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Adevdrul?! 
despre unele svonurl 

tendențioase
L-am întâlnit eri pe stradă 

perțărauul PopovklTeofil, din co
muna Vețel jud Hunedoara.

Un tânăr dar vechi luptă
tor al „Frontului Plugar'lor”, 
des amintit în cuvântările ți
nute de dl. Prim-ministru dr. 
Petru Groza, ca unul din luptă
torii cari au îndurat bătăile jan
darmilor pentru lupta sa dusa 
alături de ceilalți frați plugari 
și muncitori. Cu ocazia vizitei 
făcută la Deva, de Generalul 
Colonel Susaicov locțiitorulpre- 
ședintelui Comisiei Aliate de 
Control, din România eram de 
față când dl Prim-ministru dr. 
Petru Groza, spunea cu mând
rie despre țăranul Popovid, 
prezentându-1 d-lul Genera] ur 
mă*oarele:

„Acest țăran vechiu luptător 
al „Frontului Plugarifon” a fost 
legat în sârmă și bătut până 
la sânge pentru a se lepăda 
de lupta dreaptă a țărănimii 
dar mai bin^a îndurat toate bă
tăile decât să renunțe la lup
tă”.

Printre alte necazuri și greu
tăți — e adevărat cu mult mai 
mici decât sub neagra dictatu 
ră — pe care le întâmpină în 
lupta sa pentru lămurirea ță
rănimii dela sate vorbește și 
despre campania de svonuri 
tendențioase pe care Ie pun la 
cale uneltele reacțiunii

Dar să vedeți ce svonuri — 
spune el —

Nu mai spun că pleacă gu
vernul căci aceasta nu măi prin
de, nu mai vorbesc de impozi
te că vor fi majorate ca țăranul 
să nu le poată plăti, căd ace
stea s’au învechit iar guvernul 
a venit cu precizarea bine cu
noscută și așa s’au desmințit 
cu fapte criminalele născodri a- 
le reacțiunii

De astădată aceste forțe în
tunecoase care dirijează cu un 
scop bine determinat toate a- 
ceste campanii de sădire a neîn
crederii în guvernul poporului 
susțin nici mni mult nici maî 
puțin că granița României va 
fi mutată aici undeva la mar
ginea județului Hunedoara, și 
deci trebuesc făcute pregătiri 
pentru evacuarea acestui teri
toriu

S’a mers până acolo conti
nuă să-mi povestească țăranul 
Popovi i — că un oarecare 
domn din comuna Zam spunea 
ră vinde totul și sfătuia și pe 
ceilalți săteni să fără la fe] pen
tru a pleca |din localitate

Continuare tn nag. 2-a

A murit
tov. Munteanu Lazăn 
secretarul organizației de 

partid din Petrila

— 6 SEPT. 1946 —
Aniversarea suirii pe tron a M. S. Regelui Mlhal I. 
șl împlinirea unul an $1 jumătate de act.vltate 

rodnică a guvernului Dr. Petru Groza
se manifestă hotărât la Conferința 
de Pace unde interesele româ
nești sunt ferm sprijinite de Uni
unea Sovietică.

Petrila. 
la ate- 
s’a în- 
August 
Comu-

Se impllnts: 6 ani dela 
pe tronul țării românești 
S. Regelui Mlhal 1.

Dnpi ani de dictatură

suirea 
a M.

legio-

M. S, Regele Mlhal 1. 
naro-antonssclană la 23 Aug. 
1944. M. S. Regele ajutat de 
forțele adevărat patriotice a scos 
țara din ghlarele fascismului, Iar 
la 24 Aug. 1944 trupele româ
nești au pornit alături de glori
oasa Armata Roșie lupta împot
riva adevărațllor săi dușmani. 
Pentru act st act M. S. Regele 
Mlhal 1. a fost distins de gu
vernul U. R. S. S. cu înalta de
corație sovietică .Victoria".

La 6 Marile
vocea popo’ulul M S. Regele a 
adus la cârma țării guvernul de 
largă concentrare democratică 
Dr. Petru Groza.

Astfel aniversarea suirii pe tron 
a M. S. Regelui M<hal 1. coincide

șl cu împlinirea unul an șl Ju
mătate de activitate 
guvernului Dr. Petru G'oza,

Ca o recunoaștere a meritelor 
șl străduințelor guvernului Dr. 
Petru Groza M. S. Regele a de
corat In câteva rânduri membri 
acesiul guvern acordând d-lul 
Dr. Petru Groza cea mol înaltă 
distincție civilă.

Aniversarea de azi găsește pe 
Regele țârii șl guvernul său In 
cea mai strânsă colaborare spre 
binele poporului întreg.

Tot zilei* acestea s’a împlinit 
un an detând delegația guvernu
lui român in frunte cu dl. Dr. 
Petru Oroza a fost primită la 
Moscova de Qenerallss’mul Stalln 
(I alțl înalți demnitari sovietici.

Vizita făcută în U. R. S. S. a 
contribuit mult la extinderea prie
teniei dintre cele djuă țări, care 
s’a manifestat când tara nosstră 
era periclitată de foamete iar azi

rodnică a

D. Prim-ministru Dr. Petru Groza,

Joi dim. tov. Mujic MI har, 
secretarul Comitetului Regional, 
Valea Jiului a (Partidului Comu
nist P ne-a adus la redacție o 
veste foarte tristă. O moarte 
fulgerătoare a răpit Luni dim. 
din mjjlocul nostru pe tov. 
Munteanu Lazăr, secretarul or
ganizației de Partid din

Muncitor — lăcătuș 
lierele grup Petrila — 
rolat imediat după 23 
în tândurile Partidului
nist Din acel moment și până 
la încetarea sa din viața, tov. 
Munteanu și-a închinat toată 
forța, vigoarea tinereții, toată 
puterea de muncă, cu elan și de 
votament, cauzei drepte a cla
sei muncitoare.

L-am cunoscut la o ședință 
de Partid, cu câteva zile înainte 
pe a muri Era în discuție pro
blema producției de părbuni, 
care trebuia mărită' cu cel puțin 
30 la sută. Când a fost vorba 
dacă organizația din Petrila poa 
te să îndeplinească această sar
cină, el s’a ridicat dârz și cu 
o voce puternică a rostit răs
picat : ’ ' ' j ț fi [

— pCe să mai discutam da
că putem s’o îndeplinim șau nu; 
dacă Partidul pune în fața noa
stră această sarcină, înseamnă că 
trebue s’o îndeplinim) fi ,o vomf 
îndeplini”. ,

Continuare In pag. 3-a

Sistemul electoral din U. R. S. S.

1945 ascultând

operatiste și sociale. In U. R. S. 
S. nu există exploatatori și e- 
xploatați, nu există deci clase 
antagoniste, care să lupte pen
tru a avea preponderență în 
conducerea statului ,cu scopful 
de a-și realiza intereseje în dau
na celorlalte clasd.

Discursul 
d. Gh. TAtăruscu a gfisil 
un ecou foarte favora
bil In presa francezi

PARIS. — Discursul d-lui 
Gheorghe Tătărescu în legătu
ră cu pretențiile maghiare a- 
supra Transilvaniei a găsit un 
ecou foarte favorabil în presa 
franceză. Ziarul L’Humanite re
da pasagii din discursul d-lui 
Gheorghe Tătărescu sub titlul: 
„România se menține la hotă- 
rîrile cc|or patru miniștri de 
externe”. „Paris-Matm” publi
că un articol intitulat: „Transil
vania trebue să rămână Româ
niei”. „Le Mond” redă un am
plu rezumat pe 3 Uoloane pe 
pagina l-a. > t

Toate celelalte ziare rezumă 
declarațiile d-lui Tătărescu și 
cer menținerea hotărîrilor celor 
patru, miniștri de externe.

Ca și întreaga viață publică 
din Uniunea Sovietică, sistemul 
electoral este determinat de fap
tul că U. R. S. S.. este un stat 
Socialist, stat în care mijloace
le de producție aparțin oameni
lor muncii, în persoana statu
lui lor și organizațiilor co-

De ce sunt liberi alegătorii în U. R. S. S,
Este evident, ded, că alegă

torii sovietici sunt liberi de cal
cule cu caracter mtstehin, iar 
singura lor preocupare este a- 
ceea de-a trimite în parlamen
tul țării oamenii cei mai destoi
nici, care y-au dovedit valoarea 
personală prin munca lor în fo
losul poporului. Este important 
deasemenea faptul că toate 
cheltuejile legate de alegeri tn 
U. R. S. S. le suporlă llatul. A- 
cest lucru înlătură posibilitatea 
ca cineva să influențeze pe ca-

le materială pe alegători. A- 
iunci când aceștia își dau votul, 
(ei nu pot fi mânați țjc |Tiici “un alt 
considerent afară de acelea al 
valorii candidatului.

Legea electorală
Cum sunt reglementate ale

gerile în U. R. S. S.? Legea fi

lectoraiă a statului sovietic spji- 
ne: „In baza art. 135 a'l Con
stituției U. R. S. S. alegerile de 
deputați sunt generale: toți ce
tățenii U. R. S. S., care au 
ajuns la vârsta de 18 ani, indi
ferent de rasă și naționalitate, 
sex, religie, studii, stabilitate a 
domiciliului, origină socială, si
tuație materială și activitate tre
cută, au dreptul să participe la 
alegerile de deputați pentru So
vietul Suprem ai U. R. $. S, a- 
fară de cei demenți și persoa
nele condamnate prin judecată 
la pierderea dreptului de alegă
tori”. Aceiași lege electorală

Continuare tn pag. 3-a

COLȚUL ISTORIC

■ s Iflurâm pacea 
țl libertatea poporului

Păreri
întâlnind pe dl. Dina 

Brâtlanu, — mergând cu 
coșul la pfe(â — l-am ru
gat sa ne spună, ce pă
rere ar avea de un even
tual guvern na( onal-țără- 
nlst, prezidat de dl. lullu 
Manlu. Poarte amibll, dar 
șl t arte disc ct, dl. Dinu 
Brâtlanu Iml răspunde, că 
Întrucât nu șisthlmbă pă
rerile dela o zl la alta, - 
fiind omul Ideilor perma
nente — șl fUndcă șl-a 
fotmulnt odată părrrea, 
atât verbal, cât șl prin 
presă, Intlnzându-nil un 
număr din ,Viitorul* fos
tul Bău organ ne roagă să

căutăm In cl ce saune 
despre «Marele Român*, 
«Omul de Qranlt*, «Mu
tul Bădăclnulul* etc.

Și, lată ce scrie:
«Se fac sforțări supia- 

omcneștl spre a se aduce 
la Preșldenț'a Consiliului 
pe creatorul de legende, 
pe dl lullu Manlu.

Fostul șl viitorul șef al 
P N Ț. ului a mri fost 
prlmmlnlstru. A fost așa 
cum a volt: fără condiții.

Sub guvernarea d-s»le 
personală s’au întâmplat 
iele mal mari fraude și 
abuzuri, sub guvernarea 
sa pcrBonaiă s’a anarhlzat 
administrația țăill prin 
direcțiile regionale șl s’a

dezorganizat e c o n o m la 
națională.

Aventura trebuie trăită 
pânâ la sfârșit

Onul pertractărilor veș
nice, trebuie să fie silit 
Bă la hotărlrl.

Șl atunci II vom vedea 
din nou la lucru,. așa 
cum l-am in a 1 văzut: 
nehotărât, nepriceput, ne
dumerit. Căci d. Manlu 
nu se schimbă

D-io, face pollth ă prin 
mijloacele șl cu scopurile 
de acum donă decenii t 
lezultă In formă șl ne
gativă tn fond.

(«Viitorul*, Nr. 7449 din 
29 Iulie 1932.)

I. Rusnecc



2 ZORI NOI

Colțul Femeii

Femela în preajma 
alegerilor electorale

Cerealele și derivatele lor 
pot fi transportate în vagoane 

de clasă C. F. R.
— U-mare din pag. 1. —

Direcția generală C.F.R. a dat 
un ordin prin care, pentru trans
portul pe C. F. R. a sacilor de 
cereale și derivatelor lor, călătorii 
vor trebui să scoată tichet, pentru 
fiecare src Indiferent de greutatea 
ș’ distanta parcursă.

Costul unul tichet este de zece 
mii de lei.

Tichetele pentra cereale sunt 
valab le numai cu legitimaț'e de 
călătorie clasa IlI-a.

Călătorii în trenuri de marfă, 
sunt obligat! să-și procure din

Sindicatele salariatilor agricoli 
își continuă intens activitatea

Confederația Generală a Mun
cii adi.ee la cunoștință că, d zol- 
varea Sindicatelor Agricole, ho- 
tîrltă prin Jurnalul Consiliului de 
Miniștrii Nr. 1144 din 5 August 
a. c., publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 200 din 20 August 
a. c. se referă la slndica’e'e pa
tronale, înființate sub regimurile 
trecute, pentru apărarea interese
lor moșierești.

Confederația Oenerală a Mun
cii șl saiarla|il agricoli nu au ni

Adevărul despre unele 
svonuri tendențioase

Urmare din pag. 1-a

Ei și, — îl întreb pe Popo- 
vicr — cf-ta prietene ce lc-al 
răspuns acestor colportori de 
știri falșe și tendențioase.

Apo' — răspunde el — că 
nu mi-au spus mie, că eu le 
răspundeam că, Marile Puteri 
în frunte cu U. R. S. S alături 
de care exact acum 2 ani arma
ta noastră a respins aici la mar
ginea județului Hunedoara ata
curile trupețor hitlcriste și hor- 
tiste șl apoi le-am alungat și bă
tut la porțile Budapestei și în 
munții Tatra până aproape de 
Praga nu își vor schimba pă
rerile lor în această direcție la 
semnarea tratatului Llaborat.

Iată în câteva cuvinte păre
rea oamenilor sirhp]i despre 
marile probleme la ordinea 4-, 
lei Ia care noi vrem să adăugăm 
Următoarele:

Știm și noi despre toate 
Svonurile cari shint puse la ca
le de elementele reacționari , j- 
storice” în frunte cu Maniu și 
Hrătianu Trecând peste mari
le interese naționale ei sunt ga
ta — așa cum șoptesc la ure
chea naivilor — s3 cedeze câ
teva județe numai pentru a 
compromite regimul democra
tic Ej cari atunci când Ardealul 

stația de plecare bilete de călăto
rie clasa III a |i ti.htt pentru sacii 
cu cereale

Posesiunea tibetului nu scutește 
pe călător de autorizare In regulă 
pentru transportul cerealelor, e- 
rolsă de autoritățile in drept.

Se atrage atențiunea că trans
portatorii de cereale la trenurile 
de că'ătorî, nu vor putea călători 
decât în vagoane de clasa IlI-a 
sau de marfă anume rezervate, 
indiferent de legitimația de călă
torie pe care o pțsrdă 

mic comun cu aceste organlzați- 
unl patronale.

Sindicatele salariaților agricoli, 
înființate pe baza legii sindicate
lor din 20 Ianuarie 1945 șl afiliate 
Confederației Generale a Muncii 
î»' continuă Intens activitatea lor 
pentru apărarea iotereselor eco
nomice, profesionale șl culturale 
ac.stel categorii ds muncitori.

Activiștii sindicatelor unite vor 
da lămuririle necesare, Io acest 
sens celor interesat).

a fost sfârtecat în două au știut 
totuși să-și coordoneze activi
tatea în diferitele consilii de 
administrație (ex. Petroșani și 
altele) lor le convine acesl lu
cru chiar numai pentru faptul 
de mai sus.

Dar poporul trebue să știe. 
In fruntea țării se află oameni 
trecuți prin Mate greutățile La 
conferința de pace delegația 
română nu numai că va ș“ti să 
apere proectul inițial al Trata
tului — în care Transilvania e- 
ste în întregime redată Româ
niei — dar sperăm că va reuși 
să ușureze 'din punctele econo
mice care dacă ar rămâne în 
forma lor inițială a r apăsa greu 
asupra independenței statului 
român

Poporul să fie liniștit căci 
cauza României democrate c- 
ste susținută nu numai Vie de
legația română ci și de popoa
rele iubitoare de pace, șî în 
primul rând de Uniunea Sovie
tică iar toți acei cari mai în
cearcă să semene sămânța ne
încrederii în sufletul poporului 
dela sate și orașe să fie de- 
mascați șl puși la locul unde șt 
cuvine dușmanilor poporului.

Somtfftltana

• Pregăîkea
campaniei de insâmânțări

din toamnă în județul 
Hunedoara

In cadra! campaniei de insâ- 
mânțări din toamnă, s’au arat 
până In prezent în județul 
Hunedoara 10 mii ha. de pă
mânt. In urma ploilor binefă
cătoare căzute în întreg jad,, 
munca câmpului — aratul — 
s’a Intensificat Fa extrem.

Aprovizionarea țăranilor 
cu semințe selecționate

Camera Agricolă a luat 
măsuri de aprovizionare a 
gospodarilor din jadeț lipsiți 
de semințe.

In acest scop Camera a 
blocat sămânță selecționată 
dela școlile de agricultură și 
dela fermele de stat, cari vor 
fi distribuite pe baze de ta
bele celor lipsiți.

in planul de lucru ai primăriei 
trebuie să figureze crelarea unui
ștrand și teren 
*7
\ Prin legalizarea O. S. P.-ului, 
sportul românesc este pus pe 
făgaș bun.

Rezultatele nu sunt încă cele aș
teptate, dar suntem siguri că ele 
nu vor întârzia Bă vină, Este 
însă necesar ca statul să fie 
ajutat șl acest ajutor trebuie să 
pornească — în special dela acei 
în a căror grijă se află b mă starea 
gospodăriilor publice, adică; pre
fecții Șl primarii. Ia planul de 
lucru al acestora trebuie să flgu-
reze șl crelarea de șTsndurl, te
renuri de aport etc.

Orașul nostru, — în special — 
este poate singura capitală de ju
deț, care nu are un ștrand șl un 
teren de sport. Edilii din trecut 
au găsit, că a te ocupa cu astfel 
de chestiuni este neserios șl apoi 
de ce să facă d-lor ștrand la 
Deva câ >d puteau merge la Ma
maia.

Ailătl însă muncitorii manuali 
șl Intelectuali cer holărlt, ca cel 
care reprezintă poporul șl care 
prin voința lor au fost instaurați 
In fruntea orașului, să șl înscrie 
Ir programul lor de realizări Ime
diate, aceste două dezlterate: 
ștrand șl teren de sport.

Realizând aceste lucrări vor 
avea satlifactla; de a II dăruit 
muncitorilor lucruri minunate de 
retreafle șl de a se evita spec
tacolele rușinoase de anul acesta,

Sfârșitul victorios al răzbniulul 
asupra fascismului a adus cu s ne 
și sfârșitul unei epoci neg e la 
care femeile erau în trecut con
damnate pe nedrept.

Regimurile fasciste și dictato
riale au comprimat atribuțiile fe
meii, socotind o aptă doar; pen
tru preocupările mărunte, ale gos
podăriei, pentru procTeiarea și 
creșterea copiilor, pe care apoi 
Interesele imperial smului îi sacri
fica în războaie nejuste și asupra 
cărora femeile nu au putet nici
odată să-și apună cuvântul.

Dacă sub regimurile reacționare, 
drepturile Linell erau răpite, în 
statele cu regimuri de reală de
mocrate, drepturile femeii an fost 
consfințite prin legi fn cadrul 
cărora femeile s’au putut orga
niza șl păși temeinic la revend'- 
carea drepturilor lor.

Io U. R. S. S, de exemplu fe
mela se bucură de mult de drepturi 
egale cu acelea ale bărbatului în 
toate domeniile vieții, economice, 
culturale, politice șl sociale. Lu
mea întreagă a putut vedea roa 
dele aces’ei colaborări a femeii 
la viata publică șl politică din 
U. R. S. S., în timp de pace și 
mai ales fn vremuri de războiu.

In celelalte Jări uede s’au legi
ferat aceste drepturi, femela a 
înlăturat prin munca ei, ceace 
secole dearândul se propovădulse 
fără temei: Inferioritatea femeii 
fată de bă bat.

Prin acordarea de către guver
nul Df. Petru Oroza de drepturi

sportlv la Deva
când oameril au făcut baie la un 
Ioc cu vitele. Desigur că copiii 
mucltorilor venltl d n București 
p'ntru recreierc, vor povesti pă
rinților lor acest lucru.

Deasemenea problema unui te
ren de foot-ball, este foarte acu
tă. Trebuie să «e a ducă în mijlo
cul orașului șl să fie amenajat 
clzlllzat, căci numai astfel putem 
al mobilizăm masele sportivilor, 

^.Caravana cinematografică la sate
Inel din primăvară activează în 

județul nostru o caravană cine
matografică continuând cu mult 
succcrs — prin filmele proec- 
tale — opera de educare a popu
lației rurale.

In ulilma săptămână, caravana 
a vizitat și prezentat filmul sovi
etic de mare valoare technlcă și 
aducatlvă .Circul*, în comunele; 
Pricaz, Coitenl, Romos, Bobâlns, 
Rspolf, Dancu Mic, la Orăștle în 
mijlocul muncitorilor dela Deru- 
bau șl Astra.

Pretutindeni caravana este în
tâmpinată cu vie satisfacție și 
filmele proeclate în mijlocul să
tenilor au avut darul să le arate 
marile realizări pe toate tărîmu- 
rile din Uniunea Sovietică, 

egale cu ale bărbatului, femela a 
devenit și la noi părtași la răs
pundere față de guvernarea și 
buca gospodărire ■ (Iril.

Dar apogeul cuceririlor dobân
dite de femei e noastre, îl con
stituie dreptul de a alege șl de 
a fi alese.

Femeia are attăzl o răspundere 
de mare importantă de a cărui 
rezolvare favorabilă, depinde bună 
starea și viitorul ei. Ea trebuie 
să lupte pentru consolidarea de
mocrației în tara noastră, care 
i-a dat toate drepturile.

Consolidarea regimului demo
cratic din România, cât și a drep
turilor ti, femeia o poate face 
prin votul el fiindcă e bine de 
știut că partidele .Istorice*, nu 
privesc cu ochi buni această e- 
msnripare a fenirilor.

Conștientă de acest fapt F. D. 
F. R. a hotărlt prin forurile 
sale conducătoare, ea si se a ă- 
ture cu toate forjele sale luptei 
duse de B, P. D., de a cărui vic
torie în alegeri depinde viito
rul f<meilor din tara nozstră șl a 
întregului popor.

Deaceia una din îndatoririle 
femeilor, este ca acum în preajma 
alegerilor, să lămurească pe su
rorile lor de necesltrtea de a se 
încadra în rândurile democrației 
șl de a duce lupta unite pentru 
ae’gurarta victoriei în alegeri a 
B. P. D.-ului și înfrângerea de
finitivă a reac|iuoll ca e urmărește 
să reîotioieze sclavia femeii.

unul din punctele Legii OS.P.- 
ului.

Trebuie să se treacă imediat 
la rea'izărl, căci aceste dezidera
te sunt și rămân sarcini de răs
pundere față de guvern, care a 
dat dispoziții fn acest sers dar 
rămâa șl mai departe sarcini de 
răspundere fată de muncitorimea 
manuală și Intelectuală și față de 
tinerelul nostru.

Asupra acestor chestiuni vom 
reveni cu unele deta'il șl suges
tii, In speranță că e'e vor fl as
cultate și transpuse în fapte.

NlC.

Culturale

Sâmbătă 31 August a. c. cara
vana s’a oprit la Sioatoriul Geoaglu

In multe comune populația a 
solicitat conducătorilor caravanei 
să v'nl cât mal des în m jocul lor.

Primăria orașului Deva
Nr. 4436 din 29 VIII 1940

Pub'.icațlune.
Sc publică concurs pentru ocuparea 

pestulul de șofer retribuit cu salariul 
orcvjzut de statutul Balarlafllor comu
nali pentru meseriașii calificați, calculat 
conform art, 11 la care se adaugă toate 
accesoriile legile.

Cererile însoțite de actele din cart 
rezultă întrunirea condl(lunllor cerute 
de ari. 5 din S SC. se vor înainta a- 
cestel primării in termen de 15 zile 
însoțit dela Inserarea prezentei publl- 
cațluni.

p. Primar, Trvfaș.
Secretar, I. Hrealacu.
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VIAȚA POLITICĂ

Incapacități și nedemnități electorale
Intr’o mare ședință de F.U.M,

S’a sărbătorit la Cugir 
doi ani dela reorganizarea sindicatelor

Pentm lămurirea tuturor cetă
țenilor asupra celor tocadraf fn 
«demnitățile electoral», căi și 
pentru o mai bună orientare a 
celor care procedează la întoc
mirea listelor de alegători, pu
blicăm mai Jos, Incapadtățile și 
nedemnitățile prevăzute de art. 
6 șl 7, a Legii Electorale din 13 
Iulie a. c.

Art. 6 — Incapabili: Cei puși 
sub interdicție, caratelă, declarați 
făliți fără să fie reabilitat!.

Art. 7. — Nedtmnltăți: Cei 
eondamnațl pentru Infracțiuni:

a) Delapidare art. 236-237 Cp. 
Lnire de mită (nedreaptă luare) 
art. 238 Cp. Delictul de profit 
prin eroare art. 2>9 Cp. Delictul 
de renumerat^ Injustă art. 240 
Cp. Delictul de folos nedrept art. 
241 Cp. Delictul de profanare de 
mormânt art. 313 Cp. Delictul 
de profanare de cadavru art. 314 
Cp. Delictul d* Incendiu art. 
353—354 calificat. Delictul de 
fals fn acte publice art. 401—402 
Cp. Delictul de eliberare de acte 
false art. 403 Cp. Delictul de 
viol art 419 Cp. Delictul de vio
lentă contra pndoarel (Invsrslune) 
art. 420 Cp. Delictul de atentat 
Ia pudoare (fata sub 14 ani) art. 
421—422 Cp. Delictul de aten
tat la pudoare prin abuz de pu
tere art. 425 Cp. Delictul de In
cest art. 447 Cp. Delictul de ră
pire de minori art. 456—457 Cp. 
Delictul de avort ait, 482 Cp. 
Delictul de amenințare art. 494 
Cp. Delictul de șantaj art. 495 
Cp. Delictul de violare de domi
ciliu (particular) art. 496 Cp. 
Delictul de violare de domiciliu 
(funcționar) art. 499 Cp. Delictul 
de furt sub toate aspectele art. 
424—428 Cp. Delictul de sclavie 
art. 491 Cp. Delictul de tâlhărie 
art. 529, 580-531 Cp. Crima 
de piraterie art. 535—536 Cp. 
Delictul de gestiune f audaloasă 
art. 539—540 Cp. Delictul de In- 
șe ăduoe art. 549—550 Cp. Dt- 
llclul di înșelăciune In convenție 
art. 551 Cp. Delictul de Înșelă
ciune fn emigrare art. 552 Cp. 
Delicturi de îoșelădune prin ce- 
kurl art. 553 Cp. Delictul de în
șelăciune contra asiguratului 554- 
555 Cp.

Nedemadățlle de mal aua în
cetează ducă 10 ani dela execu
tarea pedepsei.

Este a se remarca faptul, că 
pentru fapte mai grave decât cele 
enumerate, cum sunt crimele de 
toate categoriile, nedemnltatea șl 
Interdicția exercitării drepturilor 
polii ce se pronunță odată cu sen
tința de condamnare a seobierva 
art. 7 alin. C. a legii electorale.

b) Cel condamnași pentru cri
me de războiu sau condamnați ca 
fiind vlnovajl pentru dezastrul 
Urii,

c) Condamnați la pierderea 
drepturilor politice pe timpul pre
văzut In hotărlrile judecătorești.

d) Cel care In timpul dela 6 
Sept. 1940 la 23 Aug. 1944 au 
fost Miniștrii, subsecretari de 
Sta», secretar general fa minister, 
prefect de judef, prefect de po
litie, primar în municipii sau fn 
comunele urbane, reședln|e de 
judej cu except'a pentru prefecfl, 
secretari generali șl primari cari 
la data Intrării în această func

ție avtau calitatea de funcționar 
public la Stat, județ *su comună.

e) Cei care au făcut parte din 
organizațiile constituite în baza 
legii No. 830 din 21 Nov. 1940, 
tdeca cei care au făcut parte din 
grupul etnic german cu excepția 
celor care pentru opiniile lor de
mocrate au fost îndepărtați din 
funcțiune sau au luptat voluntari 
contra statelor cu caii am fost in 
războlu după 23 Aug. 1944

f) Cel care au luptat contra 
Națiunilor Ualte ca voluntari.

g) Cei care au eandldr.t pe 
listele partidelor .Toiul pentru 
Țară* Națiotal Creștin pentru 
alegeri parlamentare.

b) Conducătorii Centralei Ev
reilor.

i) Cei epurați în temeiul ligi
lor dc epurare până la data pre
zentei Irgi, aceasta Încetează după

A murit tov. Munteanu Lazăr
Urmare din pag. l-a

Acesta era tov. Munteanul 
Un adevărat comunist, dârz, 
hotărît, devotat până la maxi
mum Partidului din care făcea 
parte.

Mereu în fruntea luptei pen
tru dobândirea drepturilor, pt. 
o viață mai bună a muncitorilor. 
In fruntea luptei pentru răstur
narea guvernelor reacționare și 
instaurarea unui guvern democ
rat iar după ce aceasta s’a rea
lizat, mereu în fruntea luptei 
pentru mărirea producției, pen
tru reclădirea țării, pentru vic
toria democrației.

Căzut în floarea vârstei — ' 
avea numai 44 de ani —lasă în 
urma lui o familie grea, soția 
jși doi copii.

Apreciind meritele sațe, Par
tidul, prin Regionala Valea Jiu-

Urmare din pag. 1. — 
prevede că alegerile se fac prin 
vot egal, direct și secret. Ceea- 
ce este important și caracterizea 
ză îndeosebi sistemul electoral 
din Uniunea Sovietică e faptul 
că aceste principii democratice 
capătă o strictă realizare prac
tică, pentrucă însuși structura 
Socială și economică a statului 
sovietic asigură materialmente 
realizarea lor.

Activitatea poFtlcă 
a cetățenilor sovietici 
Tocmai acest fapt, faptul că 

toți cetățenii au certitudinea că 
alegerije hu constitue o simplă 
formalitate, fără conținut, că 
votul lor realmente ajută la se
lecționarea celor maî tuni re
prezentanți aî poporului pentru 
conducerea treburilor obștești, 
face ca populația să participe 5- 
tât de activ la a|egeri. Este c- 
locvcnt faptul că dc pildă, în 
alegerile generale din U. R. S. 
S, care au avui loc în 1937, au 
votat 06,8 la sută din alegăto
ri, iar în alegerile generale din 
anul acesta 99,17 la sută din a- 
legători.

Statul sovietic face totul ca 
cetățenii săi să-și poâtă fcxen- 
cita în mod real șl în deplină 
cunoștința de cauză, dreptul 

4 ani dacă au fost epurați pe 
timp limitat de 8 ani dacă epu
rația a foit nelimitată.

|) Membrii asociației Româno- 
Oîrmane cire au semnat actul și 
au activat sau au făcut parte din 
comitetul de direcție.

Prin excepție păitreaeă drep
tul cel care au fost urmăriți, con
damnați sau Internat! pentru opi
nii sau acțiuci cu caracter de
mocratic.

Amintim, că la conformitate cu 
art. 8 din legea electorală cei cu
prinși in art. 7, au vor puiea 
fsce sub nici o formă propagandă 
poVtică, în vederea alegerilor, în 
favoarea sau împotriva vreunei 
liste de candidați sau grupărilor 
politice și nici nu vor putea căuta 
să influențeze voința alegătorilor 
îndemnându-l să 6e abțină dela 
votare sa i 6ă și znuleie votul.

Iui, și^ luat în sarcina Ba grija 
familiei ca să ducă un trai demn 
si'omenesc. Copilul cel mai 
mare va'fi înscris chiar în| toam
na această Ia liceu.
Moartea tovarășului Munteanu 

nu este deplânsă numai de 
membrii de Partid. Ea este de
plânsă de toți /icei care l-au cu
noscut, de toți acei cu care a 
luptat cot la cot, și de Toți a- 
cei pentru a] cărjjr bine a lup
tat. La înmormântarea sa, care 
a fost organizată,de Partid, au 
participat peste 7.000 muncito
ri din toate colțurile Văii Jiuluî.

Ultimul omagiu T-a fos adus 
de tov. Mujic Mihai, secretarul 
Comitetului Regional, căruia i-a 
fost Un bun prieten și camarad 
de luptă în timpurile cele mai 
grele.

C. Magdalln.

SISTEMUL ELECTORAL DIN U. R. S. S.
lor de alegători. Astfel, cu mult 
înaintea alegerilor se tipărește 
în sute de mii de exemplare 
Constituția Sovietică și legea e- 
lectoraiă a U. R. S. S- (Ele sunt 
studiate în massă în întreprin
deri, instituțu, la sale și în car
tierele orășenești. Constituția, 
legea electorala, listele de can
didați, ca și întreaga literatură 
electorajă se tipăresc în limbi
le naționale ale tuturor popoa
relor din U. R. S. S., așa încât 
fiecare cetățean să Ie poată! ceti 
în hmba Jui maternă. Ca o 'ilu
strare a felului, în care se'înțe- 
lege participarea generală a ce
tățenilor țării ja alegeri, poate 
servi următorul lucru: la mili
tari, de pildă, hu numai căflse a- 
nunță dreptul de vot a] cjelor 
ce sunt sub armie, dar se orga
nizează praticjparea în alegeri, 
chiar și a militarilor, care se 
află în afara granițelor țării; a- 
ceștia votează la unitățile lor, 
propun candidați din nfijlocul 
lor, etc. In ziua alegerilor urne 
speciale portative surit duse la 
spitale, sanatorii, matb’rnitați, 
case de invalizi, Ctc..

Deputatul In slujba 
a'egâtorilor

Dar democratismul sistemu
lui electoral sovietic nu se ma

Au participat și tov-ii M’șa Levin și Felea
L'ani 2 Sept. a. c., în cadrul 

unei mari adunări de Front U- 
nic Muncitoresc, la care au luat 
parte toți m uncitorii, muncitoa
rele, funcționarii și technicieniî 
uzinelor „C. M. C.” din locali
tate, în prezența tov. Mișa Le- 
vin și a tov. Felea, ■ avut loc 
sărbătorirea a doi ani dela în
ceputul reorganizării vieții sin
dicale în țara noastră.

Tov. Țireanu, deschizând șe
dința, vorbește despre i mpor- 
tanța Frontului Unic Muncito
resc. Tov. LupuConstantin, pri
marul comunei și tov. Crăini- 
cescu, arată situația locală a F. 
U. M., după care tov. L'azăr Si-

Sporirea cu 75 la sută 
a salariilor funcționarilor publici

Confederația generală a muncii 
a cerut guvernului, ca p£aă la 
Intrarea fn vigoare a noului sta
tut al funcționarilor publici să se 
acorde funcționarilor publici un 
«por la actualele salarii, de 75 la 
sută din va'narea lor.

Cercurile conducătoare ale ml- 
n sterului de finanțe au arătat că 
sunt de acord cu cererea Con
federației muncii, acceptând spo
rirea salariilor publice cu cofe In-

Cetățeni

Cetă jenei
înscrieți vă in listele 

electorale până la 15 Sep
tembrie a. c.

nifestă numai în participarea la 
alegeri a întregului popor în 
perfecta libertate de exprimare 
a votului. El își găsește eloc
venta expresie și în faptul că 
candidații pentru parlament nu 
se fixează de undeva de sus, ci 
sunt propuși și aleși de către 
diferite organizații obștești, în 
adunări pe întreprinderi, institu
ții, colhozuri, sate, unități mi
litare. In fe]ul acesta, deputății 
sunt adevărați reprezentanți ai 
poporului propuși și aleși de 
el. Mai mult: comisiile electo
rale, de jos pană sus, sunt for
mate din oameni propuși și a- 
leși în adunări populare. Astfel 
întreaga operațiune a alegeri
lor este pusă sub controlul su
veran al poporului.

Cum se fixează 
candidaturile

O altă trăsătură caracteristi
că a democratismului sovietic 
este faptul că 'în U. R[ S. $. a 
fi deputat nu înseamnă' a deține 
o demnitate în folosul tău. Un 
deputat este în primlil rând un 
slujitor al poporului. El este su
pus controlului alegătorilor săi, 
care au dreptul să-i retragă 
mandatul, dacă majoritatea lor 
găsesc că el s’a dovedit a nu 
corespunde misiunii Iul. I 

mion, vorbește despre campa
nia electorală, arătând rolul pe 
care îl are azi muncitorimea în 
viața politică.

Luând cuvântul tov. Mișa 
L’evin, după ce arată importan
ța Frontului Unic Muncitoresc 
în organizarea democratică a 
țării noastre, scoate în eviden
ță realizările din toate sectoa
rele vieții prin contribuția F. U. 
M. In continuare, demască în
cercările reacțiunii, de a sparge 
unitatea clasei muncitoare, încer
cări sdrobite de voința, unita
tea și hotărîrea rde luptă] a'tutu- 
ror celor ce muncesc 

tre 70—75 la sută, începând de 
la 1 Sept. a. c.

Săptămâna aceasta Consiliul 
de miniștrii urmează a aproba și 
a întocmi jurnalul necesar.

De vânzare
In Deva
O casă în str. Orivlțel Nr. 6.
5 jug. pământ arător în capă

tul străzii Oojdu, bun șl pentru 
log de casă.

O grădină da 1 jug. bună pen
tru plantat vie și pentru loc de 
cară.

In Dobra
O casă în piață.
3 jug. fânaț.
Inf >rmațluni la farmacia Stoica 

din Brad șl în Deva, str. Oojdu 
Nr. 7. 3_j

Egalitatea intre națiuni
Principiul egalității între na

țiuni aplicat cu strictețe în U- 
niunea Sovietică, își găsește 
cea mai desăvârșită expresie în 
sistemul electoral.

Astfel în alegerile pentru So
vietul naționalităților oricare din 
tre republicile unionale, indife
rent de întinderea și numărul 
populației, pe care a are, ale
ge pentru Sovietul Naționalită
ților un număr egal de depu- 
tați — câte 25 fiecare; repu
blicile autonome — câte 11 de- 
putați, regiunile autonome —i 
fcâte 5 și distinctele naționale —< 
câte 1 deputat.

Iată în linii mari, trăsăturile 
caracteristice ale sistemului e- 
lectorai sovietic. Trcbue adău
gat aici cj întreaga atmosferă a 
alegerilor în U. R. S. Ș., unî- 
tatej morală și politică a popo
rului, faptu] că în Uniunea So
vietică nu există exploatarea o- 
mului dc către om, nu există’ e- 
xploatatori, care să poată exer
cita presiuni asupra voinței a- 
Icgători]or, crează toate premi
sele necesare pjmtru adevărata 
libertate de exprimarea voinjdț 
poporului, ’ll]1

A. TA 4 I
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Nota zilei
Rezultatele preliminarii ale a- 

legerilor comunale din Saxonla 
au provocat interesul Kgitim al 
opiniei publice mondiale. Pen
tru prima oară după mulți ani 
de regim nazist, 3.000.ooo ger
mani au căpătat posibilitatea să- 
și aleagă organele de condu
cere, Comunale, liber și pe 

baze 'democratice.
Caracterul democratic al a- 

legerilor, procentul larg al vo
turilor exprimate toate acestea 
dovedesc că a fost făcut încă 
un pas serios pe calea realizări
lor democratice în Germania

Alegerile constitue o victo
rie pentru partidul socia]ist- 
Unlfjcat d'n Germania care a re
coltat peste un milion și ju
mătate voturi, adică 5b la sută, 
din numărul total al voturilor 
exprimate. Partidul liberal-de» 
mocrat a recoltat 22 Ia sută din 
voturi iar Uniunea democrată 
creștină, 21 la sută din voturi.

Interesant este de comparat 
rezultatul actualelor alegeri TJin 
Saxonia, cu rezultatul alegeri
lor comunale ’din 1929. Atunci 
procentul votantilor fusese nu- 
mai"de 79 la sută față de 93 la 
sută care prezentat la Urne la 
1 Septembrie 1946. In 1921 so- 
cial-democrații împreună cu co
muniștii și sodaliștîî alcătuîse- 
ră împreună mai puțin de 45 
Ia sută din voturi Această com
parație dovedește că după uni- 
sau dovedit mai puternice șl se 
bucură de autoritate în cele mai 
largi pături democratice.

Cu câteva zile înainte unele 
ziare anglo-americane făcuseră 
promosticuri In vederea alege
rilor in aceste ri'\re n’au lipsit nî 
ri calomniile asupr» acestor alege 
ri Fusese pusă în circulație o- 
bișnuita calomnie asupra con- 
dițiunilor nefavorabile în care 
și-ar desfășura campania elec
torală partidele liberal-rfem'oc- 
rat și Uniunea creștină demo
crată

Participarea activă a alegă
torilor, liniștea și ordinea în ca
re s’au desfășurat alegerile, 
au spulberat toate calomniile 
Actualmente și ziarele anglo- 
ameTl ane recunosc că alege
rile din Saxoni™ u fost liberași 
menea și ftiarea vîctorie repur- 
democrate Ele recunosc dense- 
tată de partidul soria]i;t unifi
cat

Păturile largi ale poporului 
german au demonstrat încă O- 
dată că ele nu vor urma pe spăr 
(rătorii uniții și pe Inspirato
rii lor.

Plebiscitul din Bulgarln
SOFIA. — In Tegătură cu a- 

propierea plebiscitujui din Bul
garia, partidul comunist bul
gar a publicat un apel "în care 
îndeamnă poporul bujgar ca la 
8 Septembrie să voteze pen
tru republica populară în care 
munca va constitui principalul 
factor social iar pământul va 
aparține acelora care îl mun
cesc.

Cu 7 voturi, contra Z și Z abțineri 
Consiliul de Securitate a hotărât să Includă 

In ordinea de zl memoriul Ucraînian
MOSCOVA. — Ședință Con

siliului de securitate din 3 S ept. 
a fost închinată chestiunii in
cluderii în ordinea de zi a 
memoriului Republicii Ucrai- 
niene privitor la acțiunile gu
vernului grec. "După patru ore 
de discuții, Consiliul a hotărît

Declarațiile Iul Manullskl
NEW-YORK. — Consiliul de 

Securitate și-a început Miercu
ri desbaterile asupra plângerii 
Ucrainei în legătură cu situa
ția din Grecia.

Luând cuvântul Manuilsky, 
reprezentantul Ucrainei, a răs
puns mai întâi criticilor aduse 
de Olanda și Marea Britanie a- 
supra formei plângerii țării sa
le. Manuilsky a cetit fnpoi or
dinele de represiune date îm
potriva populației de anumîți 
generali greci.

Delegatul ucraînian a amin
tit promisiunile făcute de dl. 
Attlec în fața' Camerei Comune
lor și Consiliului de Securitate 
prin care a declarat că după a- 
legerile din Martie forțele en
gleze vor fi retrase din Gre
cia iar ordinea va fi restabi
lită Manulsky a fnai amintit de- 
asemenea că dl. Bevin a pro
mis că plebiscitul se va ține 
abea în 1948. A arătat apoi că 
nici una din promisiunile șî an
gajamentele luate de Anglia 
n’au fos îndeplinite. Dimpo
trivă, Anglia a încurajat ele
mentele colaboraționiste șî re
acționare Sub protecția trupe
lor britanice se duce o politică 
de teroare împotriva popula
ției grecești. ''

Mai departe, Manuilsky a e- 
numerat actele de samavolni
cie duse împotriva poporului 
grec, arestări, teroarea împot
riva familiilor ai căror membri

Albania se opune propunerii 
guvernului Grec In chestiunea frontierelor

TIRANA. — Adunarea națio
nală albaneză a votat prin a- 
clamații unanime textul unii 
protest adresat Conferinței dc 
Pace dela Paris. Acest protest 
se împotrivește adoptării pro-

Tov. I. G. Maurer
a plecat din nou la Paris

BUCUREȘTI — Tov I. Ci. 
Maurer, membru în delegația 
română Ia Conferința Păcii, a 
plecat din nou la Paris. D-sa 
duce la Paris o seamă de docu
mente importante. După ce se 
" va reîntoarce dela Paris, tov 
Maurer va pleca la Moscovă 
în calitate de membru al dele
gației române pentru prelungi
rea acordului cenoomic cu U- 
niunea Sovietică. 

să includă în ordinea de zi me
moriul ucraînian cu 7 voturi 
Contra 2 șj. 2 abțineri.

După cum se anunță din 
New-Y’ork, împotriva includerii 
au votat reprezentantul Angliei, 
Cadogan și reprezentantul O- 
landei Van Klefens.

au fost în mișcarea de rezi
stență, ca și desființarea Con
federației Generale a Muncii și 
teroare dusă împoatriva m unci- 
torilor.

Manuilsky a amintit că peste 
50 la suță, din cetățeni n’au vo
tat cu ocazia plebiscitului și ca 
atare refuză sa îa de valabjil 
rezultatul plebiscitului.

In încheere Manuilsky a ce- 
cerut să se împiedice amestecul 
Angliei în Grecia, asigurândd- 
se apoi un adevărat plebiscit.

Delegatul Gredei a renun
țat să ia cuvântul la această șe
dință.

0 nouă notă de 
Statelor Unite

BELGRAD. — Guvernul ju- 
goslav a remis ambasadorului 
Statelor Unite la Belgrad o no
tă de protest în legătură cu 
alte violări ale spațiului aeriab 
al Jugoslaviei de către alte a- 
vioane civile $i militare ameri
cane. (

Guvernul american a răspuns 
că nu avea cunoștință de sbo- 
rul avioanelor americane dea
supra teritoriului Jugoslaviei. 
Totuși guvernul Statc]or Uniți? 
este gata să discute următoare
le trei puncte din nota jugos- 
lavă: 

punerii guvernului grec reacțio
nar de a se pune în discuție 
chestiunea frontierelor albaneze 
Textul subliniază că lupta eroi
că dusă alături dc popoarele an
tifasciste, enormele pierderi su
ferite precum și contribuția Al
baniei ța consolidarea păcii, îi 
dau dreptul de a ocupa un loc 
demn la conferința de pace.

Discutarea chestiunii frontie
relor albaneze lezează interesele 
naționale albaneze și a provo
cat o indignare profundă în 
rândurile populației albaneze.

Citiți și răspândiți 
ziarul

Zor! tioi

Presiunile teroriste 
asupra populației pașnice 
din Grecia au împiedecat exer

citarea liberă a votării
ATENA. — Primul ministru 

grec, Tsaldaris, a plecat la Lon
dra penrtu a comunica Regelui 
Geoige rezultatul oficial al plebis
citului.

ATENA. — Ia ciuda teroare!, 
formațiunile republicane an obți
nut majoritate to orașele Pferiu 
și Salonic.

Guvernul reacționar din Gre
cia »e menține la putere numai 
cu sprijinul trupelor itielne care 
«e afli pe teritoriul Greciei. Gu
vernul lui Tsaldiris de fapt, n’a 
pierdut nici un prilej de a chema 
In Grecia forțe ttreice care să-l 
sprijine.

•
ATENA. — Opinia publică este 

Indignată de felul cum s’a desfă
șurat plebiscitul din Grecia. Pre
siunile teroriste asupta populației 
pașnice au Împiedicat exercliarea 
liberă a votării.

protest adresată 
de Iugoslavia

— garanțiile oficiale' că viola
rea spațiului adrian jugoslav de 
către avioanele aruericâhe va 
înceta,

— piloții și celelalte persoa
ne care vor fi responsabile de 
aceste violări vor fi sancționa
ți.

— va interveni un acord a- 
supra semnelor care vor fi co
municate de jugoslavl,

Cehoslovacia susține hotărârea 
celor 4 puteri cu privire la Transilvania

PARIS. — Dl. Jan Masarik, 
ministrul de externe cehoslovac 
și delegatul țării sale la confe
rința păcii, a răspuns la între
bările puse de unii ziariști în 
legătură cu poziția Cehoslova
ciei față dc Ungaria.

întrebat asupra atitudinii Ce
hoslovaciei față de expozeul 
maghiar, privitor Ia problema

După formarea guvernului
Indian

MOSCOVA. — Lhi ziar in
dian ce apare la’N-w Drlhy acrie 
înfr'un articol dc fond următoa
rele în legătură cu formarea 
noului guvern Indian:

Lcadcrii congresului națio
nal indian și presa naționalistă 
salută cu entuziasm formarea 
noului guvern și declară că An
glia a predat puterea complect 
și irevocabil. Aceasta nu est?

Rezultatele obținute de monar- 
hișii nu reprezintă situația reală 
din Grecia,

Consecințele nefaste ale acestui 
rezultat sunt cemmtate șl de 
oficiosul britanic laburist care 
scrie:

„Numeroasa persoane din An
glia care au studiat situația din 
Grecia vor regreta rezultatul ple- 
b'scitulul. Se ivește pericolul ca 
dreapta să porcească o nouă 
represiune împotriva poporului 
grec*. ♦
Ce scrie presa 
democrat* despre 

alegeri
ATENA. — Denunțând abu

zurile comise cu prilejul ple
biscitului ziarului democratlc- 
republican VIMA scrie:

„Numeroase birouri de vo
tare ofereau alegătorilor bumal 
buletine albe sau buletinele Re
gelui, flărăța je oferi ș| buletine
le democrației.

iȘapte camioane cu soldați aU 
sosit după închiderea scrutinu
lui, totuși acești soldați au vo
tat.

Ministerul de interne a in
terzis votul reprezentanților paf 
tidelor pe lângă birourile elec
torale.

La mai multe birouri «ilda- 
ții au votat fără cărți de alegă
tor.

Pompierii au votat de două 
ori.

Transilvaniei d-sa a susținut cu 
fermitate hotărîrea celor, patru 
miniștrii dc jjxterne.

In ceia ce privește relațiile 
dinfte Cehoslovacia și JJngaria 
s’a pronunțat pentru discutarea 
tuturor chestiunilor litigioasei 
între cele două țări, aceasta în
să numajj cu reprezentanții unei 
Ungarii "democrate.
MW■ Wl .1 NHKB M

decât o iluzie. Englezii n’au 
predat puterea ci au trecut de 
pe umerii lor pe umerii guver
nului indian răspunderea pentru 
turburările ce se crciază.

Imperialiștii britanici șî pre
sa lor sunt încântați că pla
nurile lor s’athrcalizat și cățnoul 
guvern va deveni o armă dofcilă 
în mbinile englezilor.
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