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OAMENII CULTURII 
din republica Populară Româno 

oderc fa hoteririle Congresului Mondiol 
al Intelectualilor pentru pace 

Marea adunare de VireU a intelectualilor din Capitală
P-bCI l<E!>TI, II (Agerp.es). Lri s’a țmul la A 'f «.ui >■'■«.r< in <j urare 

j iilG.cUia.lIoi ii Ca[ jtlaa crganiza'ă dc ■- i ujul Român 
de • ufliiiu l n v r->a i.

A 1<> t de față:: Pol P. Con stantinescu-l&j și lan .‘‘icul, S-e- 
(r< <d:ir,î ai Prt .i.fumulil Ma ii Adunări Natioiate prrrum șl m. ni 
brii fuvi-riiulii io frunte cu d. iriranunhtru Dr. Păru Gr-jza și tov. 
Gh. Ghi-orgluu-TXj, prim >i vprcșe dinte al Corvijuui de Manieri, 
ntirtieio-i scriitori, ar iț i /ijrjșfi,

Nota de răspuns a Guvernului Român
adresată Guvernului Jugoslav

La 25 August crt. Ministerul Afacerilor 
Străine al Republicii Federative Populare 
Jugoslave a remis Ambasadorului Republicii 
Populare Române la Belgrad, o no<ă adre
sată Guvernului Român conținând o serie 
de afirmații mincinoase și defăimătoare.

In ziua de 9 Septemvrie însărcinatul 
eu Afaceri al Republicii Iugoslave a fost 
Invitat la Mlnisteiul Afacerilor Externe un 
de I s’a înmânat răspunsul Guvernului Ro 
mân la nota Guvernului Jugoslav din 25 
August 1948.

I/u;-i .e loa a asistența a jă-țrat 
un minut de reculege e in mrmo- 
ria lui Andrei Ale\a.:drc« ici J ai.ov. 
d. Pro! 10 Poupe. a des-his aduna 
rea inulțum ml membrilor dc'cga - 
ți«-i române la Congrr ul dea iVro 
daw finirii |riniii<a i 1 i ațt i 'n 
stitutului Român de Culțuia L'iiv<r 
sală de a expune impres i e lor a u 
pra Congre-u ui. Dcascmeni d. P o’. 
Pompei a .'a'u'at pe/en'a in nuj 
locul oamenilor culturii a membri 
lor PreJdiumuhi Marii Adunări Na 
ționale a men.brilor guvernului . i 
Partidului Mun i o <■ c Român și ce
lorlalte organ zaț i >knio> ra ice.

Au urmai apoi la cuvânt <i opt 
conferențiari care au p..r i i|Mt b 
Congre -u! d- la ’JV iocta,

Ambasadei Republicii Federative Populare Jugoslave 
București

Ministerul Afaceiilor Externe al 
Republicii Populare Române are o- 
noarea de a aduce la cunoștința Gu
vernului Republicii Federative Po
pulare Jugoslave răspunsul Gmver- 
nului Român ta Nota Guvernului Jn 
(postav din 25 August 1948.

Nola din 25 August :QL8 a Gu 
vernuiui Rcpubliiii Federative Popu 
lare Jugoslave este dela un capăt la 
altul alcă'uită din a i-mâții nr. tfalse ii 
calomnioase și consli ue o llagranlă 
denaturare a realități.:

1. Guvernul Român de hră că în 
Nota din 25 August 1948 Guvernul 
Jugoslav folosind fără nici un te
mei referințe la Pactul de P.iete- 
nie. Colaborare Și Asistență Mutua 
ÎS Româno Jugoslav și la 'uzanțele îi 
ternațjrnal?, î cearcă să conteste oa
menilor politici cfn Repubîca Popri 
Iară Română dreptul lor de a-și e- 
xprima în mod liber părerile, pen 
tru a pune Ia adăpost de cri ică pe 
actualii conducă o i ai Parliduhi Co
munist Jugoslav.

In Nota d n 25 August 1?48 Gu 
vernttt jugoslav repioșează Guver 
riului Român atitudinea politcă „a.

unor oameni de Stat responsabili 
din RiTMiblica Populară Română’’ 
față de „conducătorii actuaH ai Par 
tidului Comunist din J goslavla’’, > 
sub pretextul că ei „sunt în acclaș 
timp membrii cei maii responsabi i a< 

Guvernului Republicii Federative Po 
pulare Jugoslave’’.

E clar că Guvernul Român nu pca 
te să fie de acord cu astfel de pre 
Icnții nefondate ți an.i-democraf ce. 
Guvernul Român nu poate să inter
zică membrijor săi de a partid pa la 
munca acelor organizații de Par
tid cărora aparțin, ți deaseineni el 
nu poate să 1e Interzică de a face 
declarații poli ice d£n însărcinarea a- 
cclor organizații.

Guvernul Român respinge catego
ric asemenea pretenții ale Guvernu 
Iui Jugoslav.

2. Guvernul Român protestează 
cu indignare Împotriva apreciertlaf' 
insultătoare și afirmat iunljor nit- 
ciuoasc pe care Ie conține Nola Gu 
vernuiui Jugoslav din 25 August a. 
c., la adresa Vice-Președintelui Con 
sili ului de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Oheorghe Glieor

gh>u Dej, Ministrul de Externe al Re 
publici! Populare Române, Ara Pau- 
ker, și Miniștiu’.ui de Rinanțc al Re
publicii Populare Române, Vasile 
Luca. i

Guvernul Român respinge acuzația 
că oamenii, poți ieri, presa sau ra lj 
difuziunea română ar ti dus sau 
ar duce o campanie împotriva popoa
relor iugoslave, Repuoti, ii Fedcta-

(Cootinuare în pag. II La)

Noul ministru al Senă- 
tatii o sosit în tarâ

• I

Vineri dupâ amiază la 
orele 15, a sosit In Gara 
de Nord venind dela Bru
xelles unde a reprezentat 
Republica Populară Ro
mână în calitate de mini
stru plenipotențiar, iov. Dr. 
Vasile 'Mârza. noul titular al 
departemen'ului Sănătății

DECANUL DE CANTERBURY 
oaspetele județului nostru
Dr. Hewlett Johnson, decanul de Canterbury fi președintele 

Asociației Anglia — URSS, care se află de câteva zile m 
Republica Populară Română, a fost Sâmbătă oaspetele centrului 
industrial Hunedoara din județul nostra.

D-sa a făcut mai întâi o vtziiă 
Ia subfiliala ARLUS din loca'ilate 
înlercsându se îndeaproape de acti
vitatea acesteia, după care a s-îri-

Răspunzând chemării org. de Partid I

ffltintiturii fîtritti de tlter* din Ctigir, 
au refăcut linia ferată distrusă de ape 
cu 40 zile înainte de termen

500.000 lei economii realizete în efectuarea acestor luerări

lat uzinele I. At. S. Hunedoara. Aicj 
oasjx'tele s’a interesat în mod dea’ 
sebil de efor.urile depuse de munci 
torl sub conduci’rca org. P. M. R. 
pintru ridicarea con inuă a produc 
ției. I

Vădit impresionat pc rca'iză ile 
muncitorilor HunedorenI, oaspetele a 
declarat că în afară de faptul că va 
scrie o carte despre ce’.e văzute va 
ține o serie de conte iițe In țara 
sa pentru a informa opinia publică 
engleză despre reali Arile oameni 
lor muncii din Republica Populară 
Română.

■*<. oamr-n de - lună, etc..

I a sfâr ii d p ol. Nic-Jau a d 
tit urmâtoa-ea ,

MOȚIUNE:
«A*

mleie-iualilor din C»|i'ală . oovo 
cala de Insti.utul Român de Cui 
lura Unis< r al-,, ascupâid «Urca Jc 
seamă a delegației rcur.âne ta Cong* 
ul Mond'al a1 Ine clualilor iți J* 

ud" un-a la ),o4rinle luate de a est 
Congres.

< t- «nu uliu ii dn R-publi-a 
Populară Română. aderi in iotli la 
j|x-.ui Lan* at de Congres, apel care 
amintind mana râ-pundere pe ca
re o au lnteleiiualii fiți de jaipoa 
rele lor fa'ă de ouien re ți ați da 
pârtie lj rhiaral M-ri rut ce ș asul 
p uliu liberul progres «uF.țral al 
popoarelor pentru .ndependen ■ Kt 
națională și penlru o - olaborare 
-.t-ână in re • >•-.

Adunarea decide ca de'egația ro
mână ta Gang e ul M-euLal al lote- 
tectualilor laolaltă cu aii r ; r-zen- 
tanp ai ț in ț i, li era u iț țj țrfej 
din țara noa-trl, >a -e ccost ue m. 
trun comici de iri iațzvi In de 
ica convocăr i in s. u tă - r- re a 
unui Congres N'apo.-.al al L-uefectu* 
Iilor >l.n Republî a Populai Ro 
- inâ, penlru ață ar,a pAdi ți a 
radltuii. , ;

Noi «ei de fală ne tulm oLl*g» 
tia «j- a lup'a cu l.o'Zrire prin ia 
grafu aj fn eoâs pentru a 
: arik- talon ale cu urii, «l-.ța ra- 
mcmlor pa. ni i iiKh-pe.-.denta ș H- 
be.’Utea popoanlir împor>a «țe 
lor I rrp ai .u’i i iăzhaiu;iZ .{ ob- 
Kurantismului de pretu i.--«ki i

N'c oii gâ.n de a ; unc «c, otirae 
k-, talentele ți energia noas ra in - uj 
ba nusscJor penlru a coatrib'-'i b 
întărirea Fron u’ui Pâ i a r.’ -e; 
tă condurătoar * este Uniunea Repu
blicilor Soia i 'c Sc,/- 1 ■ fort» a 
ale cărei i înduri mi i raza <4 Repu
blica Populară Română''.

uftinile știri din
străinătate

Sosirea în Capitală
Deasnpra Ougirului, pe râul cu același nume, se află fabrica de 

cherestea a C. A. P. S.-ului. Fabrica are Irei gatere și este progțramață 
cu ECO m. c. scânduri lunar.

Până în lupe, programul de prroducție era cu mult depășit în 
ftaeare lună, însă ploile torenția'e care s’au a bătut asupra regiunii Cu- 
girulni pe la sfârși ul Innei luff e, au distrus pinia C. F. S. în peste 40 
puncte, pe o lungime totală de 5 km., înlrcrirpâiidu-se complect tran 
sportul cu bușteni.

tfnia ferată distrusă de 
Inundații a fost refăcută 

cu «O de zile înainte 
do termen

După distrugerea liniei, cea mai 
mare parte din muncitorii fabitc I 
au test mobip ai pen.ru refacerea 
ei. Lucrările necesare re.'acdrtii l.- 
niei, au fo t programate pentru țO 
zile, însă Muncitorii, răspun ând 
chemării org. de Par id și au luat 
angajamentul să termine lucrările 
talc'an timp mai scurt. In urrra ace 
shu angajament, s’au organizat c-

cliipe de muncă, s’au repartizat sec 
foarcle fiecărei echipe și s’a portft 
la întrecere. Muncind cu un clan e 
xemplar, dc multe ori dând dovadă 
de eroism în muncă, muncitorii au 
terminat linia fcraiă cu -10 zile îna
inte dc termen, depășind programul 
fixat cu SO la sută,

Pentru această măreață realizare 
numeroși mun.i ori au fost premiațl. 

Lucrări, în a căror efec- 
tuera s’a economisit

suma de 500.000 lei
Pentru a ne da seama de marile

lucrări efectuate de cea. <0 de mun 
• citori în ilmp de 50 zile e necesar 
să amintim că au fost împușcațji 
4.400 m. c. piatră de stâncă, sau 
construit terasamențe în 45 locuri 
unde au fost cărați cu targa cei 
4.400 m. c, piatră, s-'au efectuat cu 

mâna 1869 m. găuri pentru înrpușca 
re în piatră, s’au construit d$.gurrt 

dc lemn umplute cu 610 m. c. 
piatră s’au efectuat 2C0 m. c., ba
last pentru terasamenț, s’au consțruiț 
200 m. c. ziduri de susținere din - 
piatră,s ’a întins linie pe o dl'stau 
ță de 460 m., s’au reparat 3 po
duri mari, etc..

In efectuarea acestor ian
lucrări, s’a realizat o economie de 
500.000 lei.
___________________L BRANEA 

(Continuare in pag. III a)

a ambasadorului URSS în 
România S. I- Kaftaradze

BUCUREȘTI 11 (Ageipres).
E i di pâ am azi a tos t cu avo- 
nul în Capita A S. I. Kdtaradze, 
ambasadorul Uniunii Sovietice cu 
soția. Pc aeroport se tfiau pu- 
zenți in îutâmpiua.ca sa d I Dr, 
Petru Grota, prrțidfnte’e Consi
liului d Mio țtrl. iov. Ghzo ghe 
Gh«o gh u-Dtj, prim-vi epieșe 
dința ai C'-ntil ului de Miniștri, 
Vadle Luca, mintalrul Foia țe- 
lor, Teehari G orgeacu, mfn sirui 
Afaccji.or late, ce, Lotar Rădâ- 
ceanti, ministrul Muncii, Em I 
B d’iraj, ministru! A; ă â li Na
ționale, Chirii Stoica, nnn'SÎ tl 
laduzhkl, Teodor lord;<h.8a’,

ministrul Lucrărilor Publice, Mi 
rofl Conatao Ineacu, ministrul M*- 
nelo' ți Peboiilui, Vza'.’e V* da 
ministrul Agriculturii, Avrtm Bo
ta ;in, miniștrii J stlțiel, N. Pro
fiți, ministrul Comunlc«ț'ilor, Eda- 
ard M zincescu, ministrul A tclor 
ji Informtții'o-, Bucur Șchcps 
ministrul CotneȚului, |i Simton 
Z igher, Al. Btriâdeanu, Sttii n 
T ănâsiscu, Marin }i;nu, Lud ovic 
T kat«, Vistle Mod jt.n, Di.mil: tj 
M ron șl C. Prisccr, mit tjui »d-

Anbasada sovkit a a fost 
reptczrot-is prii N. P Svtov, l.i- 
sărcleat t'ttipnr'r cu rf Ce t ai

(Coadnuare k> pag. IV-t)

Agerp.es
pen.ru


ZORI NOI

i {țara socialismului
Ce se poate vedea Intr’o călătorie de zi Noul an universitar In URSS

dealungul meridianului Moscovei
Meridianul Moscovei traversează 

ca o (inio iavizfibi.â dela Sud la 
Nord partea europeană a Uniunii So-i 
tactice — dcla li oralul Mării Negre,, 
trecând prin regiunea Novorosiisk, 
prin Marea Azov, Ucraina, regiunea 
Tu'a, capitala Uniuiii Sovie lce Mos 
cava, și trecând prin păduri e, câni 
pirfe și lacurile Nordului sfârșește 
la Marea 'Albă, la vărsarea râului 
Onega. I.

Pentru orice om .«vie ic. meridfa 
nu! Moscovei nu este numai o not/u 
no geografică, o linie turnată pe 
hartă — ‘meridianul este pentru el 
,,ax* pământului”, simbolul unită
ții, puterii $ în i iderij PatrleJ Bile.

In aceste zile toa.e colhaqurile 
și sovhozurile si ua'e în regiune me
ridianului lucrează cu însuflețire pe 
câmp Îndeplinind o muncă (eroi 1 lu 
ptând pentru îndeplinirea sarilritor 
lor. Și tn regiu iile nordice în care 
au avut loc mari transformări, oa
menii sovielii înarmați cu știința 
tui Miciurin lucrează pământul. In 
prezent pe malul Mării Albe cule 
su! recoltei este în toiu.

Meridianul Moscovei tncepe la 
Sudul țării, pe lângă Novo-osâirfr. 
In port animația e mare. încărcă
rile se efectuiază întriun tempo ra. 
pid și sunt terminate înainte de ter 
men. I R* Ni. I

Meridianul traversează Marea A- 
zov, Ucraina, regiunea Dom bas Im 
aceste regiuni culesul recol ei a fost 
tțrminat. Orâlrt este adus în eleva- 
toa e. la'ă stațiunea Roia din regiu
nea Stalin; aci este cel mai mare cern 
trți de colectare din Dombas. Pe 
Întinse suprafețe betonate se înalță 
munți de grâne. Cantitatea de grâu 
primită anul aresta este cu 30 la 
sută, mai mare decât anul trecut- Cot 
horu ile ți sovha urile regiun 1 au 
împlinit planul livrărilor că re Stat. 
Grâncle continuă să sosească mereu.

Strângerea recolte, a fost fermi 
nată. Munca pe câmp însă continuă

Recepția dela Ambasada Bul
gară din București cu "prilejul săr
bătoririi zilei eliberării Bulgariei

BUCUREȘTI 11 (Agerpres). Cu 
prilejul aniversării rf el eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist Di 
raller Ocnev amba.-adorul Republi 
cei Populare Bulgare și soția au 
dat în seara de J ii 9 Septembrie 
o recepție în tocatul Amba adei Bul 
gare. Au luat parte membrii Pre 
zidiu-nului Marii Adunări Națioîale, 
membrii guve.nulii în f.un'e cu d, 
Dr. Peliu Groza, președintele Con 
sî|:u ui de Miniștri, tov. Oheorghe 
Gheorghiu Dej, prim vi ep eședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Vasjle 
Lu a ministrid Finanțelor, refren 
tanții Corpului Diplomatic, d. Dr. 
Hewlett Jnhnson, decanul de Can-

In atenția magazinelor 
de mezeluri! 

Fabrica naționalizată
I. A. R. T. DEVA
aduce la cunoștința doritorHgr că Hvreazâ 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite calitate superioară Ia prețuri oficiale

DEÎAILIȘT1LOR Șl EMGROSIȘTiLOR I

In ep semănăturile de toamnă.
lată păduri|e dese care marchează 

granița dintre Ucraina și rug unea 
Kursk, Colhozul Miliailovka Mică a 
livrat Stalului tn afară de grâne, o 
cisternă cu laple, un tagon cu enima 
Ie vii (prevuin și o canti ate mare d 
legume și fân. De pe urma munci/ 
intense pe care au depus-o, colhoz
nicii au putut câștiga două kgr. grâ 
ne, legume, fructe șl bani pe iieca e 
zi de lucru, S.ara, în casele colho
zurilor s’au aprins luminile electri 
ce. Mikailovlra MJcă are o cen
trală electrică nou cons ruiță în ur ea 
inițiativdi coinsoniolii or din reg u 
ne.

Meridianul ne duce mai departe 
prin regiunea Moscova, pe ta rotlio- 
zurile din Nord. înainte vreme ptf 
mântui din aocastă regiune nu era 
roditor. Se credea că (um'ri nu |»ate 
fi folorită pentru agri.ul ură. Astăzi 
pentru omul sovietic înarmat de 
știința sovietiiă progresistă nu e- 
xlstă piedi i In prezent, tn Nord sc 
culeg In fiecare an recolte bogate 
de grâne și legume, lată în Nordul 
îndepărtat orașul Onega situaț pe 
malul Mării Albe. In trecut la Onega 
nu se semăna niciodată grâu. Col 
hoznicii din a .easlă reg. u ie au cules 
în 1934, Ia Onega, din Arhanghel 
sc, prețioasele semințe. Astăzi, în 
regiunea Onega, cultura grâulji s , 
face pe o scară întinsă.

Și în colhozurile polare a în 
ccput strângerea recoltei, care e- 
ste foarte bogată. Colhoznicii se 
grăbesc că^i ai i vara este foarte 
scurtă Colhozul „Ina ne’’ a și s râns 
două treimi ,din recolta de gTâu.

Mai departe dealungul meridianu 
lui. partea de Est a republicii Ca
rele — fineze — păduri, păduri și 
tacuri. Dar și aici niaî sunt ogoare 
și aici se dă o luptă pentru recoltă, 
Satul Tambicozero lucrea ă cU râvnă 
la strângerea Tecol ei. Orașul Belo 
zensk este si.uat și el la Nordul me- 

terbury și președintele Asociației
Anglia — U. R. S. S., precum și 
numeroase personalități dii viața po 
litică și culturală, membri ai Co
loniei Bulgare, reprezentanți pre
sei române și st ăine, etc..

Cetiți și răspândiți ziarul

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.H 1 

lidianului. In această regiune se gă- 
aesc culturi masive de In, care au 
dat anul aresta o recoltă excepțională 
Colhozul Roslianovo depășește pla 
nul de strângi rea fibrelor ți senrf ițe 
lor de in. In întreaga regiune au 
le t terminate semănâurile de țoa- 
mnă. A fo>t însămânța ă o su.vafață 
de peste 500 hectare.

Astfel, pre u.indeni dealungul me
ridianului Moscovei, în Sud ca șa 
in Nordul îndepărtat, oamenii sovie. 
lici cu rra e Un uTeți c s râng r cri 
ta, luptă pentru l.rd plinirea pro r/ 
siunii date conductorului popor.-lpi 
sovietic I. V. Staln.

Clima poate fi creată pe cale 
artificia'ă în laborator 

0 uimitoare descoperire a savanților.sovietici
Pe lâ ga Acad mia agricolă 

„Titnlriaz*vJ din Moscova a fost 
amena|it de curâid un labo.ator 
în care dinu pnte fi 8 h marii 
pa c»'e artificială, l ista ajlunile | 
speciale ale acestui laborator per
mit a se crea pe calea a tifle slă 
orice condițunl climaterice 
vânturi uscat», umiditatea gradată 
a aerului șl a pănântulal, tempe
raturi anum te, etc. P<anttle care 
au fost cultivat* in sere speciale 
vor fi sapus: Itifluințrl căldurii 
latitudinii sudice, frigului aspru 
ai Arcticei, vârfurilor mode.ate ți 
puternice. Objervațil pernanente 
asupra felului cum reicțlonează 
plantele la aceste 6.hmburi de 

climl vor permite cercetători or 
sovietici, 6elccjio'area uior noui 
soiuri de plaite rezistente ia frig 

ca și la selecționare* unor noui 
soiuri de grâu, ovăz, orz, cartofi 

și pomi fructifdri.
Toite aparatele care regulează

Știri și imagini
din realizările oamenilor sovietici

O miș'nă pentru 
fabricarea țigle or

O nouă mașină automată pen
tru produceraa țig «lor • 
construită ds mecanicul P*leskov( 
del* uzina ds țigle din Harkiv.

Mașina produce intr'un schimb 
câteva zeci de mii de țlg e, tn 
loc d« 8 mii, câte 6C obțlnesu 
prin munca manuală,

Noui m'ne carbonifere
In raionul Nelidovsk, regi

unea Velike Lukt se coostru- 
esc mati mine carbonifere.

Una din aceste mine Nr. 
1 b's a și dat primi Cantta- 
fe de căibuni,

S'a î iceput deasemenea 
prelucrarea tlcămintelor de 
cărbuni din regiunile Smo- 
lensk, Novgorod șiKtVnia.

La 25 August a'a terminat ia 
(Jniunaa Sovietică primirea noul- 
lor stulențl tu universitățile șl 
școlile suserioere ale țării.

Iu primul an au intrat 180 OOO 
de studaoțl și studsnle, reușiți la 
examen șl 20.000 de tineri și 
tinere care au absolvit școlile 
secondate cu medalii do aur sau 
argint.

Intre cei primiți sunt mulți ti 
nerl cari au luat parte t» războiul 
pentru Apărarea Pa triei. Aceștia 
au (ost primiți fără a lua parte 
la concurs.

Noul au școlar iu universități 
început k I Septembrie. Curau

tenp ratura, umditrfea aerului, 
putsrea vânturi or și intensitatea 
luminii, sunt conduse de un sin-

Aviația în slujba agriculturii
Aviațla civilă Bovietlcă, ia 

o parte activă și directă In 
lupta penbu mărirea recoltei 
șl a distrug jrii parazițihr 
plantelor.

in regiunile Rostov, M )S- 
cova, Sno’ensk șl Grki. ze:i 
de mii de hi. de senânâtii.l 
de toamnă au fost prevăzute 
cu tîgrășă flinte chimice, pe 
Calea aerului.

p Uzb kisfan in afară de 
lupta Cu paraz'ții Culturilor de 
bumbac, aviația va face In 
acest an experiențe cu stro
pirea din aer a bimb icului. 
In perioada coacerii lui O 

asif el de operație ae o ch 1 ml 
Că grăb?ște căderea frunzelor 
și coacerea bumbacului, In- 

Cel mal m c serviciu de 
ceai cfn lume

Meșterul g’uvie'g'u Metlin din 
ariciul „învățăturile lui Lînln* 
din regluaea Kostroma a con
struit un serviciu de ceti, din 
argint. Iu miniatură.

Serviciul, care se compune 
dintr’un samovar, 6 ctȘtl cu fsr- 
fnrloure și lingurițe, un ceainic 
șl o cutie pentru z'.hâr, ni cântă
rește decât 25,2 grame.

Propuneri de 
raționalizare în masă
Societatea tehnicienilor de 

pe lângă Ad ninistrația căilor 
'"reiate --d Estice a cercetat

In anul Curent mai mult de 
509 de p'O3un»rl de rțhna- 
izire și Inovați ini O rnjlți- 
me din ele au fost Introduse

rtle universităților șl școlilor su
perioare din Uniunea Sovietică 
vor li urmate in ac»st u de ua 
milion de studeap, mal moli de
cât In toate {ările europene 
laolaltă.

Rețeaua școlilor superioare 
crește mereu, la acest an încep 
să funcționeze 20 de universități 
noul. Intre acestea este uaiver- 
■itetea de stat dlo Sialiaabad, 
precum și In alte republici ale 
Aelei Centrale. Caucazuioi și 
Balticei

La I Siptemvrie a'a deschis 
la Moscova o nouă școală supe
rioară — Școala Siperiorră da 
ComtrL. Ari vor tav»t» tofâ cei 
cari ocupă posturi de conducere 
ii cometț și au terminat școala 
secundară.'

Se crelază deaiemenea ua in
stitut de traiport. Multe univei 
sităti din Moscova, Lenlngradi 
Tașksnt, H ikrv și din alte orașe 
a'au ireboglțit cu noui dăfiri 
confzr tăblie pentru cămine 
stuien|estl șl locuințele persona
lului didactic.

lemind considerabil strângerea 
recoltei cu mașinle,

Experiența aplicării aviației 
la muncile d: Câni șl grădini 
sz va aplica șl In silvicultură, 
h prezent lucrează In regiu
ne I i: k jțk o expediție aeriaaâ 
a Ministerului pădurilor pen
tru nimicirea parazițiior coni
ferelor.

Citiri

«
în fiecare zi k 
„Zori Noi” |

In producție șl an prUejJt 
economii co siderablle-

Un tramvai maritim la 
Odessa

Arcadia — este cea mal favo
rită locabtata de od bnă a locuito
rilor dia Odessa. La Arcadia 
exiști o plajă minunată, un parc 
ș un stad on.

Navigața mărit mă a inaugurat 
o linie specială Odesa-Arcadia, 
ca e este deservită de trei vapo
rașe rapde și confortabile — 
tramvaiul nur.tim.

O fermă pantru creșterea 
de vulpii argintii

In collrzul , Stalin1', regi
unea Riazirii, a fost organi
zată o fermă d; vulpii argintă. 
Pentru noja fermă ats faăâ 
cumpărate 10 vulpi de aCvastâ 
speță rară.
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Nota de răspuns a Guvernului Să folosim la maximum
Româna dresată Guvernului Jugoslav

(Urmare din pag. I *>

tiv» Popu'are J-igo-lare sau Guver 
țiului Jugos|av. <

Io toate manifestările oamenilor 
politici români. a.e preseti ți ale 
radiodxruzitmfi îomâne ți au găsjt 
și îți găsesc expresie senti:uent£I£ 
de prietenie pe cate popoiul româfl 
le nutrește pentiu popoarele jugo 
4ave. In relațiile sale cu Guvernul 
Iugoslav, Guvernul Român a proce 
(dat iu'otdeiuta potrivit pri ii;xrilor 
real democralice caie călăuzesc Re 
publica Populară Română tn raportu
rile dela sta» In Stat

Guvernul Român consideră insă 
că a fi membru în Ouveniul unei 
țări tiu înseamnă u pierde caii atea 
de om polilic. El respinge pretențiu 
nea absurdă a Guvernului J igoslav 
de a impune partidelor poli ice din 
Republica Populară Română, alte 
legi decât acelea care de.urg din 
Constituția țării.

Guremul Român atrage atențiunea 
Guvernului J ’go jav că „tnalții tune 
fiouari ai R<publiori Federative Po 
pulare Jugoslave*' a căror acti itate 
incearcă să o ferească de critică la 
adăpostul tralațelor și uzanțdjr in
ternaționale, s’au folosit ți se foto 
sesc, în calila.ea lor de membri ai 
Partidului Comun.st J gostav, de 
drepiul de a-și spune părerea asupra 
activității unor partide conturile dii 
alte țări, indiferent de cali.aț a oii 
dală a celor criticați.

Gonrecvent principiilor care stau 
la baza regi mu ui de democrație po- 
inilară din Republica Popubră Ro
mână, Guvernul Român consideră că 
este nu numai d.eptul dar ți dălți ii 
presei, radiodi uziudi ți altor mir- 
Ioane de Informa, e să publice date 
ți să j a al uiine în spfcri ul convin
gerilor democratice față de actf. 
vi Gira forțelor poli â.e din bun - 
irul Iți din afara țării, precum și să 
difuzul te documente merite să în
tărească fron ul democrației ți al pă
cii, ca de;4dă Rezoluția BfiroultJ 
Iniormațiv la care se referi Nota Gu
vernului J.goslav.

3. Guvernul Român respinge ca 
neîntemeiată și tendențioasă afirtna- 
țiunca că ar fi violat Conwnțiunea 
Culturală Roinâno-J-goslavă. Pre.c 
derile acestei Convențjuni nu pot 
terni drept temei pentru ji.pune 
Guvernului Ro.nâii ă to ereze ac i i- 
latea anti-democraică a Fi ialei Ju 
;oslavenslca Kinga din Timișoara, 
Aoeastă librărie care răspândea tipa 
rituri cu caiac er șori.i național st, 
tindea să devină un focar de agita- 
,ție uaționa iită i.iadinLijil într’iu 
regim de democia ie populară.

1. Guvernul Român rerp nge dea 
semeni afirma iunea neîntemeiată cu 
privire la prelinsele dificultăți pe 
care autoritățile române le-ar li fă 
cut plugarilor jugo-lavi ale căror 
pământuri sunt situate pe terito
riul Republicii Populare Române in. 
zona de frontieră.

Tocmai In scopul de a ușura tre
cerile peniiu muncile agricole plu
garilor români sau jugoslavi care au 
p&inân u țe lor pe te i.o iul ceilalțe 
țari, Guvernul Rep.ibli ii Populare 
Româno a îlă.u. pi opuneri pentru în 
cheerea unei convențiuni ca e să 
reglementeze trecerile pentru muu 
orie agricole în zona fronli.-rei româ- 
no-jugosiave î.ică la î.tc putui Iun el 
Aprilie, P48, înuă răspunsul defi iii. v 
J Guvernului J goriav cu privire Ia 
gropunerife Guvernului Ronr-n nu a, 
fost transmis decât la da ța de 14 
Aagisl 1948. Esre |im,rele că răspuu 
Jerea pealiu evenlua'e.e difi-ul.âțfc 
«Jâmța ia e de puga.ii ambelor țări 

Laxe au pămăn uri ti zaua frantiervi 
.■țuati exclusiv asupra Guvern Hui Ju 
g'J»4av. I

5. Guvernul Ronrâ.i declară cale- 
jX». că icsțrnge a.î.mațiunile fat 

tendențioase cu pri i e la pra 
■•<«: presiu.i care ar li fost exera.- 
tale acupra populației sârbe, croate 
rfiu slovene din Republica Popu
lară Român* Guvernul Român aplică 
an ec/ent priaciT u e democraf ei a- 

■ Icvă-alc, laaâ pe lămurirea și ri. 
dtcarea nivelului jsoiiXc al tnawelor 

ți nu pe impunerea cu metode șă 
presiuni po'i.iste, a hotAInțor ofga 
nelor de condu.xre.

Populația sârbă, croată ți 6 ovenă 
din Republica Populară Română ca 
și toate celelalte națior.alițăți conlo
cuitoare, se bucură de deplina ega
litate în drepturi cu ț>opulaț|ia ro
mânească și a condamnat In mod li
ber poli t i. a actualei conduceri a Par 
tidu'ui Comunist Jugoslav.

Guvernul Republicii Populare Ro 
mâne protestează Împotriva jigni i 
lor personale ți Încercării de defăi- 
•mare a Ministiulri de Interne român 
Teohari Georgescu. Afirma iile fă
cute tn legătură cu călătoria Mini
strului de Interne Teohaii Oeor - 
gescu în calitatea sa de deputat de 
Timiș, suni pure născodri calom
nioase dela primul până la ultimul 
cuvânt, Guvernul Român, dec ară că 
practicile ți metodele pe care Nota 
Guvernului Jugoslav încearcă să Ie 
atribue Ministrului de Interne al Re 
publici/ Populare Române, sunt cu 
desăvârșire slrâ ne de regimul de de
mocrație populară din țara noastră, 
de Guvernul Republicii Populare 
Române și de Ministeiul său de In
terne.

6. Ouveniul Republicii Populare 
Române consideră cu un.senrn ce n a 
nHestă rea credință, modul fals și 
calomnios în care Nola Guvernului 
Republicii Federative Popu'are Ju 
goslave, încearcă să prezinte pe fo 
stu! Ambasador jugoslav m Bucu
rești Radonja Golubovi i ca urmare 
a demisiei sale și a atitudine] de 
condamnare adoptată față de con
ducerea Partidului Comunist J go- 
slav.

Aceasta reruhă limpede din în
săși scurta caracterizare făcu ă de 
acetaș Ouvern Jugoslav prin nota 
verbală Nr. 110 din 1 Octombrie 
19(7, adresată Guvernului Român, !n 
cane Radonja Oolubovici, era prezen 
tat ca ,,organiza or ți protogonisț în 
lupta de eliberare naționctă, secre- 
cretar al Adunării An fasciste de 
Eliberare Națională din Jugoslavia 
foști Ministru al Afaeior In. rie 
al Republici/ Popu'are Munh negru, 
apoi Alinjstru de Jisifie și Pre» 
dent al Comisiunii Planului al ace
leiași Republici, deputat 1n Aduna 
rea Popu'ară’’.

Guvernul Român a considerat a-' 
lunci ca o subliniere a Importanței 
pi- cai e Gu zernul J igoslav o acordă 
relațiilor de prietenie dSn're popo
rul Republicii Populare Române și 
popoarele Republicii Federative Po 
pulare Jugostave, numirea ca Am 
basador tn România a u iui prota 
gonist al luptei de e'iberare iugo
slave.

Guvernul Român ține să scoată în 
evidentă, cu acest prilej, faptul că 
așteptările sale au fost jusțiricațe 
de activi a:ea rodnică a Ambasado
rului Radon a Go ubovici pe terenul 
desvoltării prietenieâ româno - jvgo' 
slave și să-ți exprine pă e ea de rău 
că, din cauze independente de voința 
sa, această activitațe a fosț înțre- 
ruplâ.

7. In legătură cu asasinarea Ge
neralului Colonel Arso lovanovidj. 
Guvernul Român resp'nge cu indig- 
nre încercarea Guvernului Jugoslav 
de a cău'a justificări.ți descărcări de 
răspundere în afirmațiunea minci
noasă că atitudinea lui Arso lovano 
viei ar fi fost determinată de prețn 
se ape'url ale conducătorilor Repu
blicii Populare Române.

Se știe că eroul Qeneral - Colonel 
Arso lovanovici a fost ucis ca urma 
re a atitudini' sale împo t*va linie) 
anti democralice a conducerii Par
tidului Comunist Jugoslav, de către 
autoritățile jugoslave, pe terîțoriul 
jugoslav, fapt pe care însuți comuni- 
catu' d:n ziarul Pârlitul, i Cnm mrat 
Jugoslav „Borba*’ nu a cutezat să-l 
nege. i i

8. Guvernul Republicii Populare 
Române con îd ră ci numai abando 
narea p.incidii'or care călăuzesc 
demorrații'e populare în diurnii lor 
spre sodali-m poa e crea condi iurii 
favorabile provocărilor ți am.'Etecu 
lui imperialii șă poate duce U d* 

birea ,,puterii defensive și a Inde
pendenței Rețiubliiii Fedeiative Pa 
pulare Jugos|ave șl la întărirea pre
siunii Imperialiste tmpo'riva Repu 
blicii Federative Populare Jugoala- 
ve”.

Alunecarea dela princiilite demo 
cratice nu poate fi acO| e 1 ă cu noțe 
diplomatice. Este limpede că nuinaj 
în dorința de a-și as unde răspundeiț 
le fată de poțroarele Republicii Fe
deiative Populare J igorjave, Guver 
nul Jugosțav încearcă să găsească 
alic justificări pentru tendința sa de 
alunecare pe panta concesiunilor In 
fața presiunilor imperialiste.

Guvernul și poporul Republicii 
Popu'are Române au convingerea că 
popoarele Republicii Fede ative Po 
pularo Jugo lave vor ști să se Îm
potrivească presiuni or imp raite 
ți vor găsi calea pentru a zădărnici 
manevrele Imperialiștilor, care pe ifțu 
a-și pune In aplicare planurile lor 
de aservire, tind să submineze prie 
tenia bazată pe interese comune a țOf 
poarelor din această parte a lumii. 

Mergând consecvent pe diurnul 
construirii sociafismuli», folosind 1 
experiența și spii inul de neprețuit 
al Uniunii Republicilor Socialste Sa 
vietice, poporul ți Ouvemul Po - 
mân au încredere deplină tn victo
ria forțelor frontului unic al soc.alia 
inului a frontului urât al forțelor 
păcii care !are în < Jfnintea r 
sa pe eliberatoare* popoare'or noul 
stre Uniunea Republicilor Sosial/iste 
Sovietice.

Pe baza celor arătate mai sus. 
Guvernul Român de. liră că respfn 
go categoric Nota din 25 August 
1948 a Guvernului Republicii Fede 
rativelor Populare JugoSlave.

a Din câmpul muncii
Masuri pentru 

prevenirea accidente
lor in Valea-'inlui

Pentru a prelucra ul.imele di-' 
spoziții pentru complec.area măsu 
iilor de prevenire a accide.itelar, te 
Imicienii dela toate exploatările di i 
Valea J iului întruni.i acum câteva zi 
le într'o ședință, au analizat cau e 
le cate au determinat accidentele ditj 
ultimul timp ți cărei vor trebui să fie 
învățăminte pentru vd.or pențru 
toți muncitorii și în sperisl pentru 
tehnicieni.

In urina rapoartelor fă.ute s'a con 
slatat că mai sunț unele măsuri de 
prevenire a accidentelor în curs de 
aplicare; s’a c rut însă tehnicienilor 
ca in cel mai scurt timp toațe di> 
pozițiunt.e referitoare la măsur le de 
prevenire a accidentelor să fie du- 

1 se la îndeplinire,
| Apoi s’a luat ho ărîrea de a se 

da cea mai mare atenție măsurilor 
de prevenire a accidenlelnr; ace
ste măsuri trebuesc controlațe, rea
mintite ți resperiațe cu țoață sftriq u 
țea penlruu a micșora în viitor nu 
mărul a.cidmtelor.

Uzinele IMS. din Hunedoara 
angijeaz& apaductieri

Solie istorii vor prezenta :
— Extras de naștere,
— Certificat de cetățenie,
— Dovadă dela Postul de 

Jandarmi că nu a făcut și 
i nu face politică subversivă, 
' sau dovadă dela Sindicatul 

unde a lucrat, arătând mo
tivul pentru care a plecat.

— Carte de lucrător ca
lificat pentru această mese
rie.

— Extras de căsătorie 
și de

— Nașiere pentru copii, 
cei care sunt eăsătorlți și 
au copii.

centrele de conservare
înființate în județul nostru

Crearea centrelor de conser
vare, dă posibilitate tuturor fe
meilor dela orașe și sate să 
inuefe un sistem nou de con
servare, in stil popalar, simplu 
și folositor.

Org. Jud. U. F. D. R. a reu
șit să deschidă in judeful nostru 
8 centre de conservare și maf 
multe subcentre, unde flecare 
femeie are posibilitatea de a-și 
conserva singură legumele și 
fructele sub îndrumarea și con
trolul uiei s:~ialiste, — ga- 
rantându-i reușita și predându-i 
totodată noi metode de couser- 
vare.

Deaceea acum ii revine sar-

Activitatea culturală a 
căminului de zi din Rișculița

„Căminal de ziu din comuna 
Rișc'ilifa, plasa Baia de Criș 
a dat o serbare artistică in ziua 
de 5 Septembrie a. c. in fata 
tuturor sătenilor din aceasta 
comună,

După cuvântul de deschidere 
rostit de conducătoarea cămi-

Muncitorii fabricai do charestoa din 
Cugir, au refăcut linia ferată distrusă 
de ape, cu 40 zile înainte de termen

(Urmare din pag. I-a)

Cu țoale greutățile, 
mu/icilorii au r iușit 

facă față programului de 
prdduc|le

Deși cea mai mare parte a munci 
lorilor a fost angrenată în munca de 
refacere a liniei ferale proglramul de 
producție nu a suferit p.ea mult. 
Muncitorii rămași în pred cie, 

au depășit 
programul de producție i>e luna Iulie 
cu 40 m. c., iar pe luna August, pro 
gramul a fost realizat în proporție 
de 92 la sută. . I

E necesar să se orga
nizeze întreceri în 

producție
Acu.n. muncitorii muncesc din nou 

penlru producție, iar munca decurge 
mulțumitor. Insă dacă s’ar desfă
șura pe bază de întrecere, reali ă 
râie ar fi mu t mai mari. E necesar, 
ca așa cum au fost ojjaniza c î.itrece 
rile pentru refacerea liniei, cfg. de 
Partid și corci e ul sind< cal să orga 
nizure întreceri și în producție. A- 
ceste întreceri, să se de fășoare în
tre echipele care lucrează la tran
sporturi, între munci'orii cc.1 K pv. 
gatere, precum și între celelalte

Tipografia Progresul 
^xecula r

ȘTAMPILE

cina de a îndruma atât femeile 
dela oraș cât si in special cele 
dela sate, la centrele de con
servare unde prezentând mate
rialul necesar li se vor conserva 
legume și fruete de cea mai 
bună calitate.

Nu trebue precupeții nimic și 
să facem cât mai multe provizii 
pentru iarnă, din fructe și le
gume.

Noua metodă de conservare 
este un ajutor in folosul gos
podinelor și să ne pătrundem 
de adevărul că numai de o buni 
alimentare atârnă sănătatea și 
vigoarea celor ce muncesc in 
fabrici și ogoare.

ruilui, a urmat programul artis
tic compus din coruri, recităr 
și dansuri naționale care an 
tost viu aolauoate de întreaga 
asisfenfă.

Ca incheere s'a vorbit de im
portanta grădinițelor sezoniere.

seriveii care con.ură la bunul rmrs al 
producției.

In felul are?la, muncitorii a reșcei 
întreprinderi, ver munci mei nurii 
ți mai bine, adu.rind aitfei un 
port și mai mare la iu ă ir-a econo
mici națior.a e, Ia fău irca una .i > 
mai bune pentru cei ce munceac.

I. BRANEA

Școala Tehnică Industrială 
din Cugir jud. Hunedoara ți«n 
examen de admitere pentru eiau 
I și a ll-a in ziua da 16 Sapt. 

1948 ii localul aftu

ACTE;
Cerere timbrată Lpal. 
Certificat de studii 
Adeverință de starea materială.

Pot candida la examen.
Clasa l-a Ab ohenții ginnurzixl 

lu . absolvenți; a 4 d. li.eu, absol
venți a 4 d. comerciale, absolvenți* 
a 4 cl. școli normale și școți o- 
chivalcnte.

Clasa ll-a fără con.~urs; absolvenți 
,a 5 clase liceu Industrial absolvenții 
școli normale ți școli come^iale.

Cu concurs; absolvenții • 5 d. 
a fostelor licee teoretice și semi
nare teologic.

Examenul va fi numai ora!: Ițim 
ba Română, Islor.a, Materna id, Ft 
zică (căldura) și probă prăji k la 
semn.

— Media de trece a examenului 
este 6 (șase).

— Candidații care au obțiaut naa- 
dia 5 vor fi conțâși în prin i.att.

In ar.ul 11, examenul se dă la A- 
celeași materii (Insă de dasa 5 a) 
plus constituția R. P. R. (ma e.iai d, 
<-«).



EVENIMEHTEL
Schimbul de note dintre

Uniunea Sovietică, Anglia și Statele Unite 
în legătură cu discutarea situației fostelor colonii 

ITALIE1WE
MOSCOVA 11 (Radorî. După cum s’a anunțat în presă, la 4 S pl. 

guvernul sovietic a adresat o notă guvernelor State or Unite, Marei Btî 
lânii ți Franței ia care propune să fie convocat Consiliul Minist'i'or 
de Externe pentru a discuta chestiunea foștilor colonii i aliene, înainte 
de expirarea termenului prevăzut 
Înainte de 15 Septembrie crt..

în tratatul de țnce cu Italia adică

La 7 Septembrie guvernul So
vietic a primit un răspuns dtn partea 
OBvernului Marei Btianfii. în care 
acesta anunță că acceptă să ia parte 
ta Conferința Consiliu ui M'irLlrilor 
de Externe și propune ca ca să 
fie convocată la Paris fără însă a 
specifica data convocării acestei 
Conferințe.

La 8 Septembrie guvernul Uniu- 
■ii Sovietice ■ comunicat guvernul, 1 
Marei Britanii că este de acord cu 
convocarea Consiliului Miniștri or de 
Externe la Paris ți propune ca data 
convocării acestei Conferințe să fie 
fixată pentru ziua de 10 Septembrie.

Iu nota sa diu 8 Septembrie, gu
vernul Statelor Unite a răspuns pro 
punerii sus amintite a guvernului 
Uniunii Sovietice.

In legătură cu această notă, la 
10 Sept.ambasada Uniunii So\ietice 
din U.S.A. a primit instrucțiuni să

aducă la cunoștință guvernului St, 
Unite, următoarele:

In nota sa din 8 Septembrie 
1948, guvernul Statelor Unite dec
lară că o Conferință a Consiliului 
Miniștrilor de Externe nu r fi de 
nici un folos in afară de cazul când 
guvernul sovietic prezintă noui pro 
puneri spre examinare. O asemenea 
declarație, care reprezintă o înervea 
re de a pune guvernului Uniunii So 
viefice condi ii prealal lle pentru 
convocarea Con i| □ ui Miniștrilor de 
Externe este ru totul arbitrară și 
inacceptabilă.

Ouvernul Statelor Urite mai pre
tinde că 'nu ministrul de Externe ei 
doar un reprezentant al său să par 
licipe la Conferință. Aceasta însearrf 
nă că ministrul de Externe refuzi să 
participe Ia Conferința Consiliului 
Miniștrilor de Externe ți face impocl 
bili discutarea acestei chestiuni.

Prin a e^la, guvernul american caleiâ 
tratatul de pace cu Italia conform rtt 
tuia chestiona fostelor colonii ita
liene trebui- «ă fie discutată și re 
zolvată de Conduul Mi liștrijcr de 
Externe înainte de 15 Septembrie 
19-48. Cu toate acestea guvernul So
vietic a răspuns că nu se va opune 
convocării nminti'e da ă guvernele 
englez și francez vor fi de acord în 
privința dalii de 1) Septembrie șl 
nu fac nici o uliecție In privita lo
calității rare urmează să fie Par,s.

Grevele din Franța iau 
amploare

PARIS, 11 (Rador). Grevele eonii 
nuă în întreaga (ară ți mișcarea de 
protest îm|>oriia formării unul gu
vern rare nu corespunde cerinfeRV 
poporului nrunrilor iau o'fot mai mA 
re amploare,

Poporul francez cere
formarea unui guvern de 

democratică pentru a regiza 
dn salvare națională 

de Maurice I horez 
al P. C. Francez, ia 
ting din Paris
rândurile Ua‘ei mun.S|ra"< .grava 
ti de 5'r<: rezullae’e p’anu ui Mx 
shell.

Thorez a arătat ui poporul < < •* 
formarr-a uuui guvern de ur. râie d-n 
mocratică bu:u ându-'e de inc rece 
rea datei muncitoare, bazat p* La 
muniitoart si întreaga na î me pen- 
tru a realiza programul de r 
cor<fu'i|< și tra a ele ce ,rr,uiji i zt> 
națională, guiem care să anuleze a 
UicRrpendcnța Franței, guvern care mj 
urmeze o politică de paje cm- s» 
pace iu țoale târle, care ol (.■ t 
xeama de faprtul u negarea ku 
porlanki ți rolul Ur.iunifi Soii-tu»- 
în Europa M in lutne 
calamităților ce s*au 
Franței.

, Avem nevoe de

Cuvântarea rostită 
secretarul general 

un mare mee
I AR1S II f Rador)). La întruni ev 

ce a avut loc J i sub p-reședinția 
lui Jacques Dciclos, au parlicipat O 
mii de mumiloii <fin Paris. Al e mij 
de muncitori rare nu au avi t loc în 
sala întrunirii, v’au strâns în jurul 
megafoanelor pe strada pentru a 
asculta cuvântările roș ițe la i ( uni 
re.

După ciivântioaa de deschidere .1 
lui Ducto-, -e.rotarul gene al al Par 
tidulu) Comunâst Francez, Maurice 
Thorez, a rostit o cirvân a t in car.'- 
a demascat poțitica rcac jcwiră anti 
muncitorească ți an i repub'lcană a 
guvernelor precedente. El a subli 
niat creșterea con inuă a prcțurilrî. 
blocarea salariilor mici, rreștefea șo 
mu u'ui, răspândirea ncroulțim î 11 în

SucceseBe e!ecl©i*«al«e 
ale lui Henry Wallace candi
datul Partidului Progresist la 

președinția U. S. A.

unitate 
programul

a fczit/sl fi uza 
abVut ’Ctii

a 
(3 <q| 
ca 
in
*i4 
cu 

din

SINDICATELE CEHOSLOVACE
numdrâ 2,802.962 membrii

PRAG A II (Rador). In 
întrunirea Corsllnlui Central 
al Sindicatelor Cehoslovace, 
ținută la Praga, secretarul | 
general adjunct al Consiliu— 
lui Kolhkl a declarat în ra
portul său că numărul rnein- 
brilor^sindncatelor cehoslovace 
se ridică la 1 August la 
2.802A62 adică 100 la sută 
din muncitorii din uzine șl 
funcționarii din birourile In- 
treprlr derilor mari, mijlocii șl 
mici industriale.

Prez'd umul a dat urmare 
cererii sindicatelor din Statul 
Israel să meargă o delegație i

sindicală cehoslovacă îi Sfa
tul Israel.

NEW-YORK. 11 (Rador). Un nu 
mar 30.000 persoane au asistat la 
mcetingul uriaș organjzat sub ce
rul liber la Stadionul „Yankee” Ia 
cane a luat cuvântul Henry Wallace

Asistența a fo ut o manifestație

simpatie înarelui cântăreț negru

Cu permisiunea autorităților 
anglo-americane de ocupație 

Spania fascista deschide 
consulate în Germania Apuseana

LONDRA 11 (Rador) Gu
vernul M litar Britanic din 
Germania, a prirris Sptniei 
fasciste să dtsr h dă consu-

Un batalion special al
Kuomintangului de 400 soldați a trecut 
de pitea ar ir atei pi polar e de eliberare

late în 
tanlcfi 
maniei.

La Hamburg furcfîonează 
depe acum un consulat ge
neral al lui Franco

Șl autoritățile ml'itare a- 
merlcane au perm s Spaniei 
fa'CÎMe să desch dă un con
sulat la Frai kfurt pe Main, 
c in ?•: 11 < 11 • lucrările

orașele din zona 
de ocupației a G-r-

bri-

SHENSI de NORD, 11 
(Rador) — După cum a- 
nuntă agenția Usinaua, un 
batal on special de 400 sol
dați din divzia 84-a reor
ganizată a Kuomintangului

aflat în partea de Nord a 
provinciei Ktangsu a trecut 
de partea armatei populare 
de eliberare în ziua de 16 
August.

Sosirea lui S. I. Kaftaradze în Capitală
(Urmare eflo pag- !■•)

Uoiunii Sovietice, Kat e kio, pri
mul secretar al ambasadei precum 
yl întregul peisonal al ambasadei. 
Se mal aflau prezent! pe aero
port: tov. losif Chlșloevsch', Lkba 
Ch'jent vschi, vicepreședinte al 
Confederației O neraie a Muncii,

N, Popesc-Dorranu, secretar ge
neral la P e»edin|la C-raliului 
de Minițtri, etc Delegații ale 
mtncitorilor dh Capitaiâ au urat 
bun venit rmbasad tulul U" unii 
govl'tlce r,fenndu-l nvmrro»8o 
bu h te de forl.

de
Paul Robesan când acesta s'a urcat 
la tribună.

A luat apoi cuvântul Waliace, ca 
re a fost ovaționat timp 
nule de asistență.

In discursul său, el a 
problemele fundamentale

nici electorale din 1918 sunt pa
cea, înfrângerea urii și apăryea . 

drepturilor cetățenilor.

de zece mi

subliniat că 
ale campa

un g .1. < > - 
continuat Maurice Thorrz c.ir< 
rciperte u 1o:alra-e nbign i e 
re sli apere drepturile vitale. 
depvnden»a «j re.unfa'ea T ar.l-i 
pună imediat cagăt răzbcjulei 
Vietnamul turburărilcr co ori.le 
Magadascar și din in - 
treaga Uniune Francezi, un m . rr 
rar» si reorganize-e armata pe hs 
ză democratice ți ră re<h»3 l.ufdul 
militar cu c<] purin -’OO - îTa.'de 
franci, exe rcă asigure «p’-ri . 
dncției «i ră îmbunăt.1.țeascj 
(iun.te de 
toarc și să urce imperiu le 
profilurilor ca| i ali<e, un puv ra 
re să pună capăt per =erutinier 
văraplor patrio'i și pari i vuii la 
mișcarea de rezistență î care rf ^*n 
Iută pe dușmanii repub‘1 <-i i:rr i 
în jurul lui De Gaulle”.

După cuvânturra lui Tho tz. intru 
nirea a adoptat o rczoluli»’ cer.od 
formarea unui guvern de unitate de 
mocratică ți expimându-. i acordul 
desăvârșit cu pozi ia Partidultfi Co
munist a^a cura a f<*t formulată de 
către Maurice Thorez.

. pno 
<■ r»(fr 

xitțî ale nașelor mt’nri 
asupra 

ea 
tfe

Desoiidarizându-se de politica
lui VK»

Trei membri ai ambasadei jugoslave din 
Oslo au demsionat din posturile lor
COPENHAGA. 11 (Rador). Trei 

membri, 
la Oslo 
în care 

de acord

ai ambasadei Jug^sîave de 
eu puMical o declarație 
anunță rf, nefiind * 
cu polilica actualei condu

BULETIN
— Vlasov, președintele adjunct 

al Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS, a primit la 10 ^ept. la Krem 
l'n pe d-na Meyerson.trimi.ul exraor 
dinar și mânistru plenipotențiar al 
Statului Israel, care ți-a prezenta, 
scrisorile sale de aereifilare.

un plan e]abo-at de bancher și indu
striași în vederea protejări exclud 
ve a intereselor lor.

ceri a Parlidu’ui Couuni l do j : 
goslavia, ți au înaintat diai-i; An 
posturile lor. Declarat a care a novt 

expri 
r id t Cowru

ceklalțe

publicata în /Lazul FriVcn, 
mi solidari1 ax a, cu Pa 
niște ți muici oreș-i d n .____
țâri ți în special cu Partidul Cernii 
n>S-l (bolșevic) al Uciuntt Soxlrtice 
țî dețabrobarea fată de poliza* 
grupului lui Tito.

a’

— Sindica'ul munci’ori or e'ectri- 
cieni care cuprinde 570.090 membrii 
și țâre este afifjaf C.O, a adoptaț 
Vineri seara la închiderea congzesu 
lui anual, o moțiune care condamnă 
..Planul Marshall" calificându-I drept 

TIP. „PROGRESUL”-DEVA, 1048

— Consiliul de Miniștrii al Un 
gariei s primit den/tsfa înlnjstuluj 

Apărării, Veres Peter. In aceeaș șc 
dinți, a .fost numit în pos'nl de mi
nistru al Apărării Farkas Mihai (Paf 
tidul celor ce muneesc) iar în postul va 

cant de vicepreședinte al Consiliu 
lui de Miniștrii, pe Erdely Ferencz 

(Partidul Național Crești j).

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

AnanțurtJe primea « 
admfn’r.-ara ik’ruîjJ 
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