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O dată însemnată 
în istoria democrației românești

loc alegeri 1 bere, la 
au participat massele 
mai largi ale poporu-

S‘a împlinit la 19 Noem
brie a. c. un an dela o 
dată însemnată în istoria 
tinerii democrații româ
nești, zi în care pentru pri
ma dată în țara noastră au 
avut 
•ere 
cele 
tui.

Nu vom insista asupra 
deosebirilor fundamentale 
«intre alegerile din 19 No- 
«mbrie anul trecut și cele 
organizate de partidele ,,is
torice'* și reacționare care 
s'au perindat la cârma 
tfrii până 6 Martie 1945, 
ele fiind foarte bine cu
noscute. Vom aminti doar 
că pentru prima da’ă în 
isteria firii noastre munci
torimea și ț'rănimea a pu
tut să-și trimită pe adevă- 
rații ei reprezentanți în 
sfatul țării, după cum fe
meile cari n'aveau până 
atunci drepturi pobtice au 
putut nu numai să aleagă 
«iar să fie și alese.

Greutățile moștenite în 
urma războiului de jaf dus 
Împotriva IIR S.S. agravate 
de cei doi ani de secetă 
consecutivă, campania de 
minciuni a reacfiunii inter
ne sprijinită de notele de 
protest trimise — una după 
•lta — de cercurile reac
ționare din străinătate nu 
au putut zdruncina încre
derea masselor populare 
dela orașe și sate, care au 
votat pe candidații Blocu
lui Partidelor Democrate.

Intrați în parlamentul tării 
deputății au știut să-și facă

Cel de al'do lea Congres Ce 
■erai al mișcări ind ca.e t in 
tara noastră a oLținut prin In 
«rările sale, dreptul de a fi îo 
țotit ca un însemnat for dej 
mcbil.zare a muncitorimii, ul 
efort unit pentru i dresarea e- 
aonom că a țâri i ri.i apărarea 
st întăr.rea pozi i lor cc nomi 
ee câștiga e și pri î reali area 
totală și depăș rea c 1 r, ajpro-p 
gramului de rejre.a.e cc mo
mi că propus de Partidul Cot-, 
muriși Român.

Muncitor mea noastră a dus! 
• luptă d rză pentru a- ,i croi ioț 
soartă mai bună, un nivel m 1 
superior pentru a as gura ță
rii libertatea și indep n e ta a- 
tât politică cit și econe mică, 
pen'ru con o idarea p ci.

Privind însă în urmă, 
vom vi dea așa 

a constatat congresul, că 
care atacv fezare bătaie 
ui lupta contra ie c,iunii, a (ion 
sti'.u.t o yic o.ic, s’a s> Idat (U 
noi cuceriri în e,i ea d n im
pasul în care ne arunc se răz
boiul antina ional, cei doi aii 
•onsecutivi de secetă, sal.ota ul 
și specula celor ce ne du.ma 
neau.

cu nl 
fe- 

d tă

Luptând neîncetat țen’ru ri- 
«H^aiea Român.ei ki.n aurea in 

cu prisosință datoria. Dacă 
aruncăm o privire retros
pectivă vorn vedea că toate 
propunerile guvernului din
tre cari cele mai însem
nate sunt; Etatizarea B N. 
R., Legpa Oficiilor Indus
triale, Reforma Monetară 
etc. au avut un sprijin ne
precupețit din partea ade
vărat lor reprezentanți ai 
poporului. Ei au știut să-și 
facă datoria și atunci când 
e'emente dușmănoase po
porului au Încercat să frâ
neze opera începută de 
forțele tinerii democrat i ro
mânești, aruncându-i afară 
din guvernul tării prin vo
tul de neîncredere acordat.

Deaceea azi la aniversa
rea acestei date istorice mun 
citorimea, țărănimea mun
citoare precum si infeleciua 
litatea progresistă își iau an
gajamentul de a-i sprijini și 
mai departe în munca lor 
rodnică pentru binele po
porului.

B. Somețfeleanu

Consiliul de Miniștri 
a aprobat proectul de lege pentru 
organizarea judecătorească
Președinția Con ijului de 

Miniștri comunica:
Azi 18 Noembrie 1947, C on 

siliul de Mi i, n s’a întrunit a 
orele 13 sub președinția d-iuî 
prim-ministru dr. ,Pct.u Cro- 
za. 1

Tov. Prof. Lucre iu Patraș 
canu ministrul Justi iei a pre
zentat proectul de leje pen ru 
organizarea judecătorea că, ca 
re a fod aprobat de Consiliu. ) 

Impresii dela Congresul General al C.G.M. II

care se afli, muncitor mei noa
stră a uzat de arme c> e s’ u 
.overit de p deos.bită e.Ra

ritate.
IXmpreună cu d'ccip’ina, < r- 

ganizrarea, economii de iinp, 
materiale și bra.e de muncă,( — 
întrecerile patriouce au fost faa 
torii principali în aduce ea Pic
torilor pe fron.ul muncii.

Prin întreceri în muncă a 
putut face în acel scurt .irrip 
tre.erca ii du trici L'.e războia 
la producție e (ace •, i rin fntre 
ceri în muncă 's’au inlă urat 
marile lip ,uri 'e o.iomi e; — 
prin în recerile în mu ci s’a''ă 
cut mobilizarea po/orului mi n 
ritor la opera de v n ecare a 
rănilor provocate de războiu, 
de crear a u.ioir mai bun,e co.i 
diți de \iață. 1 / i ■ ,

Luptând cu această mă 
miner.i Văii Jiului au reușit să 
asigure aprov zi >na ei cu c r. u

e 
facă rețeaua de transport si p r 
cui feroviar ■, metalu gț.tii, etc. 
să-și inden i i e e.'or.ur le pen 
tru o cât mai mare p, oduc .fi 
de mărfuri, — pentru 1 o mal za 
rea și desvokarea vieji eco
nomice.

nii necesari £irj, ceferi i să

Dată ii nd impor an a îi tre
cerilor în muncă, a între.e jloj

t «• M wni.ir
wfw ■probări) DfraBțwwi 

teenua F.î. 1. ik fp.WHt i Ml

nu ascundem că mai sunt greutăți, dar 
avem condițiuni care ne 
să mergem mai departe 

înfăptuirea societății pentru care 
a declarat tov. deputat LEONTIN SĂLĂJEANU 

membru in C. C. al Partidului Comunist Român

Noi

I ■

Luni 17 Nt eiwrle a c a »vut loc o aedi ți plenară 'a co
mitetului județean Hunedoara Df*a al Partidului Comunist Romă , 
la care a pârtie pat ri tov LEONllN 
mitetut Central ai P C. R

SALAJANU. membru în Co

Primit cu vii și prelungite a- 
tov. depu at 1 e n in Sal je n 
aduce un călduro . sal it tia par 
tea Comite.u'u Cen ral al P r 
Udului Comu. ist Român, du
pă cate trece ia analizarea sarcini* i

D. Prof. Traian Săvulescu 
ministrul Agriculturii ,1 . ome- 
niilor a făcut un amplu exp - 
zeu asupra însămân^r lor <fi 
toamnă. Consiliul a u t ci no- 
ștință cu ra is.acție de <i u ț a 
însămânțărilor 
d. mini tru al 
Domeniilur să 
nea expozeu și

Consiliul a 
serie de lucrări cuiente, cuțit 
care ședința a luat ș.ârș.t 

și a rugat ,o
Agri ulturi .1 

fa ă u 1 a e î ț 
in Parlament, i 
rezolvat ap i o

patriotice, in rea’.i'area prog; 
ramelor de produc,ie a p opu
nerilor Partidului Corni ni t ' 
Român. Congresul Ceneral al 
C. G. AU le-a acordatfm 1 cr - 
rile sale ;o deosebită a en i e, 
analiz^ndu-le amă. ud.it, e - 
truca orga izarei loi sa ic ă- 
cută cât mai temea.ic, a igu- 
rându-le reu.ita.

v,La congresul nostru al rr.i fi
I. i'i sneac

(Continuare in pag. 3-a)

La Moscova se constri ește

Palatul Sovietelor
cea mai mare clădire dn lume

MOSCOVA. — .Assoriated
Press transmite: 1

In inima Moscovei se lu
crează Ia o c'ădire c’re câni 
va fi .terminată va fi cei in.» 
mare și r.ei mai îmltr di i lu
me. Es e v.orba de pal tul fia 
vie elor care va reuni oi u ri- 
față de șapte ori m i nnrq 
decât Emp re State Euil ing 
din New-York, și va avei ol 
înălțime de circa 45o rr.et i.

r_l
ln clișeul alăturat, 
macheta noului palat

permit 
pentru 
luptăm

ce 
în

revin for.elor derncc'ati 
urma rece ițelor e .en- 
care au adu; imj>oit i tc

lor
ce 
mente 
schimb r. in \ia.a politică a ța

rii noas re.
Reicriadu-se la ofensi a t'e- 

osebit de agre ivă p r. ită <e 
cercurile imperiali e e gee 1 
americai e mipo nva U iunii 
Sovie ce, a țărilor cu dein era 
ții noui și împotriva cla e li; u i 
citoare d n lumea intreagi, tav. 
depuiat Să ă ea u a arătit că 
forțele democra ice 'cUn țara r.oa 
stră în frunte cu Partidul Co-. 
mtini t Român și-au mobi i at 
toate energiile peitru ca, njv - 
mânia să lie ciKi.i e ul imclej ia. 
inușițe ale fascismului ,i rcac- 
țiun.i pen ru a creia oi e c ndi 
țiunile i.e e are ducerii lu, te 
împotriva cercur.br impe.iai 
lista.

Agenții cercurilor lmpe iaz 
liste din țara noastră Maniu și 
bandele sale nu s'au limit<t nuJ 
mai la o acțiune nefastă iin-i 
po.riva guven.u u democrat ci 
au tresm deadre,,tul li trăda ea' 
intereselor super.oa e ale ță
rii. Procesul de^c is împdii.a 
acestei bande a dovedit pe ded

Continuare in pag 2 a

Vineri, 21 Nov. 1947.

Uniunea Sovietică a făcut

UN NOU GEST 
de generozitate 
față de țara 
noastră

renunțând la drepturile co 
i se cuveneau de pe 
urma unor penalități

BUCUR- ȘT! — 19(Ager- 
nres) 11 lanțul dovez lor de 

Uniunea 
fată de 
adăugat

a celui 
Înctî e-

orictenie pe care 
Sovietică le a arătat 
tara noastră s’a mai 
încă o verigă.

In prima jumătate 
de al treilea an d la 
rea convenției de armistițiu, 
livrările lunare obligatorii nu 
au putut fi executate la ter
men.

In conformitate cu clau
zele prevăzute de convenția 
de armistițiu Statul român ar 
fi trebuit in acest caz sa su
fere o penalitate care se ri
dică pentru întârzierea în con
tul art. 11 la suma de peste 
7C0000 dolari și pentru în
târzierile în contul art, 12 la 
suma de aproape 15 miliarda 
lei <a valoarea din 31 Mar
tie 1l47.

La intervenția tov. Gh, 
Gheorghiu-Df j, ministrul In
dustriei șl Comerțului Uniunea 
Sovietică a renunțat la drep
turile ce i se cuveneau din 
această penalitate.

cercur.br


2 ZORI NOI

Declarațiile tov. deputat Sălăjeanu
t

(Urmări dia pag 1-al

ca 
<U -••«i

au

plin vinovăția lor. Acești 
meni și-au luat pedeapsa 
venfbă. t

DcsvAlu:nd legăturile ce 
existat intre clica de comp'otișt* 
națmnal-tărâniști ți diferiți frun
tași tătărâsceui din Mini <terul de 
Externe, tor. Sălăjeanu a con
ținu» t:

Prin demiterea din gu\ern a, 
tberanlor tatăicseeni guvernul 
i»o.->(ru a deve iii ma., omoy.cn 
în lupta pe care o duce. Aici 
stă măsură trebuia neapurftt 
luată pentruca inu se pi.tea du 
ce lupta ho.ari ă împo ri\a m 
perialismului atâta vreme cât 
în rândurile gțivernulu. aveam c 
lemente dușmiiu.ioa e neljmu- 
lui democrar, (elemente care 
frânau ac.iui.ea împotriva impe 
rialismului războinic.

Nu puteam Să; continuăm cu 
situația pe care o aveirn c .nd; 
la Ministerul de Ex er e noi; 
plăteam cu ibani 'grei, cu aur 
scump, o serie de clemente' ca
re nu inumai că jiu sprij i.eatf 
interesele țări noastre m afara 
hotarelor ci luptau hctirît îm
potriva inteie.elor țăiii noa 
str<

Dar nu 'puteam continua 
nici cu poli i.a'unanci ra du ă, 
in țara 'noastră, de stoarcere 
a masselor populare și de [ ru-t 
tejare a 'marelui caplt I.

Prin acest succes 'deo ebitl

Peste câteva zile 

wa «e a.

„Pentru pace trainică, pen
tru democrație populară! CC

Cu următorul cuprins:
— Comunica ul asurra Con- 

sWtuir.i informative a ie.re- 
zentnaților unor ■! a.tide Ciorr.u 
niște. ....

Declarația Consfătuirii ie 
prezentan.ilor Partidului Co

munist Iugoslav, 1 artidul i 
Muncitoresc (oomirist) bul
gar Parudnlgi comunist Ro
mân, Partidului 'Comuni t Un 
gar. Partidului Comu i t 

Polonez, Partidului Co
munist (bolșevic) din Uniunea 
Sovietică, Par idului Comunist 
Francez Partidului Comuni t 
Cehoslovac și Partidului Comu 
nist Italian, asurra problemei r 
situației internaționale.

— Rezoluția referitoarei. Ii 
schimbul de lexperențe și co
ordonarea activității Partidelor 
reprezentate la Consfătuire.

— La luptă pentru pace trei 
nicâ, pentru democrație poyu 
Iară! .... I

Raportul lui A. Jdanov: 
„Despre situația internațională”* 

— Raportul lui E. Kardelj: 
„Partidul Comunist Iugoslav rt 
lupta pentru indeyend|anța poi 
poarelor iugoslave, pentru pu
terea populară, reconsti uc.ia e- 
conomica și edificarea sociali- 
listă a economiei”.* 1

BUCUREȘTI ÎS (Ageipre ) 
In vederea realizăr i ic! ilib u.ui 
buge.ar anunț jt de ,ov. Va le 
Luca, mini trul Finanțelor, s’au 
trimis tuturor admi i-. ra i 1 r 
financiare din țara p e ie 
instrucțiuni priv nd mo. ul 
efectuare a îticiuarilor.1

Pentru regizarea ve.iitu
agricole, se va trece de îndată 
la încasarea impoztalui în așa 
fel încât întreaga operație să 
fie terminată in , ur ul acestei, 
luni. Operațiunea e te cu atât' 
mai ușoară cu cât ea se îace 
acum după un bun an greoi.
Se vor avea în ved'e e iiu;i 
unele ușurări față ce micii p.o 
prietarî îrt sensul că cei ca i 
au o proprietate sub O ha.' 
vor achita num i impozitul cu
venit pe primele doua trimestre 
spre depsebire Ide cei caie au 
peste 10 ita., cari vor ceh ta 
impozitul pe primele trei tri
mestre. . ..

— 3o de 'ani dela Marea 
Revoluție Socialistă din 'îOctopi- 
brie.

De vânzare
Palton bărbătesc

talie mijlocie 
CROITORIA MENDEL 
Str. Mihai Viteazul nr. 2 

nu 
<1 >i ă 
ii. ei

Paftl
n

al poporului nostru, no" ne am 
putut întări ig'o i.i le i e i ru a 
putea inlraderar merge i.oti 
nt înamte pe drumul ne refa
cere a țării noastre, jC d'Umul 
de îmbunătăjre a v.eții ni a t.o 
economice.

In fața acestei s tu ții, in ci 
re rolul cla ei muniția e as d 
din zi in zi mai evi leu 
puteam să continuam cu 
comandameme în ă. ul 
muncitoare.

E'aborarea Pl.itf rniei
dului Unic Munci ore .c es e 
mare succes at <li ei mu c toa 
re. Pe ba ee a e t i pl t or| 
ine va fi cllai^t in /, < f mai scurt 
timp noul parud al cias4 n un 
citoare. i' ,... ■

După ce a ‘jasat s rcinilet ca
re stau în fața pop ru ui no
stru ca sporirea cmtnuă a 
producției și lupta împotriva! 
elemeii elor ierc 1 na e, a c ni 
pentru a căror înde,In e obi 
muniștii sunt m fruntea I.'ptei, 
tov. depu.at Sațăjeami a 
tiu ua t: î

Noi nu ascu dem ci 
trei ani de zi e mai su t 
greuăți dar e,te a eră 
am ușurat 'multe din ace te 
greutăți. In iarna ace ti nu in 
trăm cum' rșm intrat nu re 
cut. Avem oondițiuni economi 
ce mai bu.;e ca.e ie pefrm i, 
să pornim di n ’a.ces e yo i ți 
mai departe ere n f cvndî tuni 
pentru infăptu r a o ie ă i jen 
tru care luptlin noi.

eon-
(

du.ăl 
ne i 

t ă

Organ al Biroului Informativ de'a 
Belgrad al Partidelor Comuniste

— Raportul Iui Wladislaw 
Gomulka (\X îeslatv): „Activita
tea Comitetului C£n ral al Par 
tidului Muncitoresc Pol.nez”.

— Ecoul hotărîrlor lua’e de 
Consfătuirea reprezentanților 
celor nouă Parlide Comun.ste.

Garfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Sarmîsegetuza
•Od X»
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Plasa Sarmiseghetuza
Coop „Re’pzatul* 

Clopotlva 
Clopotfva
Râul de Mori 
Ostrov

299
2j7
173

29,250
31,500
24,î 50

537
400
305

897 
711
5 1

60
47
35

208
169
120

244
177
129

9 
iu
9

30
30
17

31
12
8
6

93
70
55

178
178
178

10
5
6

ln3
83
63

150
100

1 86

12
9
7

2392 
1896 
1384

15
10
10

15 5
9 5
9 5

2
2
2

35
150

130
Coop, „V. Flerului"

Demsuș
Demsuș 198 27 350 594 40 138 148 9 20 7 63 178 7 73 7Q 4 1584 10 15 5 2 150
Steiu 160 22.500 290 480 32 112 120 9 16 6 52 178 5 53 80 6'1280 5 9 5 2 130
Poieni 66i 11 250 110 198 13 4o 49 9 7 3 23 178 2 23 33 3 528 5 9 5 [2 70

Coop. wSănjenarul“
Rărhitova

RSch'iova 376 11,250 681 198 63 46 149 9 6 3 23 178 3 38 33 3 528 5 15 5 2 /U
Vâlioara 117 15 750 203 351 23 3’ 87 9 12 4 39 178 4 43 58 5 936 5 9 5 2 l(.o
Ciula Mică 68 11 250 116 204 14 46 51 9 7 3 24 178 3 33 34 3 544 5 9 5 2 70
Lunca Cerni de Jos 186 24 750 326 558 37 130 139 9 18 8 59 178 6 63 93 7 1488 10 9 5 2 130
Lunca Cerni de Sus 267 36 473 801 53 186 200 9 27 10 84 178 9 93 133 11 2136 10 9 5 2 200
Meria 163 22 500 287 489 33 114 122 9 16 5 52 178 5 53 81 6 1304 10 9 5 2 130
Ciula Mare 64 11.250 107 192 13 44 48 9 6 3 23 178 2 28 32 3 514 5 9 5 2 20

Coop, Ulpia Tralană 1
Sarmisrgetuza

Hnbița Grădiște 54 9 89 162 11 36 33 9 5 2 20 178 2 23 27 2 432 5 9 5 2 60
Paucine|tl 126 18 218 378 25 88 95 9 13 5 41 178 4 43 63 5 1008 10 15 5 2 100
Zelcani 97 15.750 137 291 19 66 72 9 10 4 33 178 3 33 43 4 776 5 15 5 1 2 100

I

ZORI MOI
Nu vă lăsați amăgiți de speculanți

E: jrfeti cooperativelor
cartofi

Arini ace ta, in,cele mai unultcd 
regiuni ale 'țării, am avut o re- 
i ol:ă bună de p jrumb și car
tofi, care ajung.- pentru i de - 
tularea nevoi r de hrana ale 
populației dela sate și >rașei și 
pentru export.

Astfel, st.nd lucruri e, nu a 
mai fi fost nevoie de colectări 
daca schimbul de măr.uri cit
ire oraș și sar ar merge ’in bu 
uă rând tiată și în too ul celor 
ce muncesc pe egrare, ifin fab 
rici și daca s’ar'fii asigurat Vân
zarea de porumb și c rtofi în 
alte țari, pentruca de acol y să 
se a luca n schimb maș nile -1 
iicirfurile de care e. te nevoe^și 
a căror lipsă plugarii o simt 
atât de mult.

Ue s’a întâmplat m ă? Spe 
, culanții s’au napmstit după po

rumb și cartofi, p,e care ,i Ho
țesc ca sa-' vândă apoi xm preț 
înzecit muncitorilor și popula 
ției dela orașe-'Ce vor peci.lan 
ții? Ei vor să jupoaie și pe ță 
ran și pe munc tor, vor să 
sdruncine leul ce nou, ’.ă' s umi 
pească cât mai mult ioale mar

) din planul de9lj 
însămânțări pe țară 
a fost realizat

I
BUCUREȘTI — 19 (Ager- 

pres) Comunicatul Ministeru
lui Agriculturii și Domeniilor 
de eri arată, câ în ultima 
săptămână totalul suprafe 
ț< lor însămânțate a ajuns la 
2 569 665 ha., adică 91% 
din c le 2.82^7 5 ha , cât 
a fost fixat iu plan.

prisosul de porumb și
furile și deci și țe acilea t’e ica' 
re [ lugarii au nevoie, lariatui.cj 
când S( e u an i vând [x ruml uj 
și cartofii în țari stră ne, |d iau 
tă să-și ascundă ban i peste I o 
tare și ni' i decuin' ă (a u ă ma 
șini și mărfuri care ne lip e c.

(iuvernul insa vrea și >a fa 
ce pe buna dreptate, ca țăranii 
și muncitorii dela >ra e sa f e 
cei caie folosesc de, pe urma 
muncii lor și nu spcculan.ii.

Pentruca porumbul și caito 
fii să nu încapă in mâinile i^pe 
culanților, pentruca muncitorii 
să poată .fabrica tot mai mul e 
mărfuri trebu ncioase ț 1 iga i 
lor, pentruca s a.ul sa poa ă

Instrucțiuini în vedereaîncasării impozitelor

I

ce
ce

1 r

face schimb ;-u al e țari și IN 
aducă mașinale i mjr.uie f<j 
iosiboare popula iei de a sa e i,i 
orașe, s’a luat hotar.rej de a 
se face colectări de p rumM 
și cartofi prin caopera i.e. |

Plugarul va i, rimi de a coo
perativa preț oficial i entru po
rumb și par ofi, și in set iniD ( 
muncitori vor pro. !u;e mai 
multe mărfuri care tat la rieț n 
ficial vor ii vâ'd ite țara, il r’ț.i 
tot prin coopirathe.

Vmdeți coopera li celor pito 
sul de porumb și cartofi, lia- 
nul a-tfcl câștigat e b; n cui.ț» 
cu care ve 1 pu ea cumpără toi 
la coopera Jvă pn.du ele nete- 
sare vouă

In ce privește impozitul o 
clădiri, urmează ca până li 16 
Noembrie a. c.siife inca.otQ 
impozitele cuveiite (e i ri.n <1 
trei trimestre ale exeic. 1)47- 
1918. . .......

Din activitatea 
serviciul Economic 
de Control

Zilele trecute organe'e ■ crvi 
ciului de Contr .1 lc no mi; 
sau dephsat la KuneJo ra un- 
d - după e ectuarea u. e re» 
cheziț i la locui ița șî'magazf uj 
lui Junger Ladislau au gă.it 
o inem.iată cant.ti e de ■ . ele 
și talpa.

Dea-emenea la Hațeg s’a des 
cop-rit o .tăbăcăr e clande ti ® 
la locuința 'ui Șerb an Io n cil 
5o buc. piei di.etrite

omoy.cn
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Ud gest care va contribui la cimen 
tarea p. ieteniei româno maghiare

Technicienii Școlii de sbor t 
fără motor „Gh. Apo^țol 

din Valea Jiului dăruesc amatorilor 
maghiari un avion reconstruit de ei

u

DIN CÂMPUL MUNCII
La I.M.S. Hunedoara se înfăptuește 

planul de producție

După o muncă inten a în ci 
«■iul de vara țc Câmp,- in care 
timp a fost instruia în crta 
sborului fără moter pi ma șe 
rie de dupi război, la șciala 
de sbor fără m tor ,,Gh. Ațo 
stol” a Centrului Aeranaut cț 
sporliv sindi al „Va'ei Jiului * 
din Petroșeni, aciiaei c n- 
tinua acum î)i ateiijie. Intr’uiț 
colec'iv mic taviara.ii Varga 
tâmplar specialist, Wo.f Fr n 
dsc maestru tâmplar, Co nel 
Morarii nistru't>r de sber, Pâr 
vu Romulus, absolvent al școa 
Ici și It. Cote seu, comandantul 
școaiei lucrează oct la cot la 
repararea unui avion „Fit” c:i 
re fusese grav avariat 11 un 
meeting <n\ialic. <

Acejt a\ian era deja trecuf 
pe tabelul re’oimeor. lotuși, 
acest măniiiichiu de tovarâ.i 
și-a propus să-l re, are.

După luni de z. le ,'e muncă 
ți cu aju :orul neprec.i[ e ,it ;1 
muncitor.lor și tcc ni ienilar de 
la Atei ere e Centra e ale soc. 
„Petroșani” ei au reu.» sa-1 
repare, să facă di.i cl un apa
rat nou.

Avionul reparat 'va fi dat în 
dar aviator.lor U gr.i i, ale că
ror avioane au fori d stru e a 
proape toate sau au tast lua.e

de către nemți și fa'-ci.tii un 
guri și c.irora piloții no.tri, m 
cadrul unui meeting aci tic ți
nut la Buda-I’e ti, le-au 
mis că je vor da acest : p

Prin gestul lor, tovărășii 
Petroșeni vor contribui la 
mentarea și 'mai puter fci
pr.e’e i ei < i itre 'poporu; n >stru 
și poporul vecin și pti ten) de 
acum, poporul magi.iar.

£i'nest Lupșa, coresp.

iro 
r t. 
din

a

-c’
Adunarea U. T. M 

din Călan
Miercuri, 12 Nov 19a

Ă 

săli Ci'emat<grafului Uzinei 
Călan, a avut loc o adunare 
generală a U. T. M. alegân- 
d > se comitetul î i frunte cu 
t’v. Timiș Anton M-rcu I, 
Pârău NirJ Altxoi Gh,, 
drea Gh , ș a.

N >ul comitet șl a luat 
g’jimentul de-a duce la 
sfâ șit forie problemele, Ce 
stau in fața Uniunti Tinere
tului Muncitoresc.

Coresp. Alexoi*

La ,,Industria Metalurgică dd 
Stat” din Hunedoara, (iori II. 
F. II) eforturile inu.cdoril r 
pentru îndeplinirea programul:i 
de producție sunt tot mai ma| 
ri. In acelaș timp, ie Lzâiileț 
sunt, toi mai frumoa e, dela 
1 — 15 Noembrrie a. c., leușin- 
du-se șa se de.ășeasa [rog 
ramul de produc,ie stabilit de 
Ministerul Industriei și X onter 
țtilui, pe ba,a propui.erikr P. 
C. R. in fontă cu 12,'3 la tu ă, 
iar la oțel, cu 10 la cuâ.

Astfel, față de cele
2.4oo tpne F< N I A [ rev;zu- 

tă în program ne întreaga lu 
uă, in [rana jumătate, s’. u iei 
ii cat 1.346,78 tone, iar la O- 
TEL, în același pe i > di i.c 
timp, din cele 25oo tone progra

mate 's’au turnat 1.38o tone o- 
tel lingouri.

In acelaș timp, la turnătoria 
de fonta s’au turnat 
diverse piese în gr uta e ta 
tala de 107 tone, Ia fabrica n'e 
tuburi 23 tone itiburi iar la tur, 
nătoria de o,el 6,71 t. ut.el c 
agricole.

In sectorul minier, au fori 
extrase lobi tone siderita și 
4o2, bmonita, iar din car e a 
385,5 tone calcar și 16L to e do, 
lomită.

Ritmul viu în care a por it

munca și s’au desfășurat reali
zările în cele 2 săptămâni 
I M. S. Hunedoara, i.e 
tațește să credem că și 
tor ea va continua cu 
li o tari re.

Pentru aceatj e însă 
de efortul permanent al n.un 
citurilor și techi.i e ilor, du 
mobilizarea lor generală în imun 
că. In fața'lor știu sarcini maii 
și grele, pe care trebue slă ț 
le înde,.Imca că, țe.tru biele 
lor, pentru bii.ele întregului [O 
por. .... —t

indrepi 
te 
aceidyi

jtevo â

An

an- 
bun

Aviz
Iii ziua de l8 Noembrie a. c. 

în cadrul unei ședințe a ( omi 
totului Jiide.ean ah A.R.L.U,S,-uî 
lui a luat f.i.iță an antblui <’.e. 
artă și muzică „MaLcovskJ’u 
cu titlu permanent.

Cei doritori a colabora și 
activa în cadrele ansamblului,, 
sunt rugați a se prezenta h se 4 
cretariaiul A.R.L.U,S,-ul ii zil
nic între orele 9 — 12 și A - 6 
spre a primi informa,ii e necq 
sare. ț .... _ț

Comitetul

nimerulm tu
eefiue elan ^rîșcâcr u cuțZtgul 
c&rup^lui pretliacP.uet pe Oct»

In cur ul lunci Cc.ombre a. 
c. echipa de mineri Mo.iu Ni- 
cole, dela mi ia de aur aje '&cc 
,,Mica”-Brad, depunând mai 
mult efort ș; muicind mai or
ganizat și-a dcpișit norma fi
xată cu 79 la isută. t

Din echipa fac parle tov.: 
Moțiu Niculae lui Avram. Vâr 
dea Nicolae, Tiu Tr. im, Tovie

Roncea, Nicula P. Petru și 
Miclea M.ron.

Ca rasplata a munc i depu 
se, echipei tov. Mo i i Ni ol e 
i-a fost acordat drapelul prcxluc. 
tiei indicai, fiind ctati [e n- 
treaga rețea de exploatări mi
niere din regiune.

los.f Mihai co esp

in Valea Jiului producția de cărbuni a 
început să crească din nou în mod simț tor

Sub semnul efortu ui unit, pentru redr^sarEn
(Urmare din pag, 1)

rilor spuneți tov. Mihai 'Mu
jic miner dn Valea Jiului, 
președinte al Uniur.fi Miniere .1 
denu.at — ne am lu t ;ng j - 
meniul să dja.em1 lup a p ntru 
mărirea prdducț ei, insa nu a 
șa cum cred' unii, cu in e.ectiv 
umflat slă Idami 'o .produc,ie 
Inai tn|are.

Vom' duce lupta Să pro lu 
cem nwi mult însă numai cu 
efectivul dl.n 1('38, făc n I față( 
tuturor lip urilor ri grei.tățișor 
pe care le avemi” ...„iar def* 
«cest congres noi vOm pleca 1 oț 
tărîți să ne înde.-.Lr.im anga
jamentele cei ipe-ain luat de a 
depăși cota de cărbuni prevă
zută în propunerile T>. C. R.”,

Pentru aceasta tov. Mujic 
preconiza reorganizarea și in
tensificarea întrecerilor p trio I 
ce.

In acelaș stens au vorbit șt 
«eprezentan.ii ce'oilalte criego- 
rorii de muncitori.

,,Să s.'e dea o importanță 
moi mare întrecerilor p>atriot| 
«e” — cerea rtov. Puvac Io ifț 
dela Reșița. „Premierea celori 
evidențiați Să se facă într'url 
cadru festiv” pentru stimularea 
telorlalți.

In munca lor de zi cu fzi, 
muncitorii industriilor noastre 
nu sunt singuri. Ei au alăturț 
ca susținători și îndrumători în 
treaga armată a celor ce mun- 
«esc, cu mintea sau cu brațul.

La acest Congres s’a putut 
ivedea cel irrtai bine care e a- 
Htudinea rolul și locui intelec
tualului, a omului de știință, 
artă și editură față de m'unca 
tata de efortul unanim pen- 
Itu fericirea țarii

Tov Cicerone Teod'jre cu 
«criitor, vorbind ic'în partea unei 
delegași de artiști, ser Lori sî

ziariști care a salutat congresul, 
a arătat că „scriito ii, arii.ii 
și ziariștii sunt o parte a popo
rului nostru” „care clacă n tre
cut a fost ținută dcpar.e c'lo 
frămn'n ările masselor, „sur.ț 
angajați astăzi :ji lagărul de
mocrației populare țde i? nou, 
a acelei demccrați po.ul re ca
re merge 'spre biruința defi
nitivă, spre sociali m”. (

„Suntem an_aji i prin actei- 
sta în lupta con ra im'peri. lis- 
mului, suntem soldați n 'ran 
șeeleț apărării 'democ a iei ce 
tip nou” — îrchee ser itorul 
Teodorescu arătând că ei TOrl 
duce lupta ipentru ,,Tn lorireă 
culturii închinată efortul i <on 
structiv al masselor, însănăto 
siirea artei, a fglului (de a gjânci 
a de arta, 

cu muu 
fabrici, 
din rnun

tuturor oam nilor 
contact permanent 
ca și oamenii din 
mine, din industrii, 
ca agricolă”.
Tată deci că și slujitorii artei 
scrisului, ai culturei facifiont! 

pentru întărirea democra iei 
noastre populare.

Dar nu numai prin ridicarea 
nivelului de cultură al muncita 
rilor contribue ei la bătălia pro 
ducției, ci și prin spuij n 'di
rect prin sfaturile și înd umă- 
rile de organizare a muncii.

Vorbind despre întrecerile ' 
patriotice, tov. Mihril Novicov, 
ziarist a arătat că pen ru -euritd 
unei întreceri e neapărată ne
voie de cunoașterea capicității 
de muncă și producție, nu nu
mai a uzinei sau secției res-, 
pective ci a 'fiecărei mașini, a 
fiecărei instalații.

piecare muncitor să știe cât 
are de produs pe loră, pe țzi 
sau pe lună.1

„întrecerea nu este un art 
gajament formal... tea este a 
întregii munci. până Ia ui imul 
șurub, dându-i astfel 'un alt

>•

conținut, un conținut superi r, 
pentrucă numai at.n.qi e te ie 
și adevărată între.erei, când 
este trăită încontinu, oriunde, 
când este trăită zi țdțe zi 
care participă la ea”.

•
In felul ace ta trebue 

vească oamenii mu icii 
noi mineri -i ine alurgiști, oon 
structori. forestieri, e.c. între
cerile patriotice.

Exemplu de astfel de mun 
că orvainzatâ. au de urmat pe 
cel al 'stahanoviștilor din U- 
niunea Soa ie iaă, au ț e mi en 1 
cehoslovac Pstroavski care și-a 
depășit norma cu 27o la si tă, 
pe miner i bulgari, care dela 
9.3oo tone au ridicat produc,ia 
la 16.7oo tone lunar.

Și așa Să se pășească de 
cum' la organizarea‘sau rcio'ga 
nizarea întrecerilor patriotice. 
Pe bază științi ică, a cunoaște: 
rii situației sub semnul eformJ 
lui unit pentru redresarea țării.

Pentrucă întrecerile patrio i 
ce în muncă'sunt între eri în văi 
re oricare ar Ti rezultatul, drica 
re dintre concuren'i ar inxinge 
nu pierde totuși r.ici.inul ci câ
știgă fiecare și pdată cu e’î 
întreg pop irul. I

I. Flusneac

In urma unei munci de reor 
ganizare, de lamuri, e J mobi
lizare dusă în rândul munc ta
rilor mineri di.t Valea J.ului, 
producția de cărbuni a m e, ut 
să crească din nou in mod pim 
(itor.

La Aninoasa, u::de timp de 
luni Drapelul producției a fâl
fâit pe puțul minei „Gh. Ghcor 
ghiu-Dej”, în primele 11 zile

ale lunii Noembrie a. c , progra
mul d ' extrac.ie'a fo t ciepâș ( 
cu un procent'care variază muc 
3o—8o la sută. '

In aceri timp 's'au eviden 
trat in ntur.ci cc’.iipe e io: au e 
de tovarășii: Ian.u'Alexandru, 
Onodi.Rudolf, Ion Balint, Ni- 
colae Vințan, S. căluș 'I etru, 
Ferdor Pet u, Miron Texlor, 
Nicolae C'olda și'Victor Duinit 
raș. •—

de cij

să pri 
dela

Textile raționalizate 
zinului „DRAGOMIR

repartizate maga- 
VOIȘAN“, Deva

Dispoziție I idicată Ată mațlnA 323 duz. 323
Stofă rochie 118 m. — C;or*pi 136 duz 136

l „ pardisiu 57 57 Americă m. 5340 5340
„ costum 72 72 Sterrbă m. 2c 60 2360
„ rodin 6) 60 Zefir m. 900 9t'O

1 „ cos'um 73 73 Finet m. 400 400
„ palton 20 20 Doc m 2500 9J1

I n ii

1 Coriura
10 10 C'orapi Gbl. duz 300 —

624 624 Chtloți per. 200
1 Palt bărbătesc 137 137 Stofa e sosită dire-t d ek Stat
I Costum „ 117 117 nu e sosită prin I.N.CO.O.P,

In atenția d. învățățori!
I

I

Au sosit următoarele c^rți 
școlare oentru școlile primare 
Științe Naturale 
Zoologie și Bitonică 
Știinfe Agricole 
Agăcultura 
Științe Agricole 
Cunoștințe și lucrări

Agricultură 
Fizică șt chimic

II
ri

ci.
II
>1

II
11

V. lei
V. iei
VI. lei 
VI. lei 
VII lei

de 
cl. VII.

V.
VI.
VIL

Librăria „Cultura* 
Deva, Piața Uniri Nr. 1.

Aritmetica Geom. ,, V. Itt 70
»• 1» 1’ VI. 'ei 60

11 1* II V.l lei 45
,, Contab. „ V lei li 0
11 II ii VI lei 100
1‘ fi

Caiet desem „
Vil lei 80

11 III lei 20
„ Caligrafie „ I lei 16
„ lucru manual „ I 11-11 1-1V 20
,, geografie .. 11 lei 40

<>
ii

n
>i

tt
>1
«i

lei 
lei 
lei 
lei

100
80
65
70

închiderea cursurilor școlii de cadre depe lânq' 
teana Hunedoara-Deva a

In seara zi.ei de 15 Noem
brie a. c. a avut lop la JAAÎ itia, 
închiderea festivă a cursurilor) 
școalei de Cadre „Filitnon Sâr 
bu” seria II-a „Octombrie Ro
șu”.

Programul a început prin în 
tonarea Internaționalei de co
cul șooalei după'care tov.'Glie- 
nad Euget kiiierioiui școalei 
arată rezultatele obținute de elevi

Partidului ComunisMKomân
școalei precum și greutățile 
prin cane a trecut școalj ,E in 
partea elevilor, iau cuvântul: 
iov. Vulșan și tov-.r^șa Zug- 
ravu iar din pa-tei Comitetu
lui Județean P.C.R. vorbește 
tov. Standu Emil secretarul Ju 
dețenei, după care se trece 1-ț 
programul artistic.

A urmat o masă tovărășeas 
că.

Magazinul Gherban Deva
Anunță

că i s’a repartizat de către 
ORAP cu ord. de distri
buire Nr. 13366 din 28 
(Jet. 1947 următoarele can-

Total 3 0 per.

titâți de încălțăminte ra-
tiona lizată:
Bocanci bărb. . 50 per
Pantofi . . . 100 If

„ damă . . 1C0 99

Ghete copii 60 11

Uniur.fi
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Amănunte în legătură cu

Acțiunile complotiștilor magîiiori
Un mare număr de complotiști a fost arestat. Se pregătea aruncarea 
în aer a clădirii Parlamentului. Doi complotiști condamnați la moarte.

BU1)A PESTA, 17 (Ager 
Ta.i transmite:

fii legătură cu de copercei 
bombei dela par.m ria orașului 
Buda Pesta, minis e ul 'de 11- 
terne a Jai un comu i cat ară-- 
tund că iacest act e oris'tia fo t 
pregătit de un grup de mem
bri ai orga .izației ta ci's e o 
inuiriiatca Ungară” care se af 
i;T încă în libcnate.

Complotiștii are tați au dq 
clarat că grupurile de sabotaj 
pregăteau o explozie în clădi, 
rea l’arlame.riulu1 în cursul se
siune! noului ,1 ar.anient, ui gar 
In acclaș imp e, inten jonau 
pună la cale diver e ac,iu l 
roriste, diversioniste la c de 
rate.

Un alt mare grup de e
riști a fost deaseme ei are tat 
Ei au măr uri it că i^a corn; 
batanților de pe fro itul de Ră
sărit” a stabili, legă uii ecrete 
cu pariicipanții vres aț di î tom 
plotul anti-republican și au ini 
cercat să aranjeze fuga cot du 
cătorului complotului 'D. nat, 
care a fost condamnat li moar
te. . 1

Cercetările in cazul orga.ii-

zației tcrori.de și 
continuă.

(1>

BUDA-PESTA 
zi și Ivan la Zko

de sab'taj

< arol \X I 
co du at r t

complotiștilor au fod coi dam; 
nați Luni la'moarie prii p n 
/urătoare de Curtea'Mar i h.

au fost spânzurați 1 u. i la1 
1).

Ei 
orele

Massele populare din Ungaria
cer dizolvarea partidului lui Pfeiffer

ăl 
te 
iei

ț

o-

BUdA-PESTA, 19 jțAgcrp.re 
MT1 T ransmite: ,

Muncitori di i .uzine, între 
prinderi comerciale și difer t- 
organizaț i ți pirt d • ■ e adre ei 
ză zi .de zi [ire.eăintelui.Consi
liului de Mi i?tri cerând di
zolvarea p r.idului lui Pfci ei 
și scoaterea deputății r gru.ă 
rii lui Pfci e dm \ia a jail men 
tară și publ ca.

Muncitori mai lecr îni'n.a- 
rea iined ată la tribunale'.or muu 
citorești.

*

BUDA-PESTA, 17 (Agey 
preș). MT1 transmje:

Organizația di.i Lebrejn a 
a 

tinut un marerne.ting in cursti
femeilor demccra.e ungarie

Mișcarea grevistă din St. Unite
continuă să crească

NEW-YORK, ÎS (Agerpre:,). 
Tass transmite:

Mișcarea grevistă din Sti- 
tele Unite cont nuă s£ ciea^a- 
Grevele din cur. ui prime.or 
nouă luni ale anului 1947, au 
atins numărul lde 3.ooo.

Greva lucrătorilor dela ar
senalele 
153 zile, 
rători.

1.2oo 
continuă 
York.

marLime CIO a ținut 
implicând 67,oco luc-

I 

excavatori de tu: ele 
greva .în ora.ul Ne.v- 

(

I

UN COMUNICAT
al secretariatului

Partidului Comunist italian
ROMA. — S'creariatul Par, 

tidului Comui ist It lia i n rr 
ță că .Comitetul 'Ce. trai al 
Partidului ,,a examiiat ituația 
creată în țară In urma mmul 
țiri organizațiilor meo’a ci te. 
legale și subversive, și a ; c- 
tâvitățîi lor teroris e, ca e cons t 
tuie o amenințare pentru h-» 
bertățile democratice, i epu’ li- 
cane”. Comitetul Central „sa! 
iută pe oamenii mu icii d n 
Milano, Sici.ia 'și din in re g; 
Italie, care au dit o promp ăi 
și energ ci ripostă provocări
lor fascise”.

Comitetul Central al Ț r i- 
dului Comunist „demască c i 
indignare în fața țării to'.er n 
ta guvernu'ui față de provocă; 
nle și în.e.clrile de a puni 
pe seama for clor c?emocrutic4 
răspunderea pentru 
fascistă”.

Comitetul Ce trai 
titudinea guver. ul i 
mocrat ca incur j re di ect a 
neofa cismului și a .ci tă ii 
sale teroriste și 'însărcinează 
pe secretarul partidului să 1 e! 
pună în legă ură cu organe e 
de condu.e.e ale iu uror parti 
delor dem erate și să inc eie 
convenți i necesare pentru a

întreprinde în Parlam.ent și în 
tară acțiuni me ie să a i_jire 
desvol arca liberă și efcc ivă 
a luptei politice pe baze demod 
rate”. ' ’ ...,i (

-Mg---------------- ... ----- —

L

teroaiea '

IMPORTANTE DECLARAT» 
privitoare la legea de organizare 
judecătorească făcută de 
tov. LUCREȚIU PATRAȘCANU

cartiia minidrul Asigură lor ■ 
Sociale, a . nunțat's s.rea uiâUiș 
garui a celui de al io i.coo- e < 
prizonier de războiu icpaui.it 
dm URSȘ.

Apoi <1 a. făcut o dare <’e 
seamă așupra realizărilor ob
ținute de democrața ung ri e 
care anunn e clemieate vor - ’c* 
distrug i printr’o campanie c e 
știri fal.e, propagandă război
nică, consp ra .ii și in erdi ■ i

El a subliniat necesit tea c'i 
zolvării par iJu'u’ lui Pfei te
și anularea mardde'or de dc- 
putați ai grupării sJe.

BUCUREȘTI, 19 (Agerpres), 
In c-aclru 1 u ei'co îferin e e ,ie 
să tov. Lu re,iu'Patrașcanu mi 
nistrul Justi.i i. a'tă u eri Ln 
por ante de lara i p i it>ire li 
legea ele organiz re ,u ’ea.t > 
rească prima din citi. 1 i e țg- 
Ifi care alcalue^c te.'orma justi 
tiei.

Arătând pri-cip iU călăuzi
toare aie ace tei legi, t>v. mi- 
nisr ii Lucirțiii Pn aj' ann a 
sublin at numeroase schimb ri 
și îmbuna ă.i i adu e aie.ro 
ectului de lege ca urinare a 
sugestiilor și propuner lor pri 
mite d ii partea 'orgii iz i luni

lor profe ionale și ale ce\>r 
mai largi paturi ale po ula><*i.

Tov. iii ni tru 1 u re.m Pa 
trașcanu a ar J t cme p>ae M 
asesor popular, precizând ci 
numărul judeca ori I rțue 
îndemâna țără inii e iri.kază.

După ce a insistat a:u.ra 
siinpl..icnii aparatului judecă
toresc și a anunțat inlii ț re* 
funcțiunii de procur,r po, ular. 
tov. ministru I ucre iu lataj- 
canu a aratat'din nou că jxoec 
tul de le_,e va fi supui dii 
cufiei [rub.ice, an eproectul ’x>- 
gii fiind dat pubi.citații raa.ne^

Congresul românilor din streinătate 
și-a exprimat recunoștința pentru 

eforturile întăririi democrației românești

In Ungaria tribuna
lul muncitoresc îsi

1

va începe activitatea
BUBA PESTA, 17 (Ager- 

MT I transmite:
După curn anurr.â ziarele, 1 ri 

bunalul muncitore c iși va în
cepe acriviraiea ia sfârși ui 'a- 
cestei săptămâni pentru a ju 
deca mai mulfe per o. ne ecu 
zate de urcare ilicită a pre ul i 
fainei.

BUCUREȘTI, 19 (Ag. r. re ), 
La sfâr.itul lucrărilor pac, con 
greșul românilor d n s'.reixi- 
tate care s’a .țiiut Di Paris a 
trimis telegrame MS Regelui 
Mihai, I, d-lui dr. Petru Qroza 
președintele Consiliului de mi

niștri și tov. Ana Paul.er nuni 
strul Afacerilor Stiene iu ca
re iși exprimă devotamentul 
pentru Patr.e și recii ti ul lor. 
devotament Ț re un ti iță 
tru eforturile întăriri den» .o* 
fiei românești.

MANIFESTAȚII POPULARE pentru
GRECIA DEMOCRATA

BUCUREȘTI, ÎS (Agerpres)] 
In cadrul unei mari ccjunj

Ministrul de Externe al Ungariei salulă 
numirea tov. Ana Pauker în fruntea 
Ministerului Afacerilor Streine

Ministerul de Afaceri Sticj 
ne al Ungare a anunțit ci u 
delegație guvernament 1 
ghiara va. pleca'în cur i d J L tă 
curești pentru a emna i n a- 
cord cultural cu România.

Cu ace t prilej, mii istrul 
de externe mag î ar a adre t< 
tovarășei Ana Pau er m i i t- 
rul de externe al României un

ȘTIRI SCURTE
— De'ega'.ia culturală sov'e- 

tîcă condu ă de academici .t uf 
Kai oiz, care a participat la ma» 
nife tațiu ie orga i’ate > u pr- 
lejul Saptămâ ei ,1 r e e iei I oi 
mâno- Soiieti.e a pură it Mar 
ti Capitala, i

♦

BUCUREȘTI, 19 (Ager.re ), 
Ziarele de azi arată că in pie,clei 
Capitalei prețurile sunt in con 
tinuă scădere.

NEW-YORK, 18 (Agerpre } 
Telepre s transmite:

Generalul Dwy Eiseil o .-. er 
a declarat câ nici o na i ne i u 
este in mome îtul de a ă de
stul de pregătită 'din punct de 
vedere economic pentru a du
ce un război și ci dumei rri \a 
avea război 'peitru cel pu:n 
4 ani de acurn înainte.

ni

i
LAkE SUCCE.Ș, 13 (Ager 

preș). — Asociated Press t ans 
mite: i ..... i

Reprezentantul Egp'.ulii, C 
Mohamcd fiu eim, a crat'cit 
aspru Consil ul-i di Securi
tate, despre care a spus că ru 
este decât o unealta a f numi cr, 
guverne, acuzârda-1 de a.i'ul 
de a nu îi sprijinit cererea K- 
gip uljai pri iid retia^e ea lu
pelor britanice de pe teJtaiiuI 
său. .... f

I

*

ATENA, 17 (Agerpre Ț. —> 
Tass transmite:

1.85o armeni au pără it Qie 
cia plecând în Armen a So ie 
tică pe bordul vaporului .,Chu 
kotl<a”.

me-agiu de isa^ut în ere își 
.expr.mă încrede, ea ca uj con 
duceiea sa, pol ici e der.iă a 
Român ei va întări elabora-, 
rea cu Ungaria. i

de susținere a luptei ponor TtM 
grec, Comitetul .Na i h al peu 
tru Grecia a convocat'ma: K' eț 
ringuri popu'are cu '» (lipi
rea tuturor organizațiil r de 
mocrate. Au acut k c a t el d* 
adunări La Con t nța, G I ți, 
lași, Cluj, Arad, Tiini.o r.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Miniștrii Statelor Unite
și ai Angliei la București în 

audientă di prezentare la tov. Ana Pauker
BUCUREȘTI 18 (/ gerpres) 

Tovarașa ANA PAUk^R, mi 
nistrul Afacer.lor Ex er. e a pri 
mit Sâmbâ ă la M ni tir in au
diență de prezentare pe d-ni 
Rudolf Emil Sc oen eld mi
nistrul Sat.lor U ie a Eu u- 
rești și Adria.i Elolma mini 
strul Angliei la Bu u e,.j. i ea 
scme.ii tov. minis.tu Ana Pau-

ker a primit in audiență de lu
cru pe d. Gyo.ig_,osy iepiez>ni 
tantul pilite al U giri.i U Lu 
curești in legătură cu apropiata 
vizită a deic_.a_.ivi nu.usterLljJ 
ungare în Captula.'

A plouat în toata țara
BUCUREȘTI, 13 (A_er re ).
In cur ul z.le. de cri a pâoiizt 

cu mici ex e. iu i in î.itrjaga 
tară. In Nordul M 1 Iovei a 
nins. L>in preii iuni e Inșii u u 
lui Me eor log c C e îtral, p oi e 
vor conți,ma să cadă cin a un 
dență iar la munte va n,n_e. 
Dea emeni, este i. ro ab 1 ca in 
Nordul țari, tenrperatu a să sca 
dă simțitor cu mgicțu.i po.r- 
tiale. . ’ .... f

Un nou lot de auto
camioane importate 

din U. R. S. S.
BUCUREȘTI 18 (Agtr.refc 

Ministerul Industriei și corner 
tului a repartizat un nou I f 
de 158 autocamioane Ce ’rel 
tone importate din URSȘ; r in 
tre acestea, 114 buc. au st re
par iza.e in i u.i lor publ ce “iau 
restul de 14'buc. a diferite >n 
stituții șji întreprinderi par icu 
lare.
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