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Primele
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ZIUA 
scorburilor în 

U. R. S. S.
Pe întreg cuprinsul U. R. S. 

S.-u|ui, au început în ziua de 
21 Iulie a. c., serbările și com- 
petițiunile sportive anuale. Pe 
mii]e de .stadioane și zecile de 
mii de terenuri sportive, tine
retul oțept al U. R. S. S,-uIui va 
dovedi cu aceasta ocazie, marca 
mondială a sportului sovietic

Ii i adevăr, — în lumina cifre
lor — realizările în domeniul 
Spc-rtiv cât și numărul sporti- 
'■*’ ior sovietici, întrece orice în- 
c .iiipuire.

Numai cu ocazia zilei spor
turilor din anul 1941, s’au orga- 
zat peste 14.ooo de întreceri la 
care au participat 6.5oo.ooo de 
concurenți.

fn decursul ultimele* r doua 
decenii, s’au construit în Uniu
nea Sovietică aproape 600 de 
stadioane, 14 mii, de terenuri 
sportive, mixte pentru maDmdte 
genuri de sport - , 6000 stațiuni 
pentru sky, și mai mult de 5oo 
de stațiuni aquatice.

Deasemenea statul sovietic a 
pus la dispoziția sportivilor săi 
6 instituții de educație fizică, 
și 26 școli inferioare pentru e- 
ducația fizică.

Toate aceste vaste organiza
ții sportive, au avut sprijinul 
neprecupețit al statului sovietic, 
care a înțeles că prin spoft și 
educație fizică se pot fofma a- 
tleți și caractere integre, care 
mai târziu au format gloriasa 
Armată Roșie și remarcabilele 
echipe sportive, care au llus 
faima sportului sovietic pe în
tregul glob.

Rezultatele au corespuns în 
totul așteptărilor. Ne amiptim 
cu tot' de impresionantul marș 
forțat a| soldatului sovietic de- 
la Stalingrad până la Berlin. 
Cum ar fi putut să străbată zil
nic — mergând și luptând — 
peste 60 de km. dacă nu ir fi 
fost oțetit prin educație fizică 
și sport-

După războiu, când echipele 
sovietice au început întrecerile 
cu țările vecine, culorile sovei- 
tice au învins peste tot, iar sur
priza cea mare ne-a fost furni
zată tot deacești excelenți spor
tivi, când au învins la Londra 
pe așii balonului rotund.

‘Pentru noi ziua aceasta 
de grandioase demonstrații 
sportive din Uniunea Sovietică, 
este un prilej cfd a ne arăta ad
mirație pentru sportivii Sovie
tic*, cât și pentru îndrumătorii 
și conducătorii sportului din a- 
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UN SOL AL PRIETENIEI INTRE POPOARE 
De vorbă cu Javor Pal vedeta y 
cinematografiei maghiare A

Desprins depe pânza de cine
matograf — Javor Păi — ro
manticul Dănko Pista, din fil
mul „Dragoste de Țigan”, care 
a fermecat publicul românesc cu 
melodiile nostalgice ale pustei 
maghiare, a poposit pentru o za 
la Deva, trecând în turneu prin 
țara noastră în calitate de sol 
al arfei maghiare.

Intr’un costum de pânză ma- 
rou, cu ochelari de soare, vede
ta artei cinematografice msghai- 
|re are un aer mult Imai puțin re* 
mantie ca pe ecran. La lumina 
zilei apare ca un om de lume, 
curtenitor și plin de vervă .

La întrebările noastre d-sa 
ne-a poevstit cu (multă însuflețire 
cât de entuzismat este de țara 
noastră, și de primire» * , care i 
s’a făcut de către publicul ro
manesc.

— „Aveți o țară încântătoa
re și oameni primitori si entuzi
aști- Ui își exprima sentimentele 
cu multă spontaneitate, sunt e 
xpasivi ca și italienii”.

Vorbește apoi despre înru
direa între folklorul românesc 
și maghiar, care explică în ma
re măsură înțelegerea și ent« 
tuziasmul cu care a țpdtmit publi
cul românesc muzica maghiara 
prezentată de d-sa. Peste tot pe 
Unde a fost d-sa la București, 
Brașov, Mediaș, Sibiu, Tg- Mu
reș, Tg. Secuesc, Covasna, So- 
vata, etc., publicul românesc a 
primit pe artistul maghiar cu 
atâta căldură, în cât d-sa s’a 
simțit ca și acasă, negăsind nici 
o deosebire între primirea pe 
|care o are la oompatrioții săi și 
cea dela noi.

La întrebarea dacă la Buda
pesta se remarcă interes pentru 
viața culturală din Rom inia, dl. 
Javor Păi a spus: „Dovada cca 
mai concludentă a interesului pe 
care îl poartă artei românești 
poporul maghiar, este succesul 
mare de care s’a bucurat Opera 
Română la Budapesta. Publicul 
nostru era atât de entuziasmat 
de artiștii români, încât nu mai 
vroia să-i lese să plece acasă”.

— Credeți că schimbul ctll- 
țural între popoarele român și 
maghiar, ar putea contribui la 
strângerea legăturilor de prie 
tenie între cele două țări?

— „Incontestabil că da. Cu 
toate că prietenia româno-mn- 
ghiară e âncă tânără, ea pro
mite mult pentru viitor. Depe
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acum se fac tatonări în vederea 
unei serii de traduceri din scri-i- 
torii români și maghiari.

Pe curând va avea Ioc proba
bil și un congres al scriitorilor 
din ambele țări în vederea u- 
nei colaborări româno-maghia- 
ță și mai strânse.1

Apoi dl. Jăvor Pâl ne arată o 
foaie de hârt(j pe care o mână 
de Copil a însemnat impresiile 
unui mlț: cetățean din Budape
sta trimiis la odihnă într’o co
lonie de vară la noi și spune: 
„Iată cea mai bună dovada a 
prieteniei poporului român față 
de poporul maghiar. Micuții din 
Budapesta care au trecut prin 
toate grozăviile războiului plin 
de lipsuri și de foame azi refă- 
cuți șl întăriți sunetește și tru
pește sub cerul pur al munților 
românești, sub soarele cald al 
țării ospitaliere și prietene vor 
crește cei mai buni prieteni ai 
poporului român vor nastra cea

Mare adunare a P. J. D. la Detâi 
pentru deschiderea campaniei electorale

Duminecă 21 Iulie a. c., a a- 
vut loc la Devațo (mare întrunire 
publică a partidului Social De
mocrat în cadrul actualei campa
nii electorale.

Cu această ocazie au luat cu
vântul tov. Lăscău din Hunedoa
ra, Stoica, directorul Școalei 
Normale din Deva, Tireanu, din 
Cugir, Anagnastopol, Trufaș și 
țăranul Munteanu din Șoimuș.

Ultimul a luat cuvântul <tv. 
Gârboveau Sirnion, lămurind a- 
titudinea Partidului Social De
mocrat 'față de alegeri.

După ce face un scurt istoric 
subliniază importanța ac

tului deja 1 Mai 1044, c9nd a 
luat ființă Frontul Unic Munci
toresc, care a pus capăt luptei 
fratricide dintre cele două par
tide muncitorești. Tov. Gârbo
veau arată mai departe că Ia 
congresul partidului» din Ifp Mst- 
Jie, s’a pus capăt greutăților ^are 
stăteau în calea Ț7 JJ. M’ ț

„Partidul treubic să rămână 
pe linia trasată de majoritatea 
congresului și să meargăl în ale
geri alături dc toate forțele de
mocratice din țară, alături dc 
țoatc partidele care cuată să fa
că din România o țară liberă, 
democrată și fericită”. 

mai frumoasă amintire despre 
România.

— „Mai stați mult în Româ
nia?

— „Nu cred. Turneul meu 
merge spre sfârșite”.

„Ce perspective aveți pt. 
viitor?”

— „După ce îmi termin tur
neul în România voiu pleca în 
America”.

— „Ce părere aveți despil 
perspectivele de viitor ale fil
mului maghiar?”

— „Filmul .este un factor cul
tural de mare valoare; este un 
mijloc puternic de răspândire a 
culturii în mijlocul masselor po
porului pentru ridicarea nivelu
lui său nu numai artistic dar și 
moral. Filmele sovietice ne £tau 
mărturie despre importanța co
vârșitoare a filmului ca un mij
loc de răspândire a ideilor u- 
manitare, în cadrul unor realizări
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In încheere tov. Gârbovean a 
vorbit despre platforma^- (prog
ram a Blocujui Partidelor De
mocratice, explicând punctele 
principale.

De h ne’atl dat de lângS voi
(Se boo«|te pe arta cunoscută)

I
De ce ne-ați dat de lângă voî 
Când v’am ținut cu^anji?
Să fi rămăs tot) robi la noi £ 
Ca să vă luăm toți bani*

II
Și plânge Dinu supărat: 
pVli-au rupt azi bățul, frate! 
Răspunde Maniu din cel sat: 
Nioi cu nu mai Văd roatei

III
Zadarnic azi ne străduim
Să vă obținem votul
Căci nu mai știm1 cuml să min

țim,
Ne-am compromis cu totul 1

IV

Așa ,ne trecem bieți bătrâni 
U tați d- li tnea toată
jȘi plângem azii cu capu ’n 

mâini
Zdrobiți dc-un băț _ și-t> 

roată 1

25 Iulie 1946

înființarea 
Curții de Apel la Deva
Intr’un număr al ziarului no- 

tru am scris despre cererea Ina- 
intatată Președinției Consiliu
lui de Miniștrii, de către Con
siliul Poiitic Județean, ipentrjujrl- 
ființarea Curții de Apeflla Deva. 
Cererea fiind soluționată favo
rabil, Curtea de Apel unul din 
dezideratele vechi ale județului 
nostru, a devenit un fapt îm
plinit

In trecut județul nostru a- 
parținea Curții de Apel din Sibiu 
iar în ultimul timp, de cea din A- 
rad. Atât Sibiul cât și Aradul 
s’au dovedita nmputea satisfac^ 
pe deplin populația hunedorift- 
nă.

Jusfițiabilii erau puși în po
stura neplăcută de a nu putea, 
parfioipa la desbaterea procese
lor Iar ,rțle a—și pier- 
de timpul în deplasări costisi
toare, de a pierde termenul șj 
alte Inconveniente de acest gen, 
care erau numai în detrimentul 
cetățenilor interesați.

Noua justiție democrata a- 
vând la bază principiul: „Ju
stiția la îrglemână poporului”, 
a satisfăcut o serie de reven
dicări în domeniul juridic prin
tre care se încadrează și înfiin
țarea Curbi de Apel din Deva, 
care prezintă avantajul de a fi 
accesibilă tuturor.

Curtea de Apel din Deva va 
îngloba în sfera sa pe lângă 
cele patru tribunale ale județu
lui nostru : Deva, Petroșani, Ha
țeg, Brad, și tribunalul'din Âlba 
Iulia și Abrud, pentru care Cur
tea de Apel din Deva este mult 
mai aproape decât cea dela A- 
rad.

Urmează ca Ministerul de 
Justiție să numea$că consilie
rii acestei curți și în curând a- 
ceastă i naltă instanță judecăto
rească își va putea începe activi
tatea.

Ședința 
Comitetului 

judtean 
electoral

In ziua de 19 Iulie a c, Co
mitetul Județean lEțectoral îm
preună cu cele șase Comisăuni 
a ținut o ședință comună în 
cadrul căreia dl. (dâ^Augustin AI- 
mășan, prefectul județului,

a făcut o expunere a 
Legii Electorale arătând deose
birile dintre această lege și le
gile electorale din trecut.

Luând cuvântul cu această o- 
|cazie dl dr. Gipcanj Vioreț secre
tarul comisiei electorale a (a'rătat 
caracteristicile acestei legi sub
liniind că aceasta este prima lege 
electorală cu adfevărat democra
tică djin țara noastră- In închee
re dl dr. Ciocaj^ a spus: „Ple
căm în această luptă cu convin
gerea că trebuie să învingem 
și că vom învinge^ pentruaă lup
ta noastră este dreaptă”.
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DECRETUL LEGE PRIVITOR LII ALEGERILE
pentru adunarea deputat lor

Din activitatea U.F.A.R.-ului 
din Lonea

lata inai jos și textul complet 
a| legii privitoare la alegerile 
pentru Adunarea Deputaților:

MIHÂ'l 1,
Prin grația lui Dumnezeu și 

voința națională, Rege al Româ
niei.

La toți de față și viitori, să
nătate :

Asupra raportului ministrului 
Nostru secretar de Stat la De
partamentul Justiției Nr. 69.788 
din 13 Iulie 1946.

Văzând jurnalul Consiliului 
de Miniștri Nr. 987 din 12 Iulie 
1946;

Văzând dispozițiunile înaltu
lui decret regal Nr- 2.218 din 13 
Iulie 1946;

In baza dispozițiunilor înal 
tului decret regal Nr. 1.622 6,pu- 
pjicată în Monitorul Ofiaial Nr. 
J2o2 din 2 Septembrie 9144.

Am decretat și decretăm:
Art. 1. — Alegerea deputa

ților se face de cetățenii români, 
în vârstă de ce] puțin 21 de ani, 
împliniți.

Art. 2. — Pot! f* aleși deputați 
cetățenii români,în vârstă de cel 
puțin 25 ani împliniți și având 
domiciliul în România.

Art. 3. — Femeile au drept 
de vot și poț fi a]ese în Aduna
rea Deputaților în același'condi- 
țiuni ca și bărbații.

Art. 4. — Funcționarii publi
ci, cu excepția militarilor activi 
jși a membrilor Corpului judecă
toresc, pot fi aleși în Adunarea 
Deputaților, militari activi pot 
fi aleși în cazul când îndeplinesc 
funcțiunea de ministru sau sub
secretar de Stat.

Cei care candidează vor fi 
puși în concediu, fără salariu, 
pe tot timpul ajegerilor, dela da
ta depunerii candidaturii, iar în 
cazul când au fost aleși, conce
diul va fi prelungit până la e- 
xpirarea mandatului. Această di- 
spozițiune nu se apTică miniștri
lor de Stat.

Art. 5. — Cei care au dobân
dit cetățenia română prin na
turalizare nu au drept de vot și 
nu pot fi aleși in Adunarea De- 
putațijor decât după 6 ani dela 
data naturalizării

Art. 6. — Sunt incapabili de a 
fi alegători sau aleși: cei puși 
sub intredicție sau consiliu ju
diciar ,cei puși sub curatelă, po
trivit legi XX din 1877, precum 
și acei declarați în stare de fa- 
liment și care nu sunt reabili
tați.

Art. 7. Sunt nedemni de a 
fi alegători sau aleși:

a) Cei condamnați pentru'cri
me sau pentru vreuna din urmă
toarele infracțiuni prevăzute de 
codu] penal: art. 236 — 241 in
clusiv; 313, 314, . ,
353, 354, 4o1 — ,.
— 4o3 inclusiv; 419 — 422 in
clusiv; 425, 447, 45 6— 458 in
clusiv; 482, 491, 491, 1 6 inclu
siv; 495, 496, 499, 524 — 531 
inclusiv, 535, 5 36, 539, 54o și 
549 — 555 inclusiv.

Nedemmtatea prevăzută mai 
sus încetează după lo ani dota 
executarea pedepsei.

b) Cei condamnați ca fiind 
vinovați de dezastrul țăriiițsau de 
-crime de război;

c) Cei condamnați la pierde
rea drepturilor politice pe timpul 
prevăzut în hotărîrea judecăto
rească;

d) Cei care, în timpul dela 6 
Septembrie 194o până la 23 Au
gust 1944, au îndeplinit funcțiu
nea de ministru, subsecretar de 
Stat, secretar genera) de mini
ster, prefect de județ, prefect de 
poliție, primar în municipii sau 
în comune urbane reședințe de 
județ, cu excepția secretarilor 
generali,prefecților și primarilor 
care la data intrării în aceste 
funcțiuniaveau calitatea de fun
cționar public la Stat, județ sau 
comună.

Aceste d’spozițiuni vor fi a- 
plicabile și celor care au îndepli
nit funcțiunile arătate mai sus 
în timpul ocupațiunii ungare în 
Transilvania de Nord.

c) Cei care au făcut parte 
din organizațiile constituite în 
baza legii Nr. 83o din 21 N|oem- 
brie 194o, cu excepția celor care 
pentru opiniile lor democra
tice, au fost îndepărtați din func
țiunile sau serviciile ce îndepli
neau sau au luptat ca voluntari 
împotriva țărilor cu care Româ
nia s’a aflat în stare de război 
după 23 August 1944;

Doi excroci 
arestat!

Z-lelc trecute, plut. ma|. Pavej 
P. Anghelcev fi subof. Manole 
P. Dum.tru dela postul de jan- 
dirmi din Beriu, au aieBiat pe 
escrocii Marin Fiumușel șl Olcc 
Nlsicenco. Aceștia pe baza unor 
delegații falșe, loca ta a abona
mente pentru revista «Eroii Patriei*

Prada cea grasă insă, o consti
tuiau morarii șl ccmerclanii, la 
care ae prezentau, primul drept 
Inspector din ministerul de interae, 
iar al doilea drept perceptor. In 
felul acesta ei au reușit sa Înșele 
pe mulțl naivi din jud. Sibiu, 
Râmnlcul-Vâlcen și Hunedoara.

După primele cercetăii, excroâl 
au foit Înaintați parchetului Deva.

Ministerul Comunicațiilor șl 
Lucrărilor Publice 

Direcțiunea Generală a Drumurilor 

Nr. 1359 din 20 Iulie 1946

Publicatiune
Se aduce la cunoștința generală, 

că In ziua de 31 Iulie a. c., ora 
11, ie va ține llaitațle, cu ofeite 
închise șl iigdate, in localul Ser
viciului Drumurilor Naționale Deva, 
din »tr. Regele Ferdinand Nr. 16, 
pentru:

Lucrările de repararea tublieri- 
lor la podurile dela ku. 4+687, 
4-R798, 4-1-839, 9+054, 16+995 
24+890 de pe drumul național 
Nr. 26 Dava Brad-Oradea, î r va
loare de iei 33 5C0.000.

Ofertele vor fi Imoțlte de ga
ranția de 50/0 din valoarea de
vizului.

Condițlunile de licitare și pro
iectul pot fi văzute In flecare zl 
de lucru, între orele 12—13, In 
localul serviciului drumurilor na
ționale din Deva.

Șeful Serviciului 
jng. șef, Kroll luilu

Sublnglner, 
lonttcu Tttu»

f) Cei care au cerut să lupte 
ca voluntari împotriva Națiuni 
lor Unite;

g) Cei cari au candidat pe li
stele partidelor „Totul pt Ța
ră” și „Național Creștin”, pen- 
ru alegerile parlamentare pre. 
cum și membrii organelor de 
conducere și reprezentanții în 
parlament al organizațiilor de 
orice fel prohitlerist de tip fas
cist din timpul ocupațiunii un
gare a Transilvaniei de Nord.

h) Conducătorii Centralei e- 
vreilor;

i) Cei epurați în temeiu legi 
lor <je purificare până la data 
prezentei legii, această nedem- 
nitate încetează după patru ani 
pentru cei epurați pe timp limi
tat și după opt ani pentru cei 
epurați pe timp nelimitat;

j) Membrii asociațiunii româ- 
no-germane care au semnat ac
tul de constituire și( au activat pt. 
înfăptuirea scopurilor urmărite 
de asociație sau care au făcut 
parte din comitetul de direcție;

k) Membrii Asociațiunii ini- 
ghiaro-germane care au semnat 
actul de constituire al asociației 
sau au făcut parte din comitetul 
de direcție.

Prin excepție, păstrează drep
tul de vot șf’die a fi ăîeși în A- 
dunarea Deputaților cetățenii 
care au fost urmăriți, oondam- 
nați sau urmăriți pentru opini- 
uni sau acțiuni cu caracter de
mocratic, precum' și cei condam
nați de istanțele ungare sau ger
mane pentru infracțiuni politice, 
chiar dacă acesta au fost califi
cate altfel.

Art. 8. —'Cei care sunt ne
demni în temeiul art. 7, nu vor 
putea face sub nici o fiormă pro
pagandă politică, în vederea a- 
legerilor în favoarea sau îm
potriva vreuneia din listele de 
candidați sau grupărilor politi
ce și nici nu vor putea căuta să 
influențeze voința alegătorilor, 
indemnându-i să se obțină de
la votare sau să-și anuleze vo
tul.

Art. 9 — Alegerea se face 
pe circumscripții electorale prin 
vot, universal, egal, dirccfj și se
cret, pe scurfin de listă, și pe 
baza reprezentării proporționa
le.

Nimeni nu are dreptul de a 
căuta să descopere secretul vo
tului nici pe cale judiciară și 
nici prin ancheta parlamentară 
sau de a|tă natură

Art. lo. — Fiecare județ con- 
stifue o circumscripție electora
lă, Municipiul București pwnMi- 
tuc o circumscripție electorală 
deosebită de aceea a județului 
Ilfov.

Numărul deputaților pentru 
fiecare circumscripție electorală 
se stabilește în raport cu îfiimă- 
rul populației constatat prin ul
timele statistice oficiale. Pentru 
fiecare 4o mii, de locuitori, din 
numărul toțal al populației din 
circumscripție, se alege un'de
putat Restu] din numărul popu
lației, care depășește 2o mii, lo
cuitori, dă dreptul la încă un 
mandat, iar fracțiunile mai mici 
se neglijează.

(Cont'nuare In n-rul viitor)

Y.Contlnuând programul lor 
de\usțlnere a guvernului Dr. 

PetruSJroza și a reconstruc
ții țării, femeile antifasciste 
din Petrila, au format o nouă 
echipă care timp de 8 ore a

Colonie de elevi
ADIn inițiativa Ministerului 

IȘdÎJcațlei Naționale și cu sprf- 
j nul^guvernulul, elevii săi aci 
dela liceele bucureștene, au 
fost trimiși pe câte 30 de 
zile in diferite regiuni din 
țară

Unii din acești elevi au 
sosit zilele trecute la Deva șl 
au fost cazați In localul Ș:oa- 
lei Normale de băieți din lo
calitate.

Colonia este condusă de 
către d. profesor Nicolae T. 
Neagu delegatul Ministerulu1, 
care va ține elevilor o serie

REVISTA PRESEI
Duminecă s’a deschis în Ca

pitală primul congres general al 
învățătorilor.

Intr’un articol purtând sem
nătura d-lui inspector general 
școlar Gh. T. Dumitrescu închi
nat acestui congres „Scânteia” 
descriind mizeria în ca,r.a a fost 
aruncată învățătorimea în tre
cut de către guvernările „isto
ricilor”, închee astfel:

Azi, prin congresul care se 
deschide, învățătorimea va pune 
piatră de temelie Uniunei ei 
Sindicale care va avea să apere 
nu numai realizarea revendicări
lor materiale a]e slujiotrilor ca
tedrelor din învățământul pri
mar dar va avea să statorniceas
că drumul pentru așezarea nouii 
(școli a poporului.
învățătorimea română, inșiruin- 

du-se alături de puternica arma
ți a oamenilor muncii manuale 
și intelectuale, grupate în jurul 
Confederației Generale a Muncii 
va avea un sprijin puternic în 
drumul și în lup-fajsa ipentru cre- 
carea unei stări materiale pros
pere, pentru ridicarea sa intelec
tuală și profesională, pentru o 
adevărată școală a poponllui.

Congresul ce se deschide, în 
scamnă în viața descâlimiji o Co
titură decisivă.

Cu aceeași ocazie ziarul „Fr. 
Plugarilor” intr’un articol pur
tând semnătura d-lui C. Agiu 
Vicepreședinte al Frontu|ui Plu
garilor scrie:

Intelectualii satelor noastre, 
învățătorii, cari se întrunesc a- 
stăzi în congresul lor, au de re
zolvat o problemă simplă în a- 
parență, dar dc o importanță li- 
storică pentru plugărhne. In 
congres, învățătorii trebuie să 
hotărcască dacă se încadrează, 
alături dc frații )or din orașe și 
sate, muncitorii cu mintea și cu 
brațul, în marea mișcare sindi
cală ilațională șa internațională 
ca cuprinde zeai și sute de mi
lioane de intelectuali și munci

lucrat la descărcarea lemne
lor aduse cu funlcularul.

lată și numele lor:
H sem luliana, Floca Maria, 

Vizi Eiena, J.hătz Maria, 
Boite Ana, Tâmaș Maria și 
Sebesty£n Maria.

săraci la Deva
de conferințe cu subiecte de
mocratice.

Colonia mai are înscrise In 
program o serie de vizite în 
difer le localități și centre mun
citorești, pe care elevii le vor 
vizita în scopul de a cunoaște 
frumusețele regiunii noastre, 
precum șl eforturile vrednice 
de laudă pe care harnicii mun
citori din centrele Industriale 
ale județului nostru le fac 
pentru realizarea operii de 
reconstrucție a țârii,

tori s’au rămân închirciți în ve
chea concepție de viață și de 
luptă, pe care a dus-o sub stă
pânirea moșiereasca.

Un soi al prieteniei 
între popoare

tUrmir dn p gina 1-ai 
artistice perfecte. Regisorii so
vietici și-au dat de mult seama 
de importanța cinematografiei, 
în opera de statornicire a unor 
relații de prietenie și colaborate 
pașnică între popoare. De aceea 
regisorii sovietici studiază par
ticularitățile naționale"ale fiecă
rui popor, evidențiind ceea ce 
este general omenesc pentru 
toate popoarele pașnice: tendin
ța spre o vîață mai bună, spre 
progres”.

Pentru că timpul^a trequt pun 
ultima întrebare:

— „Ce impresie va făcut via 
ța culturală și artistică dela noi?

„De când am sosit în Ro
mânia nu prea am avut răgaz. 
Totuși la București am Vizitat 
teatre, expoziții. Aveți foarte 
multe teatre, ceea ce denotă 
gustul pronunțat al publicului 
d-vs. pentru arta șccnică. O im
presie deosebită mi-a făcut e- 
xpoziția dc pictură și sculpturii 
din sala „Dalles”.

Aveți arțiști mari și în ge
neral zâmbi artistul — sunt 
încântat dc țara dumneavoastră 
cât și de oamenii depe aici, și 
sunt fericit că pot contribui prin 
munca mea la strângerea legă
turilor dc prietenie între Patria 
mea ^i a d-voastră.

PASAN* OIOSANU

Teatrul PINOCCHIO
prezint! Miercuri 24 Iulie la 

sala Teatrului

Albă ca zăpadă 
și cei 7 pitici
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Din câmpul muncii Viața de partid

Revizuirea încadrărilor $1 stabilirea / 
nouilor norme de salarizare a minerilor 

dela minele Teliuc, județul Hunedoara
Ședință de activ la Hunedoara X

In urma In heerli noului 
C ntract colectiv între minerii 
— prin Uniunea Sindicală Mi
nieră — șl societățile de exploa
tare, o comisie formată din 
delegatul Uniunii Sindicale 
Miniere, delegații Sindicatelor 
din Teliuc și Crlstur și Dr. 
Zamfirescu reprezentantul so
cietății, a proodat în zilele 
de 10, 11 și 12 Iulie a. c. la 
revizuirea încadrărilor șl sta
bilirea nouilor norme de sala
rizare In acord a minerilor 
dela mina din Teliuc care 
vor fi cele din sch ma anexă 
de salarizare din contractul 
colectiv.

Știri din Valea-Iiulul K
LUPENI

Sindicale
in ziua de 10 Iulie 1946 

în Sala S noicatului a avut 
loc o întrunire la care au 
luat parte Comitetul Sindt 
catului, bărbații de încredere, 
șefii de grupă, Connucerta 
Minelor, Director Ing. Stăl- 
cuiescu, Inginerii șefi de 
sectoare, maeștrii minieri și 
mecanici.

S’au dlscutut îmbunătăți
rile cari trebuiesc aduse pe
ntru ușurarea h croiul șl mă
rirea producției, cj ngându- 
se la un acord complect in
tre conducerea minelor și 
reprezentanții Sindicatului.

O faptă de condamnat
Muncitorul Gosman loan, 

contrar regulelor miniere a 
aprins chbrite la o loco
motivă Diesel, p’ricliiând 
as fel viața sa șt a sute de 
alțl tovarăși ai săi.

Se știe că In mitele de 
cărbuni sunt emanații de me
tan, cari la cea mai mică 
scânteie provoacă explozii 
puternice.

h minele din Valea Jiu
lui au fost numeroase ca
zuri de explozie a meta 
nulul, unde au căzut zeci 
șl sute de victime, lăsând 
In urma lor sute de orfani 
și văduve.

Fapta muncitorului Go
sman loau este de conda
mnat deoarece a făcut a- 
oest gest fiind conștient șl 
nu a fost la primai caz. Pe 
ntru această faptă a fost 
suspendat din serviciu șl dat 
tn judecată.
Muncitori fiți atențl șl nu 
lăsațl pe nimeni să provo
ace scântei, să aprindă chi- 
brite, țigări ele., pentru că 
este tn pericol viața voa
stră șl existența familiei 
voastre!

Activitatee artlstico-cultu- 
rală a Sindicatelor Unite

Dumineci 7 VII, 946. Comisia 
Culturali a Sindicatelor Unite din 
Lupen', a dat a doua ierbare ar-

Drept mulțumire pentru 
grija ce le-o poartă Uniunea,
— la propunerea făcută In 
adunarea generală din 12 
Iulie a c. de a dona două 
schimburi Uniunii, pentru a-și 
putea [ lăți localul cumpărat,
— muncitorii în unanimitate 
au răspuns afirmativ hotâiînd 
ca un schimb să fie dat pe 
luna August, iar al doilea pe 
luna Sep4embrie.

Delegatul Uniunii Miniere a 
mulțumit minerilor pentru ges
tul lor de înaltă solidaritate 
muncitorească, asigurându-i 
că și pe viitor Uniunea Iși 
va face pe deplin datoria.

Roncta N.

tlitlco-culturală gratuită pentru 
popukț'a din localitate.

Marea sală a Teatrului Minier 
a fost neincăpît are

Programul s’a desfășurat îati'o 
atmosferă de caldă simpatie pentru 
cei ce au jucat pe scenă.

Tov. Dr. BIII a deschis serba
rea cu o conferință despre „Tifo
sul exantematlc*

Au urmat mici scenete jucate 
de tov. Mihnea Vâsli»-, Ardelean 
Ai g slin, Constantin Vasile, Bum- 
bea Iulian, B ildln Silvu.

Cântecele exentate au fost viu 
aplaudate de public. S’au produs 
tov. Uilescu Tralau, Angliei Const. 
șl iolanda Loder.

Mu dea a dat concurs prin tov, 
Claoțlu Gheorghe, Kofestt Mlhil 
șl Mircea V’ler.

Ca tn.heiere, tov. Siblsan Alex. 
responzabilul Comslei Culturale 
Locale, a mulțumit asistenței pen
tru participare șl a pre mls că pe 
viitor, Comiala Cultura ă va pre
zenta din 2 in 2 săptămâni astfel 
de programe distractive, amuzan
te, instructive sl educativețpentru 
popor.

Cereale sosite prin 
Galați din U.R.S.S.

GALAȚI. — Până la data de 
10 Iulie au sosit prin Galați din 
U. R. S. S. următoarele cantități 
d* cereale: 17.779 888 kgr. po
rumb ștluleți: 38,219556 kgr. po
rumb boabe; 20 444.066 kgr. g'âu; 
8 529.507 kgr. ori; 641.520 kgr. 
secară ; 3,636 420 kgr. mazăre ; 
889.263 kgr. fasole.

Aceste cerrale - la care se 
adaogă cele sorite prin alte puncte 
— au fost 'xpedlaie tn diferite 
regiuni ale țării, unde se simțea 
lipsă de hrană, in conformitate cu 
dlspozlțlunile date de guvern.

Ministerele Afacerilor Interne și 
Industriei șl Comerțului au foit 
autorizate prin decret lege să sus
pende prin decizie ministerială, 
perceperea asupra articolelor de 
primă necesitate a taxelor comu
nale prevăzute tn tabelul de Im
pozite șl taxe comunale, anexat 
la legea administrativă precum șl 
a taxelor de timbru ce se oercep 
de Camerele de Comerț șl Indus
trie asupra transacțlunllor înche
iate In oboarele de cereale, târguri 
de vite, abatoare, hale, piețe șl 
rampe.

In ziua de 15 Iulie a. c., s’a 
ținut la Hunedoara ședința acti
vului de partid la care a partici
pat un mare număr de membri.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Dancu Petru, după care tov. >!ng 
Bram.n, desbătând „Poziția Par- 
tidu'ul Comunist Român lață de 
curentele șovine* face o amplă 
expunere a pericolului pe care-1 
reprezintă șovinismul in calea des- 
voltăill adevăratei democrații.

Tov. Ing. B uman, a insistat la 
special asupra faptului că pentru 
a reuși In munca noastră de com
baterea curente’pr șovine m'jo- 
cul cel mai tflcace este acela ca 
șovinismul românesc 6ă fie com
bătut de tov. români, iar cel ma
ghiar de tov. de această naționa
litate.

Expunerea a fost făcută în ca
drul expozeului t v. Gh. Gheor- 
ghlu-Dej la plenara C. C. P.C. R.

Tov. Mujic Mihil, secretarul 
Regionalei Valta Jiului luând cu
vântul expune in fala activului 
de partid: „Evenimentele politice 
interne șl externe*.

Muncitorimea spune tov. Mujic 
— trebuie să fie astazi strâns 
unită în F. U. M. în jurul căruia 
să se strângă întreg poportil, pen
tru câștigarea bătăliei alegerilor, 
bătăile de care atârna însăși vii
torul țării viitorul democrației. Nu
mai câștigând bătălia alegerilor 
vom consolida adevărata demo
crație tn țara noastră, calea spre 
libertate, progres și buna stare a 
celor ce muncesc.

înarmați cu cunoștințele acumu
late în urma expunerilor făcute, 
tovarășii din organizația de par
tid din Hunedoara pornesc și mai 
hotărîți la îndeplinirea sarcinelor 
ce stau azi io fața lor.

La Călan
In ziua de 14 Iulie 1946 a 

avut loc la Călan ședința pub'lcă de 
partid la care a luat parte din 
partea Comitetului Regional tov. 
Varga B, responsabilul cu edu
cația politică din Regională.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Jure».

Luând cuvântul tov. Budal, 
scoate î 1 evidență rolul pe care 
l-a avut Uniunea Sovietică la con
ferința mlolș'rilor de externe dela 
Paris, in vederea stabilirii ia lume 
a unei păci juste șl durabile și

Sporirea indemniza
ției de căsătorie și 

naștere pentru 
funcționarii publici

Prlntr’un decret-lege s’a 
stabilit ca indemnizația ce se 
acordă funcționarilor publici 
la căsătorie să fie echivalentă 
cu dublu salariului Integral 
lunar.

La nașterea unul copil se 
va acorda o Indemnizație e- 
chlvalentă cu salariul Integral 
al funcționarului pe o lună.

Aceste indemnizații sunt 
scutite de orice reținere pen
tru impozite. Dacă ambii soți 
sunt funcționari publici, indem
nizația se acordă numai unuia 
din ei.

lupta dusă de U.R.S S. pentru a- 
slgurarea drepturilor națiunilor 
mici, dornice de psce și de li
bertate.

Tov. Varga B. vorbind din 
partea Regionalei Valea-Jiului a 
P. C. R. despre: „Necesitatea 
unității de acțiune a clasei mun
citoare tn vederea câștigării bă
tăliei alegerilor* scoate ia evi
dență importanța Frontului Unic 
Muncitoresc în actualele împreju
rări, felul cum trebuie dusă munca 
pentru stabilirea de cât mai

VIAȚA POLITICA

Constituirea comitetului electoral , 
al plasei Sarmisegetuza X

In ziua de 18 Iade 1946 
s’a constituit tn prezența 
tov. Dulula Andrei, secre 
tarul comitetului electoral 
iudețean, comitetul electoral 
al plasei Sarmisegetuza cu 
următoarea compoziție:

Stăncioni Mănasie, titu
lar, Vida Armie, supleant, 
P. N. L. Tăfărescu.

Muncitorii metalurgisti dela Călan,V 
repară uneltele țăranilor X

Duminică 14 Iulie 1946 o 
echipă de muncitori metalur- 
glști dela uzina din Călan, a 
plecat în comuna Grid, unde 
a fost primită cu multă bucu
rie de către țărani.

Condusă de tov. Crasca 
Iosif, echipa a reparat în mod 
gratuit țăranilor o mașină de 
treerat, 5 sape, 23 coase, 29 
ciocane șl 1 nicovală de coasă,

ZIUA 
sporturilor fn 

U. R. S. S.
Urmare din pag. l-a 

ceastă ‘țară, care au știut prin 
priceperea și munca ior Ța-I ri
dice la culmi neatinse de alte 
țări.

In țara noastră sportul uu 
factor atât de important în bu
na desvoltare a jmassiclor, a fost 
fn trecut complectainent igno
rat-

ințelcgându-i imperioasa ne
cesitate, guvernul actual a ini- 
țiat și înființat Organizația 
Sportului Popular, Sub lozinca 
„Toate sporturile pentru po
por”, această organizație a în 
ceput să ța din ce în cz mai 
marc amploare, organizând via
ța sportivă pe baze noi de ma- 
ssS.

Urmând pilda marelui nos - 
tril vecin, țara noastră sprijinind 
|și dirijând spre scopul propus 
„Organizația Sportului Popular” 
va putea înregistra pe tărâm 
sportiv, succcsde de carC sc bu
cură azi statul sovietid >i milioa
nele lui de buni sportivi

- NU. — 

strânse legături intre țărani și 
muncitori. „Puterea clasei muud- 
toare — spune tov. Varga — 
constă în unitatea ei șl numai fn 
măsura în care vom dr pune toate 
eforturile pentru menținerea a- 
cesiei unități, împotriva uneltirilor 
dușnaailor naș ri numai întă
rind unitatea clasei muncitoare 
vom putea asigura consolidarea 
regimului democratic in țara 
noastră. Unitate în alegeri I Uni
tate la toate acțiunile noastre 
pentru binele poporului.

Vida Adam, titular, Cris
tian Avram, supleant, Fron
tul Plugarilor.

Motoc Gheorghe, titular. 
Bora Ștefan, supleant, P C.R, 

Din sânul comitetului aa 
fost aleși d. Stăncioni Mă
nasie (P. N L. Tătârescu) 
ea președinte iar tov. Bora 
Ștefan juu. (P. C. R.) ca 
secretar.

Muncitorii între țărani

2 bârse de plug, 30 topoare 
10 lopeți și hârlețe, 39 furci, 
4 rafuri de roată, 1 osie de 
car șl diferite obiecte mărunte 

de gospodărie țărănească.
S’au evidenț’at în muncă 

tov li: Laczko Pavel sudor, 
Talaczi Pavel fierar, Beck 
Alexandru fierar, VăradyFran- 
clsc și Blro Ștefan.

CAtre
toate sindicatele

metalo chimice din tară
Comitetul Executiv al Uniunii 

Sindicatelor Metalo-Chimic din Ro
mânia a hotărât convâcare*' unei 
conferințe pe țari a Președinților 
de Comitete de Fabrică și a res
ponsabililor de producție din între
prinderile unde se lucrehză mașini 
agricole, precum șl chele, poieba- 
ve cule, etc.

Vor lua parte și președinții Sin
dicatelor Metalo-Chimice din lo
calități.

Ia vederea acestei conferințe 
flecare delegat va aduce un ra
port fn scris asupra producției 
adică :

a) Ce se lucrează tn fabrici; 
b) cât se produce — cantități 
(în buc., kgr.); c) capacitatea de 
producție a fabrice), dacă ar lucra 
In plin; d) dacă sunt materii pri 
me; e) dc unde procură fabr<ca 
materii prime, I) ce greutăii îi- 
tâmpină tn procesul fabricației; 
g) propuneri concrete ptnfru în
lăturarea greutăților și a lipsurilor.

Conferința va avea loc fn Bu
curești, pe ziua de 30 Iulie a. c.

Comitetul Executiv al 
l nlunli Sindicatelor din 
IndUatr ilt Melaiu glce. 
Chimice și 1 Stlc -tie 

din RomlHla
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înăbușirea mișcării sindicale 
din Egipt are un caracter politic

Declarațiile făcute presei de Louis Saillant, 
secretarul F. S. M.

TEHERAN. — Cu prilejul u-
nei conferințe de presă Louis 
Saillant, secretarul Federației 
Sindicale Mondiale care se află 
actualmente în Iran a făcut im
portante declarații asupra pro
blemelor re i-au fost supuse.

Referindu-se la Egipt, Louis 
Saillant a declarat că înăbușire/’ 
mișcării Sindicaliste din 'Egipt 
are un caracter politic. Federa
ția Sindicală Mondială apară toa 
te formele sindicalismului fără 
distincții politice sau religioase.

Privitor la situația mișcării 
sindicaliste d-9a a declarat ^„Fe
derația Sindicală Mondială are

Atac împotriva sediului 
partidului comunist din 
capitala Argentinei

BUENOS A1RES. — Acum 
câteva zile în clădirea comite
tului partidului Comunist din 
Capitala Argentinei a fost a-

Ziua Sporturilor 
tn Uniunea Sovietică

MOSCOVA. — Duminecă s’a 
sărbătorit în Uniunea Sovieti
că tradiționala zi a sporturilor. 
Pe cel mai mare stadion din 
Mosoova, a avut loc parada 
sportivă la care au participat de
legații sportivi ai tuturor repu
blicilor unionale.

In toate orașele Uniunii "So
vietice au avut loc cu această o- 
cazie, concursuri, serbări, pară- 
zi sportive.

Cu ocazia zilei sporturiior<"25 
dintre cei mai buni sportivi so
vietici au primit titlul de „mae
stru al sportului'*.

Șase ani 
dala Instaurarea 
regimului sovietic 

In țArl'e baUlCe

MOSCOVA. — Popoarele 
dm republicile baltice au sărbă
torit solemn cea de a 6-a ani
versare a instaurării regimului 
sovietic în Letonia, Estonia și 
Lituania. In această zi orașul 
Talirt a luat un aspect de sărbă
toare. Sărbătoarea a început pe 
Străzile Tapnului cu defilarea a 
5ooo muzicanți în costume na
ționale, defilare® a fost aplau
dată de peste 60.000 spectatori. 

legături cu grupările ilegale ce 
sunt în Spania”.

Răspunzând unei întrebări a- 
supra situației sindicaliștilor din 
colonii, secretarul Federației S 
Sindicale Mondiale a explicat că 
sindicatele coloniale au drepturi 
ca și celelalte sindicate/

Ziarul „Pravda" despre 
Conferința de pace

MOSCOVA. — Privitor la 
conferința de pace, ziarul „Pra 
vd£” scrie: 

runcată o bomba. A fost rănit 
un membru al partidului comu
niști ar clădirea a suferit mari 
stricăciuni. Organizatorii acestui 
atentat fac parte dintr’o orga
nizație fascistă. Comitetul exe
cutiv al partidului comun|ist[» a- 
dresat ministrului de interne o 
declarație în care cere să se ia 
măsuri împotriva atacurilor ban
ditești.

HAMBURG. — Sindicatele 
libefe din Germania au adresat 
un protest administrației mili
tare engleze din Hamburg îm
potriva micșorării pe jumătate a 
rației de grăsime.

MUSCOVA. - Pe insulele 
Filipine continuă operațiunile 
duse de poliția militară împot
riva organizațiilor țărănești de 
partizani ce activează împotriva 
japonezilor.

ATENA. — Tribunalul mili
tar grec a condamnat la închi
soare pe președintele sindicatu
lui brutarilor din Salonic și 5 
membrii ai sindicatului pentru 
motivul că ei participaseră la o 
grevă de 24 ore.

HAGA. — După ultimelejștiri 
din Indonezia, trupele anglo-o- 
landez continuă să lupte împot
riva indonezienilor, în regiuni
le Surabaya, Bandeong, ș a.

ROMA. — IItalia a fost ofi
cial invitată la conferința dela 
Paris care va începe la sfârși
tul 'lunii Iulie.

Alegerile din Turcia 
s’au desfășurat sub teroare

Primele rezultate ale alegerilor. — O mare victorie a opozifiei
Incidente provocate de guvern. A fost omorit un membru al opoziției

ANKARA. — Duminecă au, a
vut Ioc alegeri generale în Tur
cia. Participarea la vot a fost 
foarte mare. S’au produs nume
roase incidente, membrii opo
ziției fiind molestați de orga
nele guvernamentale.

In ziua dfe 29 Iulie a. c., se^va 
deschide la Paris conferința ce
lor 21 state pentru examinarea 
proectelor tratatelor de pace cu 
foștii aliați ai Germaniei.

Conferințele anterioare ale 
consiliului miniștrilor de externe 
au dat posibilitate urfor lucrări 
premergătoare aprofundate 
Proectele au fost realizate în 
toate chestiunile litigioase.

Deciziunile consiliului mini
ștrilor de afaceri străine pro
mit bune pronosticuri pentru 
conferința celor 21 de state, lu
crările fiind desigur încununa
te de succes.

Primul ministru cehoslovac la Moscova
MOSCOVA. — La Moscova 

a sosit delegația guvernamen
tală cehoslovacă, în frunte cu 
primul ministru, Ootwald.

ROMA. — Dl. De Oasperi, 
președintele consiliului de mi
niștrii talian va pleca la Paris 
tțț 2 —BWugust, îndată dîipă în
toarcerea d-lui Pietro Nenij vice- 
prșeedintele consiliului de nftni- 
ștri. Dl. Tțe Oasperi va fi’șe
ful delegației italiene la confe
rința de Pace.

ROMA. — Fruntașul comu
nist Togliati, într’un discurs ro
stit în fața membrilor partidului 
a arătat că principelele sarcini 
pentru a căror îndeplinire luptă 
partiduh comunist italian sunt: 
consolidarea republicii, lupta îm
potriva fascismului, reconstruc
ția țării și pedepsirea vinovați- 
lor de dezastrul țării.

BELGRAD. — Industriașii 
reacționari din aon» de ocupa
ție A a regiunii^ Julia se folosesc 
în lupta lor împotriva muncito- 
irilor de o nouă arma.

Direcțiunea șantierelor nava
le din Triest și Trjec a declarat 
că în urmma desordinelor, mun
ca la șantiere încetează In urma

Rezultatele cunoscute din 2 
mari centre și anume Istambul 
și Smyrna arată că partidul de
mocrat din opoziție a reputat o 
mare victorie.

Rezultatele complecte ale a- 
legerilor din toată țara vor fi 
cunoscute abia peste câteva zi
le.

ISTAMBUL'. — Iu Adana în 
ziua alegerilor, comandamentul 
garnizonaei profitând de starea 
de asediu a pub 1 icjajtf o lordonan- 
ță prin care interzicea cetățeni-

PREȘEDINTELE BOLIV El
A FOST ASASINAT

Rebelii au asediat palatul președințial
Toată garda

NEW YORK. — O tele
gramă primită din La Paz 
(Bolivia) anunță că pre
ședintele republic’i boli- 
viene, Vilfaroel, a fost

Sâmbătă, președintele consi
liului de miniștri al Uniunii So
vietice, generalissimul Stalm, l-a 
primit pe Ootwald.

acestui ordin 9 000 muncitori au 
rămas fără lucru.

Pretextul direcțiunii este falș 
deoarece nici la șantierele din 
Triest și nici la ceje din Trjec 
n’a avut loc nțdi o desordine.

LONDRA. - Dl. Girai, pre
ședintele guvernului republican 
spaniol în exjțl a stogit Duminecă 
la Londra venind deja Paris.

BFRl IN. — Consiliul ddedn- 
trol a|iat din Germania a apro
bat efectuarea unui recensământ 
oficial din Berlin

NEM - YORK. — Primarul 
din Ncw-York a adresat un apel 
populației din New-York cerân- 
du-i să boicoteze toatei alimente
le ale căror prețuri s’au ridicat 
în mod exagerat.

ROMA. .— Greva generală 
din Tonino s’a terminat prin vic
toria greviștilor. Antreprenorii 
au fost siliți s-ă accepte propu
nerea de mediațiunje a prtf.-ului 
din Torino, propunere ce-î obli
ga pe patroni săjldea *un acont în 
vederea măririi salariilor.

lor să sea dune în grupuri
In scopul dețase preveni de- 

sordinile, în mai multe orașe aii 
fost arestați pe timp de trei zile 
toți suspecții.

ANKARA. — Cu prilejul ale
gerilor din Turcia, un membru 
al partidului Democrat din opo
ziție a fost omorît la Adana. 
Partidul Democrat a câștigat pe
ste 7o la suta, din numărul vo
turilor la Istambul și a obținut 
o mare majoritate în mai multe 
orașe mari.

a fost ucisă
asasinat de revoluțio
nari.

Insurgenții au asediat 
palatul președințial și au 
dat lupta cu arme auto
mate cu garda palatului, 
care a luptat până la ul
timul, toți apărătorii pa
latului fiind uciși sau 
grav tăniți. Rebelii au 
pătruns apoi în palat, 
unde au asasinat pe pre
ședinte republicii.

D. Tiygve Lie
a sosit la Moscova

D. Trygve Lye, secre
tarul general al O.N.U.- 
ului a sosit in 20 Iulie la 
Moscova.

Pe aerodrumul central 
d-sa a fost salutat de 
către Vîșinscky ministrul 
adjunct al afacerilor stră
ine, Mototșcov șeful pro
tocolului din ministerul 
afacerilor străine al UR- 
SS-ului, Roșein făcând 
funcțiunea de director al 
serviciului din ministerul 
•facerilor străine al U.- 
R. S: S -ului pentru ches
tiunile O. N. U.-ului și de 
d-1 Krog Hansen, însărci
natul cu afaceri interimar 
al Norvegiei.
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