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Distribuirea mărfurilor la 
»eră prin cooperativele sătești 
a luat după stabilizarea din 
August a. c. un nou avânt ea 
f*<ându~se deastădată într'un 
spirit nou necunoscut până 
acum.

Astfel, pentru prima dată în 
țara noastră măif'jrile uimise 
de Incoop au fost repartizate 
de Federale, chibzuit și acolo 
■ode lipsa era mai mare. De» 
legații comisiei interimare ju
dețene în frunte cu tov. Du
duia Andrei au muncit zi și 
■oapte pentruca repartizarea 
■săifurilor către cooperativele 
sătești să se facă în modul 
eel mai just. Din tabelele pe 
•are le pub'icăm în ziarul 
nostru reese că. Comisia a 
reușit sâ»și facă pe deplin 
datoria.

Ac elaș lucru se poate spune 
și despre marea majoritate a 
comisiilor interimare comunale 
— care întocmesc la sate ta» 
belele de repartizare a măi fu- 
rllor — cari au reușit să se 
rjdice la nivelul misiuni lor, — 
de a folosi cooperativele, ca 
arme de luptă impotriva spe
culai țilo1- dela orașe și sate, — 
reparrizând și ele mărfurile ce» 
lora 
voie 
d n
•are 
tului 
«um
partiția mărfurilor primire este 
edificator. S'a rupt deci cu 
practicile din trecut când mem
bri consiliului de administrație 
șa chi-burii satelor erau sin
gurii benificiari ai foloaselor 
acordate de cooperație.

Desigur, că sunt și cazuri 
de abatere dela această nouă 
morală, și atrăgâ d atenția fo
rurilor în drept pentru sanc-

care aveau mat mare nr» 
de ele. Cazul comisiei 

Groș, plasa Hunedoara 
a convocat cetățenii sa» 
pentru a le arăta felul 
au înțeles ei să facă re»

Impresii dela Congresv General al C. G. M.

trebue să fie
,,Nu numai pentru o bucată 

de pâine ma bună luptă ' uț 
•ttorul ci și pentru ridicarea, 
«t intelectuala” — spu i >ov. 
<Hi Ciheorghiu Dej secre’arul 
general al .Partidului nostru, in 
i.îtorica sa cuvâiit_re in c re 
definea poziția fUriduui Co 
Munist Român față de intel c 
tuali. „Prețu m ți iubim ști ța 
«4 arta, iubim £,i respect im pe 
•itelectual i care îșf în
țeleg menirea” și dcacea ,,crea 
torii de valori cultu ale se n- 
dreaptă spre mi.carea Cern c 
nată șl munctoixa că fii dcă 
a.itudinea noastră fa ă <’e u! u 
ră nu este una de fonjt c uiă 'ii 
decurge în mod ne ce ar ,i lo
gic, din însăși structura . emd 
orației adevărațe și a mfș.ă/1 
■runcitore.t i”.

Acest adevăr a pu ut fi v< ri 
lisat cel mai tine în1 Congresul 
General al Sindicatelor, când! 
împerecherea de cuiiite: a ti 
ș« muncitorii; cultura și numi
torii, a fost atât dc|/adânc și Tăsi 
picat pronunțată, cârd s’a vă
zut dragos ea mu eter mii fa
ță de frumos și <ul ură.

S’au ridicat sub ro.onda 
■eului gla ,uri care au făcut să 
se auda pe lângă c lela te preo 
cupari frământarea oame î Ion 
muncii pentru culurji. ți age

ționarea lor drastică, chemăm 
masstle țărănești, să fie vigi
lente și să urmărească cu 
obiectivitate, dar hotărit acti
vitatea acestor comisii, cât și 
a cooperativelor șriind că, mai 
există elemente care au reușit 
Să înșele vigilența populată ca 
apoi din posturile pe care le 
ocupă să încerce să com
promită lupta guvernului pen
tru îmbunătățirea standaidu- 
lui de viață celor ce muncesc.

Am aminti deasemeni co
misiilor interimare și coopera
tivelor să grăbească distribui
rea mărfurilor pentruca ele să 
ajungă cât mai repede în mâna 
populației aceasta fiind do» 
dorința 
conduc 
popor.

arzătoare a celor cari 
azi destinele acestui

B. Someșfeleanu

„EUFEMISM”
Ceeace constltue după 

toc te upatenț le preo upa- 
rea Imediată in ari' me 
cercu'i de calahă tarte a 
hmii, rămâne in s mbra 
pe sueciivă rezervată de
ocamdată ptn ru două din 
solomtmiile Wallstreemlut, 
„Ch wtr.-gumul* șt „liber
tatea*.

De ultima— pmdus stan- 
da't mate in US A — se 
ocupă 11 exclusivi o te nu mut 
puțin vestit.I comitet pert u 
controarta act v lățit antt- 
amrricane cor stae ata după 
Johi Rai k n, cbpurile, in 
cadrul st< ut ai celei mit 
detăvă'f te egalități de tra
tament intre sexe.

$1 nu vi mra prea mult 
vestea cuoă cure d-na E ea 
nor Ro.se vilt, vâdiv fj- 
s ului p eșrd'nte es e învi
nuită ă a făcut „cea mal 
Insultătoare propagi di co

sa. Mih.
(Continuare In pag 2-a)
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un bun al celor ce muncesc 
ni

ste glasuri consttuiau un steg 
pe baricadele muncitorimii pe 
frontul muncii. ■

Pentruca munca și cui.ura se| 
înfrățesc. ....,

Și muncitorii înțeleg frumo
sul, — dar nu ca pe lo iug t'ciin 
viață, ca pa o am-țre ci, cim 
potrivă, ca pe un spri,i.i adus 
efortului, munci pea.ru clădi
rea unei vie j mai bu .e, ca (pe 
un tot organic cu muaca.

Interesul deo ebit pe care 
l-a stârnit arta, cui ura, frumo
sul, în rânduf loame.ălur myn, 
di din țara noastră e dovedit 
de munca uriașe cepusă pe 
tărâm cultural de mișcarea sin
dicală în cci peste 3 ani tde e- 
xistență 1 beră. i

S’au înființat în acest timp 
mii de bialioteci cu apr^apei 
1.5 milioane volume „sa puși 
bază la Zeci și sute de ansamri 
Iuri artistice-cul.urale îți s’au 
înființat teatre de în emnăta ex 
teatrului ,,Gh. Gheorghiu-Dej ’ 
din Ciulești, sau al C. G. M. '< in 
București; școl.le de âlf b_ i 
zare, cluburile 'mur.ctoi ehi, 
presa, școlile de cadre și câte 
altele.

Și ca urmare a acesteiiiruni 
conștiința de clasă a sal. rix4 
ți lor st’a desvol at, s’a întărit; 
în rândul oajpenilor munci ca
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pentru organizarea judecătorească
Cum vor fi organizate instanțele, dela judecătoria de Ocol la 
Curtea de Casație. Normele pentru numirea magistraților

Tov. mini tru I u re, u Pa- 
trașoanu a dat pu ilicit iții pro 
ectul de lege peir ru orga, i a 
rea judeaăto.eas. ă, prima din 
tre legile pregătite in vederea 
reformei Justiției.

Proectul de lege cuprinc’fl 
toate instanțele, deja juuecato

In ședința de M ercurl a Camerll

S’a cerut arestarea vinovaților 
dela Ministerul de Externe 

fostului secretarAcțiune publică impotriva 
general al externelor — Sechestrarea averii 
diplomaților fugiți în străinătate

a

Ședința de M ercuil a Ca 
merii s’a deschis ’Ja raree 17,2o 
sub președinția tov. idejuiat 
Dumitru Pcp .

După ce tov. Luzreiu Pa- 
tiascanu, mini trul jus i.iei, - 
primit cu [uer.ie aplauze 
dă citire Mesajului care înso
țește proecml privitor la or
ganizarea jud c_tore scă, ’se; 
cere urgen a a u,ra ;(Je, tui pro 
ect.

Camera aprobă în unanimi
tate.

re-și cunorp ro'.ul' isto.îc pe 
care-1 au de îndep'.init în desb 
voltarca societăți că re forme 
mai superioare, a cie^cut dem' 
nitatea. '....<

Cei mai reprezenta t\î oa
meni ai artei, ai ziar.atî.eî, al 
catedrei și ucrLu ui și-au mai 1 
festat hoiărîrea de a se'încadra; 
în frontul democratic și an i im 
perialist, de a-și pune capccita 
tea și valoarea lor cui ural- r- 
tistică în slujba cui ura i ării 
masselor, a măririi producției, 
a desvol tării economiei româ
nești.

Munca culturală va Urebui ă 
se împletească cu efortur.le 
muncitorimii pentru mar rea 
producției; Ac.iu ile educat ve 
să fie continuați cu mai mu tă,

I, Rusneac
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Deschiderea
Congresului U.P.M.

Vineri dj-n s’a deschis la 
Timișoara în prezenta d-lui 
prim-minisfru Dr, Petru Groza 
cpl de al trei ea cnng'es al 
Uniunii Populare Maghiare. 

rii. de odol la înalta Tlur.e ce 
Casație, in locul celor trei leoi 
ilisiincte care e.d tau pană a- 
cum pentru judecă.oriile ce o- 
coaie, 1 riounale și CurJ de 
Apel și Casație.

El este o concretizare sub 
formă de lege a propungr.lor

Trecându-se la comuni, ri 
d. de;,u at loan Gheje, d n ui. 
Sălaj, a țdresat tov. minis "u 
al justițiej, următoarea 'comu
nicare.

„Mulți din diplomații noștri 
din străinătate, au refuz, t 
a se reîntoarce în țară și cei 
mai mulți au luat acte și bani, 
Deaceia rog ca n contra ac-stora, 

să se aplice de îndată un fee 
ctiestru penal prin Parei.ei, 
asupra întregii averi ce o po
seda. To.odată, rog1 să se de 
schidă acțiune publică .mpo- 
triva fostului secretar ge.ie.il 
Victor Brebețeanu, precum și 
celorlalți funețonari superiori 
ai ministerului de texten.e, ca î 
au avut controlul ciîruiui și con 
trolul funcționari.or, imp i aț n 
procesul tr^dă.orilor mani ti. 
Rog aa și ace.ții sa (i e . re t î 
și să se aplice sechestru penaj 
asupra averii lor.

Importante măsuri economice oi financiare

Sancțiuni severe pentru cei ce nu-și vor 
achita impozitele Și taxele datorate Statului

BUCUREȘTI, 2 > (Ager;re ) 
In ziua de 19 Noembrie a ,c., a 
avut loc ședința ComLiei Mini- 
s e.iale pentru rid e arex Eco
nomică și Stabijcarei Mone
re ară sub președin.a o.'. Gh. 
Gheorghiu-Dej mini trul Indu 
stric și Comerțului- ‘

Comis ur.ex a exairixat ți ie 
zolvat o serie de probleme im
portante privind poli i_a eco
nomică și financiară a țării.

La propunerea mmi t a.ire 
Finanțe tov. Vasile Luca, co- 
misiunea aprobă d ci ia ’.de’c- 
xecutare prin ridica e i m. rfu- 
rilor și a oricăror produce șț 
bunuri mobile ale tuturor ace
lora care nu-și vor fi achitxt 
impozitele și taxele'da or_te Sta 
tului la expirarea termenului 
de 15 zile idela apucarea seche
strului fiscal. 

cari icuni o luna1 j jurat te U 
fost infăj.ate op ai » publ ue 
de P.t R.

Ce cunrinde p-oectul
Proectul pre ede intin erca 

sensibila a re^e.ci judecători,- 
lor de ocoale ruia.e, m-rtieu 
compe en,e. lor, reglementă 4 
totodată funcționarea și atribu
țiile a. eforilor pxjpuia.i în toa 
te instanțele până la Cuite,a de 
Cafăție exclusiv.

Asesorii populari, aleii 1 
orașe de siiidica.ete mun.itore 
ști și de celelalte organizațium 
profes:o.iak-, iar li s.e de ob
ștea catului, vor funcț ona câte 
doi la judecătorie «de ocoa.v 
și tribunale, formând cu câte 
un judecător 'de cane, ă instanța 
de judecată.

Deaseme.iea, pe lângă tn 
stanțele sate,ti s’a inf.i ț t fun 
cțiunea de procuror popular, 
urmând ca il.u arii sâ lie i.u- 
miți de 'Mi i t rul de just pe 
după absolvirea unui curs spe
cial.

La Tribuna ele .și Curie de 
Apel a esorii țo. ulari râm 
în condijuftik cui.o cute.

Simplificarea instanțelor
Deși num-rui Curț lor de A- 

pel crește dela 13 ta 14 pri» 
înființarea unei Curți de Ape, Ir 
Bacău, prii simpli.i^area apa- 
ra'ului judecătore c numă uZa- 
cestor Curți se reduce cu CI see 
țiuni. .... * I

Reducerea la ;Tribun:Ie e te 
de 45 £ec juni, iar Cur ea t e Ca 
sație va avea numă 2 se. țiu .1 
în ale căror complete de ju
decată vor intra numii 4 cod 
:il.eri -,i in1, "t «ca până a um.

— Continuare in pag 3-a —

Luându-se în discuție propu
nerile BNR S’au decis r.orm le” 
cari prive c încuiaj rex d'pu
nerilor spre fru ti.Laie pe liv
re.e de economii. Corni ii .eaa 
examinat și aprobat ce izii su
pusă de Ministerul Mi. elor și 
Petrolului privind îi .area ta
xelor min ere, amenzilor, etc. in 
lei stabili/a. 1.

Avându--e în Vedere situa; a 
lumii IOVR și necesitatea de a 
se veni cât mai grabnic în a- 
jutorul nevoilor la.e, s’a apro- • 
bat deciz.a ipe.itru regi me.na
rea și recalcularea pens Lor ca
ri urmează să și aparăjm Moni
torul Olic.al.

Totodată s’a institui! un limb 
ru urmând să asigure inpr^spM 
tarea alocațiilor bugetare a 
fondurilor nece are .apl.cării 
normelor stabilite prin respec
tiva decizie.

pea.ru
ge.ie.il


2 ZORI NOI

lnjud. T-Mare s’au rec Uzat 
în anul acesta două recolte

BUCUREȘTI. 20 (Ager re.)
O interesantă exp. agr.colă 3 
fost făcută în corn. Voiroc dat 
jud. T-Atare. in această re 
giune s’au realizat în anul a- 
cesta 2 recolte. ,

Astfel în prima perioadă a 
verii au fo t îejolta e C.re. u ile 
cu grâne și cartofi ’imi u i. Du

Autorul furtului mașinelor de scris 
dela Prefectura jud. a fost arestat

In noaptea de 12 spre 13, 
Octombrie a. c, a fost/furată lot 
mașină de scris din unul »Jit bi 
rourile Prefe turiL Cercetă ib 
organelor polijene.ti nu'au clăti 
rezultate imediaie. Incur p.f te 
aces fapt autorii fur ului lip
siți de ,,modestie” și ispitiți 
probabil de rentabilita e.i rc i- 
vități lor, au furat m r.oiptei 
de 17 spre 13 Noembriej, a. c / 
a doua mașină ide scris deli a 
ceiași instFuție care spre „ne
norocul” lor le-a fort fatală.

Cine e autorul
Zilele trecute, la fo ogra.u 

K*melheim di.i Deva a < p r.t 
o mașină Ide scris spre/vânzai e. 
Primul cumpărător a fost 
poliția care era în urmărirea 
ma inifor dispărute. Surpriză !> 
ma.ina de t n-tâ vinarii avei 
seria și marca uneii din 'mași
nile .furate, Până aici au mers 
mai greu investiga i. e Re; ui 
s’a succedat în'mod r pid,<i în 
scurt timp ău or i furtului ?u 
fo t sooși la suprafață. De data 
aceasti a fost m i mare satis
facția decât surpriza când s’a 
constata: că cei cari disnune u

pă culegerea roadelor, s’au 
msămân.at aceleași lamânturi 
cu orz, ovăz, slecă și po umlț, 
ce au fost recolta e a u n în 
toamna, i ala fiind reu.ia ex
perienței, ea va îi re>et tă in 
diferitele regiuni ale p rii, ere- | 
indu-se astfel un nou s.i.nule it 
de lucru pentru agricultori 
români. .. a

Odată cu de legarea mise 
rului mașinilor de scris fu ate 
s’a dat răspuns întrebărilor re 
care opinia publică și Ie punea 
cu legitimă nedumerire. ( e *ur 
se inexplical i.e de venituri a 
veau eroii ace tei cc.iuni de.ijșî * 
puteau permite în 1 lu s de cri 
lux sfidător frecvedarea emu
lată a localurilor i'ăc ud ctie- . 
furi și practicând jo u i dp I a 1 
zard la m‘ze trnari hil.ern'.nd fă I 
ră nici o ocupație produi.ti,ă 
când celor mul.i a ar ul unei 
inund cin- ti e le âj.un e deiLii 
pentru traiul de toate zilei,e.

Și acum îna.nte de adinchei» 
ne permitem £ da'crgancliori ■ a 
lițienești suge-.ua de a n re- 
orinde o acțiune dârză spre a 
pune la punct toa.e aceJe el.-v 
mente indizerabile ale orașulti, 
care nu-i fac deloc cm. te, con
vinși fiind ca în Deva încă mai 
există elemente 'de tal a Iui I c| 1 
trinca și Cri an. E o nece itc .eJ 
a vremurilor noui, care se im
pune. .....

Au fost constituite 
28 noui unități 
cooperative

BUCUREȘTI 2o (Agejpre.) 
Dela 7 — 1J ixoembrie a. c . u 
fost constitu te 23 noui unită f 
cooperative cu cci. 3 o< o de 
asocia ți de fiecare unitate.

Dig ace dea 10 sunt cioperati 
ve de. con .um, 9 1 e apiov-z.ona 
re și 3 de meseriași.

Ikeziniui a luat măsuri 
ca să sa facă o atentă reviziure a ma
șinilor și uneltelor la centrele agricole

BUCUREȘTI, 2o (Agerpres) 
Conducerea Reazimulu. a li uat 
masuri ca in ficcaie regiuie,. 
unde se termină lucrările c.,mp 
uhu să se facă o atentă revi
zuire a mașinilor, și uiiel.efon/la 
centrele agr.cole.

In tot cursul iernii urmează

S’a repartizat 1.640.000 kg. ulei 
populației din provincie

Picntru cota d- ulei pe rîma 
Octombrie cuvenită populației 
din provincie s’au dat cispo- 
zițiuni pentru expedierea iuneț 
canutăți de l.âdo.ooo kgr. du 
ulei în centrele de distribuire. 
Această cantitativ va fi di Di
buită muncitorilor, funcționari 
lor și populației urbane precum, 
și saLariaților din mediul rural. 
Prețul la detail crtv de 58 Ici 
per litru diferența de 2 lei re

Săptămâna copilului
între 6—14 Decemvrie

I > Noembrie a.
c

1 IV /nia dv . . .----------- _
a\avut loc la sediul ,1 FAR 

din Deva, ședința corni eut u ju 
dețean la c. re au p r icip t ce 
legatele tuturor subfi lin.efor 
t'FAR d n județ.

După ce prietena Mihuțe-cu 
Vasilica a deschis ședința, a 
luat cuvântul prietena Eva I ra 
gomir care a vorbit de>pre în- 
datorirde ce revin femeilor in 
lupta pentru rnen,i.iere;a și Lr 
girea drepturilor câștiga.e, t a 
sând planul de muncă pentru 
acțiuni concrete.

Printre altele, acet,t plan cu
prinde pețiu .i pentru ucro.irea 

să se repare toate cele deteria 
rate, înlocuindu-li-se pjesețe u- 
zate cu pie^e bune. 1 ea.-.emeii 
se vor repara n acest timp 
uneltele strica e .ce n’au [Uiu 
intra în producție în câmp o ii 
de lucru din toamna aceasta.

prezentând clici.ueli.e de trans
port. ■■■ —•

Serbare U.T.M. laTeliuc
'J Duminică 16 Noembrie a. c, 
Ik Tcliuc a avut loc m (sala
| Cantinei munci ore, i o serba-, 
bare culturala artis ică organ za 
tă de U.T.M. la care a p-rt ci 
pat un numeros pudic. l

Au luat cuvân ul cu a eaștă 
ocazie tov. Valeria Zăvoimu 
și tov. prof. Nicula.

marnelor și cop ilor prin ua- 
fințarea d carni e, <i peis.rl», 
centre de pue.ricultura, canti
ne, etc. Injre 6 11 I rceaa
brie a c, se va organiza ,.SMj
tămaia Copilului” Dea emr 
ni, se vor întreprinde a.ț|unî 
pentru impar.irca da. urilor <:• 
Crăciun, se vor da tesrivalurt, 
etc

In închcere, prietena iirag^ 
mir a făcut apel la femmt 'Ji 
strângă rândurile pentru a a pu
tă guvernului democrat in lu
pta pentru redre^irea ccoipt- 
mică a țării.1 ....

Ședința a luat sfârșit in r uj 
cadru solemn țrn prem e 
următoarelor subfd.aie care 
s’au evidențiat in munca:

Premiul I Calm;
Premiul II Baia de'Criș, 
Premiul 111 Hunedoara.

Toate terenurile 
virane vor trebui 
cultivate

BUCUREȘTI, 31 (AgerprtM 
Printr’o decizie importau uă da 
tă de ca re Minis.erul Agricul 
turii și Ministerul de In ei ne, 
s’a hotărit ca .oaie ere mr.le 
virane din vatra comui elor 
suburbanelor și pomunelor .« 
rale vor trebui culti a e.

Se prevăd aspre măsuri îm
potriva celor care nu \cr(.ex m 
ta lucrarilel a IiimQ, mergîad 
până la luarea vii.or, ave ilar 
și grădini,or J afribu rea lor 
către comite ele ce.ă.ene fi io 
cale și organelor agricole.

— ■■

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI N0I“

de soarta mașinilor de scris 
furate erau tânărul 1 e r nci 
loan funcționar dam i t al insti 
tuției păgubile și Cri.an loan

Puși în fața dovezilor evi
dente hoți, au recunoscut în'lț rî 
mele depoziții furtul unei sin 
gure mașini de seri;, care fu
sese furată di î biroul respectiv 
d? către Petrinca loan si/vându 
tă în schimbul a mai truftor 
obiecte de îmbrăcăminte lui Cri 
șan loan care la rându-i pe te 
puțin timp a vândut-o foio^ra 
fului Kimelheim cu prețul de 
17.ooo lei. .... i

Strânși cu u-a ei au recunos 
cut și furtul edei de a 2-a dna 
șini de scris p.e care nu iau 
avut (timpul necesar de a o 
plasa. Rezultatele cerce arilor 
nu au dat satisfacție in.egr.Jă 
deoarece în ultmul timp cit fost 
furate un număr de pa.ru ma
șini de scris și sunt 'indicîî care 
îndreptățesc a se crede ci și 
celela te două mașini sunt în 
strânsă legătură cu primele și 
autorii oonsacrați.

Femeile gravide 
vor primi rații 

duble de alimente
Ministerul Industriei și Co

merțului a hotărit ca femeile 
gravide să primească cartele 
de alimente 'iuble Ia categorii1 
respectivă începând 'din luna 
a 5-a de sarcină. /

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Pui
ka

Denumirea comunei
U

na 
c JC

sau a satului Q. 
M u sO •Ofi -*ao

xdN
.3

Z pa O-
Plasa Pui
Coop. SalAsana

Sâlașul Superior
Mălăeștl 56 9 92 168 11 38 42 5 5 2 20 178 2 | 22 28 2 488 3 9 5 1 2
Sălișul Superior 293 38 250 251 879 58 304 219 9 30 30 12 92 178 9 100 150 12 23,4 1320 9 5 1 2
Nucșoara 181 24 750 317 543 72 126 135 9 20 20 7 58 178 6 6. 90 7 1448 8 9 5 1 2
Mătești 51 9 83 >53 0 34 38 9 5 5 2 19 178 2 20 25 2, 408 3 5 9 5 1 2
Sălașul Inferior 115 15,750 200 345 23 8o 8o 9 10 10 4 39 178 -1 41 56 5 920 5 9 9 5 1 2
Păros 106 15 750 '82 318 2! 74 79 9 10 10 4 35 178 3 38 53 4| 848 5 8 9 5 1 2
Coop. „Streiul*

Barul Mare
3>rul Mic 82 15 750 140 246I16J 56 61 1 9 ! 10 10 3| 28 178 3, 30 41 l 3| 656| 11 . 91 5 I 21
Coop „Plugarul" Pul
Fizeiti 149 20 250 270 447130 104 111 9 15 15 6 49 178 5 52 75 6 1192 6 9 5. 1 2
Pul 233 31,500 413 69947 153 174 9 20 20 9 74 178 8 81 116 9 1864 10 1560 5 1 2
Ohaba- Ponor 81 11,250 137 243 16 56 60 9 10 10 4 28 178 3 30 40 3 648 5 9 5 1 2
Ponor 118 15 7a0 176 354 24 82 88 9 10 10 4 39 178 4 42 59 5 944 5 9 5 1 2
Federi 109 15 750 188 327 2> 76 81 9 10 10 4 36 178 3 39 55 4 872 5 9 5 1 2
Oh«ba de sub Piatră 93 13 500 161 279 19 64 69 9 10 10 4 32 178 3 34 46 4 744 5 6 9 5 1 2
Răul Alb 92 13 500 158 276 18 64 69 9 10 10 4 31 178 3 34 46 4 736 5 6 9 5 1 2
Rușor 119 15,750 206 357 24 82 89 9 10 10 4 39 178 4 40 56 5 952 5 10 9 5 1 2
Vaid«il de Munte 56 9 95 168 11 38 42 9 5 5 2 20 178 2 21 28 2 448 3 6 9 5 1 2
Coroeatl 85 11,250 146 255 17 58 63 9l 10 10 4 29 178 3 31 42 3 650 5 8 9 5 1 2

Coop, „Llvedeana"
Livadea de Câmp 

Livadea de Câmp 
Livadea de Coastft 
Valea Lupului 
Hobița 
Serei
Uric

194 24,750 341 582 38 134 145 9 20 20 8 62 178 6 67 97 8 1152 9 9 5 1 2
94 13 500 161 282 19 64 70 9 10 10 4 62 178 3 34 47 4 752 5 9 5 1 2
89 13,500 15? 267 17 62 66 9 10 10 4 30 178 3 32 45 4 712 5 9 5 1 2
54 9 89 1^2 10 36 40 9 5 5 2 20 178 2 21 27 2 432 3 6 9 5 1 2

181 24 750 317 543 36 126 135 9 20 20 8 58 178 6 63 9 7 1448 9 12 9 5 1 2
88 13,500 15’ 2b4|18 60 66 9 10 10 4 30 178 3 32 44 4 704 5 5 9 5 1 2

pa.ru
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RROECTETE RE EE<&E Pe baza celor hotărâte la Congresul General al C.G.M

pentru reorganizarea judecătorească Consiliul Județean al Sindicatelor
(Urmare din pag l-a)

Consiliul sunerior 
al magistraturii

Pe lângă 'Mini1 teiul Ju'tiției 
hmcțumeaza ( ons Liul Superior 
*1 Magb.traturei sub țre.cdii- 
ția Mini trulu* Ju tițieî, care il 
convoacă ori de câte ori e te 
nevoie, __

Pe Lângă titularul Departi 
meritului mai fa.e p rte din 
•cest Consil.u primul preșd

Cum se va face numirea magistralilor
Pentru a ft1 numit nia’is rat 

■e cer următoarele condi.iuii:
Cetățenie română, exerc țiul 

drepturilor c vile și pol ti e, in 
deplin.rea ob'igajunilor prevăl 
zute de legea pentru recruta, 
rea armatei, titlul de doc or( 
•au licențiat deU o făcu t te ju 
ridica di.i țara sau din st ăină- 
iate echivalent p.o riviț lefilor 
române cunoașterea limbii ro
mâne, să tiu fie inculpat sau 
condamnat pei.tru cr.rne isau 
pentru delict de fals, furt, înșel

„EUFEMISM"
(Urmare din pag lj

munhtă svIPlită vreodată 
in fafă femeilor albe*

Aprec afa fem e conduce 
o rub'tcă a u el reviste m- 
chinută p eocupărilor semt- 
nelor ti, în cad ul că ela 
răspunde lat ebărilor diverge 
puie de cltl oare. O ihestl- 
une In de juns d- dificilă, 
pentru stările actuale de 
soirlt din Ameți.a a fcsl 
ridicată de o mamă albă 
ca e a voit să cunoască re 
a’.tiu ea titularei rubricii în 
eventualitatea iă un student 
negru ar pr p ne flcti ei o 
nt vinovată p tmbare. Râs- 
pt nsul a ținut sii arate că 
întrucât între cel d >1 tineri 
ar exista relații de prietenie 
n mic n’ar putea Imotedeca 
pe fată să meargă cu acea
sta ca șt cu oricare alt tâ
năr pe care îl cunoaște la 
fel de bte.

Aflrmaț e care a avut da
rul jd ntdnișli ască C tyul 
care p'trt glasul „auto zit* 
al d lut Rjnkln cons drră 
că această opinie râmă >e 
un fapt pr,n care: „ntet tn 
comunist nu ar fi putut să 
insul e in mod des h's feme
ile albe ale Amertcii ca acest 
articol.

Părere care de altfel nu 
angajează massele pe care 
opinia publică ,mcndlală le 
cunoaște altfel decât așa 
cum încearcă să le prezinte 
oficialitatea preocupată de 
„doctrina* Truman sau gu
ma de amestecat.

Dimpotrivă, In centrul pre
ocupărilor ananime rămâne 
procesul zl de zl evident al 
tnflațlelși al ridicării costului 
vieții, menit să actualizeze 
polii tea de control al sala- 
rlltor, prețurilor, șl rațiilor 
alimentare, care ing’forează 
pe drept cavâ ii pe oameni1 
muncii.

Mal mult decât nevroza 
leaderllor, „doctrina dola
rului* mergând cu pașt si
guri spre iminenta criză.

M. Mih. 

dinte al Curți ele £ascție, pro 
eurorul-general al ( ur,i. de 
Casație, primul pro,edi ito il 
Curții Bu.ureștl >,i d.ic torul 
personalului d n Mi isterul te 
lustiție, în călită e de secre'ar

Consiliul superior al Maoi- 
straturei își da atizul asupra» i ,u 
mirilor și’ muta, i or de ma 
gistrați in funcțiunea de ju.'e- 
cator sau în fum Jui ile suț eri< a 
re a.edea, precum și ;•) upra, 
oricăror clic t uni,, în care e- 
ste consultat de Minis.rul Ju
stiției.

l.iciune, abu' de'încredere,'mar 
turii mincinoase, ctc..

La tribunalele și judecătorii 
le în a căror circun crip.i cel 
puțin 3o la sută d n locuitori 
au o altă limbă m. ter. ă comu 
nă decât cea română magLtrații 
și ase zorii populați pentru, a fi 
numiți vor trebui să cur.oas 4 
și limba naționalități respec
tive.

In cazuri cxcepționa'e, magi
stratul care dă dovadă ’decip.i- 
citate deosebită, va putea fi r.u, 
miț cu avizul Con il ului Sm 
oerior al Magi,tr..turci .n o. i.e 
funcțiune din corpul judecăto
resc chiar dacă nu îndeplinești 
condipunile de re.ru are țuivî 
toare Ia funejune și stigiu. (

In cur tul lunei Noembr e a 
fiecărui an, Con iliul comunal 
va comoca ob.ta din comui ie'e 
principale sau secu :d ire rle ju 
decătoriilor rural;, țe.atru a de 
semna pe asesorii popul ri.

Alegerea se, va face prin viu. 
grai cu major t t a celor pre- 
zenți în localul judecător ci sau 
al școalei, sub președiu .ia ju
decătorului asi tat de Idoi con 
silieri cbmunali.

Nu vor pu ea fi aleși, fun
cționar i publici, comercianțiî șî 
cei ce utilizează munca salarii 
tă.

Sarcina funcțiunci de asesor 
popular este obligatorie. Ei voal 
fi retribui.i cu o îndemnizaț e 
specială ce se va fixa prin jur 
nai al Conciliului de Miniștri 
și își păstrează in timpul e..er- 
Cităr i funcțiunei locul ce ocu
pau în câmpul muncii.

Dispozițiunile finale 

și tranzitorii

Anul judecătoresc începe la 
1 Ianuarie și se încheie la (3J 
Decembrie.

Până la data de C Februar.^ 
Ministerul Justiiei va avei d.eTl 
tul să numească, să inaii.t.ze, 
să mute, să repartizeze, să tranf 
sfere în funcțiuni i îferioare 
sau să pună în disponibilitate 
pe orice magistrat 
fără avizul Consiliului superior 
al magistraturei fără ară are 
de motive 'și fără ca1 acei tl mjî 
sură să $ubă caractețr) disiipi 
nar.

Asesorii instanțelor pentru 
minori vor fi numi,1 de| preferin 
tă dintre femeile care au mai 
mulți copii sau — în lipsa1 - 
dintre bărbați, îndeplinind 
aceleași condițiuni.

Pe lângă fiecare tribunal, 
Curte sau judecătorie 'urbană 
L sau mixta vor func.io’a urr 
iJnumăr de agenți asimilați cU 

agenții de (portărel care voii 
fi însărcinai cu indep 1 nirea pip 
cedurilor în materie penala.

Dispozițiu..ile prezentei le i 
cu excepțiunea 'celor finale 
transitori vor Litra rin vigoare 
numai la data de l Februarie 
]<)48. ' .... '

La punerea in aplic ire a pie. 
zentei legi tabloul cuprinzând 
numărul instanțelor, al 'inagisf 
traților și funcționarilor judecă 
torețti cum și circuni crip 
finirilor lor se va stal i i prin 
deriziune mitiideral. până la 
data de 1 Feb u re 1048.

Furnaliștii din Călan / 
și-au îndeplinit planul de producție^

Pentru metalurgiș'ii di i Că 
lan acest fapt constit.ie o m n 
dric — insă, așteptăm mai mult 
dela ei. .... i

Cu posibilitățile cuno-tiiiițe 
le și experiența lor, ei pot 
produce mai imul* I entru acea 
sta însă trebuie din par e i lor 
o mobilizare, 
(ă de .munca 
de disciplină, 
ganizare tot

Timp de trei luni con C"u- 
tive, August, Septembrie ,i ( c 
tombrie a. c, furnaliștii deli U 
zinele Calau au sțit in frune» 
bătăliei pentru întrecerea pa
triotica de mărire a pro ucției 
in siderurgie.

In prima decadă a lunei No 
Cmbrie a. c., munca și produc 
ția la furm Iul d n Călan a por 
mit în acelaș ritm, plinul dc- 
producție, de 5oo tone (1. .oa 
pe întreaga luna) f.i..d ie li- 
zat loo la suta.

Meseriașii clandestini se pot 
prezenta la examene

BUCURE ȘTI, 2o (Agcrpre ) 
Acțiunea pcmru comoa erea 
clandestinismului în me erii 
va începe în 'primele zile alei 
lunei viitoare.

Până la 3o Noembrie toți 
meseriașii clande.tim se poc 
prezenta la examen ele de c pi 
citate. Meseria,ii vor trebui să

trebue să fie un bun al masselor muncitoare
(Urmare din pag. 1)

tenacitate. Analfabetismul, nefasta 
f moștenire a reg muri o; epețio 

nare să fie lichidat pretutindeni 
în cel mai scurt timp.

Sarcina oamenilor artei și 
scrisului e s.ă desvolte ii.\cci ca 
muncesc încrederea în iortejef 
lor în posibilitățile lor de mun 
că, de creare. ; /

La rândul lor, — cum spuneai 
tov. N. Moraru, dela Uniunea 
Artiști, Scriitori șî Zîar.ș î, — 
„sindicatele au sarcina să se 
încadreze cu deplinatate'în fron 
tul ideologic, anti-im peria li t, să 
combată otrava imperialistă ca 
re încearcă pe diferite, cai (_ ă se 
strecoare în inimile noastre... 
pentruca să semene neîncreder-

Noul mitropolit al 
Moldovei și Sucevei

BUCUREȘTI, 2o (Agerpres); 
Consiliul Național Eiser cesc a 
procedat eri la alegerea noului 
mitropolit al Mo.do-.ei și Su-j 
cevei. La vot au participat și 
membrii guvernului cari fac pail 
te din itâolegi'il 'Electoral E- 
parhial. IPS Justinian Varlaam 
întrunind majorita ea voturi
lor a fost declarat ales mi ropo 
lit al Moldovei și Sucevei.

și-a întocmit un nou plan de muncă
După Congresul General al 

Confederației Generale a Mvn 
cii, în întreaga țira a început 
o muncă de reorgani/ai e și 
intensificare a acti.ită.iî sindi
cale în lumina ce or de b. tute 
și holărite de Congres.

In județul nosiru, in a ca
stă direcție Consiliul Județean 
al Sindicatelor Uiitc, ci) le 
va și-a întocmit un nou plan 
de munca, pentru penoa a 18 
Noembrie 31 Decembr e 1J 7, 
pe care printr’o serie ce șv in 
țe l-a prelucrat cu pre.ediiți 
și secretar i de sindicate șî cu 
responsabil i de secții și re- 
soarte. I""

In prima decadă a lunei Noernme

i

hotarire și vein 
imai mare, spirit 
economie și or- 

inai desvolt.it

aduca dovaJă că sunt in câmp 
ul muncii sau au ateii.re A- 
ceste rjovezi se el beriazu 
de către asociaț i.e profesiona
le respective cei ce nu vor face 
asemenea dovezi și vor fi g i- 
siți după 3o Noembrie, lucrând, 
clandestin vor ii sar.cjoi ți țo 
trivit cu legi.e in vigoare.

re în forțele noastre, în,om, 
în munca sa 'pentru o viață 
mai buna”.

Sindicatele trebue să-și a cu 
te vigilența să-și mărească a- 
tenția când aleg cațți, broșuri, 
filme sau repertorii.

Să se xălauzească în munca 
culturală de spiritul Ieri i,t cri 
tic și autocri'ic să meargă re 
calea adâjjcirii calității muncii 
culturale.

Și pentruca ideologia c'asei- 
mundtoare se ua.eazu pe ștința 
marxistă-stalinistă, p; conc p- 
tia dialectică materialistă asupra 
lumii, munca cul.urală țrebu e 
îndreptată în această direcț e. 
Să ridice nivelul, conștiința de 
clasă al salariaților spiritul 
de solidaritate j.itemaționali <cu 
muncitorimea de pretu indeni șî 
in acelaș timp 'să combată cu 
înverșunare ți tărie arta și i- 
deologia otrăvitoare, decacei’ă 
de peste Ocean pusă în slujba 
imperialismului.

Să lupte ca într’adevăr, arta 
și cultura să fie un bun ul imaț 
sselor celor ce muncesc.

In această direcție muncitori 
mea are sarcina de a lupta gen 
tru cucerirea rerormei învăță
mântului de itoaie gradele, în 
așa fel ca o nouă orient re riv 
un nou conținut să se imprime 
școlilor, dela cursul primar

Planul de 'munca cu;»rinde a 
serie ii.treaga de ț robleme și 
sarcini importmt ' pen ru bunuf 
mers și desv».tarea munci sin 
dicale, care trenu e c rezolv, tfi 
și din care de prindem:

Intensificarea muncii vo 
Imitare in timpul lilerv

— Desvo tarea spiritul ii 'oi 
tic și autocri ic obicClv;

Continuarea or^arizăiii .n 
sindicate a salarii i or agricoli

Verificarea muncii fc.evtuai 
te;

— Popu'ari/area ce'or tevi- 
dențiați in câmpul mu cm

inten ificarea țnui cii ț.fe.i 
tru grăbirea unihcăin depline, 
politi c, ideologice și r r^ani- 
zatorice a muncitorimii in Par 
ticlui Unic Mu.ni.zjre >c.

In sectorul cui urai edumca iv 
planul d mu ci preot» izea ă 
desvoltarea școlilor e ede, 
de alfabct'Z re și per ec,ion re 
t clinica, luptă r en ru leorma' 
învățământului, Întărirea munci 
ide educa ie in cre,.e, cămine de 
zj și în cămine ,i școli de 
ucenic1, etc.

Dea emcni, se previ de în
ființarea de cluburi ineicalri, 
an ainbluri cultur .l-srt s ice, ii 
dicarea de core poudențj 
presă sind'cală ;i alte.e.

Planul de muncă mai 
prinde sarcini în c.mpul 
ci; piivind organiza.ei și
de organizare a int eceriF.r 
patriotice, în'ări ea ci cipli. eî, 
îmbtimtățirca pro emlui de 
proaucție, combaterea saboți-1 
jului și speculei, ca Ț înființa, 
rea de ca-e de economii pe 
lingă întreprinderi, cu depu
neri facultative. ■ >

Se dau apoi îndrumări ia 
sectoarele de tineret, femei 
sport, ad- iv, financiir e c

Planul de munci a cor fă o 
deosebita afenție vieții coope 
ratiste și asigurărilor soci .Ie.

Felul larg în care e*itocm.1 
planul de muncă dovede.te tu 
diu și analizare a situației țf 
în acelaș t mp hotar re de mun 
că din partea sinuicutelor ju
dețului nostru.

cu- 
mun 
felul

până la facultățile de specia Irita 
te. —

Atunci vom ajunge la o to
tală îmbinare a teoriei cu prac 
tica de uzină, îmbunătă.i.id pro 
cesul de producție. Pentruca 
întărind munca culturala și 
educativă vom îr.tări discipli
na muncii, vom stimula pute
rea de creație în câmpul muncii* 
vom contribui la țlescoliarea 
vieții noastre economice pe dru 
mul spre social.sm.

I. Rusneac

Uzinele Metalurgice din 
Copșa Mică și Cugir 

livrează prompt din depo
zitul p-ooriu di o Biicurejti, 
Calea Victoriei Nr. I 6, te
lefon 3-41/03 și 4—34/78 
direct comerctanților și coo
perativelor urm&toarele:

Tuburi de vânătoare, car ~ 
tușe de vânătoare, capse 
Gevelot, alice, precum si 
scule de ltc&tușerie (:kști 
patent, chei franceze chei 
tubulare, etc.) scule de 
precizie și instrumente d» 
măsurat de precizie, șubler* 
și micrometre, 4—5

re.ru
desvolt.it
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Au început consultările 
în vederea formării unui nou 
guvern în Franța

Fruntașul comunist Jacques Di clns în audio ța 
la Președintele Repubdcei

Auriol despre schimbările 
care guvernul trebuie să
facă In politica (C nomlcâ, 
socială și ex’ernî spre a se 
imbunuati actuala sltuaUe.'1

PARIS. 20. — Jicques 
Duclos. preșvdii fele g'upului 
Comunist din Adunarea Nallo- 
ralâ, a fost primit Miercuri 
seara de Vincent Auriol, pre
ședintele Repub i ii

Duclos a fost însoțit de 
Leon Mauvais, preș-dintele 
grupului comunist d,n Consi
liul Republicii.

După întrevederea avută cu 
Vincent Auriol, Duclos a de
clarat următoarele ziariștilor; 
,Atn informat pe Vincent

Pe 
le

Tov. George 
Macovescu 

a fost numit însărcinat 
cu afaceri al 
României la Londra

LONDRA, 2o (Radio) D 
George Maco.e cu. io tul :e~ 
ere ar gene.al li Mb.i te ul In 
formalilor, a io t nun i, 
cinat cu 
Londra. 
Richaid 
nat.

n ar- 
aficeri al Dom nii i li 
D-sa înlocue?te e d. 
i raiMSovki, cemL o

Sărăcirea crescândă
a muncitorilor americani

CLEVELrtND. 20 (Ager- 
pr- s j

Ziariștii polonezi stau în acelaș rând cu 
toți oamenii muncii din Polonia

VARȘOVIA 2o (Agcrpres)| 
Tass

La 
știlor 
peste 
sul a 
cutiv.

Congres sublinează că ziari. tii 
polonez? stau în'acelaș râi.d cu

transmite:
Congresul Uniunii Ziari 
Polonezi au luat p rte 
loo pa:t cipauți. Congre 

ales un nou comitet exe- 
Rezoluția adapt tă de

toți oamen i muncii din Po'o- 
nia și își diu scuna de im r lei 
rol politic și de inJatoririltej 
ziariștilor în șpe.ial îq lupta 
pentru pace și progres în mo
bilizarea forței >r popo.ului 
muncitor pentru realnarea cei 
lor inai impor.ante sarcini ce 
stau în fața țării.

O RcHcație asupra sărăcirii 
crescâ de a nuncitorl'or din 
Ștab le Unite, datorită urcării 
preturilor o dă o comunicare 
rficlală care arată, câ depu 
nerile de economii din b<n- 
cil ■ Inca’e, atrag acum în me
die 90 mh dolari pe să tă- 
mână în comparație ou 219 
mii d ilari îi A' g. 1947.

Confederația Muncii din Ungaria
sprijină guvernul împotriva fascismului

BU 'APESTA. 20 (* ger- 
pres) M. T 1. transmite:

lnti'o scrisoare ad esată 
președintelui Cor silfului, Con- 
fedrrfcția Gereralâ a Muncii 
din Ungaria chiamă la luptă 
energică și neenț toare împo
triva tuturor formelor fascis-

mului, as’gurându 1 de SDrijl 
rul muncitorilor siadlcaliz-ți. 
Parlamentul și viata publică 
trebue epurate de elementele 
fasciste și trebuesc aplicate 
cu toată severitatea legile 
împotriva teroriștilor și a con
spiratorilor.

DELEGAȚIA 
guvernamentală 

maghiară ștptată să 
sosească în Capitală

In cursul zilei de Duminici 
este așteptata să sosea.că n 
Capitală delegația gu\ernamqi 
tală maghiară, dre va întoar
ce vizita făcu ă ia Bud_pe ta 
de delegația guvernului ro
mân. ... i

Delegația guvernului ma 
ghiar va rămâne ma. multe zile 
în Capitala țări noastre, un
de va semna un acord de cola
borare culturală.

încearcă să formeze un guvern în slujba 
cercurilor imperialiste americane

PARIS, 21 (Radio) Parti
dul Comunist Francez s’a a 
dresat aseară ponorului fă- 
câ d aptl la unitatea de ac
țiune pentru a fac? faț! pri
mi jdiel care a nenință 
F/anți. Partidul Comunist c*re 
formarea unui guvern demo
crat și declară câ nu va co
labora cu Leon B'um deoare
ce acest» încearcă sa forme
ze un guvern în s'ujbi cer
curilor imoerMide americane.

Intre timp, grevele C mtlmU 
să sporească.

*
PARIS. 20 (Radio) Ocu 

pându «e de d semnarea Iul 
Leo B um de către președin
tele RepLbicii pentru alcâiuk 
rea r oi ui g »vern, ziarul L’rlt> 
m nite s bliniazâ, câ cel ce 
a î sârcinat ne Leon Blum 
Cu formarea cabinetului este 
guvernul nord american. Gu
vernul american a dat lui 
Leon Bum h^ârcinaiea d* a 
sdrobi muncitorimea franceză.

s’a atins cel mai mare tonaj din acest an: 
K

~ața> de luna Octombrie, a. 
c., când din cauza anumitor lip 
suri se înregi tra o simttoare 
scădere în prima jumătate a lu 
nei Noembrie produc.ia de car 
buni în Valea Jiului, a inc p t 
să crească din nou, rcalizându 
se cifre neatinse încă în anul a 
cesta.

Astfel, in ziua de 1 ^ciembr. 4 
în Valea Jjului au fo t e tr» e 
5.5o3 tone cărbuni în trei 
embrie 5.723 tonei, în 7
embrle 6.o67 toi e, în lo
embrie 6.7o5 tone, la 15

No- 
No- 
No- 
No-

In România există o can
Tribunalul popular a ridicat imu
nitatea parlamentară deputaților 

din partidul lui Pfeiffer

titate ae cereale disponibilă
a declarat D Willson, Ministrul de Comerț al Angliei

embne 7.7-10 to e c.irbun.
Acea tj mărire a produ.țl 

ei se datorește măsurilor lua 4 
de orcanele sindicale In <o> 
borare cu -ocetățile exploata
toare, pen’ru re^u-di re» I p. ie 
rilor privind aș rotino’ar^a 
muncitori.or, îmbunată irea r» 
sporturilor minerilor [ent-u • 
vitarca lipsurilor, ca :,i marna 
lor pentru îmbunată .irea ur la 
jului technic, inten rffearea na* 
cii sindicale și altele.

Pentru mențrer a ace <ar 
cifre, pentru depc ir a kc 
chiar, minerii Viii'Jiului iot 
trebui săjș-i înten.-â.ice -f kM 
mult eforturile.

La Congresul Cieneral 
G. M. tov Mujic M 1 al, 
ședințele Uniui 11 Mini r 
dus din partea minerilor
jamente care pot și trebue ia 
deplinite. Dar, e jiece arâ mo
bilizare, efort, orgaiiz.re, dlt 
cîplină și economie. .

4 C.
pro-
a a-
aiigt

BUDAPESTA, 2o (Ager- 
qre ) MTI transmite:

In legătură 'cu complotul 
Pfeiffer de cop.r.t ide organe
le siguranței de stat la Sz_E- 
GED, Tribunalul 'popular d n 
Szeged a hotărît să c ară ri
dicarea imui.itați. p rl mei.tire 
a patru depu'a.i aparținând par 
tidului „independenței Ungari
ei” pentru a putea fi arestați 
preventiv.

ței naționale. Ideologii ți po
litica par idului au fo .t ștab life 
de Pfeifîer. Da'aceea, comite ul 
național central declară ca r.ea 
venită ho ăr’rea pr nrcare se^- 
probă participarea p itidului fi 
alegeri și se c.re dizolvarea) 
parădului lui Pfciiîfer.

LONDRA, 2a (Radio). D 
Will on, inini.trul de Comerț, 
al Angliei a făcut astăzi dec.a 
rații în Camera Comu elor cu 
privire la transac.iur.ile corner 
dale dintre Anglia și Româ
nia.

D-sa a declarat că există in 
România o cantitate dz cerea 
le di po ’i ile numai că 
guvernul român >rea în schimb, 
produse de care are nevoe.

Ministrul comerțului englez a- | 
șteaptă lista acestor produse 
dîn partea guvernu.ui roman.

Autoritățile monarho-fasciste 
grecești au trimis 

militar alte

BUDAPESTA, 2o 
preș) MT1 transmite:

Comite ul Na.ioral 
s’a ocupat M ercur. d 
Pfeifîer și partidul său.

(Ager- i
ȘTIRI SCURTE

i

Central 
afacer a 

______ .Piin 
«fvadarea si și 'cecl rafiile fă
cute în U.S.A. Pfeffer a ară
tat adevărata 'sa fa.ă de trădă
tor. Când a prezentat cererea 
sa de participare li aleg ri, 
Pfeiffer a in.eîat cnm’t tul na
țional centr.l declarând că vrea 
să fie apărătorul independciț

SCÂNTEIA

— BUDAPESTA. Parla
mentul maghiar a aprobat Joi 
leg-a pentru naționalizarea ma
rilor baci.

•
— VIENA Parlamentulaus- 

friac a votat leg*a de refor
mă monetară. Partid >1 comu
nist austriac a votat împofti 
va acestei legi d -oarece ea 
pune sarcinile ștab 1'zArii mo
netare numai pe spinarea ma- 
sselor de salatiați și mici me
sei iași.

concedierea a 9 funcționari ci 
vili din armata și aviajîa .me 
ricana pe mo.ivul că ar „ve. e 
gătură cu comuni,! i.♦

BUCUREȘTI, 2o < Agerpre ) 
1NCOOP studiază vos.Lili.ă i.e 
de comenzi ide chereitea, g a- 
muri și car.on asf. 1 a , care u t 
cerute de unitățile ccoțerai te 
din ce în ce în caitităj mai 
mari. .... —

BELGRAD, 2o (Agerpres) 
Continuând ac .iunie net rcare 
împotriva celor ce mani.e tă 
convingeri democrati e auto i- 
tățile monarho fa c ste greceș i 
au trimis în fața trijunalul i 
militar clin Saloniz alte 7o per 
soane acuzate de a fi timp, tțzat 
cu partizani. i

In a e t tini?, s’a dispu n 
corporarea unor nour co tin- 
gente tinere precum și mobili-

în fata tribunalului 
70 persoane

zarea unui mare număr de of* 
teri și suboâțeri bătrâni. >

ZORI NOI 
primește mică și mart 
publicitate

I

Un vag. de ulei sosit Federalei 
Deva pentru cota de ulei pe Oct.

Organ Centrai al P.C.R.
WSHINGTCN, 2o (Ager- 

pres). Asocadet Fress tranș- 
mi.e:

S’a anunțat Miercuri seara

BUCUREȘTI, 2o (A er.re ) 
Ultimul raport sosit dii jud. 
Timiș anu iță că > cdIo cu io t 
terminate însămânțările La a- 
ceastă campanie au u t par 6 
23.ooo pluguri cu trrc.iu e ai i 
mala și 622 tractoare din dife
rite centre ale județului.

La Federala Deva a 
I vagon de uh i pentru 
puiația orașului Deva.

Aceas ă cantiiate va fi dis
tribuția in curând la Coope.

Inipnnur.M Jmețuiu» ri-ueduvra LLv* 797—1947.

sosit
po-

rativa „Horla’1, Cooperativa 
Plugarul, magazinul Voi șan, 
și L6wl la Derubau și Ofi
ciul C.F.R.

<


