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CULTURA SI ARTA IN 
SLUJBA POPORULUI

Z'lete trecute, Curtea Criminală 
din București, a proaun(at sen
tința tn prseesul foșbior miniștrii 
anionearisnl, condamnându-l, — 
după faptele lor

Puși la dispoziția lui Aotonescn 
de dl lullu Msniu — I. C. Pet- 
rracu, Gheroo Netta șl Ioan Sl- 
cMtlu — șl dl Dinu Brătiaau — 
Canclcov, Fmțsecv, Stavri Ghiolu 
— el au trădat până șl cele mai 
din urmă Interese ale țării, pi> 
nâad la dispoziția invadatorilor 
nemți, pentra alimentarea mașinii 
lor de războia, zeci de mii de mi
liarde de lei, milioane de tane 
* petrol fl grâu, milioane de 
animal» de muncă și altele, secă- 
tulnd fi dsserganlrâod as’fel fi
nanțele șl economia româaeiscă

Pe de altă parte, colaborând la 
termuforea doctrinei fasciste, el 
an contribuit la otrăvirea' con
științelor, des'ăntuind violente a- 
taci rl de ură împotriva omului.

Puși tn fata trădării lor, el — 
atu za ții din boxă — și apărătorii 
tor, - cvocații .Istorici*  trimiși să 
apere pe vânzătorii de țară, — 
euițlnutl Ia acelaș timp de presa 
s»acțlon*ră  dria no', Invocând 
alibiuri șubrede șl rscunzându se 
te sprtelc cuvântului .teiholcian*  
teetrcsu — sfidând orice sentl- 
«sent național — să facă să se 
rbe toate trădările lor, să se uite 
abisul spre care au împins țara, 
ta supunerea lor oaibă fată de 
Ritler.

Sar oare, putea poporul să uite 
să tot .technlcieni*  ie 
fl atunci când puneau 
rele Iul Hltler vlsterla 
asia tării, atunci când 
boarea tineretului țării 
pentru pofta de pf a fascismului.

Putea poporul să uite că lot 
.techn'deni*  tșl ziceau atunci 
când tr mitesu In Ge mznla la 
murei de rob, zeci de mll de 

I. Rusneac.

numeau 
la pldoa- 
șl econo- 
trlmiteau 

lă moară

— Contlmiara In nat 3 —

Expoziția
y „Valea

In holul cinematografului .Pro
gresul" din localitate, s’a des.hli 
expoziția de d'sen a Regionalei 
Valea Jiului a P. C. R„ in caro 
tov. Bodor Tos f, expune o seric 
de tablouri, executate cu un real 
talent pkstic.

D.semnele :<pr zlot! Impreslo- 
ra te por tute de miner, aspecte 
dlnmunra minerilor in fund’dmln I 
precum fl peisagii șl aspecte 
viața lor de torte ritele.

Ttb t:ă artistului, Inblnală 
■îonlos cu simțul ari silo de

din

ar- 
un

ADOPTAREA PROECTULUI TRATATULUI
DE PACE CU ROMÂNIA

PARIS, 11 (Agerprea) Șediața 
plenară a Conferinței de Pace s’a 
deachla cri dlm. sub președinția 
lui Molotov, întreaga zl a foit 
cosaacrată tratatului da pace eu 
România.

*
PARIS, U (Agerpres) Aaeară 

a avut loc o ședință plenari a 
Conferiațzl de Pace ta cadrul că
reia s’a Început votarea pe arti
cole a tratatului de pace cu Ro
mânia. Pânfi la ora 1 noaptea au 
fost adoptate toate cele 13 clauze 
politice ale tratatului care prevăd 
Intre altele eliberarea Internărilor

proallațl, dizolvarea organizațiilor 
fasciste fi predare! citre Națiu
nile Unite a criminalilor de război.

Ședlrța plenară a lucrat toată 
noaptea pentru a termloa votarea 
câtor 36 de articole fl • anexe 
ala tratatului de pace ca România.

•
PARIS. — II (Agerptes) In 

prlassle ore ale dimineții de astăzi 
tn eurvul ședința! p enare a Con
ferinței de Pace, a foit adoptat 
Preectui Tiata'ului de P.ce cu 
România caro va 11 aeam repus 
celor patrw miniștrii de externe 
ai «avilor puterk

celor 38 articole și 6 
tăcut în curg de aproa- 
Cel mal impnrtaflt vot 
privitor la asigararea

Telegrama
adresată tov. Gheorghiu-Dej la Paris de C.C al P C.R

BUCUREȘTI 11 Eri s’a 
încheiat ședința plenară a 
Comitetului Central al Partl-

Tov. Gh. Gheorgfitu-DeJ

dului Comunist Român. Cu 
acest prilej s’a trimis tov 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, se
cret r general al P C R. ur
mătoarea

de desen
Jiului"

Desene de tov. Bodor losll 

profu-.d recitam, dă desemnurl'or 
expuse, o expresie care fra
pează o.hlul.

Sunt re-narcable prin r»allimul 
lor drBtmnele numerotate 1—3. 
„La moară*,  “Udlmi Lumină", 
„Lam a", „Controlul me’ n Iul*,  
.Primul drum*,  treaum și portre
tele numerotate 28 30 ș 31 care 
rxcelează mai ales in rednea 
stărilor sufletești

Expoziția ne va rămâne In ’n- 
tr- g mea el ca o senzație f arte 
plăcută șl vom sta mult timp sub 
efectul el.

Telegramă:
Ședința plenari a Comi

tetului Central ț^nntă tu zl 
lele de 9 șt 10 Oct. oca- 
păndu se de problt-mclc cu
rente Iți transmite odată cu 
fierbintele său salut, urări 
de succes in rodnica D tale 
muncă pentru apărarea 
Intereselor țării șl pen
tru dobândirea unei păci 
Juste.

Votarea 
anexe s’a 
pe 5 ore. 
a test cel
lllwtățli de navigape pa Dasărs, 
articol votat ea a majoritate da 
dauă treimi Potrivit textul»), 
eosfertefo «săritor puteri fi a sta
telor riverane va fi convocată în 
termen de 6 luai dala semnarea 
tratatului c« România.

Conferința plenară a aprobat 
cu unanimitate da voturi înapo
ierea Transilvaniei României.

Propunerea britanică, ca socie
tățile petrolifere aparținând Na
țiunilor Ualte să fie io mod spe
cial protejate a fost respinsă, re
zultatul votului fiind do 10 con
tra 9 fi 2 abțineri.

•
PARIS. 11 (Radio) Prowtxl tra

tatului de pace eu România a 
fost adoptat szl dlm. tn currul 
ședlaței plenare. Acesta este ai 
doilea proect de tratat ca țările 
foste inamice ee este adoptat la 
conferința de pace. Principatele 
punct, ale clauzelor economice 
adoptate sânt următoarele:

Uniunea Sovietică va obține 
75 milioane lire sterline cu tltl« 
de reparații.

Continuare In pag. 3-a

Sub această lozincă s’a desfă
șurat în fosta sală a Sanatuhi 
din ■ncmeș’i în zilele de 45 * *
Ost., conferința pe țară a Uniu- 
■ii Sindicatelor de Artiști, Ssril- 
tori și Ztariști.

Este pentru prima dată când 
♦n țara noastră s’a ținut o ate- 
men*s  confer ieță, la care a par
ticipat toată rlita Intelectuali Iții 
românești, toți creatorii da fru- 

H mos șl bun — p’ămăditorii de 
| suflete — sau, eom le spune 

gsBeraiiss'm«l Stali», .(«gineri ai 
sufletelor*.

Țmâidu-M îfltr’un cidru sin- 
dtaal. ar fl hst fire» ca această 
conferință să sa oaupa ti primai, 
rând da prcbiamale da brsslă 
prohsisaaf», de revendicări ea»- 
itomlce, ete., ehastiuni de orga- 
«izara și atât.

D<wlgtir că fi aeaste chestiuni 
au fost dtaautata dar obiastlvul 
principal al dssbatzrilor a f«at 
găsirea de mljlozse pentru ridi
carea NIVELULUI CULTURAL 
AL POPORULUI, Irmiiarea k~ 
iestai popor, ssoaterea l«l din 
intuaerecul ia care a fost ținut 
până acum de partldala „istorice*  
și Innletff'i lor.

„NOI an cerem nimănui nimfe. 
CI VOM DAI*  spetea «■ tova- 

C. Magdalin

I

Continuare in pag. 3-a.
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ReluAndu-și activitatea la Ministerul Justiției 
tov. mlnisru Lucrețiu Pătrășcanu a făcut declarații presei

Justa aplicare a Legii Electorale si se
vera reprimare a speculei

suni primele preocupări ale Ministerului de Justiție. — Desființarea 
Curților Marțial*.  — Va fi acordat A o nou A amnistie

«sta greutățile noastac vor fi mai 
mari, tn special cu aprovlziooarta

BUCUREȘTI, 11. (Agorptes).
Cu ocazia reluării activității la 

Ministerul Just.țlel tov. Lucrețlu 
Pătrășsanu In cadrul obișnuitei 
eonfertoțe de presă a 'ăcut de
clarații spunând între altele:

Preocuparea de aipttenle a 
Mlnirierulu*  de Justiției cate in 
momentul de fată justa aplicare 
a ti firmei electorale. Lucrările de 
până acum atât ale organelor ad- 
rr.in'startIve cât șl ale instanțelor 
|udesătoreștl s’au desfrșurat șl 
se desfășoară In spiritul șl litera 
Irgll. Vom căuta 6ă pilvrghrm cu 
toată strictețea ca I gea electo
rală să fie respectată șl tă ca
pete In practică conținutul ei 
adevărat: democratic șl pro
gresist.

A doua problemă care ni sj 
pune, de o deosebită important?, 
este o eficace combntare a spe
culei. Dlti cauza secetei, anul a-

Tov. Lucreflu Pâtrdțcanu 
orașelor fl a unora din regiunile 
Încercatei ale țării. Specnlarm a-

crslor jțieutfițl, a lipsei fl foamei 
trebue reprimată rapid șl pil
duitor.

Am pus chiar de azi dimineață 
tn studiu, șl în câteva zile pro- 
ectul va fi întocmit. Înființarea 
unor instanța speciale de struc
turi fl caracter popular, care să 
judece după o procedură accele
rată toate infra«țlunlle In legătură 
cu comerțul de ccieale sl de 
alimente. Vom înăspri ta maxi
mum pedepsrle existente. In 
Franța s’a introdus pedeapsa cu 
moartea pentru speculă fl ie 
aplică din plin. Pilda cnora din 
țările vecine divadește eficacita
tea unor sancționări radicale. Vom 
lua toate măsurile ca reprimarea 
spesulel să nu m>l rărrâle o sim
plă dorință pe hârtie.

Dintre cel« foite proecte tn curs, 
v.rau să anunț desființarea curțl-

Contlnnare din p*g  la
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Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Minerii din Valea-Jiului 
în ajutorul regiunilor bântuite de secetă

Este binecunosout patriotismul 
de care sunt animați minerii din 
Valea-Jiului ta toate acțiunile în
treprinse de către guvernul actua', 
pentru consolidarea regimului de
mocratic șl refacerea țării.

In perioada de după 23 Ruș 944 când 
refacerea economiei naționale se
cătuită șl dezorganizată de răz
boiul criminal a Iul Antonescu 
necesita maximum de randament 
— tn toate locurile de muncă — 
bravii mineri din Valea-Jiului au 
fost primii care au pornit cu 
hotărâre la reallzsrea integrală a 
acestui marș comandament.

Brațele miilor de mineri s’au 
îocleștat mal puternic pe târna 
coaps Izbind cu mal mullă ardoare 
In peretele minei, 
crescut și în ac°laș 
cerea tării.

Astăzi din acelsș
de muncă, producția e In plină 
ascensiune. Rezultatele în
trecerilor patriotice depe luna 
Septembrie dovedesc cu prisosin
ță acest lucru.

Vredn c de remarcat la acelaș 
timp este lasă șl spiritul înțele
gător și solidar de care au dat 
dovadă muncitorii minieri din Va
lea-Jiului tu opera de ajutorarea 
regiunilor bântuite da secetă.

Productla a 
ritm fl refa-

elan viguros

Constituirea comitetului 
\^oentru ajutorarea regiunilor 
bântuite de secetă la Petroșani

In seara zilei de 8 Oct a. c. 
a avut ioc In sala de conferințe 
a primăriei din Petroșani, o șe
dință In cadrul căreia s’a con
stituit comitetul comunal pentru 
ajutorarea regiunilor bântuite de 
secetă.

La această șediață au partici
pat reprezentanții autorităților lo
cale, bisericii, școalel, organiza
țiilor politice, muncitorești, patri
otice șl profeslona'e din locali
tate.

După deschiderea ședinței s’a 
luat la dls’uțle pianul de acțiune 
pentru ajutorarea regiunilor bân
tuite de secetă, cău'ând soluția 
favorabilă cazării copiilor moldo
veni, repartizați orașului Petro
șani. S’a hotărî! trimiterea unul 
număr de echipe pe teren, pentru 
efeatuarea înssrlerll familiilor do
ritoare de a primi pentru găzdu
ire câte un c >pll evacuat, sau

Miercuri 16 Oct. a. c. 
la orele 21, Ta sala 
Teatrului Camunal 

se va juca

Al 8-lea păcat
Comedie In 4 acte 

De T. Rsjstsjcu șl Jt, FleriKU, 
In rolurile principale:

G. Cipriin, Joujou Pavelesca 
sl loa Aurel Maielesci.

Bilete la Agsețla .Informilor*.

La apelul și îndemnul patriotic 
pe care guvernul Dr. Petru Oro- 
za l-a făcut către toți oamenii de 
bine ai acestei țări de a da din 
prisosul lor și celor pe cari seceta 
i-a sortit foametei, minerii — din 
Valea-Jiului au răspuns cu un 
entuziasm patriotic vrednic de 
toată admirația.

Din rodul luptei aspre pe care 
natura muncii m'nere li-o Impu
ne, el au dăruit cu mullă bună 
voință șl celora dela cari vitregia 
naturii a răpit siguranța zilei de 
mâ ne.

Argsjamentele luate de minerii 
din Valea J ului pentru ajutorarea 
milioanelor de victime ale sacetei 
ilustrează puternicul lor si nț pa 
triotlc Astfel minerii din centrele 
Petroșari șl Lonea au cons’mțlt 
să dea nu numai patru ore lonir cât 
II se solicitase — cl opt ore șl 
100 Kg. cărbuni Minerii din Lu- 
penl s’au t iscris cu opt ore Iar 
cel din Aalnoass șl Vulcan cu 
patru ore șl 1CO kg. cărbuni.

Actele de solidaritate ale mi
nerilor d<a 
mulțl expuși (carnețel, frigului șl 
mizerei vorbesc dd*  sne, dir 
ele pot servi și de exemplu celor 
care încă stau indiferenți față de 
nenorocirea frațî’or noștiil din 
cele 16 județe bântuite de secetă.

PLEȘU

Val« a-Jiului cu cei

de a contribui materialicește la 
întreținerea copiilor în căminul 
de zl ce urmează a lua ființă în 
acest scop.

A urmat constituirea comitetu
lui de conducere care a fost alee 
după cum urmiază :

Președinte părt Mlclca, vice
președinte d-aa Orlgorescu, se
cretar tor. Haiduc, casier d-l 
Austerlitz, contabil d-l Clcăreano, 
ceczsrl i d-nli Pasaltescu, părt. 
Mozlc Rangheus.

a apArut 
CONTEMPORANUL Nr. 4.

Al IV-lea numărfal săptămâna
lului .Contemporanul*  prezintă 
cititorilor ua bogat material poli
tic, social șl cultural. Numeroase 
articole documentate reportigll, 
esseurl, poezii șl proză oferă o 
lectură substanțială.

Din sumar reținem; O Intere- 
sintă propunere pentru soluțio
narea problemei condiției umane 
a scriitorilor șl artiști or : un arti
col de G. Bacovla Intitulat .Ar
tistul nu p< ate rămâne departe de 
om” Desartea de Maurlcc Thorez: 
Criza culturii rmâneștl dc N. 
Moraru: Conferirța de Pace lu
crează reportai telegrafic dela Pa
ris de Cristlaa Luta : 10 ani dela 
moartea Iul Bcguxn Amnaru de 
Eugen Jebsleanu: Dela Versslles

FEMEI!
Blocul Partidelor 

Democrate 
vă asigură protecția 
mamei și a copilului

votați soarele

Semnul B. P. D. 
în alegeri

IO

Cultura *i  arta în slujba 
poporului

Urmare din pae. 1- —

răș delegat la conferință. Ecosl 
acestor cuvinte a vibrat în sa>ă 
până la terminarea lucrărilor.

Da, tei vom da I Șl vom avsa 
de dat mult, acestui popor înse
tat după evitară șl frasies. Avem 
de astupat vuite goluri în aceas
tă privință.

Trebue aill iatâi să lichidăm 
analfabetismul, cire mrri stărie 
ca o pată rsfiorsă asupra noas
tră.

Iar la al dvika rând, trebue 
să reeducăm o bună parte din 
populara naastră, căreia aal dea- 
răndul l-a fest insuflată, otrava 
fascistă, ră facem să dispară ura 
dlatre popoare pregătind ua te
ren prielnic pentru consolidarea 
regimului de zdevă-ată democra
ție.

Să tamulțlru echipele de tea
tru popular, să împânzim țara cu 
aerate eih pe, pentru M întregul 
popor să ee poată bucura din 
plin de acest bun cate pâsă cri 
era accts&ll numai pentru o ola- 
să de pilvlkglațl, de care se pu- 

la Nlirenberg de O. Macoveecu; 
De Oiulle de D. 1 Su lilanu; De 
vorbă cu Vlsdlmlr Nazov, preșe
dintele Adunării populare a Rc- 
pub Iccl Federative Croate de Ml- 
ron R Para»ch'v! s:u; O lbrăf- 
leanu, de I. Vitncr; O „Istorie a 
literaturii române” obiervantlsfă 
de Dan Petraștncu ; M m nt de 
seară de Cicerone Teodorescu; 
Scrisoare deschisă d Iul Tu dor 
Arj>hezl de Al. I Ștefănescu ; Pro
blema utilizării potențialului Insta- 
l-t al Industriei gr» Ic de Ir g. N. 
Korcloskl; In umbra spânzurătorii 
nuvelă de Jullur Fudk etc.

Mal semscază : | F. Alexan- 
drov, Tudor Asdrekacu, C Cosa 
tsntin, M-rin Dlm’, Sllvlan losl- 
fescu, G. Ivașcu, Eugee Schlkru, 
M hali Ssva.

Dssene: Mlrcsa Alfantl. Florlca 
Cordescu, Edms, Ioana Grlgo- 
reeca, Mariana Pătrașcu.

Organizarea tlneretnlifi moncitoF 
\ moldovenesc
La Urlnrle de Fier din Huae- 

doira — fa ulb’ma vreme s’au 
&sgs|at jpesle 800 de moldoveni, 
ia majoritate tineri goniți de spec
trul foametei, ce s’a abătut asu
pra Moldovei în vreme a doi ani 
de secelă,

Lăsaț! ta voia scartcl, tinerii 
au iadurat o mulțime de gieu- 
tăjl șl lipsuri.

Datorită insă Inteivențid pe 
lângă Direcțiunea Uzinelor, a or-

Manca voluntară a Tineretului 
-^Progresist din Valea-Jiului

Va Lonea, o ech’pâ de opt vagoane de lemne dela__Lonea, o ech’pâ de opt vagoane 
tineri progresiști au muncii vo
luntar fa transportarea a 72

tea bacara asmal o miră de 
îmbuibați.

Io al’ă ordice de "idsl soufc- 
rlața a găsit necesară o di mal 
strânsă apropiere a oamea lor 
cultsrti de popor. Pe viitor, scrii
torii vor deaarie ssfsrlsțsle, fră 
mâotările, necazurile șl bucartlie 
poporalei, al eamtflllor de jos 
als oamenllcr masați. Pictorii v >r 
imortaliza pe pânzele cJor scene 
întruchipând viața oamaallor m Mi
di din bbrlei șl do pe ogoare, 
lupta pentru pământ șl libertate. 
Poeții vor cânta împreenă cu 
frumusețile naturii și lupta popo
rului pentru pâlse și libertate, 
compozitorii vor compune opere 
pentrw popor, actorii vor jaca 
pentru mas»la largi p pulare iar 
ziariștii prin penele lor assuțit-’ 
vor duce zl de zl lapta pentru 
educarea poporalul Ltr’un spirit 
eăsăt s, îadnimându-1 pe adevă
ratele căi democrate șl veghind 
la păstrarea șl adâncirea I bertă- 
ților câștigate.
Strâss uniți în jurul Confrderațlei 
Generale a Muncii șl a guvernu
lui democrat Dr. Petru Groza, 
artiștii, scriitorii șl ziariștii din 
Româala pășesc fericiți alături de 
frați: lor muncitul manuali pe 
drumul democrației și al progre
sului care le asigură largi poii- 
b lltăți de desvoltare și perspec
tivei unei vieți mal bune.

Primăria orașului de reșed. Deva 
Nr. 4984-8 Oct. 1946.

COMUNICAT
Se aduce la cunoșt nță că până 

la noul dispozițlutli otice colectări 
Oe cartofi, ceapă, varză șl zarza
vaturi, sunt cu desăvârșite Inter
zise.

Orice aprobări data tn acest 
scop de căke Oficiul Economic 
județean, s anulează,

Primar: ss Gostiann. 
Secretar: as llraaluc.

De vânxsrfl:
Una cassil de fler Marca 
Gcereken-Bremrjn. Infor
mații h Administrația 
,7«ori Noi*.

Coiful tineretului

dela U. F. H.
ginlzației loiale a Tineretului 
Progresist, iipiurlle au fost ta 
parte înlăturate, iar în ziua de 6 
Octombrie a. c. tinerii au trecut 
la organizare în organizația Ti
neretului Progresist.

La adunarea ce a avut loc Ia 
data de mai sus, a fost ales ur
mători.! comitet de

Năatăiescu Gh. Zus Niculcr 
Ciăilm Ioan Ungureaau Gb. 
Crăciun A'ex.

conducere:

dela de
pozit, in mina Nr. 3, a cârd 
producție era simțitor st'nghe 
ritâ, din cauza lipsei de ma
terial lemnos.

La Petroșani, in ziua 
28 Septemvrie o ectripă 
10 tineri, s’a deplasat 
muntele Parângul unde a 
parat și amenajat cabana 

avariată de un Incen-

de 
de 
re 

re 
de

iar nâ, 
diu.

La 
zl un 
lucrat 
nai, pentru Instalarea con
ductei de apă dela Petrila la 
Lonea

Sunt fapte realizate din 
propria lor inițiativă, 
vin să 
seratul 
de a d 
nlre In

Petrila (of In aceeași 
grup de 17 tineri a 
la construirea unui ca

care 
ne arate că astăzi tt- 

e s t e conștient 
e v ă r a t a lui me- 
RomSala democrată.

Tineretul plugiresc
Ase organizează
\ Yț ziua de 2 Octombrie 

a^cvnt loc f« comuna Bila 
de Criș adunarea tineretului 
Plagâresc din plasa cu a 
celaș nume.

Cu aceaitd ocazie s’a a- 
les șl Comitetul de 
cere pe plasă după 
meazâ:

Secretar, Tomuș
Resp organiz. Căra Ion. 

, cadre Castor Nic.
Supleanți: Vraciu Zaha 

rie, Florea Auica,

Con da 
cum ur-

Andrei.

Severa reprimare
a speculai
— Urmare din pat. 1, —

lor marțiale. Procesul de compe- 
tlnța curților marțiale, vor fl tre
cute Instanțelor ordinare conform 
legilor tn vigoare.

In sfârșit, după încheerea lu
crărilor conferinței dala Paris în 
legătură cu uleia știri din Ar
deal tn special din Ardealul de 
Nord, pentru împăcarea deplini 
a spiritelor vom vani cu o largi 
amnistie menită să tănsădulaeoă 
rial vechi șl noi șl să aducă tn 
multe cămine liniștea șl mulțu
mirea.
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VIAȚA POLITICA
Desființarea Senatului, 

o victorie a democrației
Senatal, această Instituție arc- 

hatcă, va rămâne tn curând o 
amintire tristă a trecutului și va 
trece desigur cu timpul tn împă
răția uitării. Franța, Italia, Ce
hoslovacia, Bulgaria, Iugoslavia 
șl Polonia au dărâmat acest e- 
diftclu Inutil, ba ch'ar dăunător 
Intereselor națiunii.

Prin noul regim electoral a 
tinerii noastre demotrațit șl Ro
mânia s’a tncedrat tn rândul po
pea ’elor hotd'âte si pășească pe 
oalea progresului, pe dramul fi
resc al unei democrații reale, des
ființând senatal.

In regimurile electorale „Isto
rice" apuse, sistemul nostru par
lamentar era bicameral adică In- 
temtiat pi 2 camere, pe senat șl 
oamera deputațllor.

Existența senatului era expli
cată ca o garanție împotriva 
„anarhiei". Senatorii erau aleși 
prin vot restrâns dela vârsta de 
40 ani șl r.umal 111 din numărul 
total de t53. Restal erau sena
tori de drept, lată bunăoară 
componența setatului ta celace 
privește senatorii de drept; tn a- 
nul 1931:

39 Ittlțl pretați,
79 avocațl (printre cari foști 

miniștrii)
16 proprietari funciari,
18 Industriași șl mart bancheri. 
Prin însăși a’edlutrea sa sena

tul „corpul matur" era reacționar 
șl conservator. Reacționar prin 
componența sa, marii industriași 
marii banchirl șl tlug'le prea 
pltcate ale acestora. Ca toții ve- 
ghlau la propriile lor Interese e- 
gotste de clică șl desconsiderau 
cu bună știință nevoile pop arului 
pe care tl disprețu>au șl de care 
se temeau. Prin etatea lor îna
intată tl erau conservatori inîn- 
țeletul rău al actslul cuvânt, în
trucât erau anchdetațl în Ideltn- 
veehlte șl complect llpsfl de slm- 
țal noului, a simțului dt înțele
gere psntra tot cedce înseamnă 
progres! Dacă din întâmplare 
cameia deputațllor vota o lege 
care privilegia poporul, senatul 
respingea această lege fiindcă ea 
contravenea desigur Intereselor 
lor personale sau de clică. Sena
tul nu o aproba Iar legea nu a- 
vea putere.

Singura meslre a senatului era 
deci să frâneze orice avânt a ca
merei deputațllor în slufba In
tereselor poporului.

Senatu’ era locul cel mai ni
merit pentru siesta senatorilor 
taharlsIȚ, locul cel mal nimerit 
pentru a drrml bine, tn schimbul 
unor diurne foarte grase. Prin 
însăși f aptul că mal bine de 50Pț„ 
dltt senatori erau numiți șl nu 
aleși, această Instituție constituia 
o flagrantă încălțare a princi
piilor democrate / însăși un re
prezentant de frunte al parlldu- 
lut națio al țărănesc decedatul 
ministru Vtrg.l Madgtaru s’a pro
nunțat pentru Inutilitatea acestui 
„corp matur", motivând că cea 
mal bună garanție împotriva a- 
narh'el este camera deputațllor.

Cu atât mal mult, viitoarea 
otimtră a deputațllor, va pune 

stavilă oricărei anarhll prin în
săși caracterul ei real de {repre
zentanță națională, fiindcă aleșii 
vor reprezesta Îritr'adsvâr po
poral, deoarece în viitorul par
lament al țării vor fl reprezen
tat» toate categ aride sociale st 
mal ales muncitorii șt țaranlt 
care erau complectamente absenți 
în parlamentul de sub regimurile 
„Istorice" de mult răposate și as
fințite.

Sub semnul soarelui strălucitor 
al tinerel democrații românești 
strâns unită într’an bloc vlgaros 
— Blocul Partidelor D-mocrats— 
România s’a eliberat de un coșmar 
de un vis urât cart era tenatui^

Țara noastră ss îndreaptă cu 
pași s'gurl spre un viitor mal 
luminos, mal însorii pentru bi
nele întregului popor!

Dr. Almcly

Echipe culturale ale BPD. la sate
7^ Io ziua do 29 Septemvrie a. c. 
ecnlpa culturali a B.P.D. din Ha
țeg, s’a deplasat Io ccmuna Na
ist* * unda a dat o reprezentație 
teatrală, muncitorilor mineri aflsți 
ia coneedlu dt odlhaă la caste
lul din comună.

Remânla va plăti compensații 
în proporție do 75°/0 proprietari
lor do bunuri aliate din România 
pentru pagubele pricinuite de 
război.

Națiunile Unite urmează aă se 
bucure de tratamentul națiunii 
celei mal favoiizate timp de 18 
luni dela lacheerea tratatului de 
pace pe o bază de reciprocitate.

*
PARiS, 11, (Agerpres) La Le

gația României din Paris a avut 
loc un dejun la care au participat 
printre alțU Leon Blum, Jaques 
Duclos, Aodre Coilin, general Ca- 
trofx precum șl alte numeroase 
peraonalllă|l din lumea politică șl 
culturală francezi. Delegația ro
mână la conferința de pace a foat 
reprezentată prin d. Ghiorghe Tă- 
tărescu, Ș'tfan Voltec, tov. Ghîor- 
ghlu-Dej, R. Franasovlci si Stoilov.

Au participat atât muncitorii 
cât fi p*pula(ia  comunei.

Tratatul de Pace cu România
(Uruare din pagina l-a)

SPORT
România—JugoBlavia 

2:1 (2:1)

Vineri 11 Oct. s’a dispu
tat în cadrul Balcaniadei cel 
mal larț match al competiției, 
Intre Românla-Jugoslavia.

Peste așteptările noastre 
echipa Rcmlnlei după un joc 
dinamic a d topul dejugoslavla 
cu 2 1 la pauză același scor. 
Punctele au fost marcate de 
Reuter și Fabian II.

Deschiderea
Cisei Aligitorilul la Rainana

Dj mistică, 6 Ozt. a. c a avut 
Ioc la Aalnoasa în prezenta unui 
mare număr de participant' — mi
neri, funcționari, reprezentanții 
org. politice ți autoritățile locale — 
deschiderea casei alegătorului.

Solem alt stea a începat prin ofi
cierea serviciului divin, după care 
preotul lacob a vorbit despre „de
mocrație, chtaișla păcii ți a pro
gresului-, iar preot Tralan a expli
cat roiul „Casei alegătorului*  în 
campania electorală. In taehslere 
a vorbit D-l Periaa notarul co
munei, care a arătat știrea deo
sebire Intre pseudo-demosratla 
„Istorisllor*  fl democrația reală 
instaurată la 6 Martie 1945 ți 
a reliefat marile realizări ale gu
vernului dr. Petru Groza.

La sfârșit participant!! au vizi
tat Casa Alegătorului frumos or
namentată cu lozinci democratice 
fi dotată cu cărți ți brojurl de 
prepigandă.

La amenajarea casei au contri
buit dl Perian rotarul comunei, 
tov. Nireșteanu responsabilul sec
ției de propagandă a B, P. D. ți 
conducerea minei Anlnoasa cart 
a pus la dispoziție localul.

C DastOlu.

Pitea cu caracter social x fă
cut o profundă Impresie asupra 
asistenței.

La plecare atât muncitorii cât 
șl populația au manifestat căldu
ros pentru guvern, ruglndgcchlpa 
să i mal viziteze.

• PARIS. — Șeful dele
gației române la conferința 
de pace, d. Tăfărescu, ■ 
avut Joi o lungă întrevedere 
cu d. Spaak.

Vlnovrți
Urmare dla pag. l-a

muncitori fl ucenici români, când 
edlctau acele kgl de tris'ă amin
tire, sau când propagau fascismul 
în orice împrejurare, — în cali
tatea ce o dețineau.

Nu, Poporul român nu poate 
să uite toate acestea. Șl nu poate 
să uite că în spatele lor au stat 
„șefii*  lor|Maniu și Brătlanu.

Poporul romțân nu poate să 
uite nici faptul că tot trădărilor 
acestor „tachnlcleni*,  ți celor ce-1 
susțin, se datorefte sltuafa grea 
creiată României li Conferința de 
Pace dela Paris, prin clauzele 
economice ale tratatului de pace.

Nici jalea, mizeria fl lipsurile 
apăsătoare mojtenlte dela el fl 
nici mormintele presărate la tot 
paiul, nu pot fl uitate de nimeni'

Iată pentrucc, sentința dată de 
Curtea Criminală, a f ,Bt cea pa 
care o ațkpta întregul popor.

A fost o sentință dreaptă fl pe 
deplin meritată, țl.'ața|cnm ros
tesc actsh de acuzare șl cum 
ftie întregal popor, ei s’au 
ficat vinovat! da pragăWrea, du
cerea ți sua|lrwrM războiului crl- 
mlul a Iul Antonsscu, de lnfeu- 
darea economiei n raatre Qerma- 
niel lui Hltler.

VIAȚA ECONOMICĂ

Promulgarea legii 
degrevărilor fiscale 
Dispozițiile principale

In Mon. Of. de eri a apărut 
textul dccretului-lege prin care se 
acordă însemnate degrevări fis
cale la numeroase categorii de 
contrabnabill a căror capacitate 
de plată a fost redusă în urma 
secetei, care a afectat atât de se
rios producția, cât și a stagnării 
înregistrată în ultimul timp în 
afacerile comerciale și paofesio- 
nale, făcând necesară o adaptare 
a sarcinilor fiscale la realitățile 
economice actuale.

Cităm din măsurile prevăzute 
de acest decret-lege: reducerea 
generală cu 40 la sută a valorii 
locative a terenurilor arabile, fft- 
nețurl, izlazuri și grădini de pomi 
fructiferi; înlocuirea actoalei cote 
de impozit agricol de 28 la sută 
cu cote progresive începând dela 
20 Ia sută, cari ușurează situația 
micilor p/oprietăjl: degrevări spe
ciale pentru proprietăț le de sub 
3 ba. la șes șl sub 4 hi. la deal; 
reducerea impozitului agricol în 
regiunile grav iov.te de secetă, în

Calificarea 
profesională a ucenicilor

Se întocmește un nou proect de lege

Comisia de legislație a Ministe
rului Muncii a continuat desba- 
terile asupra proectului de decret 
lege privitor Ia calificarea pro
fesională.

Au fost luate în discuție pre
vederile referitoare la stagiul de 
ucenicie, orgsnizâidu se normele 
de îndrumare a tineretului către 
profesiuni astfel încât alegerea 
unei meserii să fie făcută avân- 
du-se în vedere atât aptitudinile 
individuale,cât și necesitățile pre
zente și de viitor pe care le oferă 
plata muncii. S’au coordonat în 
acest scop atât preocupările psiho- 
tehnice ale învățătorilor dela șco

Vom livra energie electrlcS 
Bulgariei

SOFIA II (Agerpres) A- 
gențla telegrafică bulgară 
transmite:

Directorul general al elec
trificării In Bu'garla dl ing. 
Calburov care s’a Intois de 
câteva zile din București a 
declarat reprezentanților pre

Conferință interministerială 
fn legături cu negocierile 
economice dela Moscova

BUCUREȘTI. 9. (Agerpres) 
La Ministrul de ladustrie șl Co
merț, a svuî loc o conferință In
terministerială prezidată de dl. 
ministru P. Bajan. Au luat patte 
d-nll Tudor Iones:u ministrul 
Minelor șl petrolului, D. Șchiopul 
comisarul gineral r-l prețurilor, 
Mlreea Solacolu comisarul gene
ral al comerțului exterior, Al. 
Alexandrini subsecretar de Stat 

raport cu reducerea producției, și 
care, atunci când este de peste 
75 la sută, conduce la scutire to
tală ; reducerea cotelor progresive 
da impozit elementar aplicabile 
veniturilor din comerț, industrie 
meserii și profesiuni, astfel ca 
veniturile mici să obțină cele mal 
mari degrevări.

Proectu! mai cuprinde și alte 
măsuri destinate să ușureze obli
gațiunile fiscale ale contribuabili
lor, cum ar fl ridicarea dela două 
milioane la șase milioane lei a 
plafonului până la care tinerea de 
registre nu-i necesară, ridicarea 
până la 40 milioane a plafonului 
de impozit până la care se pot 
ob{lne revizuiri pe cale admi- 
nfs'rativă, etc.

Pe de altă parte, în baza co
mandamentului de justiție fiscală, 
decretul-iege mai prevede, că Im
pozitele asupra beneficiilor de 
război plătite cu întârziere sau 
pe cale a fi constatate, vor fi 
adaptate la evoluția preturilor din 
timpui de întârziere, 

lile normale cât și atribuțiile or
ganelor de resort ale Ministerului 
Muncii.

Au fost propuse norme privind 
capacitatea patronilor de a angija 
ucenici, precum șl stabilirea nu
mărului de ucenici ce urmează a 
fi utilizat de diverse categorii de 
întreprinderi.

Deasemenea, s’au preconizat 
măsuri pentru stabilirea precisă 
a condițluollor în care ucenicii 
vor primi pregătirea profesională, 
cât șl condițiile de trai, atât în 
ceeace privește partea ce cade în 
sarcina patronilor cât ți aceea ce 
revine Ministerului Muncii.

sei că a încheiat o convenție 
pentru livrarea din partea Ro
mâniei a 3000 kw. energie 
electrică anual. Aceste livrări 
se vor mări In fiecare an In 
așa fel ca în anul 1955 să 
ajungă cifra de 10.000 
kw. anual.

la finanțe, I. G. Miurer subse
cretar de stat la comunicații etc.

S’au luat în discuție diferite 
probleme în legătură cu negocie
rile dela Moscova.

Citiți șl rAspândlțl

ziarul .ZOdi HOI*
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MOLOTOV
apără independența României

NEVINOVAT!!
La desbaterea tratatului cu Ro

mânia luând cuvântul după d. Bevin 
Vleceslav Molotov, ministrul de 
externe sovietic fi ștf al delega
ției sovietice, a Inaeput prin a 
arăta că unul din principalele lu
cruri ce aL ieșit ia Iveală din des
baterea cu privire la Dunăre, a 
fost .dorința de a rezolva pro
blema Dunării tn tratatele de pace 
cu foștii sateliți al Oermznlel prin 
diklate Impuse țărilor învinse.

Dar unit dintre aceia cari cer 
stăruitor stabilirea unui nou re
gim dunărean deu impresia că 
dictează ță dor aliate ordina in 
ce privește Dunărea lor autchtonă, 
ordine care să Ie acgrjeze.

Această unilaterală lipsă de 
obiectivitate poate fi văzută și in 
felul tn care este ridicată acum 
problema dunăreană*.

Imprimeria județ'I Hunedoara Deva 818—1946.

Molotov a descria mecanismul 
fixat cu privire la Dunăre acum 
90 de ani ca ,o politică tipic Im
perialistă a secolului al XlX-l»a*.

BULETIN, EXTERN
„AGERPPE1“

PARIS II (Radio) Ședința 
plenară de azJ dimineață a 
Conferinței de Pace a început 
la orele 9,30 luându-se In 
discute (ratatul de pace cu 
Bulgaria.

KIEV, 11 (Agerpres) Tais 
transmite: Primul ministru al 
republicii poloneze Osubka 
Mort vi kl a sosit astăzi In 
{•calitate împreună cu mini
strul polonez al apărării, ma
reșalul Rola Zalerjkl.

B BELORAD, II Cam
pania electorală a început 
tn Croația. Namlrea candl- 
daț lor Dentru adunarea le
gislativă a început deja. 
Alegătorii din 5 sectoare ale 
arașulai Zag'eb au propus 
candidatura mareșalului Tito
| După o știre din Jugo- 

slavla, guvernul llto a u- 
torizat ca In Vulea Timo- 
cului să apară un ziar al 
românilor așezați acolo. 
Ziarul se va numi .Oralul 
nostru*  și va fi Imnrlmat 
cu Iile re clrlilce.
• Președintele Trurran a 

a hnt nțat Jo’, că Intenționea
ză să țină o cuvântare In 
adanarea generală a Națiuni
lor Unite In cadrul șcdlrfel 
dela 23 Octombrie.
• PARIS, 11. In cadrul unei 

carenrril și în prrzenfa delega- 
tilor României la Co ferlr (a de 
Pace ’n frunte cu Gh ori.hlu-Dej, 
Voltec ți Frenssnvici șl por ta
lul kgiți'l în frunte cu d. Stal- 
lov, d. Glmrghe Tătăr'scu ș ful 
delegației româno șl ministrul 8- 
facerllor externe a rrmt» tn nu- 
meh- M. S R'g lui M1HAI I. șl 
d'ul Dr. Petru Orc za, d nel E’er a 
Văcâr «iu ordinul .Coroana Ro
mâniei*  în g ad de mare cruce 
cu pri'rJul împlinirii a 50 ani în 
st jba proprgnndel r mâ: ești tn 
Franța.

„Dică avem cu adevărat de 
gând să renunțăm la imperialis
mul sec, al XlX-Iea, de ce tre- 
bue să ne agățăm de asemenea 
supraviețuiri ca acestea ale Impe
rialismului*.

NI se oferă acum un nou pro
gram — acela al eg»il1ății de po
sibilități. Dar dacă vrem să vor
bim de egalitate de drepturi și 
posibilități pentru state, în ce pri
vește căile de apă, să vorbim 
despre ele înfr’tn fel drept și 
cinstit.

Dunărea nu este singura cale 
de apă internațională.

Să vorbim deast menea de pildă 
șl despre Canalul Suez sau des- 
p e Canalul Panama, în care sunt 
interesate un mare număr de țări.

Daci acordați egalitate de pc- 
slb litățl în Ramfin'a, Bulgaria șl 
Jugoslavia, de pildă ce se va a- 
lege din Industriile Ier?

Ele pot toate să fie cumpărate 
fcarte ușor da capitalul Nord- 
American în scurt timp șl apoi 
si devină proprietatea capitalului 
Nord-Amerlcan.

Am putea să trăim pentru a 
ajvnge Ia momentul etnd, deși 
trilnd acasă, îa țara noastră do 
baștină, vom auzi limba engleză 
sau americană, ori de cât ori 
deschidem radlc-ul.

Dacă ținem seamă de această 
situație, outem or» crede că dată 
vcm lăsa țările aici să se la la 
întrecere în mnd liber cu S'atele 
Unite șl cu Anglia, ele vor fi în

Elemente fasciste din Italia 
ataci populat a pașnică
ROMA, 11 (Agerpresi), Tjsi 

trrn'mlte: la conformii; te cu ști
rile date din ziarele dla Rom», o 
Intcrveațle armată a elementelor 
italo-fasciste a avut loc la data 
de 6 Oct. It Gorizla.

Ziarul Rome Dai y American a 
anunțat că bandsle de gacxfiterl 
au atacat cu g enade o proce

Congresul Federal el Democrate 
Internaționale al Femeilor

MOSCOVA, 11 (Agerpres) 
Tass transmite:

Ședința comitetului executiv 
al Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor a fost 
deschisă »zl la Moscova. La 
deschiderea ședințe», preșe
dinta Federației d na Eugenia 
Cotton a spus:

„S”nt mândră și fericită

Prr cejul ci minaliior de război japonezi
TOKIO, 11 (Agerpres) 

Tass transmite:
La ședința de eii dlm. a 

Tribun- lutul Militar Int< rna- 
țtonal din T klo, procurorul 
Un unii S vlt tice G<>Iuiskl a 
rostit un discurs în care a 
rezumat o parte din acuza
țiile referi’oare Ia r-grcslunea 

măsură să ducă o politică Inde
pendentă? Ele vor trăi concurât- 
di'-se una pa alta.

In actuala situație, egalitatea de 
posibilități nu însemnează egali
tate, ci o poziție economică în 
care capitaliștii ar putea să dt- 
viră tăpânii unor state întregi.

D. V. M. MOLOTOV
conducându-le prin metoda de
mocraților dolarului.

Acesta este motivul pentru csre 
trebue să avem grijă ca ■ hestiu- 
nea Durărli să nu fie rezolvată în 
grabă.

Pentrucă eineva are msl mulți 
dolari sau mai multe lire sterline, 
el cu este îndreptățit să dicteze 
voința sa sau să dea ordine ță
rilor îrvlnse șl aliate*.

După aceasta, ședința a fost 
ridicată, cea urmJtosr*  fllt-d pen
tru Joi la ora 21.

siune («stivă orgaalzată tu oca
zia secerișului eu aatorluțla tru
pelor de ocupație amcrleaSe șl 
sub auspiciile (Jelanii Antifasciste 
Itato-slovene.

Fasciștii au aruncat în aer li
niile ferate șl au provorat dera
ierea unui tren care aducea din 
oraș parrîclpaațl la serbarea 
popula-ă.

să dese h d ședința comitetu
lui executiv al Federației 
noastre In însăși Inima aces
tei (ârl care a jucat un rol 
dec'slv în victoria asupra 
ffcs;ijmului șl?care acum șl-a 
dedicat întreaga act’vitate 
pentru st; b'llres unei p ă cji 
juste.*  

j poneză împotriva Uniunii 
Sovietice. Procurorul a dbit 
fapte caracteristice sie agre
siunii japoneze împotriva U- 
niurill Sovietice din timpul 
când tineretul Imperialist ja
ponez începuse să se întă
rească și să «tace Rusia.

După zece luni ți jumătate de 
desbaterl, Tribunalul Internațio
nal din Niirenbwg șl-a spui ver
dictul. ta acest prețics ți înde
lungat timp s’au produs — în 
fața judecătorilor cele mai zdro 
bitoare dovezi, fapte concrete, ar
gumente șl paraarguireote, asa- 
pra uneltirilor mârșave de conspi
rație, complot șl de crimă, cofiț a 
umanității, ale celer mii sinistre 
și grețoasa figuri din antologia 
politică ale nazismului german, ca 
principali criminali de război.

Crimele mârșave săvârșite de 
clica de criminali hitlsrlștl, cari 
au inundat cu valuri de sârge 
vaste teritorii, au provocat — 
îotr’un mod nemai văzut de săl
batic — 'moartea a milioane de 
oameni nevinovat’, au distrus va
lori culturale de ceevaloat. .Noua 
ordine*  în ,numele căruia au pro
vocat dejjsirip, a’a transformat 
într’o lume de asasinate, de tor
tură și exterminare.

In pofta lor nebună șl sălba
tică de a acapara teritorii străi
ne, în egoismul și vanitatea lor 
specifică spiritului bolrăvielos 
prisie de a domina lume», au 
provocat un dezastru aducător de 
nemaivăzute șl nemaiauzite ne
norociri.

Dacă toate aceste fapte crimi
nale, așa cum au fost ele depă
nate îd fața Tribunalului dela 
Farenbtrf, ar fi siatetizate ffi- 
ti’un uriaș volum și tipărit în 
toata limbile lumii, ar da poslbl- 
tlta.fea tuturor popoarelor — mi
lioanelor de .oameni simpli*,  
conștienți șl muncitori, — să se 
edifice asupra adevăratelor inten
ții, ’1 se convingă de dinții tă- 
ioșl al ambițiilor germane-hitle- 
rlste.

Fă/ând această leetură și ata- 
llzâncf sentința pronunțată asupra 
principalilor criminali de răz- 
bolu naziști, opinia publică mon
dială șl darnică de pace șl liber- 
tita, ar judeca șl cred că ar pro
nunța o sentință mai necruțltoE- 
re, mal neîngăduitosre, dar mai 
justă și mal dreaptă, Sentința 
.oamenilor simplii*  — eum l-a 
numit Chur. h’l — ar fi mal con
ta rră cu dorința araătcare șl u- 
nlcă a tuturor popoarelor iubi
toare de pace, ar concorda eu 
hotărklle dela Yalt», privitor la 
necesitatea democratizării Ger
manici, ca o coodlțlune absolută 
In vederea creerll unei păci du
ri bile șl luate, între popoare.

Nu acesta a fost însă sensul 
șl cosțlnutul sentinței pronunțată 
de Trib< naiul Internațional dela 
Niirenberg.

Sentința condamnă efectele, 
fără să caute măcar tă sc adân
cească în cat ze, să llihldeze 
cauzele, să d Strugă răul din ră- 
dăc’nă. Ca o contrcluță a aces
tei ronctpțll greșite, Sehaiht, von 
Papcn și Fittr he, au fost achi
tați. Nkl g vernu) lillîerlst Ger- 
mrv, haitul Comandaassnt al 
Armatei, șl Batsllonele d naa't 
S. A. nu au f >st de. tarate, ca 
organizații criminale.

D'. Stha Iii, cure a ta t «el 
mai leprezenlatlv exponent al 
in r»l fin »«țe, al trusturilor mo
no 'ollste germsne, r mvl de le

gătură latre Hltlsr șl marile trus- 
tari imperialista germane, prii 
care partidul sazrst a obținal 
foudfirl uriaș», pregătiad calea 
voalrii >a putere a Iul Hltler. Uta 
alt factor, o altă eatzi, care a 
determinat lovitura nazittilor îa 
Germania, a foit ajutorat masiv 
șl total ai martlor proprietari, al 
.juakerl*-  ilor, cari i «prezentata 
rămășiței*  hudaiirmulnl Oermafc 
șl cari au fiaanțat nazismal, l-at 
ajutat din toate puterile. Cea mai 
reprezentativă fgară a acestei 
tagme a fost, v«n Papen.

— Acești doi oameil, Schacist 
și von Papee, sinistre figuri cri
minale, îuați ta ansamblu, au fosă 
una din cauzele determinante, 
ale nenorocirilor lbătute asupri 
lumii întregi.

Cu toate astea, Tribunalal dela 
Mi-nberg, l a achitat. Nu au foal 
găsiți vinovății Scha^ht și von 
Papeo, nevirovațl | Nevipovațl, 
ca doi miri, ca doi noul născuțl, 
«urați șl einstlți (fie la ei acolo). 
Tribunalul dtla, N&nberg, le-X 
eliberat certificate de mo alitate.

Că sentința de arhitare nu a 
foit luată în unanimitate, nu are 
Importanță. Protestul judecăto; ci
lul Scvletfe șl chiar regretul — 
deși p’atonlc — al judecătorului 
amerlcaD, nu contează. Ceiace 
este important, e că Schaeht, adiaă 
dl S hacht șl dl von Papen, au 
fost achitat*.  Germanii fascismu
lui, microbii hltterismulul, vor 
trăi. Vor trăi și se vor înmn’țl, 
spre binele și spre bucuria acelei 
părți a omenirii, care caută nod 
în papură, a primitorilor în ape 
tulburi, earl caută să mențină, 
prin diferite colțuri ale gl< bulnî, 
noi focare de agitați*,  de frămân
tări, pentru a pă3tr« cauze v zid 
și să creeze cauze noi, în vederea 
obținerii aceluiaș efect: un nou 
războfu mondii).

(Va urmai
Vlrglt Batarin
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BUCUREȘTI H. Dl Dr. 
Medekovct ambasadorul Jo 
goslavlel In România a ofe
rii erl dupi amiază un dejun 
la care au participat d-nlt 
Dr. Petru Groza prețedlnfet» 
consiliului de miniștri, tov. 
Techarl Georgescu ministrul 
de Interne, dl ministru Al. 
Alexandrini, tov. Em Bodni- 
raș, dl I. Krauss t'lmis exlra- 
ordlnar al Cehoslovaciei, Teo
dor Weng’erov Ins. cu afa
ceri al Polonld, lacovlev, con
silier la ambasada sovletcă 
efc.
• BUCUREȘT I, 11 Președin

tele Republicii c-ho slovace d. 
E li ard Beneș a decorat re d. 
gentral lonașcu, șeful M rHuf 
Stst M jor, c«re a condus vic
torios trupele sale până sub 
zdurde cetății Praga cu 
era mal incită dlsiin.țle .Leul 
Alb*  în grad de M*re  Cruce. 
De orația a fost Inmâniă tn cad
rul unei S' Irmnitătl ce a avut tac 
Îs le« ția C> hosloviclel dn Ca
pitală de către d, nui istru h oi- 
av Krauss trfni's extuo. dlrar al 

*C li sh vaclel tn România, în nu
mele președ rUel: I B'i’P».


