
Proletari din toate țările uniți-vă I

Bibli

4 pagini

H
Marți 8 Octomvrie 1946

Noua 
electorali
După instaurarea regimului de

mocratic în țara noastră, guver 
nul Dr. P. G ou a procedat 
printre altele și la întocmirea u- 
nei noul legi electorale, pentru a 
se ajunge la o Reprezentanță Na
țională în spirit popular, ca. ade
ri st! că vremurilor n.J, Multă zarvă 
au făcut „istoricii" In jurul aces
tei noul legi electorale, multe min
ciuni și mult venin au vă sat în 
tiparnlfele lor, șl multe zile negre 
și-au făcut din cauză că guvernul 
Dr. Petru Groza nu a dezarmat 
la atacurile lor furioase șl a Izbu
tit să dea tării o lege electorală 
care să repare toate greș Iile din 
trecut eliminându se tot ce era 
anilLațlonal și antidemocratic în 
vechea kge.

După mu.te dlscuțkir.l șl după 
■ai multe modificări pentru a se 
ajurge la o lege dreaptă șl con
formă cu dorințele miselor popu
lare, procctul nouii legi electorale 
a fost supus M. S. Regelui care 
a dat aprobarea sași as fel proec- 
tul a devenit o realitate cu putere 
de Irge.

„Istoricii* in disperarea lor, fInd- 
•A legea nu mal dă posibilitatea s«f 
se mal falsifice voința poporului 
— așa cum erau ei oblșcu'țl să 
facă — au dus cea mai nerușinată 
campanie de pontg Ire atât îa 
țaiă cât șl îa itiăinătate, scornind 
priatre altele șl minciuna că ar fl 
existat pe iceestă temă conflicte 
între R ge și Guvern, ba mal 
■ ilt, au cerșit și Intervenția gu
vernelor stre'ne, însă fără rezultat,

34 ved.m acum care sunt mo
dificările aduie prin noua lege șl 
dace nu le convine manlștllor și 
brătlenlștilor felul cum este în- 
t«mltă.

Cea mai prkclpală modificare 
în ceeace prlveș'e exercitarea Pu-

Dr. Rădalescu

Continuare in pag. 3-a

Arme și muniții găsite 
la maniștii din Ormindea

Zilele trecute, Șeful postului de 
jaedarmi din Biifa, Plot. M j. 
Atprrzeanu, Informat că la domi
ciliul comerciantului Tod Petru șl 
p. Iul Davld loan fost profesor șl 
•Uter provenit din activitate, din 
eom. Ormisdr s’ar găsi ascunse 
arme șl mun ți*, a procedat la o 
per hez ie dcmiciliară la cei bus 
arăta|l, unde LJr’adevăr a găsit 
printre altele: pis oale Bereta, 
boxurl, cartușe, cartușe de vână
toare, eh.

hi urma acestui fapt, au fost 
arestat! șl înaintați Parchetului

Ar tiv ie

1 Ex. Creiona
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Vizita deputatului eng'ez John Platts Mijls
la Petri la și Petroșani

„întors In Anglia voi spune pop o "u lui englez, că poporul român 
s’a deșteptat la o viată nouă și pășește cu pași s.guri pe drumul 
democrației și al progresului" a declarat deputatul englez Plats Miils

Continuându-și ciclul de vizite prin diferite centre și re
giuni, ale României, în scopul de a cunoaște realitățile din 
țara noastră, în ziua de 1 Octombrie a. c John Platts Mllls, 
deputat laburist, a vizitat regiunea mlneră Valea Jlulu',

La Petroșeni primirea șl găz
duirea a fost făcută de către Co
misia Locală a Sindicatelor Unite 
Miniere.

La orele 10 deputatul John 
Platts Miils, împreună cu doamne, 
însoțit de tov. Ardelean și Ko- 
nictka a vizitat la Petrii?, mina 
„Gheoighlu-Dej“ unde 2400 de 
mineri, se aflau în producție.

Primit de conducerea minei In 
frunte ca Dl ing. Hei eseu, depu
tatul J hn Platts M ils s’a între
ținut cordial cu asistenta mani
festând un adânc interes pentru 
cuuoașkrta coudițiunilcr de viată 
șl de muncă a minierilor noștill.

Elinul de muncă al minerilor, 
precum șl deosebită grijă pe care 
actualul guvern o poartă clasei

MORALA COMUNISTA $l FAMILIA
Ex s ă In anumite cercuri ale opiniei publice mondiale o Ideie 

preconcepută, special cultivată de cel interese ți, că doctrina comu
nistă neagă or.ee morală și tn realizarea el p actlcă urmărește 
desființarea familiei. Este o părere greșită, bazată pe tgioranță 
sau pe Informafle defectuoasă.

Un om de bură credntă, care ar cerceta mal temeinic șl cu 
mai maltă obiectivitate t văfătura marxlstâ-lenlnlstă asupra mora
lei șl realitățile din U R.S.S. tn această privință, va putea ușor 
constata câ tn țar» socialismului victorios, familia, copiii șl femtlle 
st bucură de mal multă grijă șl atenție decât tn orice altă țară 
din lume.

După cum a arătat merele Le- 
nln, In discursul său din 2 Oc
tombrie 1920, despre .Sarcinile 
uniunilor tineretului**, mora'a co-

Cuițll Mar(lale Sibiu, orin Legiu
nea de Jandarmi H medoara-Deva, 
împreună cu actele cuvenite dre- 
•?te, uimătoril: Tod Petru, îm
preună cu fiul său Tod Nlcolae, 
Davld loan $1 Davld Tralan.

Menționăm că toți aceștia sunt 
membrii fruntași al P.N.Ț. Manlu.

Tnt ei, au Împiedicat ca echipa 
de teatru a B P. D. deplasată 
în ziua de 27 Sept. a. c. în corn. 
O mlndea, iă-șl desfășoare pro
gramul, imt'glnd populația șl pro
ferând injurii șl amenințări la 
adresa actorilor echipei.

pe

cu

muncitoare, a sat rfăcut deplin 
oaspetele englez.

In fundul minei.
După ce Dl ing Herescu, 

ajutorul unor schițe grafice, a 
descris structura carboniferă a 
minei șl felul de exploa'are, a 
urmat coborârea în mină prin pu
țul central „Ana P’Lk?r“.

Deputatul Platis Mllls salută 
minerii cu caract ristlcul salut al 
minerilor „Noroc Bun", la ca'e 
i se răspunde cr acelaș salut. 
Apoi, desbrăcândn-se de cămașă, 
cu o îndemânare prod gioasă, a 
încărcat t do 1/1 tonă
in mal puțin de 4 minute.

In timpul acesta un minier bă- 
tiân a intrat în vorbă, rugând să 
se spună deputatului laburist, că 

munlstă se bazează In primul 
rând pe resping'rea oricărei for
me de exploatare: exploataie e- 
conomică, subj gare națională, 
lipia de drepturi a femeii, etc. 
Lenfn arată că educația comunistă 
urmărește eliminarea din concep
ția și din comportările oamenilor 
în societate a perccpti lor de mo
rală burgheză Izvorlte din egois
mul strâmt și din fățărnicie.

Societatea socialistă modifică 
din rădăcini bazele economice, 
sociale șl juridice ale familiei. Ia 
familia scclalictă căsătorii pierde 
caracterul e’ dlrtaln*' â'le aranja
ment economic, cu zestre, Înscrieri 
matrimoniale, etc. Asigurând drep
turi la ni ntă oricărui cetif n, băr
bat sau femele, socialismul a în
lăturat elementul de dependentă 
economică obligatorie între s'|l, 
lucru care împingea la căsăloiii 
de Interes șl nu din dragoste, 
precum și la relații încordata in 
familie. Numii astfel s’a putut 
crea fundamentul necesar pentru

Citiți
In pag. ill-a
• Principiile 
după care au 
fost întocmite 
listele de csn 
didaturi
O Vom avea 
un singur fd 
de pâine.

flecare lopată încărcată eite o 
lovitură dată reactlunei, la care 
Platts Mllls, a răspuns zâmbind 
afirmativ.

La sfârșitul vizitei deputatul 
Platts Mllls, și-a exprimat admi
rația fa|ă de cele văzute.

Banchetul în onoarea 
oaspetelui

La înapoere'dela Prtrlla, Co- 
rsla Locală a Sindicatelor Unite 

din Petroșeni a dat un 
în onoarea oaspetelui 

în sila festivă a Cas'-

m
Miniere 
banchet 
englez, 
noului.

A j participat reprezentanții or
ganizațiilor muncitorești din Va
lea Jiului.

La toast, tovarășul Cotoț los f 
președintele Sindicatului Minier în 
numele minierilor din Valea Jiului, 
a oferit dep. Platts Mllls, o sta- 

Continuare In pag. 2-a

constituirea de familii pe baza 
simpatiei reciproce, a dragostei, a 
colaborării în educarea copiilor șl 
iu via(a socială.

Adevăratul sentiment de dra
goste între bărbat șl femele poate 
îofiori numai acolo unde există

— Continuare In pag. 2 —

Descoperirea unei bande care 
falsifica bancnote de 100 mii lei 

la Deva
Acum două luni politia din Deva 

a fost sesizată că, s’ar afla în lo
calitate o bandă de falsificatori de 
bancnote a 100 000 lei.

Pentru des opcrliea lor a fost 
Însărcinat de șeful politiei Deva 
dl Mohoreanu.Q comisarul Chițu 
V. Oheorghe.

Comisarul Chlțu se Introduce 
In bandă.

Spre a putea duce la bun sfâr
șit misiunea lui, c >ml<arul Chlțu 
s’a înt.oduB prin diferite pretexte 
în mijlocul bandei a că'el Încre
dere a câștig t o repede.

Căpătând odată încrederra lor, 
comisari I Chi|u a putut lucra mal 
ușor, a fost Invitat chiar să lo
cuiască icolo.

Muncitori!
O Pentru libertatea 

de o: ganizare sindicală
• Pentru dreptul la 

o bucată de pâine mai 
bună.

• Pentrumențiqerea 
drepturilor câștigate

Votafi soarele

dătătorul 
de lumină 
și dreptate

MUKCITORII Și FONCTIONARII
Uzinelor din CSIan 
ajută regiunile lo

vite de secetă

lor pe 8 ore !■ 
până la recolta

Muncitorii și Funcționalii 
Uzinei Călan, întruniți In a- 
dunarea Generală Sindicală 
in ziua de 27 Septembrie a. 
c. Înțelegând situata grea în 
care se zbat frații noștri din 
regiunile lovite de secetă, au 
hotărât în unanimitate să do
neze salariul 
fiecare lună, 
nouă.

Sindicatul 
nei Călan a 
scop suma de 500.000 lei.

Direcțiunea Uzinei Călan 
în fruntea căruia se găsește 
tov. Director Wisnowsky IoaD, 
a hotărât deasemenea să ia 
sub îngrijirea sa 5 copil din 
regiunile bântuite de secetă.

Popa Pavel

Salariațllor Uzi- 
donat în acelaș

Inti’o zl individul Cillc Iosif 
autorul principal a solicitat co
misarului Chițu să scape din în
chisoare pe prietenul său certat 
in momentul de fată cu justiția 
pe Individul Petre seu Nlculae . > 
22 ani de meserie desenator, u<i- 
oarece cu el împreună va 
lucra mai bine.

Zis șl făcut, comisarul 
împreună c*> șeful politiei 
reanu au dispus eliberarea Iul 
PHreacu până la descoperirea 
bandei.

Intradevăr treaba mergea strună. 
Timp de dcuă luni de zile co

misarul a urmărit prinderea lor,

putea

Chlțu
Moho-

Ceatlniure la pag 3-a



2 ZORI NOI

Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă Hi

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU AJUTORAREA 
REGIUNILOR BÂNTUITE DE SECETĂ }

APEL
către to|l bunii patrloțl din județul Hunedoara

O încercare grea s’a abătut din nou asjpra unei însemnate 
păr(i din populația Țării.

Seceta cumplită ce s’a așezat pustiitoare peste ogoarele, 
grădinile, și gospodăriile harnicilornoștri muncitori de câmpd nunele 
părți ale Țării, a învăluit în jale sute dî mii de vieți omenești.

Ce durere grozavă trebuie să s’mtă gospodarul harnic, vă- 
zându-se după un an de muncă istovitoare, neputincios, chiar fa|ă 
de cea mal slântă îndatorire a lui, de a-șl hrăni familia? Șl du
rerea lui st’ntlnde, acum In pragul iernii, cu aceiași putere, la 
toite vetrele de prin satele șl orașele regiunilor bântuite de se
cetă, umplând Inimile tuturor de îngrijorare.

In deosebi j rdefele Vaslui, Fălpiu, Iași, Tutova, Buzău, Te- 
CttC1, Putna, Covuriui, R. Sărat, B Sila, Iaiomlja, Treiscaune și 
Odorhe', au fist cumplit lovite de secetă șl mii de familii sunt 
amenințate să moară de foame.

Ia fa(a acestor stări de lucruri, nici o ființă omenească con
știentă nu poală rămânea nepăsătoare.

Județi.l nostru este astăzi In situația norocoasă de a putea aj ta.
Guvernul Țării a început de mult acțiunea de ajutorare Im

pusă în situația grea în care se găsește populația din aceste re
giuni. Dar lipsurile sunt mari șl suferințele fără margini, Iar alinarea 
lor reclamă sfortăd sporite din partea tuturor.

Salvarea acestor năpăstuițl de soartă este astăzi porunca ce 
trebue 6ă frământe conștllcta fiecărui român ca o înaltă afirmare 
a demnității Iul omenești șl cetățenești.

Toată suflarea românească trebue să fie alături de cei loviți, 
de această crudă soartă și să le vină în ajutor.

Nu trebue să 1 psească nici un cetățean dela contribuție: mult, 
puțin, să dea flecare după Inima sa, dar să dea cu toții. Nimănui 
nu i se cere jertfe peste puterile Iul, ci fiecare să dea cât poate 
și cât 11 trage In ma, nu din mâhnire sau din silă „că pe dădă- 
torul de bună voie li iubește Dumnezeu".

Cu aceste îndemnuri ne adresăm cu încredere, tuturor ce
tățenilor din jude{ul nostru șl ii rugăm să primească echipele de 
colectare cu dragostea șl înțelegerea cuvenită și să subscrie fie
care după posibilitate bani, îmbrăcăminte s:u alimente.

Nespus de dureroasă e situația copiilor. Pentru ajutorarea lor 
11 rugăm pe fruntișil satelor șl orașelor, cu dire de mână, să pri
mească sub ocrotirile lor pe timpul Iernii copii aduși din regiunile 
înfometate, redându-1 apoi la timpul său cu dragoste șl vrednicie 
scumpilor lor părin(l. COMITETUL.

Președinte : Dl Prefrct Dr. Auguafln Almășan,
Secretar : Dl Maior Ion Bălan,
Membrii: Dl Subprefect Cherebetlu, Primarul orașului Dl Oostlan 

(B. P. D ) P. S. Protopop Teofll Chita, (reprezentantul Bisericii), D-na Elvlra 
Almășan, D-na Mohoreanu (F. D. F. R.). D-na Herzum (U. P. M.), D-na 
Moșolgo (Crucea Roșie), Dl Colonel Rău(J, DI Lt.-Col. Ranca, Dl Locot. 
Vulcan (din partea Armatei), Dl Subinspcctor Slpoș (Școlile primare), Dl 
Consilier Onișor (din partea Justiției), Dl Șerban (Administrata Financiară) 
Dl Dr. Octevlan Sl&nilă (Serviciul Sanitar), D-na Prof Cărbunescu (repre
zentanta Inv. secundar), Dl Dr. Drăgan (Apărarea Patriotică).

MORALII COMUNISTA SI FAMILIA
________ Urmare din pag. 1. —_____  

deplină egalitate intre el. Aceastâ 
egalitate între sexe ■ foit creată 
de societatea sovietică șl întărită 
de Comtltutla Stallnlstâ.

Perceptelc moralei comuniste în 
privința famiiei își găsesc expre
sie nu numai In opinia publică 
sovietică, dar șl In legile sovietice 
respective. Astfel, ultimul decret 
din 8 Iulie 1944, privitor la pro
blemele de familie, prevede o se
rie d: reguli care au menirea să 
consolideze șl mal mult familia 
sovietică. Prevederile acestui de 
creț, îa privința înregistrării că
sătoriilor șl desfacerii lor, In pri
vința ajutorării familiilor cu copil 
m HI șl a mamelor fără 80(1, șl o 
serie da ane reguli, sunt Intro
duse tocmai In acest scop.

Unitatea morală a familiei ao- 
vletlce s’a evidențiat în toată pu
terea ei în anii Războiului pentru 
Apărarea Patriei. Tăria legăturilor 
familiare s’a manifestat în primul 
rând prin înaltul sentiment patrio
tic, prin «Ircițul unanim a fiecărui 
membru al familiei pentru soarta 
îatregului popor, pentru soarta 
sfatului socialist. In anii grei al 
rătbolalul, soțiile șl mamele au 
luptat alături de bărbați șl fii pe 
front și în datașimente de parti

zani, au înlocuit In munca de 
producție, in fabrici și uzine, la 
căi ferate șl in colhozuri, pe cel 
plecați să-și apere Patria cu arma 
In mână.

Odată cu munca de producție 
de mare răspundere, pe umerii 
femeii sovietice atâtea șl griji de 
familie șl de educație a copiilor 
șl In această privință femeile au 
prim t cel mal larg ajutor șl în- 
curajire din partea guvernului 
sovietic. Decretul din 8 Iulie 1944 
a mărit considerabil ajutorul acor
dat familiilor, astfel că 10 curs de 
doi ani au p Im t ajutor aproape 
2 milioane de mame cu copii 
mult! șl mame fără sotl. Suma to
tală a acestui ajutor se va ridica 
numai In anul 1946 la enorma 
cifră de 4 miliarde ruble.

Ca o manifestare a considera
ției șl respectului pentru femelle- 
mame cu mul|l copil, care aduc 
un aport atât de îniemnat în 
creșterea șl educarea tinerei ge
nerații, au fost Introduse de gu
vernul sovietic titlul onorific de 
„Mamă eroină", ordinul „Gloria 
maternității" șl „Medalia mater
nității*. Aceste distincții au fost 
acordate la mal mult de 1 milion 
de mame.

Iu atitudinea si față de pro

INFORMAȚII
In noaptea de 3—4 Oct. a. c. 

tâlhari înarmați au intrat în 
casad nei Rafael din Geoagiu.

Dupăce bandiți au legat 
cele 3 persoane care se aflau 
in locuință, au strâns tot ce 
au găstt în casi rufărie șl 
bjuteiiiefc. în valoare de 
peste KO.OOOoOO lei încăr- 
cându-fe pe o trăsură apoi 
dispărând fără urme.

Sesizat postul de jandarmi 
din Geoagiu n pornit pentru 
descoperirea bandiților.

*
Joi 26 Sept. a fost în 

mormântat Inginerul Cera- 
gencea dela C.F.R. (lucrările 
dela defileul Surduc), mort în- 
tr’un nenorocit nc.ident de 
camion, care s’a răsturnat în 
prăpastie pe Valea-Jiulut.

inginerul a fost plâns de 
întresga lume ceferistă din 
regiune.

*
In urma unei razii efectuate 

In noaptea de 26 Sept. a. c. 
de către organele polițienești 
ds sub conducerea d lor comi
sari Rob Aurel și Marcu Au
rel, s’a constatat că în be
ciul restaurantului Mălai Ele
na din Petroșeni se practică 
de mai mult timp prostituția 
clandestină.

Din cercetările făcute s’a 
mai constatat că femeia Mă
lai Elena o proxenetă con
sacrată, a îndemnat șl încu
rajat la prostitu're mal mul
te Temei din personalul său 
de serviJu — femti care la 
vizita medicală au fost găsi
te bolnave — șl pe care Mă
lai Elena le exploata într’un 
mod scandrlos.

Atest fapt constituie în a- 
fară de ce'e expuse o gravă 
contraveni.' rță la legile de 
sănătate publică, închiderea 
restaurantului se impune deci 
ca o necesitate.

•
• Sâmbătă 5 Octomvrie. 

Blocul Partidelor Democrate va 
da in sala cazinoului Muncitoresc 
din localitate un mire bil popu
lar, al cirul venit este destinat 
nj io .'ivii ielor loviți dr secetă.

blema f mlllei. guvernul sovietic 
se conduce de ideile teoreticieni
lor șl intrmleletorilor primului 
Stat Bocfa’lsl din lume, In socie
tatea social.stă, unde Interesele 
individuale sunt atât de strâns 
legate de Interesul general, atitu
dini necinstite în raporturile per
sonale suni considerate ca o do
vadă a posibilității unor manifes- 
tăii asemănătoare șl față de obli
gațiile sociale.

Morala comunistă rcspl Jge des
frâul In viata personală, atitudi
nea ușursfecă fată de familie, 
neglijarea datoriilor față de copii 
șl alte comportări asemănătoare. 
In cartea aa „Amintiri despre be
nin", Klara Te(kn povestește cu 
câtă revoltă se ridică Lcnln îm
potriva acelora care vedeau in 
desfrâul stxsual o manifestare a 
„llb rtltii Individuale".

Lenln spunea: „destrăbălarea 
sexua'ă e un apanagiu al burghe
ziei, este semnul descompunerii 
el. Proletariatul e Insă o clasă fa 
ascensiune Iul hii I trebue ame
țeala, care să-l îmbete șl să 1 ex
cite... El se Inspiră In lupta lui 
din situația clasei sale, din Ideo-

Doi mari contrabandiști de aur 
1 din Abrud descoperlfl de 
ia<idarmerla șl politia din Deva 
Comerciantul Fiiip Simlon din Valișoara a vândut

1,200 kg. aur
Io seara zilei de 1 O i. a. c. 

dl căpitan Popovicl comandantul 
legiunii de jandarmi din Deva, dl 
sit. Pircea Gh. șl dl plut. Badea 
dela aceiași legiune ajutați de dl 
Mohoreanu chestorul politiei Deva 
au reuș't să aresteze pe Oăzdac 
Teodor șl Ancu Nicolae doi mari 
contrabandiști de aur, descope
rind la ei o cantitate de 1,200 
kg. aur și suma de peste 
100.000,000 ici.

Cum au fost dcscoperiți 
contrabandiștii

Dl căpitan Popovicl împreună 
cu cei d«i însoțitori care se afiau 
îa județ în executarea serviciului 
au fost informați că în aceeași 
seară 2 contrabandiști se află cu 
o mașină la satele din jurul Vă- 
llșoarei pentru a cumpăra aur.

Puși în urmărire cei „doi gozari" 
au fost întt’adevăr vazuți în pră
vălia comerciantului Fiiip Slmion 
din Vălișoara. Pentru a nu se da 
de bănuit contrabandiștii au foat 
lăsat! să-șl facă „socoteala" în 
timp ce ofițerii de jindarml au 
plecat înainte pe acelaș drum — 
spre Deva — pe unde trebuiau 
să treacă șl el.

La marginea unul sat însă ma
șina în care se aflau „cei 2“ este 
oprită Iar cei aflăți în mașină ru- 
g’tl 1 la și pe dânșii până la 
Deva ceeace s’a și întâmp’at.

începând să bănuiască șl cre
zând că nu e bit e să călătorească 
cu jandarmii, după câțiva km. de 
mers mașina este oprită de către 
unul din contrabandiști care si
mulând o durere de stomac i’a 
dat jos din mașină. Intre timp s’a 
dat jos și celalalt la care ss afla 
cantitatea de aur „reușind* să 
ascundă io întuneric pachetul cu 
bucluc. Toate acestea insă sub 
urmărirea atentă a dl slt. Pircea.

Drumul a fost continuat apoi 
mai departe fără nlcl-o „bănuială" 
dar,.. direct la legiunea de jan
darmi Deva unde In urma cerce
tărilor și perchezițiilor corpora'e 
la care a asistat șl dl Mohoreanu 

logla comunistă... Stăpânire de 
sine, disciplină Interioară șl nu 
robie — lată de ce el are nevoie 
de dragoste".

Necinstea morală șl destrăbă
larea în viața personală erau so
cotite de Lenln ca ceva inccm 
patlbll cu purtarea unui bolșevic. 
Dar aceasta nu trebue să însemne 
nicidecum că morala comunistă 
vede drept Ideal ascetismul șl re 
nunfarea la bncuriile vieții. .Co
munismul, spunea Lenln, nu tre
buie să aducă cu el ascetismul, 
ci din contra, o viată plină de 
vioiciune, bucurie și bună dispo
ziție, viațS de dragoste sănătoasă* 
Aceasta din urmă poate exista 
numai acolo unde înflorește sim
patia reciprocă, prietenia si res
pectul. Șl ea nu poate prinde ră
dăcini acolo unde domnește a- 
ventura amoroasă, unde familia și 
căsnicia sunt tratate cu neglijentă 
șl superficialitate.

in societatea socialistă chestiu
nea familiei șl a raporturilor din
tre bărbat și femele nu este în
țeleasă ca o chestiune particulară 
Raporturile de familie între 80(1 
au un caracter social. Ca rezultat

acestor gozari
chestorul politiei Deva s’a găsit 
asupra gizarilor sjma de peste 
100 000.000 tel,

După terminarea cercetărilor u- 
nul din contrabandiști împreoni 
cu dl slt. Pircea, plut. Badea șl 
d Mohoreanu s’aii înapoiat cu 
mașina la locul unde a fost adă
postit surul găsidu-se cantitatea 
menționată mai sus.

„Cel 2“ împreună cu comer
ciantul Fiiip Slmion se află ares
tați la legiunea de jandarmi unde 
continuă cercetările.

Vizita deputatului 
twfilez PIMt* Mllls 
la Petrila șl Petroșeni

(Urmare din pagina l-a) 

tuetă de bronz, reprezentând cla
sicul minier, cu lampa șl târnă
copul la mână, și un carnet de 
memb’U de onoare al Sindicatu
lui Minier din Petroșeni.

Răspunzând, tov. Platts 
Mills a mulțumit pentru da
rul oferit, șl aflrmânda șl 
satisfacția de cele văzute, 
îndeamnă muncitorii să fie 
strânși, uniți în jurul guver
nului Dr. Petru Groza, care 
a înfăptuit atâtea lucruri 
frumoase pentru binele cla
sei muncitoare.

„întors In Anglia, voi spu
ne poporului englez, că po
porul român s’a deșteptat 
la o viață nouă șl pășește 
cu pași siguri pe drumul 
democrației și al progresa- 
lui*.
Ia timpul banchetului, deputa

tul Platts Mllls s’a întreținut 
foarte amical cu tov. Mujic Mi- 
hai Secretarul Regionalei Valea 
Jiului, a P. C. R. In limba rusă, 
pe care o cunoaște bine, despre 
problemele politice și muncitorești 
ale regiunel.

La orele 17, Domnia-sa a ple
cat spre București, de unde ur
mează să se reîntoarcă In Anglia, 

al acestor relații se nasc nouU® 
generații, a căror soartă nu poate 
fi Indiferentă pentru societate. In 
această privință Lenin spunea: 
.Ia dragoste se întâlnesc doi și 
apare al treilea om, o viață nouă. 
Aici este ascuns Interesul social, 
se naște o datorie fa(ă de colec
tivitate".

M ima și tatăl sovietic au în fata 
societății o mare șl nobilă răs
pundere — a crește și a educa 
pe constructorii societății comu
niste. In educarea tineretului, fa
milia joacă un rol hotărîtor. Dea- 
ceea societatea sovietică poarH 
deoieb'tă grija familiei, știind ci 
astfel se îngrlj )te de cultivarea 
înaltelor călită|l morale la tânăra 
generație.

Comunismul nu desconsider* 
deci familia șl nu prevede desfi
ințarea ei în viitor. Dimpotrivă, 
el vede în ea, expresia cea mai 
deplină a uniunii libere ți solde 
între sexe, bazată pe dragoste, 
înțelegere reciprocă șl colaborare 
în viata social* șl In opera de 
educare a noullor generații.

Din .Graiul Nen"
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VRȚA POLITICA Noua lege electorală
La conferința de presă organizată de B. P. D. s’au arătat

Principiile după care au fost întocmite 
listele de candidaturi

P.C.R. a propus an sfert din candidați-femei — Savanți și literați vor candida 
pe listele Blocului

- -STT dlmineață a avut loc la se
diul B. P. D, o conferință de 
presă cu membrii Comitetului 
Central Electoral, la care au luat 
parte d-nil Gh. Vântu, președin
tele comltetuluil, tov. Miron Con- 
stantlnescu, secretar, tov. B. So- 
lomon, d nil MihaU Ghelmegtaou, 
Mîhall Dragomlrescu șl Aurel Po 
top, memb 1 șl num-'roși ziarlț‘1 
reprezeniănd ziarele din Capitală.

In cadrul aceatei conferințe, 
ră«punzându-ie la întrebările puse 
de ziariști, s’au dat din partea 
mambrllo- Comitetului o serie de 
lămuriri privind campania elec
torală.

Principiile fixării 
candidaturilor

Principiile după care s’au că
lăuzit nrmbiii comitetului în sta
bilirea candidaturilor, sunt ur
mătoarele :

1. In fiecare județ, — in mă- 
snra posibilului, — aă fie repre- 
sentate toate partidele din Bloc, 
pent u ca să se ajungă astfel la 
o repartiție armonioasă pe întreg 
teritoriul național.

2. R.partițla nu s’a făcut nici 
mecanic, nici abstract, d consl- 
derându-se furțde concrete ale 
partidelor respective. Ea s’a făcut 
bineînțeles după o proporțlonali- 
tate și un protocol stabilite an
terior de reprezentanții autorizați 
al partidelor. Patru partide. — 
Partidul Comunist Român, Fron
tul Plugarilor, Partidul Soclal- 
Democrat șl Partidul Național Li
beral (Tătărescu), — beneficiază 
de o proporț e egală mal ridicată 
Iar P. N. P. și P, N. Ț. (Anton 
Alexandrescu) da proporții mal 
reduse.

3. S’a ținut seama de situația 
noua politică de după 23 Argus! 
1944, șl spre deoiebire de com
poziția Parhmentelor v-.chl, — 
cari aveau cel mult doi munci
tori șl un plugar, — s’a căutat ca 
principalele clare p oducăto.’re, 
muncitorimea și țărănlm a, să fie 
masiv reprezentate pe listele de 
candiJaturl, șl deci șl în Parla
ment. Deasemenl vor fi reprezen
tate în mod j st burghezia șl 
■lea burghezie, ale căror interese 
le susțin P. N. L al d-lui Tătă-

Vom avea un singur fel de pâine
Pâinea integrală de grâu de 600 gr. va 
costa 2200 lei. — Prețul pentru salariațl 

’c decizie ulterioarăse va stabili printr

Comisariatul general al 
prețurilor a fixat prețul 
maximal al pânll In greu
tate de 600 gr., fabricată 
din făină integrală de grâu 
extracție 90 la sută la 2200 
lei loco brutărie.

Prețurile maximale pe 
țari ale derivatelor ce re
unită din măcinarea grâului 

rescu și Partidul Național Popular.
4. Femeile vor deține o cotă 

importantă pe listele de candidați. 
Astfel, — pentru a da un exem
plu, — Partidul Comunist Român 
va rezerva aproape un sfert din 
lotul de candidați f untașelor fe
minine. La acest punct s’a sub
liniat faptul că în unele județe

Oficiul Na(ional de Turism organizează o 

Expoziție * Concurs 
de fotografii turistice
Pentru a ajuta la descoperirea 

șl la popularizarea f umuaeților 
țării, Oficiul Național de Turitm 
organizează un mare concurs de 
fotograf I, în cadrul unei expo
ziții. Prcm l șl achiziționări vor 
răsplăti pe cel clarațf. Oficiul 
Nsțlonal de Turism se îndreaptă 
cu încredere către toți fotografii 
amatori și profesioniști șl îl roa
gă să prezinte un material vred
nic de el șl vrednic de tot ce le 
pune în fața ochilor unul din 
cele mai pitorești pământuri, cu 
locurile șl oamenii lui, pentru a 
desvolta șl pe aceasta cale gus
tul pentru turism, factor de Înfră
țire Intre popoarele conlocuitoare.

CondJțiunite concursului:
— Concursul este desch’s fo

tografilor amatori și profesioniști 
care posedă dreptul de autor >1 
fotografiilor prezentate.

— Nu sunt admise decât fo
tografii din țară, cu caracter tu
ristic bine definit (peisagii carac
teristice, monumente de Interes 
turistic, costume, scene p’țorești 
— fotografii documentare s’au fo
tografii de artă — de vară sau 
de Iarnă.

— Se vor admite la concurs și 
fotografii cari au mai fost publi
cate cu condlțlunea de a se face 
mențiune aceasta.

— Formatul minim al fotogra
fiilor prezentate: 24x30, maxi
mum 50 x 60.

— Probele vor fi nelipite pe 
carton (suport) șl neînramate.

sunt următoarele: făină In
tegrală de grâu extracția 
900In 1928 lei kg., tdrâțe 
extracția 100In 800 lei kgr. 
Prețul g/lșulul, in cazul 
când se extrage, este, ace- 
laș ca al făinii de grâu.

Prețul pâlnii pentru sala- 
riațl se va stabili printr’o 
decizie ulterioară.

(cum este de ex. Dâmbovlțs, cu 
90 000 alegătoare $1 80.000 ale
gători), majo itatea o formează 
ftmeile.

5. Ud număr de distinse per
sonalități din )um;a științifică, li
terară, artistică, — indiferent dacă 
militează sau nu în cadrul unor 
partide, — vor f gura deasemenl 
pe listele Blocului.

— Flecare participant poate 
prezenta la concurs un număr de 
maxlmvm 10 probe, dintre cari 
se vor selecționa cele ce urme
ază a fi expuse.

— Fiecare fotografie va purta 
pe veiso:

a) numele și adresa partici
pantului ;

b) subiectul f itograflei șl data 
când a fost luată.

Juriul:
1. Directorul Oficiului Național 

de Turism.
2. Directorul Relațiilor Cultu

rale din Ministerul Informațiilor.
3. Șeful Serviciului Propagan

dei O. N. T.
4. Șeful Serviciului Fotografic 

O. N. T,
5. Președintele Sindicatului Fo

tografilor din România.
6. Președintele Federației de 

Turism și Alpinism.
— Hotărârile juriului sunt de

finitive.
— Fotografiile premiate șl cli

șeele lor devin prin aceasta pro
prietatea Oficiului Național de 
Turism, care îșl rezervă dreptul 
de a achiziționa prin bună învoială, 
pentru arhiva sa, ori ce altă fo
tografie din cele expuse șl ne
premiate.

Premiile oferite:
Premiul I a ,
2 premii ll-a
3 premii IlI-a
5 premii IV-a

10 mențiuni ă 
șl un număr de 

. 500.000 lei
. 250.000 „
. 150.000 „
. 100 000 „
. 50,000 „ 

abonamente la
revista .România* a Oficiului Na
țional de Turism.

Expoziția va avea loc intre 
1—30 Noerrtbrle 1946 Drpune- 
rea fotografiilor «e va face până 
la 20 Octombrie 1946, iar retra
gerea probelor in 10 zile după 
închid'rea concur ului. Pentru 
depunerea probelor șl Informa- 
țlunl, a se adresa la:
OFICIUL NAȚIONAL de TURISM

Serviciul Propagandei Turistice 
St ada Wilson Nr. 8, Telefon: 
6 25 85—6 00 60.

Clll|l țl răspândiți

ziarul .ZORI NOI*
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terii Legislative este desființarea 
Senatului, rămânând o singură 
Reprezentanță Națională care este 
Adunarea Daputaților.

Prin urmare nu va msi fi Se
nat, nu va mai fi acel corp de 
trântori, moșieri, ciocoi, sinecurlști 
șl alți parazlțl, cari încassu diurne 
grase și care afară de somnul lor 
pe fotoliile plușate și de cafelele 
băute din belșug, nu aduceau ni- 
ciun folos țării, bineînțeles că nu 
mii vorbim de „micile afaceri* care 
între timp le rotunjeau moșloa 
rele șl le îodeiau banii depuși în 
casetele Băncii Naționale.

Natural că domnii maniști și, 
brătieniști protestează, fiindcă 
unde-șl mai pot ei plasa pe toți 
reformațli politici ai cluburilor și 
pe toți îmbătrânlții în afaceri șl 
jafuri, când in Camera Deputaților 
trebuiau să facă loc la cei tineri 
tot atât de „patrioți* și tot atât de 
„cinstiți* ca si tații șl bunicii lor 
dela Senat?.

Altă modificare adusă legii c- 
lectorale este că s’a dat drept de 
vot și de a fl alese și femeilor 
precum și funcționarilor publici, 
care vor avea de aici înainte re
prezentanți în Parlament și soarta 
lor nu va mai fl lăsată îa bătaia 
vântului.

Armata țării, prin noua lege e- 
lectorală a căpătat dreptul de vot 
așa că ain „Marea mută* cum 
era numită înainte a devenit acum 
marea conștientă, pi să în slujba 
poporului și a intereselor adevă
rate ale Iui.

Și numai așa prin acordarea 
dreptului de vot șl pentru femei, 
funcționari șl armată, votul în țara 
noastră a devenit vot universal, 
cum prevede Constituția tării șl 
cum trebuia să fie șl în trecut.

Descoperirea unei bande care falsifica 
bancnote de 100 mii lei la Deva

Continuare din pag, l-a

care a Întârziat deoarece banda a 
avut de gând să-și procure o 
ștampilă ca lucrul să meargă șl 
mai rapid, pentrucă până acuma 
ei lucrară cu mâna.

Arestarea bandei.
Infr'o zi dl comisar Chlțu în- 

preună cu dl șef al poliției și șe
ful siguranței Crețu s’au dus la 
locuința bandei, unde I a găsit în 
plină activitate.

La fața locului a fost chemat 
dl prim procuror șl un reprezen
tant al B. N. R.-ulul.

Ținem să amintim că, bancno
tele false n’au intrat în circulație, 
deoarece m'slunea comisarului 
Chlțu era de a plasa bancnotele, 
care au fost schimbate la caseria 
poliției cu bincnote veritabile, 
pentru ca misiunea comisarului 
să fie dusă li bun slârș't.

Din cine e compusă banda.
Banda compusă din: Cilic loslf 

zis loji, șl Petrescu Niculae au
tori principali lăinulătot 11 Cilic 
Ferentz zis Ferty, Cilic Ana ma
ma lor, Blrta Ana zisă Luci con
cubina lui Cilic loslf șl Matisș 
Valerla concubina lui Petrescu, 
a fost arestată șl reținută pentru 
cercetări, după care cu acte dre
sate va fl înaintată Justiției.

Biografia comlaarului Chlțu.
Comisarul Chlțu V. Ohjorghe 

este fiul unui plugar cu opt copii 
dfn Jud. Constanța. A urmat patru 
clase industriale, arătând din co
pilărie aptitudinile sale pentru po
liție.

Angajat la uzinele „Astra" Bra

Dar noua leg* e’ectora'ă mai 
cuprinde și alte dispoziții care-f 
fac pe „istorici* să turbeze.

Erte vorba de nedemnii politici 
(au istoricii membrii care să nu 
fie ?) care prin politica lor au 
dus țara la dezastrul de astăzi și 
care prin noua hge nu mai au 
dreptul de vot fiind scoși din rân
dul poporului cuminte și cinstit și 
legați definitivi la stâlpul trădării 
naționale. Urmează apoi cei dor
nici de jaf și cuceriri de pămâa- 
turi streine ca Mihalache și Gh. 
Brătîanu, care s’au oferit voluntari 
pe front contra U. R. S. S fiindcă 
nu le mai ajungeau pământurile 
pe care le stăpâneau și n'cl banii 
pe care l-au depozitat in străină
tate. Nici candldațil legionari și 
cuzlștl, nici evreii din „Centrala* 
de pe vremea lui Autonescu, nici 
membrii „Asociației româno ger
mane* șl „maghiaro-hortlsto ro
mâne* nu mai tu drept de votca 
unii ce au trădat interesele popo
rului șl au făcut o politică de a- 
ventură șl câștiguri personale.

Tot prin noua lege electorală 
6’au făcut înlesniri pentru cetățe
nii care merg la vot, astfel cs o- 
perațiunea de votare să fie o sar
cină patriotică plăcută și nu o 
corvoadă plină de pericole ca îfl 
trecut.

S-a dus șl celebra „primă* sau 
„zestre* guvernamentală care a- 
cum fiind scoasă din prevederile 
legi electorale, asgură ca voința 
majorității populare să fie repre- 
prezentită în parlament.

Cu acesfe prevederi și dispo
ziții noua lege electorală intră în 
vigoare în primele alegeri libere 
In țara noastră pentru primul 
parlament democrat, în raport cu 
năzuințele și cu interesele popo
rului.

șov, muncind cu râvnă a rjuns 
controlor la secția de control a 
fabricației.

A orgmizat gărzile cetățenești 
din Jud. Brașov până în Ianuarie 
1946 de unde a fost trimis la Bu
curești la școala da ofițeri de po
liție.

Datorită sârguinței sale și-a ob
ținut titlul de comisar, fiind de
tașat la poliția din Deva unde 
și-a început cu succes activitatea.

SPORT
Balcaniada dela Tirana

Duminecă 6 Octomvrle începe 
la Tirana Brlcaniida de foot-ball.

La această competiție iau parte 
echipele naționale ale Românlef, 
Jugoslavlel, Bulgariei și Albaniei.

Primul match pe care echipa 
noastră națională fl va susține In 
contra Jugoslavlel va avea loc 
probabil Duminică.

Cu toate că s’au deplasat cei 
mal valoroși jucători ai noștri, 
șansele noastre de a învinge, sunt 
minime deoarece Jugoslavll sunt 
în formă, arătând valoarea lor 
Duminica trecută contra Cehoslo
vaciei de care au dispus cu sco
rul de 4—2.

Echipa probabilă a naționalei 
noastre care va juca contra Ju
goslavlel este: Lăzăreanu — Rlfter, 
Negrescu — Slmatoc, Meszaroa, 
BJcuț — Fablan, Marian, Pet- 
schovsk’, Iordache, Toth In.

Dscl cumva Splelman se va fl 
refăcut, va lua conducerea arcu
lui In locul tul Prtschovs. k' care 
va trece ha’f In focul Iul Băcuț.

S’au mal deplasd: lacze, Hxf- 
llng, Halasz, Coracu, Reuter și 
Boros.
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„Noi n’am știut în timpul războiului că sângele prețios al osfași!or 
americani a fost vărsat pentru readucerea în Grecia a Regelui 
George alungat de două ori de popor".

DECLARAȚIILE D. ICKES 
fost ministru de interne al Statelor Unite

Procesul dela Nuerenberg a 
însemnat un succes al democrației 
a declarat Rudenko procurorul sovietic

WASINGHTON. Două mari 
org-.nlzsțil americare și-au ținut 
conferința lor la crre au partici
pat peste 300 de delegați.

Au vorbit Ia acest congres, dl. 
Ickes fost m nistru de interne al 
Statelor Unite și dl, Morghmtau 
fost ministru de finanțe ambii 
sub presidenția d-lui Roosvelt.

Dl. Ickes s’a ridicat în cuvân
tarea sa împotriva campaniei de 
calomnii care se duce în Statele 
Unite In co' tra U.R.S.S. critlcâad 
aspru politica externă a d ii 
Byrnes.

,Nol n’am știut în timpul răz
boiului — a spus dl. Ickes în- 
tr’un pasagiu foarte semnificativ 
— că tângele preț'cs al ostașilor 
americani a fost vărsat pentru 
readucerea în Grecia a Regelui 
George alungat de două ori de 
poporul grec, pentru menținerea 
împăratului Japoniei, a Iui Franco 
ș. a. de sesma lor.

Dl. Morgbentau a cerut aboli
rea dreptului de a se folosi 
bomba atcmică care trebue scoa
să din lege, căci, numai astfel

Trebue creat un nou 
„Oficiu al Flerului** 

Ziarul „Scânteia0 scrie:

Ceea ce se întâmplă în secto
rul fierului nu mal poate continua.

Nu se pot face suficiente co
lectări de cereale, atâta vreme 
câl ou se dlstribue la sate pro-
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CAIRO. 4 (Agerpre9) Co
respondentul agenției Tass 
transmite: După cum rapor
tează ziarul ,Sand al Umma" 
la 29 Sept. a. c. a avut loc 
o întrunire a avocaților egip
teni aparținând diferitelor 
partide. întrunirea a adoptat 
decizia de a se cere înceta
rea negocierilor arglo-egipte- 
ne întrucât continuarea lor 
nu este conformă cu intere
sele țârii și împiedică popo
rul egiptean In năzuințele lui 
naționale.

WARȘ0V1A. Președintele 
B’erut a anunțat că va ple
ca in curând la Belgrad pen
tru a înapoia vizita făcută 
aslăprlmăvară de Mareșalul 
Tito In Polonia,

HAGA 4 (Agerpres) Co- 
rcspondmtul Agenției Tass 
transmite. Presa, r^portea/â 
fapte noi despre japonezi 
foto» ți în lupta contra in
donezienilor.

suspiciunea Uniunii Sovietice va 
putea dispare față de politica 
noastră externă.

Rezoluția adopfală de confe
rința prevede între altele ; renun
țarea la politica lui Byrnes, re-

Mareșalul Tolbuhin 
decorat de președintele 

republicii maghiare
BUDAPESTA 4 (Ager- 

pres) Coresponden'ul Agen
ției Tass transmite. Preșe
dintele republicii ungare dl 
Zoitan Tildi Ta primit pe 
Mart șalul Uniunii Sovietice 
Tolbuhin și ia acordat or
dinul libertății ungare. In 
ace laș timp ordinul libertă
ții ungare a fost acordat 
și Maiorului General co
mandant al Budapestei Za-

duse Industriale — șl In primul 
rând produse metalurgice — In 
cantltăti mari.

Fabricile de conserve sunt a- 
menlntate să nu poată executa 
în întregime programul de pro
ducție de conserve pentru eco- 
nomate, fiindcă nu primesc tabla 
necesară.

Țăranii șl sinistrat1) nu șl pot 
repara locuințele pentru iernă fi
indcă nu găsesc cuie șl tablă la 
un preț accesibil.

In vremea aceasta fierul cir
culă dela un speculant la altul, 
preful se urcă șl cel care au ne
voie de fler sunt obligați să se 
lase jefulfl.

Vinovat de această situația este 
„ODESFER-ul creația marilor u- 
zloc monopoliste, care, nesoco
tind dlipozlțlunlle autorităților, în- 
drumează producția de fier așa 
cum dictează Interesele bandei de 
speculanți șl sabotori din bun
ica Iul.

Iată dece „Odtsfei*-ul trebue 
să dispară,

Un nou .oficiu al flerului* creat 
pe bsze largi — așa cum a pro
pus Blocul Partidelor Democrate

— cu participarea tuturor fecio
rilor Interesați tn producția șl 
circulația flerului — fabricanți, 
consumatori, muncitori, autnrlțățl
— va prezenta toate garanțiile eă 
interesele generale vor fi res- 
occtate.

ducerea înaimîrilor, bazele na
vale să fie folosite de toate va
sele lum’l, rechemarea trupelor 
americane din China inaugura
rea unei politici economice, așa 
cum a fost proectată la Potsdam.

merstev. La ceremonie a a- 
sisiat președintele comisiei 
aliate de control Svirdov.

Milotov a părăsit Parisul plecând 
spre Moscova

PARIS. După ședința 
ținută în cursul zilei de 
Joi 3 Oct. între cei 4 mi
niștri de externe, Molotov 
ministrul de externe al U.

Presa Cehoslovacă î$i 
exprimă desamăgirea fată 
de sentințele de achitare a unor 

criminali de război naziști
PRAG A. Presa cehoslova

că Ișl exprimă In unanimi
tate desamăgirea față de 
sentințele de achitare și de 
condamnare ușoară a unor 
criminali de război naziști. 
In special faptul că Neurath

„Nici un guvern conștient nu-sl va încărca conștiința 
cu provocarea unui nou război** 

a declarat d. Masarik ministrul de externe al Cehoslovaciei, 
Intr’o conferință de presă la Paris

PARIS. Inlr’o conferință 
de presă dl. Masarik mlnls 
trul de externe al Cehoslo
vaciei și președintele delega
ției țării sale la Conferkța 
de Pace dela Paris a decla
rat că la Paris au fost obți
nute rezultate remarcabile.

Poliția b Itanică Inc ?rcă zadarnic 
să șteargă chemările sl loznidllo 

scrise împotriva britanicilor pe pereții caselor

TELAVIV. Poliția britani
că înarmată cu bidinele și 
cerneală neagtă a apărut pe 
străzile orașului noaptea pen
tru a șterge lozincile șl che 
mările scrise împotriva brl-

PRAGA Procurorul sovie
tic Ruder.ko, vorbind despre 
procesul dela Nuerenberg a 
spus că acesta a însemnat 
un succes al democrației pen- 
trucă 1) a reușit să facă 
cunoscut lumii intregi atroci
tățile săvârșite de naz’ști 2) 
tribunalul a fost unanim in 
sentința celor 12 cap! naz’ști 
care au fost condamnați la 
moarte 3) se va ști deacum 
înainte că, crimele împotriva 
umanității vor fl aspruj pe
depsite.

Procurorul a arătat că da
că guvernul Relchului și ma
rele stat major al armatei

R. S S, a părăsit Vineri 
4 Oct. dimineața Parisul 
plecând spre Moscova 
pentru a avea Întrevederi 
cu guvernul sovietic.

n’a fost condamnat la moar
te va duce acolo — scriu 
ziarele — că Ceho-Slovacia 
va cere extrădarea lui pen
tru a fl judecat pentru cri- 
mee făptuite pe teritoriul țării.

El șl-a exprimat deasemenea 
credința că marile puteri vor 
găsi o bază adegnată pentru 
o colaborare in cadrul orga
nizatei Națiunilor Unite.

Vorbind despre zvonurile 
asupra pos blitățli linul nou 
război el a declarat. Nici un om 

tanicilor pe pereții casei r.
Ooerațluira s’a dovedit za 

darnică pentrucă imediat du
pă ce trupele au părăsit stră
zile, alte echipe au lipit afișe 
noui pe cele vopsite.

h'tlerjste nu au fost dec'arats 
vinovate aceasta nu înseam
nă că membri acestor orga
nizații vor fi lăsați liberi și 
nu vor fi condamnați pentru 
crimele săvârșite.
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BUCUREȘTI. (Agerpres) 
Prlntr’o decizie a Subsecre
tariatului de Stat al Aprovi
zionării, se preluDgeșttp ână 
la 15 Noembrie 1946 terme
nul pentru predarea lânei.

«
BUCUREȘTI. 4 (Agerpres) 

Erl a avut loc la Ministerul 
de Interne o importantă con
ferință administrativă, la ca
re au fost convocațl nume
roși prefecți din țară, în deo
sebi din județele excedentare.

Conferința a fost convo
cată de dl Ministru Techari 
Georgescu, care a și prezi
dat. Oi dine a de zi prevede 
probleme de ordin adminis
trativ și probleme în legătu
ră cu mersul general al 
aprovizionărilor.

*

BUCUREȘTI 4 (Ager
pres) Dl John Platts-Mills 
deputatul britanic care a 
vizitat țara noastră șt-a în
cheiat șederea tn România. 
Erl dimineață d-sa a facat 
vizita de plecare d-lorpritn* 
ministru Dr. Petra Groza și 
Pcof. Constantine seu Iași 
ministrul Informațiilor.

de stat competent nu vrea 
război și nici un guvern conș
tient nu-și va încărca conștiința 
cu provocarea unui nou război.
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