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Bătălia alegerilor trebue să gă
sească clasa muncitoare unită în 
jurul platformei-program. Clasa 
muncitoare fiind partea cea mai 
conștientă a poporului nostru, tre
bue să devină animatoarea, orga- 
nizătoarea și conducătoarea marei 
bătălii a alegerilor, pentru câști
garea victoriei.

(Din cuvântarea tov. Oh.- Gheorghtu-Dej 
la Conferința Uniunii Slr.dicatelor.CFR)

o vizitii ln uzinele c.m.c. din cugir O mare întrunire publică
Radicală schimbare dela înlăturarea direcțiunii sabotoare

înconjurată din trei părți de 
dealuri ți munți, fruntaja comu
nă Cugir din județul nostru, adă
postește Uzinele Metalurgice „Cop- 
șa Mică Cugir*,  două din cele 
mai mari uzine metalurgice din 
țară și după cum sunt considerate 
In cercurile technlce-induatriale, 
cele mal moderne din aud-estul 
Euro pei.

Puse în funcție cu mulți ani în 
urm i, uzinele metalurgice din Cu 

gir, au luat din anul 1937, o des- 
vo' .tare accentuată, transformâo. 

Ju-se în fabrici de atme șl mu
niții. Pe toată durata războiului, 
ele au fost printre principalele 
uzini furnizoare de material de 
războiu.

După ce războiul s’a terminat 
Subsecretariatul de Stat al Indus
triei, conform planului de trecere 
a Industriei de războiu la produc
ția de pace, a dat dispoziții în 
acest sens direcțiunii din Cugir.

Iabota|ul vechel 
direcțiuni

Interesele direcțiunii însă, [erau 
altele. Nu putea log. Sion, direc
torul de pe atunci al uzinei .omul*  
Oeneralulul Dobre, care nu de 
mult a răspuos de faptele sale 
de trădare Națională în fața Ins
tanțelor populare, »ub — directo
rul Ing. Popa Nicolae, cunoscut 
legionar, Sublng, Colora Cons
tantin, câliul ucenicilor, nu puteau 
— zic — să admită ca uzinele să 
fabrice produse de pace, iar nu mi
traliere fi puști, deoarece explo
zivii, puștile șl mitralierele fabri
cate în timpul războiului le-au 
adus câștiguri fabuloase șl de... 
ytllnd că pe viilor vor trebui să 
muncească cinstit, nu le prea con
venea.

Pe lângă aceastJ, muncilorll 
mal „îndrăaneau*  să ceară șl drep
turi. Aceasta era prea mult și 
Sion cu clica sa n’o puteau sufe
rii. Așa că, au început a sabota 
întruna, — sperând că vor putea 
țnchide uzinele — până când s’au 
pus in situația de a fi luați de 
guler și trimiși la plimbare, în io 
cui lor fiind puși oameni demo- 
crațl, conștlențl de importanța eco
nomică a uzinelor.

Schimbarea ce a survenit la 
uzine, dela înlăturarea direcțiunii 
sabotoare încoace, e Isbltoare,

La .Uzina de sus1*
Construită ia poalele munților, 

înconjurată din două părți Je ei, 
Uzina de sus, vlzllând-o, Iți pare 
a fi un oraș-uzlnă, un complex 
de fabrici, din cauza secțiilor șl 
atelierelor construite Izolat unele 
de altele.

La atelierul 108, — atelierul 
de capse — mașinile funcționează 

din plin, manipulate de femei — 
bărbați sunt doar 4—5, plus mai
ștrii șl șefii de echipe, — mași
nile parcă merg în ritm cu 
cântecul lor ce le comandă.

De ani de zile aceste femei și 
fete tinere au manipulat aceste 
mașini. In trecut cu jandarmul și 
carcerile în spate, acum lib<re, 
bine dispuse și cu zâmbetul pe 
buze.

—,Tot la capse lucrezi tova
rășe?*,  întreb pe o muncitoare 
pe care o cunoșteam și care lucra 
la una din cele mai perfecționate 
mașini de fabricație în serii.

JVizita d-lui Dr. Petru Groza 
șia d. General Colonel Susaicov la Deva

Inalții oaspeți au fost invitați de M. S. Regele la Săvârșin
Sâmbătă 27 Iulie a. c. 

Ia ora 7'30 a sosit în lo
calitate cu un tren spe
cial Dl. Primministru Dr. 
Petru Groza.

La ora 8 cu un alt tren 
special a sosit la Deva

VORBE 
pentru a ascunde faptele 

Pentruca masscie largi populare din județul nostru să cunoască adevă
rata față a conducătorilor .Istorici*  șl In speclil al d. luliu Maniu precum șl 
cum este văzut acest reacționar bătrân șl clica Iul de către marea nosstră ve
cină șl prietenă Uniunea Sovietică care ne-a ajutat șl care continuă să ne 
acorde tot sprijinul atât pe plan politic cât șl pe teren economic, publicăm In 
întregime articolul apărut sub titlul de mal sus In .Graiul Nou*  ziarul Direc
țiunii Politice a Qruoulul de Trupe ale Armaiei Roșii sub semnătura Iul G. 
Ivanov, In legătură cu recer tul dlscurB finut de d. luliu Maniu la comitetul cen
tral executiv al partidului său.

Sunt oameni care tofltă viața 
lor trăesc cu o anumită iluzie, 
chiar dacă realitatea le-o des- 
minte la fiece pas Din numărul 
acestora pare să facă parte și 
dl luliu Maniu. D-sa își închi
puie că, iu ciuda actelor și atitu
dinilor sale antidemocratice, 
profasciste, aiitisovieticc cuvârv 
tul său rnaj are credit in sânul 
inassclor largi ale poporului ro
mân și in cercurije democratice 
din străinătate. Dl. Maniu stă- 
jrue în a crede în atotputernicia 
cuvântului, chiar dacă acoperă 
minciuni și inârșevii. D-sa nu 
în{e]ege că forța care, până la 
urmă, cucerește masscie ,,csfe 
forța adevărului. Șeful „istori
cilor” ne socotește, totodatăr 
experiența tragică pq carp și po
porul român, la fel cu toate ce
lelalte popoare iubitoare de li
bertate, a câștigat-o în anii

—.Da. Tot la capse. Insă astea 
nu sunt pentru cartușe de front, 
ci pentru cartușe de... speriat — 
adică de alarmă. — Vezi d-ta, ni 
s’a urât și nouă să tot fabricăm 
la cartușe de luptă. Când a fost 
să luptăm contra nemților, atunci 
da; dar după ee s’a terminat 
războiul, nu mai avea ro«t.

Uite, înainte în atelierul acesta, 
se fabricau numai capse la car
tușe de luptă. Acum lucrăm la 
lacăte, trăgătoare de sertare, lăn- 
țlșoare, capse de... bocanci, capse 
pentru cartușe de... alarmă și tu-

Contlnuare in pag. 2-s

dl. General de Tancuri I. 
Z, Susaicov locțiitorul 
Preș. Comisiei Aliate de 
Control din România cu 
doamna.

Inalții oaspeți au fost 
primiți în gară de prlma-

de chinuri și primejdii ale răz
boiului și care ii dau azi putința 
să deslușească mai ușor adevă
rul de minciună, sinceritatea de 
impostură.

Cuvântarea ținută de dl Ma
niu ia comitetul central executiv 
a| partidului săli, este o manife
stare caracteristică a credinței 
ci sap c- cu vorba poți, în cele 
din ui mă prosti pe oricine Dca- 
ccea nu trebue să surprindă nici 
sărăcia de gândirej a acestui di
scurs, nici |ipsa de prccizitiiic a 
formulărilor folosite în clț Ca 
politician cu stagiu, dl. Maniu 
șfia că dacă esc din domeniul 
fraz/|or generale și al afirmații
lor goale, apoi nu poate evita 
să dea scamă de activitatea și 
poziția concretă a partidului său 
iu anii mari]or frământări. Ori 
a facca ccastaf— oricât ar fi fni-

Contlnuare In psg. 3-a

a Partidului Comunist Român
Declarațiile tov.-ului ministru Lucretiu Pătrășcanu
In ziua de 24 Iulie a. c., a a- 

vut loc o mare întrunire convo
cată de Partidul Comunist Ro
mân, la stadionul STB de pe 
Șoseau Ștefan cel Mare la care 
au participat peste 100.000 de 
cetățeni veniți să audă cuvântul 
partidului.

Cu acest prilej a vorbit tov. 
ministru al Justiției prof. Lucre- 
țiu Pătrășcanu. D-sfafa flăput in
teresante declarații politice 
cu privire la noua lege electo
rală și la alegerile care se apro
pie.

rul orașului tov. Gostian 
Alexandru care în numele 
populației a salutat pe re
prezentantul sovietic cu 
tradiționalul „Bine ați ve
nit", de șefii autorităților 
civile și militare și de 
reprezentanții partidelor 
politice și a organizațiilor 
profesionale din localitate.

D-nul General Colonel 
Susaicov împreună cu d-na 
au făcut apoi o vizită la 
locuința domnului Prim
ministru unde înalții oas
peți au fost reținuți la 
dejun.

La ora 9'30 dl. prim
ministru și d-nul General 
Colonel Susaicov au pără
sit localitatea plecând la 
Sâvârșin unde au fost in
vitați de M. S. Regele 
MIHAI I. care se află 
acolo.

Conferința pe tară a prefecților
BUCUREȘTI. — Joils’a des

chis la țjMjâstci ul de Interne 
conferința prefecților dc județe 
din toată (țara.

Conferința a f(ost prezidată dc 
tov Tcohari Ocorgcscu, mini
stru de interne, asistat dc d-nji 
subsecretari dc stat Oh. Vântu, 
I. Burcă și dc secretarii gene
rali ai acestui departament Oc-

Pentru deosebita lor impor
tanță, redăm ace]e părți din di
scurs, carea u adus o nouă lu
mină în complexul de probleme 

■ popfice de astăzi.
După ce arată în adevăratele 

ei culori și obiective, campania 
dusă de către partidele „isto
rice” împotriva legii electorale, 
d-sa reamintește asistenței ceea 
ce însemna vechiul sistem1 elec
toral pseudo-democratic, spu
nând printre altele:

Desființând Senatu], reducând 
puterile legiuitoare la o singu
ră Cameră, reforma noast^ e- 
iiectorală a făcut opera de adân
că democrație. Senatul nu putea 
reprezenta astăzi, așa cum a re
prezentat în trecut, decât o pie
dică în desvoRarea noastră in
ternă. Senatul nu putea fi decât 
un instrument îndreptat împot
riva democrației.

Un instrument menit să per- 
manentieze și să cultive stările de 
lucruri de care poporul român 
înțe]eeg să se lepede.

„Istoricii” apără azi Senatu. 
11 apără pentru conținutul lui 
reacționar și conservator. 11 a- 
pără, apărându-și propria lor 
creație, propriul loqtrecut.

Aceasta este adevărata semni
ficație a luptei pentru „respec
tarea Constituției”, aceasta este 
realitatea care se ascunde sub 
toată vorbăria,în,jurul „salvării” 
principiilor constituționale.
Istoricii văd în Senat un intru- 

ment îndreptat împotriva de
mocrației, un instrument menit 
să împiedice democratizarea ță
rii De aceea, îl apără, de aceea 
desființarea [ui o consideră ca o 
adevărată „nelegiuire”.

Să trecem mai departe; drep-
tul de vot sub vechiul regim e- 
lectoral.

Din cea 9 milioane persoane 
cât era populația dc peste 21 
de ani în 1928, au fost înscriși 
în listele electorale în acel an

Conlinuaie In pag. 3-a

orge Silviu și Cirigore Geamă- 
nu. Au luat dcasetncne parte 
inspectorii generali administra
tivi șl șefii dc regiuni.

In ctnântarca dc deschidere 
tov. Teohari Qcorgescu^a arătat 
rostul acestei conferințe defi
nind rolula paratului administra
tiv în regimul democrat.
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DECRETUL LEGE PRIVITOR LA ALEGERILE Reprezentație artistică-culturală 
PENTRU ADUNAREA DEPU TAȚILOR dată de U. F. A. R. la Cuslr.

Urmare din Nr. tiecut 

^CAPITOLUL III 
Procedura pregătitoare a alege

rilor
Secțiunea 1 

Birourile electorale
Art. 21. După convocarea 

Corpu|ui electoral va funcționa 
de îndată în fiecare circumscrip
ție un birou electoral, la sediul 
tribunalului, sub conducerea u- 
nui magistrat, numit de mini
strul Justiției Președintele bi
roului electoral va fi asistat de 
un alt magistrat numit în ac* * 
laș mod

Urmare din pag. l-a 
buri de vânătoare*, încheie har
nica muncitoare... metalurgis'ă.

La atelierul 110, Se fabrică alice 
de plumb. Plumbul topit, se toarnă 
tnb’o tobă, de unde după răcire 
este presat cu un piston. Printr’un 
orificiu plumbul presat iese sub 
formă de sârmă, îicolăeindu-se 
pe niște beDzl, de unde msrge la 
o mașină care-1 tale în bucăți de
cca. 4 mm. lungime. Apoi prlnti’un 
slștem simplu, bucățelele de plumb 
devin alice.

Trecând la atelierul 118, tov, 
Moguț, șeful atelierului îmi arată 
cum se lucre-ză lacătele, fierărie 
pentru dulapuri și altele.

Izolat de celelalte clădiri, e ate
lierul 340, condus 
un muncitor care 
acest post datorită 
Prin schimbările 
mașinilor din acest atelier, dela 
capse „mausr.r*, s’a trecut la 
fabricarea capselor de vânătoare, 
flobert șl 
atelier se 
selor.

Cu tot 
țlunl, care nu înțelegea să se în
cadreze în cpera de refacere a 
țârii șl redresare a economiei na
ționale, muncitorii au făcut mari 
transformări la uzinele din Cuglr.

De altfel, se speră că fn curând 
se va trece șl la fabricarea de ma
șini de scris, care până acum 
erau aduse din străinătate. Înainte 
dc război noi Importam cartușe șl 
munițlunl de vânătoare din Ger
mania si Cehoslovacia de fabrici 
ce au foit distruse de bombarda
mente.

Datorită mumii Intense depuse 
de metalurglșlli dela uzina de sub 
din Cuglr, lipsa acestora care se

In județe]e cu mai multe tri 
bunaje va funcționa un singur 
birou electoral, la sediul tribu
nalului dm capitala județului

Art 22. — Atribuțiunile bi
roului electoral sunt:

a) face publicațiile și afișă
rile date în atribuțiunea sa prin 
prezența lege;

b) primește decjarațiunik de 
candidatură;

c) îngrijește de fixarea sec
țiunilor de votare repartizând 
comunele și sectoarele din co
mune și desemnează localurile 
de votare;

d) repartizează prin tragere 
la sorți, pe președinții secțiu
nilor de votare;

e) îngrijește de imprimarea 
și distribuirea buletinelor*  de vot 
ța secțiunile de votare;

f) supraveghiază operațiu
nile electorale și ia toate masu- 
surile de ordine în cuprinsul 
ciNzumscripției electorale;

g) judeca contestațiunile cu 
privire la operațiunile electora
le ale secțiilor de votare;

h) totajizează rezultatele a- 
legerilor dela secțiunile de vo
tare și proclama alegerea depu- 
țațijor pentru circumscripția e- 
lectorab respectivă;

f) eliberează deputațiior a- 
leșl și supleanților certificatul^ 
dovedițor al calității respective-,

j) indepținește orice alte atri
buțiuni prevăzute de prezenta 
lege;

Secțiunea II
Comisiunea electorală centrală

Art. 21. Pc lângă ministe
rul Justiției funcționează comi
siunea electorala centrală, com
pusă din: primul președinte 
sau un președinte de la înalta 
Curte de Casație și Justiție, ca 
re este și președintele comisiu- 
nn și pafru consilieri dela înalta 
Curte de Casație și Justiție;

Fiecare membru al Comisiuni 
electorali- centrale va avea câte 
un supleant

Numirea membrilor și a su- 
pleanțihir acestei comisiuni se 
face prin decizia ministerului Ju
stiției.

Direcforu) Afacerilor Judici
are din Ministerul Justiției vț 
îndeplini funcțiunea de secretar
a] comisiunii

Pentru verificarea calculelor, 
comisiunea va putea recurge la 
specialiști

Art. 24. — Comisiunea se va 
constitui in ce| mult Io zile de
la publicarea prezentei legi și se 
va (țonvoca de președintele ci 
ori de câte ori va fi nevoie.

Ea va funcționa de p|in drept 

dela data convocării corpului e- 
lectoral, și până la data consti
tuirii Adunării Deputațiior.

in acest timp, ei nu pot fi în- 
locuiți decât în cazul când au 
pierdut calitatea,de membri ai I- 
naltei Curți de Casație și Justi
ție.

Art. 25. — In termen de 3o 
de zile dela publicarea prezentei 
legi, comisiunea va întocmi, din 
oficiu, un tablou cuprinzând un 
număr Îndestulător de semne 
geometrice sau imagini de o- 
biecte, care nu vor depăși su
prafața de Io x lo mm.; tabloul 
se va publica In Monitorul Ofi
cial în termen de 1o zile dela'e- 
xoirarea termenului arătat mai 
sus și nu va putea fi modifi
cat sau completat în timpul dela 
convocarea Corpului electorat și 
până la validarea alegerilor.

Semne|e electorale vor fi atri
buite grupărilor politice sau li
stelor de candidați, în termen 
de lo zije dela cerere.

Fiecare grupare politică nu 
poate cere săjj pe atribue decât 
un singur semn electoral

Dacă pe ^aceeași 
dează membrii mai 
pari politice, se va 
si fie semnu] uneia 
pari fie un semn electoral deose
bit, atribuit în comun tuturor a- 
cestori grupări

In căzu] când două sau mai 
mujte grupări politice sau liste 
de candidați au cerut același 
semn electoral, el se va atribui

li stă candi- 
inultor gru- 
putca folo- 
dintre grti-

Excroacă arestată de politie
Poliția orașului Deva, a înaintat 

parchetului local stb stare de a- 
rest, pe numita Lazâr Tica domi
ciliată în str. Creangă care a să
vârșit o serie de ex.ro^hleril, în 
dauaa mal multor cetățeni din 
Deva dela cari a încasat nume- 
roise sume de bani.

*
In noaptea de 18 — 19 Iulie a. c.

Severe sancțiuni 
pentru cei care se dedau la acte 

la sate
cuiajcază vor fi sancționați.

Guevrntil dorește ca pltigă- 
rimea sa poata munci în liniște 
și siguranță, fiecare cujegând 
cceace a semănat

Autoritățile vor îi vigilente la 
respectarea cleciziuniior ;>i dis- 

pozițiunilor date de guvern, 
iar prin contactul Ibr cu masscîc 
piugărcști, sâ Ic ajute sa le în- 
drumeze pe călea muncii, a or- 
diifei și legalității.

plu-

anarhice
Ni se semnalează din dife

rite părți a]e Județului că anu
mite elemente anarchice se de
dau la acte abuzive, secerând 
cerealele semănate de alți 
garf.

Amintim că în conf cu 
Ministerului Agr și Dom. 
ce se dedau la astfel dc 
vor fi deferiți parchetului iar 
autoritățile administrative și te
hnice, care prin pasivitate Ic în-

ord. 
acei 
aefe

S’a prelungit valabilitatea 
tuturor legitimațiilor

și abonamentelor pe C.F.R. 
țlonarii șl pensionarii publici, o 
itțerll, subofițerii șl pensionarii 
militari.

Decorații și marii mutilați care 
au terminat permisele gratuite vor 
călătorii cu 75’/o reducere.

Această nouă prelungire se &■ 
cordl fără nici o viză.

Direcțiunea generală C. F. R. 
face cunoicut că, potrivit unui 
acord cu Ministerul de Finanțe, 
au fost prelungite până la data de 
30 Sept. 1946, toate legitimațiile 
de călătorie șl abonamente cari 
expirau la 31 Iulie crt.

In aceste categorii intră func- 

grupării sau jistei a cărei cerere 
a fost mai întâi înregistrată

Semneje atribuite devin pro
prietatea definitivă și permanen
tă a grupării politice sau a ca
pului listei de candidați și nu 

.mai pot fi suprimate din tab
loul semnelor electorale.

Comisiunea va elibera certi
ficate pentru dovedirea atribui
rii semnelor electorale.

Președintele sau conducerea 
centrală a grupărilor politice va 

comunica birourilor efect, 
numele persoanelor îndreptățite 
să folosească semnul grupării 
pontice în circumscripțiunea e- 
lecțorală respectiva

Art 26. Comisiunea elec
torală va mai avea iși următoare
le atribuțiuni:

a) va judeca contestațiunile cu 
privire la incapacitatea vreunuia 
dintre candidați;

b) va judeca contestațiile cu 
privire la operațiunile birouri
lor electorale și celelalte con- 
testațiuni date în competența sa 
prin prezenta lege;

c) va verifica repartiția man
datelor făcute de b rourile elec
torale, rectificând erorile mate
riale și rezultatele greșite ale 
'operațiunilor aritmetice;

d) va aviza asupra tuturor 
chestiunilor referitoare la apli
carea dispc'zițiu'iilor prezentei 
K’gi.

Comisiunea decide cu majori
tate.

(Continuare în n-ful viitor)

tn locuința d nef Cllmșatain Po- 
rosc, d>n str. Cuza Vodă, Nr. 7 
s’au intiodus prin fereastra des
chisă, niște bîifijl care 1 au furat 
mal mult- art cole de Imbrăcămiote.

Ii urma cercetărilor făcute de 
politie hoții au I >st arestat), iar 
lucrurile furate, au foit resdtulte 
păgubașei.

dată de U. F. A. R. la Cuslr
In seara zilei de 20 Iulie 

a. c., a avut loc la Cugir, pe 
terasa Caslnoulul Muncitoresc 
— o reușită serată, dată de 
U. F. A R, Cugir, cu concur
sul echipei teatrale a aceleași 
organizații din Deva.

Tov. Moțlu Aurora, din Co
mitetul Regional al U. F. A. R - 
ului, conducătoarea echipei 
teatrale, luând cuvântul a ară
tat rolul important pe care 
femeia II are atât ca mamă,

.pampionat de șah la Deva
l\ln cursul lunii August, la o da- 
lă\e care o vom anunța ulterior 

tn sala O.S.P. ului din Deva, va 

avea loc un campionat de șah 
organizat de sec/la de șrh al O. 
S.P. ului.

Sunt Invitați a se înscrie toți 
jucătorii, Indiferent dc forța lor 
de joc camolonstu! țlnându-se pe 
categorii.

Se anunță ca sigură participarea 
d. d'rector Sporea, director Cantor 
avi cat Stănculescu, Lt. Col. Ia- 
sinschl.

Înscrierile se primesc la secre
tariatul O.SP. ului (Pa’atul Ad- 
dinlstrativ etajul 3) cu începere 
mia 23 Iulie între oree 19—20 
zilnic.

0 vizită la uzinele t.M.C.dm (ugir

de tov. Orcza, 
s’a ridicat la 
meritelor sale, 
ce s’au adus

de alarmă. Tot la acest 
face $i nlchelijdl pie

Babotajul foitei direc-

cât și ca cetățeană în viata 
socială șl politicâ, tnai ales 
de când regimul democrat c 
instaurat la noi de către gu
vernul Dr Petre Groza, a 
dat femeilor drepturi egale cu 
ale bărbaților. A’ată apoi căprin 
sprijinirea B.P.D In alegeri, se 
va consolida regimul democ
ratic din țara noastră.

După programul artistic, 
într’o atmosferă prietenească, 
s’a petrecut până la ziuă.

Taxa de parikipare 5003. lei, 
pentru juniori gratuit.

Primul clasat, va primi un fru
mos premiu $i o diplomă, iar pre- 
m anpi 2 și 3 vor primi cîte o 
diplomă O.S.P.

COOPERATIV 4 .HORIA" DEVA

Nr. 228—1946.

Pubiicațlune
Pentru complecfarea postului a ’« 

director se publică concurs, cu termen 
de b zile dela apariție.

Doritorii de a ocupa postul 1-șl 
vor depune cererile însoțite de acte 
asupra serviciului anterior la direcțiu
nea cooperativei.

Salarul după Învoială.Direcțiunea.
simțeau în țara noastră a putut 
fl până în prezent acoperită într’o 
bună măsu-ă iar pe viitor, din 
producția noastră am putea nu 
numai să prisosim nevoile Interne, 
dar «ă șl exportăm

Rustice loan.

JjdecStoria Rurală de Pace Dobra 
Județul Hunedoara

Secția C. F.
Nr. 2C7- 1946 C. F.

Extract din publiciilunea 
de licitație

La cererea de lldttție publică făcu
tă de urmăritorul losif l.eșnlcan, din 
comuna Dobra județul Hunedoara, con
tra urmărltel Rozalla Rațiu, cu acelaș 
domiciliu.

JUDECĂTORIA 
a ordonat licitație publică In ce pri
vește imobilele situate in comuna Do
bra jui țul Hunedoara, partea l-a cu
prinsa In C. F- Nr 270 Nr. top. 55/2/2, 
casă de cărămidă, acoperită cu țiglă 
cu 3 camere șl bucătărie, antreu, și 
cameră pentru servitor, una șură, un 
grajd, una cocină, terenul de gră
dină f ind de 330 stjp. in prețul de stri
gare de 27 026 646 lei, pentru eșlrea 
din indlviziune.

Licitația se va ține In ziua de 11 
Septembrie 1946, ora 10 In localul Ju
decătoriei rurale de pace Dobra jude
țul Hunedoara. — Piața Grănicerilor 
Nr. 1 canina Nr. 4.

Cel ce doresc să liciteze sunt datori 
să depoziteze la delegatul judecătoresc 
10,ri din prețul de strigare, drept ga
ranție, In namciar sau efecte dc cau- 
ție sau să predea acelulaș delegat chi
tanța conitatând depcneiea judecăto
rească prealabili a garanției șl să 
semneze condițiile dc licitație.

Coproptlctaill nu sunt obligați a de
pune această garanție de IO,/’.

Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel 
care a oferit pentru imobil un preț mal 
urcat decât cel de strigare, este dator 
să întregească Imediat garmțla fixată 
conf. procentului preț ilut de strigare, 
la aceiași parte procentuala a prețului 
oferit.

Dată In Dobra jud. Hunedoara, tn 
25 Mal 1946 
judecător, sa. dr. Ion Vlad

Cond. C F. as. Știjan Pali
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Din câmpuimuncil

ECHIPA DE VOLUNTARI / 
încrunte cu comuniștii coboară în 

mină la Lonea
Pentru a acoperi lipsa 

mânel de lucru, reslmfită la 
minele de cărbuni din Lonea 
echipe de muncitori volun
tari, fii conștienți ai clasei 
munc toare, cob ară in mină 
muncind suplimentar pentru 
mărirea producției.

Astfel, în ziua de 9 Iulie 
a.c. o echipă de 34 mineri, 
tn frunte cu tov. Smida Io- 
sif secrttarul Org. P.C.R. 
din Lonea, ou ocupat tocu
rile de mancă tn galerii,

Minerii din Lonea Y
I \

depășesc normele de producfle
Cunoscând marile necesități 

de cărbune și înțelegând că 
numai prinți’un efort In plus 
vor putea fi satisfăcute toate 
c rerințele, penlruca fabricile să 
’ poată lucra din plin și țara 
să fie reconstruită mai rapid, 
mtn.eri[ dela minele de cSibuni 
din Lone^ muncind eu râvnă, 
au dep?șlt normele de prc- 
duct'e, cu 25%—54°/o Astfel 
In Sectorul grupa Băcăian 
Gh., care scotea 3,09 tone,

Declarațiile tov. ministru l. Pătrăscanu
— Urmare din pag. 1. —

— deci în alegerile parlamen
tare național-țăraniste, cca 3 
mii 670.000 cetățeni. Au votat 
efectiv 2 mi| 800.0010 In alegeri
le din 1931 au fost înscriși 4 
mii de alegători și au votat 
2 900.Ooo In alegerile din 1937, 
la o populație de cca II mii , au 
fost înscriși 4.600.Ooo de ale*  
gători și au votat 3 milioane

Pierzâid următoarele acte:
1. Diploma de Brcslaureat, eli

berată de Liceul „Decebai* din 
Deva, sub Nr. 172, dela 13 Iulie 
1931.

2. Diploma dc Docto- în drept, 
liberată sub Nr. 2225, d»la 11 
Iunie 1939, de către UnlvcrdU- 
tea „Rcg le Ferdlnand I." din 
Clu| și,

3. Diploma de avocat, liberată 
de Uniunea Advocațllor din Ro
mânia, București sub Nr. 8895, 
dela 20 Septrmbrie 1939, le de
clar nule în mâna oricui s’ar găsi

Dr. Bohaneky LadlBsu* 1 2 3

Ce înseamnă acest lucru? Că 
majoritatea poporului român, 
sub regim eletoral era exclusă 

de|a dreptul de vot Erau e- 
xc|use nu numai femeile dar, și 
o bună parte dm elementul 
mascu]in

Astăzi pentru prima oară sunt 
chemațc să participe la viața 
po]itic<4, femeile; alături de ele, 
miptarii Nu mai există azi în 
România nici o categorie de oa
meni cărora s.i ji se refuze drep
tul de vot, dreptul ca prin votul 
]or să influențeze și să participe 
Ia viața publică

Câteva cuvinte despre cei de- 
căzuți din dreptul de a vota și 
ide a fi a|eși

înlăturarea dela dreptul de 
vot a ccjor oameni, care s’aii 
făcut cxponinții și instrumente
le regimurilor dictatoriale din 
trecut, care au fost purtătorii de 
cuvânt ai acestor regimuri, care 
s’au identificat cu ele, merge 
pe aceeași linie democratică,care 
străbate ca un fir roșu, noua 
legislație electorală.

Ar fi fost anti-democratic și 
cu totul inechitabil dacă am fi 
dat dreptul c|e a alege și de a 
fi a|eși unor oameni care au o- 
cttpat funcțiuni politice în timpul 
guvernu[ui Antoncscu, sau care 
s’au pus la dispoziția naziști
lor — cazul grupului etnic ger

sectorul 6 scofând 80 tone 
cărbuni, deci peste proucțla 
normală.

Prin ori câte metode ar 
căuta teacțlanta să stăvi
lească p-oducția de cărbuni, 
muncitorii, conșttențl și a- 
dtvă ați patrloli, nu-i dau 
răgaz, ci zdrobind ori ce 
piedtcă întâmpinată măresc 
producțlo, grăbind astfel 
reconstrucția țării, pășind 
prin acesta spre lumină șt 
progres.

a depășit norma cu 0,9 tone 
pe post, deci cu 25%

In sectorul 2, grupa Carașca 
Mihai, a depășit norma cu 
547».

In sectoral 6, grupa Rusu 
Aurel, cu 48%, Iar grupa 
Bogdan Anton, 45»/’.

In afară de grupele arătate 
și celelalte grupe dela cărbuni 
au depășit normele date de 
către exploatare.

Laptantzky lostf

man voluntarilor din războiul 
împotriva Ajiaților sau celor 'mai 
mari dușmani ai democrației a- 
șa cum au fost exponenți le- 
gionarisinuiui și ai cuzi ismului. 
Am înlăturat deopotrivă și pe 
exponenții mișcării pro-hit]eriste 
maghiare din Ardeapil de Nord.

Ce dovedesc însă toate atacu- 
rije și toată pornirea opoziției? 
Două lucruri.

In primu] rând, opoziția își 
dă seama de propria ei slăbi
ciune. Atât partidul național-ță- 
rănesc cât și partidul liberal 
sunt azi rămășițele unui trecut 
pe veci înmormântat Condu - 
cătorii lor își dau seama ca vor 
eși înfrânți în alegeri Pentru a 
pregăti explicarea acestei în
frângeri, ei caută să-i găsească 
primuj isvor, în^chiar legea elec
torală.

Platforma-Program a bkxtului 
partidelor democratice a tratat 
|inia marilor înfăptuiri în viito
rul apropiat Platforma program 
,i arătat ce înțeleg să înfăptuias
că partidele exponente din ac
tualul guvern pentru a asigura 
fiecărui cetățean dm cuprinsul 
țarii, drepturile la. o viață mai 
buna, mai fericită.

Reforma electorala se încad
rează concepției democratice a 
Platformci- Program Ea porne
ște deja aceleași idei călăuzi
toare deja aceiași tendință de a 
înfăptui și |a noi în țară un re
gim ru adevărat democratic.

Să pornim cu curaj, cu hotărî- 
rc înainte.

Mobilizând toate forțele noa
stre, mobilizând întreg poporul 
noi vom învinge.

Drumul acestei victorii este 
însăși drumuj României democ
ratice. i I

Munotorl Tntce țSranl
O echlp» 

a Soc. „DERUBAU 
repară uneltele țăranilor 

din comuna Lăpușnlc
In ziua de 21 Iude a c., 

muncitorii dela Seci etatea 
„Derubaua din Dt-.va, au 
format o echipă de reparații 
deplasându- se în comuna 
Lăpușnlc.

Primiți ca multă dragoste 
din partea țăranilor, muncl- 
to ii Soc „Derubau", au re
parat următoarele unelte:

16 cuțite pentru plug, 24 
cormane, 7 vârfuri ptr. plug, 
1 plug ca e fusese distrus 
complect, 24 sape, 16 to
poare, 12 greble, 16 Inele 
șl 5 târnăcoape.

Rezultate sportive
Sâmbătă 20 Iulie a. c., în cad

rul unei serbări câmpenești or- 
ginizafă de P. C. R. Simeiia, a 
avut loc pe stadionul sportiv din 
localitate un match de foof-ball 
între Funcționarii C. F. R. și 
Arbitri.

11 fața unui numeroș public, 
mstchnl s’a desfășurat cu faze 
foarte spectaculoase, terminându- 
«e cu scorul de 6-3.

*
Duminică. 21 Iulie a. c., pe 

sudlonul C. F. R. Slmeris, s’a 
disputat un match de foot-brll, 
între C. F. R. și Viscoza Lupeni.

După un joc frumos, matchul 
s’a terminat cu scorul de 3-0.

A arbitrat corect d-1 Subaș.

Tot Duminică 21 Iulie a. c., s'a 
derfășurat pe arena „Corvlnul*  
din Deva, matchul de fooțbil în
tre echipa Sebeșului F. C. ^urla- 
nu (fost O. B. L.) și „Corvlnul*  
din localitate

Jocul s’a terminat cu rezulta
tul de 1-1.

Viață de partid

Adunare publică , 
de partid la Brad \ 

lf\ i
In campania de lămurire/ \ 
poporului, Organizația locală 

P.C.R a organizat In ziua de 
22 Iulie a.c. o leușită adu
nare publică In sala .Restau
rantului Național". Cu tot 
timpul nefavorabil, un nume
ros public a ținut să la parte 
la această adunare.

Deschizând adunarea, tov. 
Radu Victor vorbește despre 
„Platforma Program a B.P D. 
tov. Illeșu N. secretarul Org. 
Locale P. C. R. arată poziția 
P.C.R , față de situația actu
ală, iar tov. Sasu Gh secre
tarul județean al P,C R arată 
cum duce B.P.D. lupta în 
campania electorală.

a

.. ^dunarea publica a B.P.D. la Vata dB jos
\ Duminică 15 Iulie a.c. s’a Despre realizările gaver- 
\lnut In comuna Vata de nulul Dr Petru Groza, delaținut tn comuna Vața de 
[os tn cadrul B. P. D. o a- 
dunare publică, în fața unui 
numeros public, venit din 
împrejurimi.

Prietenul Turcu Nizolae 
deschide adunarea, arătân- 
da-i însemnătatea. Tov. Io- 
nescu Avghel secretarul de 
plasă al P.C.R., arată mi
zeria șl întunerecul în care 
s’a sbătut popoi ul, sub tre
cutele guvernări „istorice''.

Ședință de F.U.M. la Cugir ■
n ziua de 19 Iulie a. c., a avut Invlntă atât In alegerile sindicalo/ \In

loc în localul organizației P. S. D. 
din localitate, o ședință de F U.M. 
la care au luat parte un număr 
de muncitori și funcționari mem
brii ai partidelor Comunist și So- 
cial-Democrat.

Au voibit tovarășii; Florea și 
Eupu din partea P. C R„ Țle- 
reanu șl C'ăinceicu din partea 
P. S. D.

la expuneri bine documentate, 
tov. Fio: ea șl Țifreanu, arată ne
cesitatea colaborării în F. U. M. 
scoțând în evidență faptul că nu
mai datorită acestei colaborări, la 
Cugir, teacțiunea a fost complect

*to!be pentru a ascunde faptele
— Urmare din pag. 1. — 

sfificat realitatea —’ar fi însem
nat sî desvăjue fața adevărată a 
partidului național-țărănesc „1- 
sloric” și a sa proprie, ceea 
ce ar fi echivalat aproape, cu re
zult.t, cu o auto-demascare. Ori, 
d-Iui Maniu îi trebuiau vorbe, 
care să ascundă faptele. Și a 
făcut adevărată risipă de fraze.

D-sa se proclama cel mai 
mocraț” bărbat pojitic din 
'mânia. Cât de autentic ti 
democratismul se vede din felul 
original cum „combate”, chipu
rile, d'.cțatura, După teza d-sale, 
nu in sistemu] dictatorial stă 
rau, principal, ci în incompeten
ța oamenilor care o exercită. 
Hei, arc aerul a spune dl. Ma
nia, dacă în locul lui Antonescu 
și al ncpricopsiților din jurul 
său ar fi fost altcineva — dițjiil- 
dă dl Maniu personal sau un 
om al lui, să zicem generalul 
Rădcscu — altfel ar fi mers 1 
crurijc.

Dealtfel, dovada supremă 
democratismului său, șeful 
s!orici]or” național-țărăniști 
dat-o nu numai în timpul 
Antoncscu, pe cattț a sprijinit 
cu oamenii săi, cu sfaturile sale 
și cu propaganda ce i-a făcut-o. 
(El a dat mai demult această do
vadă, când a ajutat legionarilor 
Să sc întărească^In discursul său 
dl Maniu a vorbit numai de 
„paclul” electoral cu Cornclju 
Codreanti, socotind prudent să 
n'i mai arate de astă dată rolul 
pe care, după propriile sale 
mărturii, l-a jucat în introduce
rea în viața politică a Gărzii de 
fier și în cucerirea dc poziții

„de- 
Ro- 
este 

În

a
»*-
a
lui

VIAȚA POLITICA

6 Martie 1945 până tn pre
zent, a vorbit tov. Spădaru 
din P. S. D.

Din partea Pr. Plugarilor 
prietenul Ștefan, îndeamnă 
țărănimea să stea alături 
de guvern, deoarece acest 
guvern, i-a dat țărănimii 
pământ, drepturi și liber
tăți. Adunarea s’a încheiat 
prinir'o uriașe manifestație 
de simpatie pentru gavernui 
Dr. Petre Groza.

cât și pe tărâm politic.
Hotărârea Istorică pe care Adu

narea Oenerală a Comitetului Cen
tral al P. S. D. a luat-o da a 
merge în alegeri împreună cu for
țele demo.ratice spune tov. Ți- 
reanu, a dat o lovitură sdravănă 
partidelor „Istorice*,  cari visau și 
doreau neînțelegeri între cele două 
partide muncitorești.

Ambii vorbitori închee recoman
dând membrilor de partid tă mun
cească șl ?ă lupte, pentru ca vic
toria în alegeri să ne revie, apoi, 
să se ajungă la un partid unic 
muncitoresc.

poptice de către aceasta. Dac 
chiar numai acest „pact” cu cel 
mai crâncen dușman al democ
rației și cel mai fidel instrument 
al lui Hitler în România, în ciu
da sofisticăriilor folosite pentru 
justificarea lui, c cât se poate 
de concludent pentru adevărata 
gândire politică a autorului său. 
Unii socotesc că dl. Maniu e ri
dicol când vorbește de „apă
rarea libertății alegerilor’” cu 
ajutorul pumnalelor legionare. 
Așa ar fi dacă am țua în serios 
spusele d-sale. Noi Insă, care 
ținem seama de intențiile și nu 
de vorbele d-lui Maniu, găsim 
ca atitudinea sa față de Garda 
de fier c perfect logică. Șeft/i 
partidului națjonal-țărănesc l-a 
sprijinit pe Codreanu și banda 
iui, pentrucă interesele sale an
tidemocratice Cereau “aceasta.
Tot așa de logică a fost atitudi
nea d-]ui Maniu și când încheia 
pactu] cu Antoncscu și, prirt 
mijlocirea lui cnjditler <E(| a fost 
împins în sprcfaccst act de inte
resele clicii imperialiste româ
ne, pe care voia să le vadă rea
lizate cu ajutorul lui Hitler, de 
nedesmințita iui ură împotriva 
Uniunii Sovietice.

Condnunre In Nr. viitor.

Pierdut Luni, 22 Iulie a. c. 
dimineața un ceas 

br&țar aur marca „Movadc." tn tre
nul muncitoresc Teluș—Simerla In
tre Or.lștie șl Slnrrla pan >n tre
nul școlar dela Simerla la Deva.

Găsitorul s’au cel cmc știe sM 
dea r« latll este rugat s.l anunțe ad
ministrația zl.rrulul „Zoii Noi*  Str. 
Deccbal 3 Recompensa 500.000 lei
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Nota zilei
La 29 Iulie a. c., se va''deschi- 

de la Paris, conferința de pace 
la care vor participa 21 state.

In ordinea de zi a conferinței 
figurează chestiunile încheerii 
tratatelor de pace cu țările fo
ste statelite ale Germaniei. ;

Este firesc ca toate țările să-și 
aibă privirile aț'ntlte asupra a- 
cestei conferințe deoarece de ea 
depinde încheerea unei păci du
rabile, echitabile și stabile. -Ele? 
se așteaptă — și sunt în drept 

se aștepte — la un spirit de 
colaborare atât din partea țări
lor mari cătiși din partea țărilor 
mici în vederea edificării și ga
rantării depline a unei astfel de 
păci-

Consfătuirea dela Patrfcfa oo(h- 
siliului miniștrilor de externe 
unde au fost desbătute chestiu
ni ce au legătură directă cu ță- 
rilei nteresate, a determinat în
tr’o oarecare măsură poziția 
fiecărei țări față de organiza
rea pașnică a lumii postbelice. 
După cum a anunțat Molotov, 
Uniunea Sovietică, a.iaffătat în su
ficientă măsură tendința ei de 
a colabora cu celelalte țări pen
tru garantarea unei păci durabi
le și drepte.

Se știe că delegațiile engle
ză și americană au fost nevoite 
să renunțe la o serie de cereri 
ale lor care erau în contrazicere 
cu năzuințele și interesele po
poarelor. In acest scop, o serie 
de chestiunia u rămas să fie 
desbătute la conferința de pace.

Popoarele lumii, printre care 
și popoarele balcanice, așteaptă 
Și sunt convinse că se va încheia 
o pace care să corespundă ma
rilor servicii aduse de eî în 
timpul războiului. Libertate ți 
Independență — cplaborare și 
raporturi amicale intre toate ță
rile, iată ce așteaptă popoarele 
lumii dela apropiata conferință 
de pace.

Aceste năzuinți ale popoare
lor au fost exprimate de mini
strul de externe al Jugoslaviei, 
Kardeli, șeful delegației jugos- 
lave Ia conferința dp pace.

„A venit timpul 
- a declarat Kardeli — ca dela 
vorbele aliaților, să se treacă la 
faptele aliaților. Cerem un sin

gur lucru: Ca toți aliații noștri 
să respecte cuvintele rostite în 
timpul războiului, să respecte 
ceea ce au declarat drept scop: 
distrugerea fascismului și acor
darea de drepturi democratice 
tuturor popoarelor”.

| Luni la Paris va avea loc !

Deschiderea Conferinței Păcii
PARIS. — Adjancțil ce

lor patra miniștri de ex
terne se vor întâlni Luni 
dim ne ața la Paris. Ședința 
de deschidere a conferinței 
de pace va avea loc tn a- 
ceeaș zi după amiază.

D. Bidault, care a avut 
însărcinarea de a trimite 
invitațiile, va pronunța 
discursul de deschidere.

«
LONDRA. Delegația bri

tanică la conferința păcii 
se compune din 200 persoane. 
Delegații vor pleca din Lon
dra cu un tren special spre 
Paris,

*
LONDRA. D. Mackenzle 

King, primul ministru al Ca
nadei a sosit la Llverpool, 
fiind In drum spre Paris unde 
va asista la conferința păcii. 
D sa a declarat: ,Popoarele 
din toată lumea trebue să 
colaboreze pentru a Împie
dica deslănțuirea unui nou 
război șl pentru a încheia o 
pace dreaptă*.

BRAZAVILLE. Leon J ha- 
ux, vicepreședintele Federa
ției Sindicale Mondiale va 
pleca In curând la Atena 
pentru a cerceta situația sin
dicatelor din Grecia.

*
VARȘOVIA. Vineri a pă

răsit capitala Poloniei plecând 
spre Paris, ministrul de ex
terne polonez, președintele 
delegației poloneze la confe
rința de pace.

*

LONDRA. Poliția din Pa
lestina a arestat Vineri 376 
femei șl bărbați evrei, bănulți 
că au legături cu organizați
ile teroriste din Palestina.

MOSCOVA. Ziarul engltz 
„Mancester Guardlen" critică 
In editorialul său atitudinea 
americană în China. „Ame
rica — scrie ziarul — înar
mează guvernul chinez, a că
rui existență este in strânsă 
legătură de ajutor bănesc, 
echipament militar șl arma
ment, pe care le primește 
numai din America".

WASHINGTON. D. Tryg- 
we Lle, secretarul general al 
O.N U. reîntors dela Moscova, 
a declarat că atât grnerall- 
6S<mul Sfalln cât șl Molotov 
șl-au exprimat cele mal opti
miste păreri relativ la cola
borarea Uniunii Sovietice In 
O.N.U.

MOSCOVA. — Delegația Re
publicii Sovietice Socialiste Bie- 
lourse ă plecat spre Paris, pen
tru a participa la lucrările con
ferinței de pace In fruntea de
legației se află vicepreședinte
le și minstruf de externe al Bie- 
lorusiei, Kissețeff.

Iugoslavia 
va lupta pentru 
drepturile asupra 

Triestului
B1ELGRAD — Mareșalul Ti- 

to, care a făcut o călătorie prin 
Dalmația, Bosnia și Herțegovi- 
fra, a stat de vorbă cu reprezen
tanții organizațiilor populare.

Vă puteți imagina, a declarat 
mareșalul Tifo, cât de greu 
ne-a fost să părăsim în 1945 
Triestul. Totuși l-am' părăspt de
oarece n’am vrut ca lucrările să 
ajungă până la o ciocnire, dar 
ailații n’au respectat angaja
mentele luate față de noi In a- 
ceste angajamente se prevede

Că nit trebuie admis în această 
zonă nici un italian din Italia și 
că în această regiune nu vor fi 
lăsați să intre soklații polonezi 
ai Iui Andres.

La conferința de pace vom 
lupta pentru a rectifica linia de 
frontieră asupra căreia au că
zut de acord cei patru miniștri 
de externe. La conferința mi-

TIRANA, — In întreaga 
Albanie au avui loc mari ma
nifestații de protest împotriva 
regimului lui Franco din Spa
nia. Populația din orașele și 
satele albaneze a eșit pe 
străzi sa utând republicanii 
spanioli și condamnând regi
mul franchlst din Spania.

MOSCOVA. — Consiliul 
de Miniștri al Uniunii Sovie
tice a numit pe Lozov.-ki In 
postul de șef al biroului so
vietic de informațluni, dibe 
rându I de funcțiunile sale de 
ministru adjunct al afacerilor 
externe ale Uniunii Sovietice.

S'JFIA.— Consiliul de mi
niștri bulgar a aprobat pro- 
ectul de lege privitor la ți
nerea unui referendum In le
gătură cu abolirea monarhiei 
șl proclamarea republicii, pre
cum șl proectul de lege pri
vitor la efectuarea alegerilor. 

niștrilor de externe n’am putut 
participa ca să apărăm dreptu
rile noastre. Singur Molotov, 
ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice a luptat din toate pu
terile pentru apărarea cauze) 
noastre drepte, dar el a trebuit 
să facă concesiuni, pentru ca a- 
ceastă conferință să nu sufere 
un așec.

Un film în culori 
cu Parada Sporturilor din 

Uniunea
MOSCOVA. Studiourile 

centrale ale filmelor docu 
atentare pregătesc un film 
despre parada sporturilor ce 
a avut loc zilele trecute la

La Munchen

Procurorii generali $l-au început 
rechizitoriile finale în procesul marilor 

criminali de război naziști
LONDRA. — In cursul dimi

neții, de Vjneri, procurorul șef 
american și-a ținut rechizitoriul 
său final. înainte de a cere un 
verdict afirmativ împotriva tu
turor acuzaților, a declarat că 
ei £U avut o judecată de așa

MOSCOVA — Generalissi- 
mul Stalin, președintele con
siliului de miniștri al Uniunii 
Sovietice și V. M. Molotov, 
vicepreședintele consiliului de 
miniștri și ministru de externe 
al Uniunii Sovietice au primit 
pe Gotwald, primul ministru 
al Cehoslovaciei și pe d-l Jan 
Masarik, ministrul de externe 
al Cehoslovaciei. La recepție 
au asistat ambasadorul Ce
hoslovaciei In Uniunea Sovie
tică șt ambasadorul Uniunii 
Sovietice In Cehoslovacia.

LONDRA.— La Londra s’a 
anunțat deschiderea legături
lor telefonice și telegrafice In
tre Moscova șl Capitala Ma
re! Britanii.

ROMA.—Curtea de justiție 
din Roma a admis confiscarea 
tuturor bunurilor personale ale 
lui Musollnl

Un nou plan sovietic 
pentru controful 
energiei atomice

NEW.-YORK- — DelegatuTso
vietic în consiliul de securitate 
Gromîco, a prezentat Vineri 
consiliului propunerea comîsiu- 
nii sovietice pentru controlul e— 
nergiei atomice. Planul sovietic 
care formează o contrapropune
re la planul Statelor Unite ce 
a fost respins de Gromîco, a 
fost desbătut formal de către 
consiliuS de securjtate.

Sovietică
Moscova. Filmul va fi turnat 
in culori. La filmare au par
ticipat 61 operatori cinema- 
tografi.

fel, care ei nu au acordat-o hid 
unui om.

Vineri după amiază, procuro- 
rul-șef britanic și-a început re
chizitoriul final împotriva con
ducătorilor naziști, cu o con
damnare luată din propriile lor 
cuvinte Procurorul șef britanic 
a declarat: ,,Mii de ani vor tre- 
|ce șî această vină a Germaniei 
nu va fi ștearsă. 12 milioane 
bărbați, femei și copii au fost 
omorîți, nu în bătălii, nu de pe 
urma războiului doar într’o în
cercare rece și calculată dC a di
struge națiuni și rase. Doua 
treimi flin evreii din Europa au 
fost exterminați. Șase milioane 
Xlin ei au fost omorîți întocmai 
ca o producție de massă. Deși 
poporul german împarte vina 
într’o mare măsură, fruntașii 
naziști acuzați sunt acei care au 
adus acea vină asupra Germa
niei și au pervertit poporul ger
man. Răspunderea pe care o 
poartă acuzații este departe de 
orice îndoială. Acuzații încear
că acum să micșoreze puterea 
lor dar atunci când se plimbau 
dcalungul ^Europei nu spuneau 
că sunt doar marionete ale „ 
„Fuchrului” tor.

Tribunalul și-a încheiat ședin- 
[ța la orclje 5 după amiază când 
procurorul britanic terminase 
jumătate din rechizitoriu.
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