțiuni mârșave, duse 
de conducerea societății „Mica*, 
acțiuni îndreptate In contra bu
nului mers a’ întreprinderii cât 
șl pentru a distruge unitatea de 
acțiune a muncitorimii, dela această 
întreprindere, minerii și lucrătorii 
ajunși la limitele răbdării au tre
cut la acțiune.

Astfel în ziua de ÎO Sept. a. c. 
la o adunare ce a avut loc la 
Crlsuior — Oura Barza muncito
rii au cerut într’un sltigur glas, 
îndepărtarea elementelor sabotoa
re dela conducere, care aici pâ
nă azi nu au înțeles să se înca
dreze în rândurile celor ce luptă 

core
caută să bigi zltanle în ponor 
pentru a câștig 1 poziția pe 
au pierd ut-o.

Am apucat pe un 
drum bun

Noi vrem să muacim cinstit 
rodul muncii noastre să fie 1 
tribul* mal cinstit ca h trecut iar 
acea mâ «ă de nemernici ca re a 
guvernat țara tn t'ecut să fie 
ucoiuă de pe arena politică, să 
nu inii ooală face l.gl împotriva 
pop orulul.

Rcf cerea țării cade po umo li 
noștri ai celor milțl dir da astă 
da«ă 1 se va reface îa folosul 
poporului.

Acest ood șl alte realizări ale 
guvernului Groza în județul acesta 
și în toată țara, sunt numai >âi- 
dunica prevenitoare care ne a 
ra'ă că si apropie adevărata pri 
tnIviră a poporului, cire no arat* 
că d-i:un npo il este asciltat 
șl I so lafăptuesc cedațele fn mol 
cinstit. Toate acestei trebu’ să ns 
încurijize pentru.4 atn ipucar ne 
un drjm b in, câid vonțs popo
rului esta ascultată. J

Ce vr;a rea:ț uieî
Totuși, sunt fn țar» romii «ască 

unii oamcil care nu sj imia .l eu 
d 'Otirila câștigate de pop ir, :ars 
nu vor să recunoască rotormi a-

T
3

1 fi
re-

din răsputeri pentru reconstrucția 
țării.

Ca urmare a acestei adunări, 
o delega fie de monitori șl funcți
onari a fost trimisă la Conferin
ța pe țară a Ufliumi Minere, ce 
s’a ținut la Petroșani tn zilele 
de 10—13 Sept. a. c. și unde a 
exțias situația dela societatea 
„Mica* precum șl hatărlrlle leate.

însoțită de reprezentanții dele
gați ai Uui«HI Miniere, dele
gația a revenit la Ctisclor—Gura 
Birza un te după consfătuiri în 
cadrul Comitetului Sindicatului 
Uolt, a avut loc o nouă aduna
re generală In ziua de 18 Sept, 
a, c. Adunarea a fost deschisă de 
tov. Batea, care a citit rezoluția 
conferinței pe țară a Sindicatelor 
Miniere. Tov. Cristea Aron pre
ședintele Uniunii Miniere a 
dezbătut a.eastă rezoluție. Tov. 
Fu'ga Ion a făcut o scurtă dare 
de seamă asupra siiuației politice 
economice a țării. Tov. Veșcanu 
secretarul Uaiuaii M iere, înfă
țișează amănunțit situația creată 
la soc. Mica de acțiunea sabo
toare a conducerii care lucrând 
în interesul dușman lor țării și a 
clasei muncitoare, a făcut ca a- 
ceastă Întreprindere să nu treacă 
la munca de ridicare a oroduc- 
țlti. In continuare tov. Recean 
Dumtira dă citire procesuiul-ver- 
bal încheiat între reprezentanții 
Uniunii Miniere și ai Sindicatu
lui Unit — Criscior, în care sunt 
a ătațl toți cei ce urmează a fi 
epurați precum și fiptele lor ca: 
In hd'rea sist: mitic» a filoane- 
lor bogate; prelucrarea 
lulul st v I, maltratarea 
rilor, etc.

Cei propuși pentru 
sunt: „Ing. T. P. 
Adm. delegat, ing. P. Kemlnger, 
director, ing. Gh. Popescu, sub
director, ing M’chdeff, inspec
tor, iag. Z Jabi, iusp ctor, ing. 
1. Lăzărescu, orlm inginer, Ing. 
Georgeseu, ing Dara>aa C., ing. 
D. M'halces, funcț., loncovici P. 
șl S. Mogoșan*.

Muncitorimea din această re- 
gluue așteaptă acum hotărîrile 
care vor fl luate de conducerea 
centrală din B -cureștl care va 
trebui să confirme hotirîrile juste 
ale m îaJtorimil. val. Nic

materia- 
rauncito-

epurare 
Ghltulescu,

grară. El vor să răpească libertă
țile poporului pe c<ra acesta le-a 
cucerit, ei vor să ii pământul 
înapoi dela țărani, să facă din nou 
m o fieri care să domnească din nou 
cu stare de asediu, cu pușcării, 
cu lanțuri. Acești oameni in loc 
a* propovăduiască iubirea între 
p «poare ațâță la ură, pregătind 
un nu răzo u. Să nu u’tâ 1 că 
războiul întrr țări nu cade așa 
din cer, acesta si pregătește d? 
acești dușmim ai păcii care ațâță 
la ură între noooare.

Acestora nu trebue să 11 se 
dea libertate. Llb”-tit<a este p~n 
tru muncitori, țărani, intel.ctuall 
cinstiți, pentru negustori șl in
dustriali instlțl.

Să fim strâns uniți
Sl ti n strâns uiți în jurul 

guvernului adm de p «por.
Cea mii puterii ă fo-ță este 

poporul, vo'nțt dvs Av«ț« o pu
tere mare tn mâ îâ da' «1 știți «’o 
folosiți, blnpe c' ie să loviți sl 
să știți oe cli! st sp’ițiup cu ei 
să nu vă ma'tăisji duș, în «ir,* 
de demagogi.

lin v'11 ia cu t o ț t, 11: iltâ îd 
unul d> alto' sl ic fu* u o țtră 
llbr 1, f cru «4, u n « să, 111epen- 
drnu >$a ,cim o v 1f en - ce- 
tăț.in cinstit.

St 4 <111 oețl a «s n țl .11 
cu mori .horii , iute Moalii cinstiți
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Lucrurile Conferinței da Pac»

Delegația britanică și-a retras 4 din cele 8 puncte 
ale propunerii jale cu privire la petrolul românesc

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
ALIAT PENTRU JAPONIA

PARIS, 23 (Agerpres) Cores
pondentul special al agenției Tsss 
transmite dl de câteva zile co- 
mislunea economici pentru Ro
mânia, Balgarls, Ungaria și Fin
landa are iu discuție propunerile 
delegației Mire! Britanii cu pri
vire la petrolul romât esj.

Dupl cum a’a arătat și mai Îna
inte aceste propuneri reprezintă 
tncercarea da a so amesteca în 
chestiunile intrrne ale României. 
Aceste propuneri sunt Îmbibate 
de do Ința de a pune Industria 
petioUteră românească în depen
dință de concernele itreine.

Ir cursil ședinței de azi, re
prezentantul Marei Britanii a re
tras patru puncte din cele 8 ale 
propunerii sale. Tot In cursul ședir 
tel de astăzi, d pă lungi discuții 
comlilunea a trecut Is vot asupra 
celor patru puncte rămase din 
propunerea britanică. Votarea fie- 
cărsia din aceste patru puncte 
s’a terminat cu o majoritate ne
însemnată (un s'rgrr voi) in fa
voarea propunerii britanice. Atunci 
când s’a v<t't pentru cil de al 
patrule > punct voturile s’au îm
părțit. in conformitate cu regu-

BULETIN EXTERN „AGERPRES1*
• SKOPLJE 23 (Agerpres) 

Corespondentul agenț.J Tan- 
jurg transmite :

Eri au avui loc în Macedo
nia alegeri pentru adunarea 
constituantă. Prlnclpa'a ca
racteristică a acestor alegeri 
a fost enorma participare a 
poporului la urne atât la sate 
cât și la orașe. In toate lo
calitățile din Macedon’a s’au 
desf'șurat man'festațil in fața 
birourilor electorale.

•••
OTAVA. 23 (Agerprrs) Cores- 

pordentil ag-nticl Tes? transmi
te, Consiliul bisericii vnli'ate a 
Canadei a adr ptat o rezoli (ie 
prin care condamnă cu energie 
politica canadiană îndreptată îm
potriva Uniunii Sovietice șl în
deamnă guvern: I canadian să 
facă tot cr|ace-l stă în putință 
pentru a atenua amenințarea pă
cii șl a sccuritlțll din lumea în
treagă.

• •

HAQA. 23 (Agerpr r) Cores
pondentul agenției Tass transmi
te ră ziarele olrndrzj nu publicat 
o știre care arată că trupele o- 
landrze tr'm'se în Indonezia sunt 
urmate de către foștii proprietari 
de plan'nțli de trestie de zahăr, 
Ceai etc.

In conformitate cu știrea tri
misă de către agenția A. N. P. 
proprietarii aiestor plantații au 
ținut o întrunire la Amsterdam 
cu care ocazie șeful federației o- 
land za de plantatori a declarat 
că numeroși plantatori șl-au re
luat activitatea în Indonezia.

lamentul de procedură, o propu
nere care obține un număr egal 
de voturi da și nu, este conside
rată ca neacceptată.

S’ar părea că chestiunea este 
foarte cia>ă cu toate acestea, de
legația Mare) Britanii sprijinită de 
către delegațiile clienților britanici

Audierea delegației române în Comisiunea 
economică pentru Balcani

PARIS, 24 (Agerpres) Ședința 
de Duminecă a Comliiunii econo
mice pentru Balcani a fost plină 
de interes $1 așteptată cu nerăb
dare. Delegația română a fost In
vitată să răspundă la unele ches
tiuni orale puse de membrii co- 
misiunil deși delegatul sovietic 
Guvev arătase că răspunsuille 
scrise pe care le prezentase de
legația româră la diferite chesti
uni puse de comisiune erau su
ficiente. La Insistențele delegației 
americane președintele a hotă ît 
audierea delegației române.

Duminecă dlm. d. 1. G. Maurer 
întovărășit de câțiva experți eco
nomici a luat loc în sala B rte- 
lot unde se ția ședințele comisiei 
economice. Trti delegați ceruseră 
să pună întrebări delegatului ro
mân: delegația americană, dele
gația engleză și delegația austra
liană.

Delegatul american drrea să 
cunoiucă care sunt ramurile din 
economia națională care au suferit 
cel mai mult de pe urma războiu
lui d, Maurer a arătat că după 
transporturi, industria petroliferă 
a fost cea mal greu aii.-,să mai 
întâi prin bombard muntele aliate

Polițiștii americani împiedică întrunirile mun
citorești și manifestațiile antifasciste în Triest

BELGRAD. — 23 (Ager
pres) Corespondentul agenției 
Tass arată că în conformî- 
ti te cu știrea difuzată de că
tre postul de radio B Jgrad, 
autoritățile militare aliate de 
ocupație din Trirst au oprit 
de curând o întrunire a sin
dicatului muncitorilor. In semn 
de prob st numeroși locuitori

Consiliul de mlnlțtrl de Luni, a respins notele 
prezentat* de r*prezenten|li part delor „Istorica** în guvern

BUCUREȘTI, 24 (Agerpre») 
Luni 23 Septembrie 1P45, Con
siliul de Miniștri s’a întru'/t sub 
președinția d Iul Dr, Petru G uza.

D. Oheorghe Tătărescu a făcut 
o amplă dare d' sesmă asupra 
activității delegației ca șl asupra 
desfășurării lucrărilor c nfeilnțet 
în legătură cu tratatul de pice ce 
urmează a fl încheiat cu România.

Au msi luat cuvântul tov. mi
niștri Ohecrplilu Dfj, Ștefan Vol- 
* c, Lotar Rădăceanu șl ministru 
aubaeerMar de Stat g «enl Dă- 

a încercat să nesocotească această 
procedură și să-și impună propu- 
ner ie formulate chiar dacă nu 
fusese aprobate șl de majoritatea 
comisiei, Susținătorii propunerilor 
britanice au cerut ca să se pună 
din nou la vot dar to.Me aceste 
încercări au dat greș.

apoi de bombardamentele germane, 
în sfârșit prin distrugerile ope
rate de trupe în momentul războ
iului alături de aliațl.

Delegatul american a cerut a- 
poi explicații asupra cifrei de un 
miliard de dolari prezentată de 
România ca reprezentând chelfue- 
lile de război alături de Națiunile 
Urile.

D. Maurer a arătat că e vorba de 
400.000 000 întreținerea trupelor 
româoe pive 300.000 000 întreți
nerea trupelor sovietice conf, art. 
10 iar restul reprezintă costul ma
terialului.

Delegații Marei Britanii șl Aus
traliei pun la rândul lor o serie 
de întrebări.

In mod g-.neral, audierea dele
gației româoe a permis ca dele
gația noastră să secată în evi
dență: !. greutatea sarcinilor pro- 
ertulul de batat față de puterea 
de p ală a țării; 2. faptul că fără 
nici o discriminare, statul remâa 
a acordat credite întreprinderilor, 
necesare econom el națlorate, cre
dite cu di bândă oficiată șl fă & 
termen de pistă, ceea ce este 
e hlva’eut cu o plită dc despă
gubiri.

al orașului Trkst s’au strâns 
din toate părțile orc șuiul In 
ziua de 18 Sept. In fața bi
roului administrației militare 
dc ocupație cca 100 polițiști 
cari nu purtau numere de or
dine pentru a nu fi identifi
cați mai tirzlu au încercat să 
împrăștie mulțimea. Mai târ
ziu în timo ce demonstrația

măceanu, membri In dflegația ro
mână dela Paris. D nil minlștUE. 
Hațleganu șl M. Rimalcraiu 
au prrzentut respectiv în numele 
partidelor național țJrănes ■ (Ma
nii) șl națlousl liberal (Brătianu) 
declarații privitoare la poziția gu
vernului român la Conferința de 
Pace.

Consiliul a respins ambele de
clarații. Reprezentanții pai Udelor 
politice din guvern cât șl repre
zentantul armatei ș'-au expomat 
în iran'mltate Indlgntrea »<ât

TOKIO. (Agerpres) Co
respondentul special al agen
ției Tass transmite. In ședin
ța din 18 Septembrie Con 
siiiul Aliat pentru Japonia a 
discutat despre activitatea 
biroului de mobilizare al gu
vernului japonez apoi Consi
liul a trecut la discutarea 
chestiunii asupra situației ac
tuale în privința distrugerii 
armamentului și materialului 
de război japonez.

Loând cuvântul președin
tele Consiliului Aliat, Atceson 
a declarat că armamentul și

Excrocheriile săvârșite cu ocazia 
referendumului din Grecia, 
aduse în fata O. N. U.

NEW-YORK 23 (Agerpres).
Corespondentul agenției Tass 

transmit*. Consiliul greco-amerl- 
can a informat pe reprezentanții 
presei american: că s’a trimis 
Organizației Națiunilor Uoite un 
document dc mari proporții prin 
care se demască fraudele șl es
crocheriile realizate cu ocazia re
ferendumului ținut îo Grecia în 
ziua de 1. Sept. a. c.

Analizând în detaliu rezultatele 
votului consiliul grecc-ameiiean 
relevă în acest document caracte
rul uelotemslat și absurd al dă
rilor de seamă oficiale. Documen
tul arată că după lutormațllie ofi
ciale un procent de 40—50 la 
sută din alegători au boicotat a- 
iegerile care au avut loc în luoa 
Martie iar numărul total al per
soanelor care s’zu dui la vot a

rrasselor s’a desfășuat dea- 
Lrgul străzilor orașului câteva 
sule de polițiști americani 
ș'-au făcui apariția și au în
cep t să lovească cu măciu
cile pe manifestanți. Populația 
civilă și pollț’ștli americani au 
imprâștst manifestanțll anti
fasciști și l-au ’mprăștîat de 
a ajunge în centrul orașului.

împotilva fondului cât șl a for
mei în csre a fost prezentată în 
deoaeb declarația rep czcrt latu
lui pirtldilul național-țărănesc 
(Maniu).

D. Dr. Petru Orozaț'-aexprimat 
într rgă iti L.cțlo pr tru actl l- 
tatM desfășurată de delegația ro- 
mi.r<ă la Paris.

Ceniilh.l, priit aplauzele tutu
ror miniștrilor s’a asociat la de
clarația d-lul dr. Petru G ora a- 
cordflnd delegației aceeași încre
de.a ehs.isâișită pentra traiatlv. le 
de pace ce urmează la Paris.

materialul de război japones 
a fost luat in primire de că
tre forțele diate de ocupație 
în afară de mici cerințe pen
tru piesele de muzeu.

Reprezentantul sovietic ge
neralei Derevanco a întrebat 
cu privire h reconstruirea 
bazelor navale japoneza pen
tru scopuri pașnice, precum 
șl despre vasele japoneze 
distruse sau numărul vaselor 
acordate guvernului japonez 
pentru servirii pașnice. At
ceson a refuzat să dea un 
răspuns daflnltîv.

atins după date oficiale 1 507 000 
cu toate acestea cu ocazia refe
rendumului din Septembrie nu
mărul total al alegătorilor în ciu
da datelor oficiale care a>ăt»u că 
numai 1,5 Ia sută s’au abținut 
dela vot ar fi atinși 691,000.

BULETIN IliTEHN
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® Li Monitorul Oficial de 
Luni a apărat decret ul-lege 
pentru statutul funcționari
lor publici.

• D, Dr. Petru G oza, 
Președintele Consiliului de 
Miniștri s’a Tnapotet Luni 
dtm. în capitală venind dela 
Tu nu Sever in unde e luat 
part la deschiderea fazei 
a 2 a a campaniei electorale.

• Luni d>m. a avut loc 
la locuința d ful Dr. Petra 
Qroza o ccnsfatuire între 
d. prim ministru și d. Oh. 
Tătărescu vicepreședintele 
consiliului de miniștri ștmi
nistrul de externe.

• Deputatul laburist 
Plctts Mills a v>zltat 5 'm- 
bătă șt Di.m'ntcd tmp eună 
cu d. ministru Constanti
ni seu Iași șl d. Ghiorghe 
Ivkșcu regiunea p> iroliferă 
din Valea Prahovei.

• Până la sfii șital săp- 
tămâi i acesteia va fi achi
tat ab >olut tuturor salaria- 
țllar publici sperai de 70 la 
sută aprobat de forurile su
perioare.

• La Comisariatul Gene
ral al Prețurilor s’a ținut 
Luni ședință pentru a se 
da forma defini* vă aute- 
proeciulai de lege pentru 
modflcarea și complectarea 
actualei ligi a tconomatelor.
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