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Datorită eforturilor muncitorilor, în luna Au 

La U. F. H. furnalele înalte'Vi 
cuptoarele o rlăriei au „ 
sat" mai multă fontă șl oțel

Cum și-au îndeplinit planul de produc
ție în lună August Uzinele de Fier din 
Hunedoara și Călan

de a Idoua lună1 'a hi 
treceri, patnoii e ] entiu mari 
raa producției în lindustria 
siderurgica aduce situați, |inaî 
bogate, mai semnifica 'ive < le. 
cât în trecut. (Ne-or aiată^a ea- 
sia datele otținu'e [dela l'.F. 
H. șl dela Liz'nele Căhn.

Deși in luna iulie a. c. U- 
zinele de Fie- din'(Hunedoara 
n’auieuși si-și îndeplinească 
progrimuî de producție, în 
luna August situația s’a c cliijnl 
bat. Muncitorii au lucrat maî 
•r raniza’, ma disciplinat, cu 
naă mult avânt. Efortur le 
lor, împletite cu (vuietul șl 
căldura de infern a furnalelor 
în.J eși a cuptc arelor do i țe 
Lariț, cu sgomlotul și trepida
ți le ‘aminoarelar, au fosil mlal 
rodnice. Furnalele și cupfoa- 
rqle «tu „viarsa,” (măi rr.lultă 
fontâ și oțel, 1am hoar de au 
dat drumul spre folosire mal 
multor tone de fere a e ’ami- 
riate.

Stit'sic, pe luna 'AugUst 
i ol, producția lîn ton el 
r.H. ®e prezintă astfel:

Realizat
3.605
2912
2 /0r>

Procent 
103"/, 
O".

100 •/, 
luna 
prod 

<hrj| e h IJ.F.H. kw'os lîndepli

Program
Poată . . 3 500
Oțel . . . 3.200
Laminate . 2.400

In procentaj to'al, în
Angus , programul de

/«

Sâmbătă, 6 Septemvrie 1947

iiil 98 la isu ă, 1 ezuj ațele obți 
nute în aceadă 'lună față ce 
cele din ll'una| aa're i-a pie^ 
ce., câ'id feto; r‘alizat /nunțai 
9, la șuta din program ne în 
drepitățesc înta odată șLi ','.'( 
vem1 (onvingereaf că (me.talur 
giștii dela U.F.H. fîși cunoisic * 
sarcinile și le-au însu-I 
vor ști p!e viitor să( și-^e ,du<ă 
mai l ine la lîndep’jnire. Dar 
pe lângă sarcinile binare dle 
producție, huniedurenii [maî 
au una mai veche; re;U[iera- 
rea celor 7oo tone fontă, i lei 
care nu le-au putut realizla 
în lunalluhe și pc-n'ruiicareț și 
au luat angajament. In in
teres1 ge leral, p nrru onto'.i 
darea ccîor câștiga’e (prîn 
munca lor de până acUm, 
trebui pus în 'vînțjă acest ăn 
gajament.

La Ca’an
La Uzinele Me alurgidei din 

Calm, cu roate istarea de u- 
zură a furnalului și ou toate 
că din cauze 'de torță ma
joră a fost o stagnare) de pnoi 
ducție 'de 112 ore, programul 
de producție a fost depășit 
cu 3 lla (su ă. Prin eforturile I 
neprecupeți e ale muncitorilor 1 
în Io? tJe l.âoo.Jonejfentă, au 
fost re dizate 5.5Eo tone. •'

Situația arăturilor 
de toamnă dl I 
jud. Hunedoara' 
Imediat după secerl»uF pl 

loazelor, grija țăranilor s’a î 
dreptat spre ogorfilul de toa
mnă, operațiune necesară în- 
•ămâtărjlor de tțân pentru anul 
viitor.

CoDd'țlunlle atmosferice au 
permis anul acesta, efectuarea 
in bune condițiu I a arăturikr, 
pământul având um ditatea ne 
cesară După da eie < bțlnute 
până la 1 Sep'emb ie a. c. în 
județul nostru a fost arată o 
suprafață de 15.909 ha pământ 
arabil.

Datorită timpului frumos a- 
răiurile continuă într’un mod 
satufâcător.

/

h-

Desființarea exploatării 
în dijmă

Ministerul Agriculturii șl 
Domeniilor a dat o decirie 
In care stabilește ca înce
pând dela 3 Sept. 1947, ex- 
plo tarea tuturor terenuri
lor cultlvabile arabile, vil, 
pășuni, livezi, grftd ni de 
zarzavat, fânețe, proprie
tatea particulară individuală 
de diept pub'lc Bau de Stat 
se va putea face numai în 
rrgle proprie, exploatarea 
lor In dijmă sau arendă 
fiind cu desăvârșire inter
zisă.

$1 arendă
Contractele de arendă,!n- 
voelile de dijmă în natură 
Sau l,i buni, fie ci sunt scrise 
seu verbale, în curj» de exe 
cutare !■ data publicării de
ciziei de față, făcute cu sau 
fără respectarea Decretu ui 
Lege pentru reglementarea 

arendășlei, sunt nule excep- 
tându-8e drepturile asupra 

recoltei neridlcate din anul 
1947.

Apărarea aie
Aflam dm ziarul Scân eia 

câ avo.ații di.i ia iul (Neamț, 
au hoțarît și nu mai (Spere 
nici un speculant pentru lap
te săvârșite dup,a, 12 August 
și sa icx ludă din rândurde 
lor pe apărătorii cari vor 
căk-a această cHspozfițc.

E foarte aldlcvara că le
gea dă dreptul la apărare 
și celui 'mai otlOs înlractor, 
dar speculanții sunt m|ai 
mult decât (atât. Ei au ^ten
tat la (existența poporului 
muncitor, i-au șjnuls pâinea

Dr. BARCĂ M. ION 
al Iul MANIU 
din Orăștie
fi pe placul regimului de tri
ata amintire o broșură <u bt 
Iul „Spitalul Central Orhei”i, 
cu un conținut insultător 3a 
adresa U-R-S S. în |prefață,. El 
răspândeș e a ea tă broșură, 
trimițând-o dela Orhei tutu
ror foștilor „camarazi” legio
nari dela Orăștie și preturii» 
deni în țară pentru 'a face pro

Nemeși

medic curant 
arhatrosul

Neobraiarea după cum se 
știe, a existai în toate țimpu 
rile și peste tot. Obraznicul 
nostru nu are nimic deose
bit dle toate caracteristicile 
lorlalți, afară d'e luna în (1 is: 
că persistă’ în actele sale chiar 

dlupă cei î s’a șervit nU <1® 
miilt o lecție bine 'meditată, 
care în mod norrrial ar fi 
trebu’tsă-1 aducă la reali ate.

Iată omul: medi ul curant 
al lui Maniu 'mai mul de 12 
ani — consilier al pre edlîn- 
ției consiliului pe Vremea [gu
vernărilor acestuia si Scri'tor 
diletant și polemist h Or
ii ei, unde edi eaza piețntru a1

(Continuare tn prg 3-a)

Octocentenarul Moscovei

dela gura tocmai «aud 'ace
sta era mai încleștat, (n muu 
ca de mărirea producției șl 
deaceea cr-ma lor se ^i q. bzSE 
dincolo de superlativul odio 
suim și justifică /)ri ce iacj 
țiune potrivnică lor, chiar șt 
refuzul de-ai apara.

La drept vorbind ,.dreptul 
de apărare” în proces le )Jc 
specula, ca și 'în uele ide .ou 
tra bandă cu laur, iu fost de
terminat mai f.nuli de pun
gile bandiților decât de pre 
scripțiunilelegf 'Mărluife cer 
tă stă faptul ■— de (notorie
tate publică — efi ăn timp ce 
câte-un pârlit de contraven* 
nient — cTe Imulteori involua 

tar — de-abeaJsi [putea găsi! 
un apărător —> și acesta din 
acei c*ef se mulțumesc și cu 

puținul ce î-se oferă — ma
rii speculanți §i gțozam cu 
renum'd erau asistați de nu
meroși ași ni barei lodateL

A fost o stare de țlucrurt 
dăunătoare și lichidarea tff 
e reclamată imperios de si lua 
ția creată de s abil Zarea mo 
netară, care trefnre S’isțmu’ă 
și consolidată. Orice în er ane 
de subminare a a esteimpere

D A. Burlacu
(Continuare In pag. 2-a)

Comisia Inte-mlnisterială pentru redresarea 
economică și stabilizarea monetară a fixat

Națiile Impozite asupra salariilor
pe baza propunerilor C. G. M

La 7 ISep einbrie se împl - 
nesc Boo (Jie| ani de cân 1 pe 
unul din dealurle de 1 ngă 
râul Moscovei, 8 a in emeiat 
micul orășel și toriăre ța du 
ca'ului Suzdal ei. Aceasta s’a 
întâmplat cam prin ân f 1117 
— ia pceasită 'dată pomenesc 
documen'ele p.nirn prima da 
tă de IMo ova — sub prin 
țid furie Do goruki.

Qrașul, așezat ia încrucișai 
rai principalelor drumuri fiu 
vfaje a crescut cu timpul; 
pri î regiuni von entrfee de >a 
șetsărf ome: e.ti în jurul tor ăj 
rejet Crem'linulur, devenind, 
în secolul hi IV-Iea, capital 
«•lui mai (puternic ducat din 
ne^-es'ul Europei.

In primlul volum al .JsI'ioh 
rm Moscovei’’, edî.at de In-

Oocu mente — Instituții — Monumente
siitutul de flstoriffi al .Acade
miei de ș ii.ițe, sunt .descrise, 
c.. o b iga ă informaț e ic’io -u- 
menlară șl iconoilrar că prin 
cipale'e faze ale interne eri 
Mosoov i întreaga Js orie a 
Moscovei va cuprinde jșaisle 
volume,scrise de a a le h feni 
și profesori, pe Ib^za nume- 
roiselor do urne de, lobiec'e, 
desene, harți, tablouri din 
străvechea istor e a Miasto- 
vei. Alte Imateriale impor an
te despre Moscova veche <e 
găsesc în Muzeul de istorie 
din Prța Roș e, es e druml 
de catedrala Vasi'e Blajenâi, 
construită de Fain'u și Tpșî 
nic, în pm n irea victoriei de- 
H Kazan, a lui Ivan rel 
Groaznic asupra 'ătar'1 r

Documentația asupra ve 

chei MoricoMe, creș e din zi 
în zi, dator,La Inumerxa^elot 
s ipă uri și cerce ăn, i.ont.n..a 
te astăzi pe t ri loriul capi
talei. Aces'e 'ultime (descope
riri vor IJ da'e publicități , a 
bia acum1, cu (prilejui an versa 
rii, Astjfel llnsti.utul de) .storiai 
ar elor va le ia primul' volum 
din „Moș en rea (arhitectulii” 
care va ogl ndi istoria monu
mentelor prindpa'e ale .Mos
covei. Arhiva centrali de 
stat va ipubllica io ț arte din 
cele pes e lo isută 'de (mii ’det 
docurrren e privitoare fa reia 
țiile politice Iși pom^niale Ie 
vechei MoscO" e cu AngLia 
Franța, Aus ria, Dan e'marca» 
Turcia, Polonia, fe*c..

Istoria Moscovei măi este
(cOMiinure ia p. g 4 a)

Marți seara a avut loc o 
țrdln|ă a Crmfiiel Intermi
nisteriale pentru redresarea 
economică și «tab Uzarea 
monetară, la care au part'- 
cipat d. Al. Alexandrini mi
nistrul Finanțelor, tov. Ion 
Murer, subs'oetar de Sfat 
la M nisterul Industriei și 
Ccmerțulu’, Bucur S hlopp,

Citiți in pag. IV a

Primirea delega
ției guvernamen
tale române la 

Praga . 

secretar general șl Gastoo, 
consilier la Mlnistenl Indm- 
triel șl Comerțului, d, Eugen 
Bălan, secrdar general la 
Firatițe șl tov Em Han An- 
gheliu dm part-a Confede
rației Generale a Muncii.

Dtsbă ănd problema Im
pozitelor pe salarii, Comisa 
Lt* ministerială a adoptat 
P'opa*erlle C onfede rației 
Generale a Muncii, fixă d 
impozitele după cum urmează 
Salir lunar Cotă °/« Impozit
2 500 3 75
5 000 6 300
7 000 7 490

10 000 10 ICOO
15 000 15 2250
2O.( 00 20 40CO
25 000 25 6250
30 000 30 9000



ASOLAREA CULTURILOR CRONICA CINEMATOGRAFICA

Orice acțiune ® onomicâ 
ar» nevofi tic (/Unificare, d® 
un program și un plan de 
Jucru.

In inJusirie plani i avea e- 
»te mult mai ușoară <a 6 i 
agricultură și a est lucru io 
explică prin aceia că în pro* 
•esul de producț,® industrial 
toți factorii de producție sunt 
supuși controlului lomului, 
mijloacele de prodmție sie* 1 2 
d< sciplinează și se dirijează 
mai ușor, spațiul de iacțiune 
este mai restrâns, muncitor i 
sunt conștienți de nrisiuii|ea 
ue o du, iar 'jiivTlul de pre
gătire profesională și cultu
rală es e mai ridicat.

Parchetul Generai al Curții de Apel 
_____________Deva____________  

PUBLÎCAȚIUNE

Noi, Procurolul General al Cui f i 
dc Apel Deva;

Vizând decizlunile Curții de Apel 
Devi-, ca istanță criminala, Nr. 148 
din 10 Martie 1947 șl Nr. 66 din 4 
Noemvrle 1946, râmase definitive, 
prin care s’a dispus confiscarea ur
mătoarelor obiecte corpuri delicte :

1. Un cuțit.
2. Trei inele de aur cu pietre.
V&zând disp. art. 80 al. ultim 

cod peDa[ combinat cu art. 547 al- 
4 pr. penală;

Dispunem vânzarea obiectelor a- 
rătate mai sus, prin licitație publici 
In asistența tyiui delegat ai Corpu
lui de Portărel, urmârd ca suma 
rezultata aă fie vărsată tn folosul 
Statului, fondul amenzilor, conform 
art. 57 cod penal.

Licitația publică se va ,B 
ziua de 16 Septemvrie 1947 .ra 17 
in cancelaria Parchetuld General 
din Deva, etaj I, camera Nr. 44 $1 
invităm pe toți cel interesat! să par
ticipe la licitație.

Data la Parchetul General Deva 
astăzi 1 Septemvrie 1947.

p. Procurer General, 
loaa Băla|

Prim Secsatar, 
ttk. Drăffileecn

In agricultură factorii de 
producție nu |m«i isunlt im 
mâna omului decât în j arte, 
mijloacele de ,produ țiune ri
sipite, pe spaț i imlejise și

XF D.F.R.-ul din Deva a luat hotărârea
să sprijine stabil zarea

Vineri 29 tAugușlJ a. c., a 
avut loc în sala ARLUS-ului 
din locali ate, adunarea ple
narei Federației JDemocra e a 
"Femeilor din România, filiaa 
Deva, care a avut ia s op (în
drumarea tuturor gospodine 
lor în vederea sprijinului fe''a 
bilizării.

Au vorbit prietenele: Ele
na Ioneseu, ca(reț a arătat toa 
te realjMrile democratice a 
le guvernufuî, printre care șî 
cea mai mare înfăptuire 'fă
cută în «folosul poporului, 
stabilizarea Prietena R-iil',a- 
nu a vorbit dieșpre rolul fe 
meii în viața economică ară

Din activitatea (J.F.A.R.-utui din Dobra
Deși nu Ide'mult lînfi nțată, 

subfiliala U.F.A.R. din iDobra, 
a depus o neobosită activita
te, reușind ca în acest scurt 
timp să aibă un ptumăr de 176 
membre active precum șt fru
moase realizări, materiale și 
mo râie.

Rezultatele mater iale au 
fost întrebuințate pentru a- 
jutorarea a 9 fam-lii de oa

Ședința Comitetului Județean al U.F.A.R.LJ.-lui
In ziuaț (d|e I Sepiențbrie 

a. c;., a vut loja (ia sedliul U. 
F.A.R.-ului ședința Comitetu
lui Județean la care iau Huac 
parte responsabilele subfiliă 
lejor.

Rapoartele djatie au foșt 
mulțumitoare, astfel B’ău e\i 
dernai: bubfiia Hmedoa*.

In munca dusă penlru sta 
bilizare și controlul prețuiri
lor pe piață precu|m| și L Rri 
jinirea cjă'm|inuîui j|a zi care 
adăpostește copiii moldove
ni.

Subfiliala Dobra, prin muu 
ca dusă pentru asistența; și 
îndrumarea iineretuțui.

Subfiliala C eoagiu, prin a- 
tivitatea cilturală gi prin (a- 
cțiunea de rfeparLizțair.e! a câ
nepei dela Școa'ja de Agri
cultură pentru f?o femei să
race și văduve. 

se organizează lextrvmi de 
greu, iar nivelul do (prcgat.re 
profesional și cultural le 
mai redus.

Planificarea in lagrimltură 
gste normal țdepi Isi, ’s'e fa ă 
mult mai greu. A,sta nu in- 
sq*mnă însă că nu tse i>oa e 
face sau <a nu i rebme f iciită 
și că sporirea prodtuț ei a- 
grkole nu se poa e. dirija șîf<( 
xecuta ca iși în \ a/.ur indu
striei.

Problema care se pune la- 
griciilturei este |să revenim 
la ga producție normala ci 
să o depășim1 în i-:ât mai 
scurt timp ipqrrirn a putea a- 
sigura hrana de care avem 
nevo e

Kcal zarea a ostili p'a 1 se 
va face prin combinarea cnij- 
ioa elor de lucru ic'® tare dis
punem1 pământul și |în 

tând sprijinul pe care-i poa. 
te da femela pentru Imenți- 
nerea unui Heu b.in și pu.er- 
nic.

Dm partea [IJ. P. Ai.-ului a 
vorbit dna Secse Vera, iar 
din partea țaran elor plugări- 
țe, Lu a Valeria *

S’au făcut propuneri, 'si 
gestii și s’a dat lămuriri, ,du 
păi care ia urmlat un ifiumos 
program artistic.

Toate femle le au pleca1’ 
nTulțumfte, cu încredere în 
forțele creatoare laie popo< 
rului în Stare să realizeze o 
viață cât mai fericită pentru 
cei ce muncesc.

meni nevoiași din localitate 
S’au ținut deasemieiiea. maî 
multe conferințe asupra stabi
lizării precum și <onfer,ri 
țe pentru /educariqa în 'spirit 
aeinoci'alic a tineretului lo al.

Secretul acestei frumoase 
activități îl constituetfaptul co 
laborări între femeile inte-i 
lectuale, casnice șf muncitoa
re.

Subfiliala Brad, prin orga 
nizarea festivalurilor artisti
ce pentru copii.

Ședința s’a încheiat în'.r’o 
atmbsferâ pl nă de elan,-hala
te prietenile luându-și anga
jamentul de a l[/ucrâ cu devo
tament p^ptru desvoltarea și 
întărirea regimului demoefa 
t;c popular, și să du<căj(o (mun 
că intensă pentru depășirea 
planului de (muncă până în. 
ziua de 7 Nov. a- c.. ( j

Pierdut
Pierdut acte gl buletinul Bi

roul Populației pe numele Chlra 
Ana, Găsitorul este rugat a le 
aduce în str, Odgorescu 31 
contra recompensă, In caz con
trar le declar nule. 

spe.ial ma inc o pielua^c dc- 
la proprietarii Kprc& jaf 
cu o aițiunj organizata pen
tru asolai ea în comun a pio- 
prie.ațd >r unici,.

La temelia coma aici mllu 
iilor — a^olar-.a - krebuc s.i 
siea lt.e.ui consimțământ ai 
proprietarilor de kerenurj, 
convinși de avan lajele a e- 
siiu sistem1, pentru a. t,G a,un 
ge la (Scopul iiirmprit lin fo
losul micilor plugari, fără jau 
darm agricol și 'lăra <ore tive 
le legilor.

Propr.e arii mici irebue sa 
coopeieze, iar prima a ț une 
de cooperare lețste asolaiea fin 
comun și /numai prin lavari- 
tagiile aceisliui anij o. d.: iidi 
care a lagricuLurei, producț.a 
se va jniri, iar plugari mea 
își \a culege roadele <e le 
aduce acesf (ssebn' de 'meru.

Na ural ca adver-arii refor 
mei agiare, reia țiorar.i vor 
lansa imediat s.onul de ,,co 
lectivizare”.

Guvernul însă respinge ca
tegoric manevra u.ațiunei, , 
ia - prin măsurile luate '(„des 
ființarea dijmei” ^hi|ar din 
tea mia a estui'i&n) a Idat ulti
ma lovitură moșierimii și fu 
turor celor ce căutau șă e<- 
ploa eze munca celor rmilți.

Asola'ea culturilor - si
stemul du ,a cultiva Jiotarul 
unei comuni se practică Le 
alifel pe scară f ,arte întinsă 
în întreaga regiune a 1 ana
lului, unde avem' c-a 'jj ai ri
dica a agii ultură, pre um șf 
în unele comuni chiar 'din cu
prinsul județului pos ru cum 
sunt Gothatea, (Vinerea, Sân 
tohalm și altele, sistem 'de 
lucru dm moși s ră'moși.
Prm asolare (se înțelege cul
tura numai a unor Teluri de 
cereai1 pe ,o par e din hota
rul unei comuni, fără a le 
amesteca unele* peste aHele, 
fără distrugerea proprietății 
individuale sau a liota'e'or 
3upa cum) cau ă reacțiure'a să 
o interpreteze. — Prin aso 
lare se urmărește o 'ro'ațe 
a cuburilor, o lucrare n ai 
chibzuită a păm;ântulu:, !hr 

prin această se urmărește îjdi 
carea standardului Ide viață a 
pflugărimii și munci'orim'îî 
din această țară.

hg- Agr. M. Ch roașcâ

CUM D
colectările

Ia cele 56 zone de treer din 
cuprinsul județului nostru s’a 
treerat până la data de 1 Sep
tembrie a. c, următoarele can- 
ttăți de cereale: grâu 17 754 
tone, secară 758 tone, orz 600 
tone, ovăz 1568 tone.

Situația colectărilor este ur
mătoarea: COTA DE PREDARE 
Grâu 1189 tone, secară 27 tone, 
orz 44 tone, ovăz 68 tone. 
O.UM 7%. Giâu 1256 tone, 
secară 55 tone, orz 43 tone, 
ovăz 113 tone. IMPOZIT A- 
GRICOL: Grâu 786 tone, se
cară 29 tone, orz 21 tene, o-

Cinema Progresul:
Studiourile sov.e.kg a ca 

roi prodiiiț un. [redau o '.igc- 
legeie noua ijimpra \40rd0r 
vieții și <a upr,a rosturdor ci 
creatoare, aduc 1Î11 cazul de 
lața, 111 Jumina adevărului i- 
storic, im episod d>u marele 
război de ..părarea a palrlel 
purtat de (Armata Ro?ie îm 
potriva invadatorilor fasciști,

Lste epop ia acelor doua 
sute, și ceva de i/ile din 1942, 
totalizând eroica rezistența a 
foițeior arma e șovietiee, în 
apararea por.ulm Beva^toi ol, 

unde pricinuind inam'i ulm pr 
erden deza&lroasc, se âmic pa 
desigu , în (conștiința cunoscă
torilor strategiei, rezultatul u 
nui lazboi jin care iascisnriil 
a.ea să n'asă înfrânt.

Interpreiarea scenariului a 
cărei regie (semna'â de (Dere 
vjanki este im gir Iprețiosl 
a exce at în prezentarea 'ace
lei a'mosfere (de viu patrio
tism care lînsuijețeștc pe rol 
mul sovietic și pe (osta>, în 
dragostea pentru patria sa, 
tocmai prin a ea înegalata so
lidaritate a (l.ilor'ei.

Subiectul urmărește lediipa 
jul unui (Vas de răsboi care 
nu Înțelege șa se predea ina
micului, acceptând ș,ă lupte 
până la ultimul o>n. I’uțm.i 
râmași din echipaj, fără vas, 
împreună cu comandantul și 
salvați în ultima clipă, pri
mesc în .. adrul acțiunei te a- 
parare a Se\adopolului mi
siunea de a conlucia .mpreu 
nă cu llrupele |de infanterie, Î11 
dispozitivul .de luptă respec
tiv. Atmosfera de s.râns.i ca
maraderie care nu exclude, 
disciplina și si|.imule,az 1 ini
ția iva, momentele de des in 
dere ca și conștiința i. Ictoriei 
și in.rederea în comandamen
tul suprem, r dicate deasupra 
greutăților de moment, îm
preună cu p enele de sgudui 
tor dramatism, perfect 1 ali- 
zate, fa|c iJnt (a qsjt <Jn| o 
noua reușită, meni ă să- Ispo- 
reasca succesele cinematogra
fiei soviete.

• Bucurându-se de 0 inter 
pretare fericită, favândjîn frun 

te creatori de artă c'a N. Cri- 
cov expresia locașului roșu șl 
N. M. Pastuhova, simbolul fe

| meii sovietice care a fințeles

ECURG 
de cereale 

văz 74 tone. RATA DE IM- 
PROPRlETĂRIREIGrâu 42 tone 
secară 726 kgr., orz 309 kgr., 
ovăz 1744 kgr,, OIUM DELA 
MORI: Grâu 39 toae, secară 
2612 kgr., orz 674 kgr,, ovăz 
1068 kgr.

Total cereale colectate până 
în prezent: Grâu 3312 tone, 
secară 114 tone, orz 109 tone 
ovăz 258 tone.

Transportul grâului colectat 
gi aflat ia depozite provizorii, 
continuă îotr’un mod aicedent 
urmând ca până la data de 15 
Septembrie a. c. 6ă fie terminat.

ULTIMflJtOflPTE
t> 1 împaita cu o sublinia ab
negație, deopotrivă cu l>fcrbd 
tul vicisitudine.e r.izbututui, 
de sfârși.ui earuia atâri a 
sașiTiința /patriei, fil/nui Ace
sta rămâne -un moment Ide 
arta de autentica vaJ-jAre. 
Jertfele m irețe accepta A pă 
na la /supremul Mcrifi m inJ 
china statului isovietk de că
tre marinarii /eroi, alatun de 
vrednicia comandau ului Jor șî 
înțelegerea iui tfata de ace
știa, care jia e să oștească la 
mormântul lor anga anunțul 
de onoare p‘ care ave* si-l 
slujească până Ja sfârșit, a- 
runca o Ilumina plina ce en- 
nifi aț e asupra s arii de 
rit și a relațiil|or 'intre 
meni în poxuepția so< ialisU 
de Mato, care expli a îndes 
juns peniruce Ț/izboml da a- 
p irare a patriei a fost câști
ga de regimul sovietic /înfăp
tuitorul primului istat socia
list a! lumii.

In lumina acestor realități, 
filmul vine să lujeasca ,n e- 
gal. miisură o judicioasa do
cumentare și cerințele primor 
diale ale ,ar.ei majore.

Mihail Mihuțescu

Apărarea
are cuvântul...

Urmare din pag l-a

e o acțiune îndreptată împo
triva massdor popu.areL și 
trcLue exterminata fără cru
țare.

La aceasta (trebue, sa < om- 
tribuc și avocații hunedoreni 
și au prilejul sa facă începu
tul prin luarea unei hofărîri 
similarei cu fi colegilor ior 
din Neamț.

Deci... apărarea lare cuvâ« 
tul!....
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Conferința tinută de tov. N. Popestu-Doreanu 
cu prilejul participării la o ședință 

a comitetului )ud«țean A. R. L. U. S-
II.

In urma unei conferințe a 
directorilor, controlorilor fl 
verificatorilor săi, Caia Cen-

Nouile norme de cotizare 
a Asigurărilor Sociale

Ipe plan Intern, .prezența ia 
•ânua țarii a guvernului dr, 
fîetru Ciroza care ari; n prog 
ramul sau desvoltarea și a- 
■îientarea prieteniei <u U.R.S.

a ușurat aceasta.
z Hoațe acestea nu inscanina 
însl un am lavulJ greu
tăți. Au existat (și există și 
azi oameni (paji nu văd cu 
odhi buni prietenia noaștrăj 

cu U.R.S S. Ttoit ce le-a scor 
nit creerul legați debitați îu 
tpatele vecinei noastre de!* 
Răsărit.

Insinuări, ca acelea cu qo- 
pii din M^cțova care vor 
fi duși în Siberia ec au fost 

folosite împotriva U. R. S. S. 
iinpotriva ARLUS-uhti.

Desigur că lasemenea meto 
de nu |p,o|t fi f< 1 osite decât 
Ia oameni cu uit nivel sfcăzut 
fapt care și explică dece duș 
manii poporului au ț nut m*- 
ssele în intunerec.

Conferințele noastre au a 
mlizat și lipsurile, lipsuri dă
ri an împiedicat asociația de 
a-șl duce până la canat prog
ramul propus și cari ;au con
stat din:

!. — atitudinea unora din
tre vecini conducători: ai fi
lialelor noastre. Ei au pornit 
deja faptul că membri 'AR 
LUS-ulm nu se caută după 
politica pe care] o fac și ca 
ARLUS-ul qste un fel d.e ,,U- 
niune Națională” în care intră 
toată lumea îndiferent de ve
derile sale politice. Acolo un • 
de s’a făcut astfel activitatea 
nu s’a depus. Întotdeauna a- 
cești oameni găseau motive 
de inactivitate. Și dacă unii 
erau nelămuriți sau de bună 

1 credință apoi cei mat muipi 
' dintre ei lerau sabotori în' r(ân 

durile ARLUS.-ului, a priete
niei cu U R. S. S. ImD'edlcâtld 
și munca celor cinstiți.

Noi nu suntem' partid' po
litic dar nu ne putem1 înșela. 
Noi suntem, înafara partidelor 
politice dar înăuntrul demo

In Monitorul Oficial ă ;apă 
rut decretul <lege prin ^are 
consiliul de im;in,iștri a 'ost 
autorizat să raționeze consu 
mul următoarelor produse a- 
fmentare și industriale:

Pâine, mălai, făină, paste 
făinoase, crupe, zahăr, gră
simi animale și \egetale, car 
ne proaspătă, pfumata și con 
servată, pește, (brânzeturi, me, 
zeluri, conserve, cartofi, fa
sole, mazăre, șapun, sodă 
cristalizată, produse textile si 
de pielărie, combustibil și kar 
b'urtnți.

Rațiile vor fi stabilite pe 
persoane și pe categorii de 
consumatori, ținându-se se a 

ma-/de disponibil șCneaesităt1-
Consiliul de miniștri pojț 

ta vă lextindă sau să reducă

I KTft alimentelor și produselor 
industriale raționalizate

crației Cine îșt pr^te în>- 
cliipui ca /O| prietenie sincera 

se poate în făptui într’un re
gim reacționar într’un regim 
care în (trecut ne-a împiede
cat această prietenie se în
șeală amarme.

Acolo unde s’a) ținut cont 
de aceste învățăminte is’a 
mers pe această Iune, de pro
movare în pjsloi. iație în c< ndu 
cerea ei a elementelor demo
cratice treaba a mers cu iimf. 
mai bine.

Nu înseajnină acum că ele
mentele nelămurite și cari 
sunt dornice de a cunoaște să 
nu fie apropia e trebuje “să 
ne gândim! ia trecut la educa
ția făcută acestor oameni. A- 
vem1 încă isarchii de lămurire 
și acdsit .lucru mu-1 pot face 
decât oameni limuriți doine 
vinși de. ijuistețJăi AtMiizUi'!. In 
conducere va trebui (s’ă fie 
deci oameni de aceștia.

2. Concepția greșită ca 
re spunea, qă ĂRLUS-ul este 
o societate de elită unde se 
înființează cecuri d'e studii 
care n’au însă nici o legătură 
cu ceea ce sp* petre e afară 
în realitate.

D»r — s« întreabă or*to ul 
și pe drept cuvânt —< lă ce 
slujește faptul ca loo.oao d,e 
intelectuali au a'Iat adevărul 
si-1 închid! în cisai de 1 ani. 
Ba m[ai mult p-in lacesit fiel| 
de a privi problemele a.m ta 
juns în unele centre la o in
activitate la IO lenevie iiinde 
cei ce studiază pierd! oricei 
dorință de a mai învăța-

Intelectualitatea din șecoTul 
trecut s’a desv.efltat Cal noi. 
împreună cu mișcările de ma 
sse în fruntea cărora se aflau 
întotdeauna. Numai regimuri 
Ie istorice trecute au îndru

mat pe ălte căi această Inte
lectualitate abătând-o d'ela ro 
sturile ei ladevărate. Azi sunt 
norhHHă* de încadrarea îr- 
telectualilor alături de popor 

și în slujba Iui.

lista prodtiselor supuse ra- 
ționării.

Alegerea noului comitet 
al U. T. M. Hațeg”
In seara tzilei de 26 (Augus 

a. c., a avut (loc ședința 'de 
reorganizare a U.T.M.-lui d.n 
Hațeg.

După expunerea făcuta de 
tov. Lugo(jan, pîa trecut Ia 
alegerea noului icomi et, fi nd 
aleși în unanimitate următo
rii tov.:

I. Bugnanu ling., Gh. Lu- 
gojan, Weil ,'D.eșideriu, A. La 
pafin, și iVictorie Almaghf.

U.T.M din Hațeg, a dlat 
în ziua de; 23 (Augusta unt rqu- 
șit festival ărtistic-culțural cu 
concursul iov. (Al’ce Dobreiscu 
care a prezentat un Inumăr 
coreografic frere ic aplaudați 
în urmă «uccesfului aibljiniplfe

Cu toate fipsurițe și-« 
continuat dio umen a a ex
punere tov. N. Popescu Do 
rcanu ARLUS-ul din în^ 
treiga ța,r,:i ja reușit să rea
lizeze lucruri frumoase.

Astfel dela lâo.ooo numă 
rul membrilor a Crescut în
tr’un scurt timlp fi Goo.otoo- 
Foarte interesantă este oi'Ci 
șt erei, numărului de organi
zații. In special Ia țara (nu
mărul lor a crescut iu 18o la 
sută. A crescut activitatea 
culturală a fil ălelor. Numărul 
volumelor în bibliotec le din 
țara cs'.e de 83.o*)O.

in înche ere tov. N. Ppi- 
pescii Doreanu a dat lo îeru 
dq instrucțiuni în ceea ce pri
vește bunul mer;s (al aso.ial 
ției exprimându-și convinge
rea că filiia'ă D va țmergând1 
pe drum'ul pornit de câteva 
săptămâni după rerrg'miza
rea comitetului șau în sensul 
celor hotărîte li conferință' 
va ft printre primele pe iți
ră.

Conferința s’a terminat cu 
un apel care chema intelectul 
litatea la strângerea ligături- 
10r cu imp^s'ela la o nouă) 
viața pe tărâmul cimoaș erii 
și a activități.

Arhlstrosul
— Urmare din pag, I-a —

pagandă antisovietică. Spre 
urarea surprindere ă popula 
ției din Orăștie, revine din 
nou aici în vara ănului 194b, 
spre a continua intrigile infrq 
rupte în 194o. Deiși U;e d ita 
aceas a a qău at să schimbe 
cămașa, pozând în pretins 
prieten aj poporului, crezând 
că va putea acoperi laștk-l 
păcatele trecutului, dar rama 
nând în ștrâns.1 legătura cu 
elemente dizolvante care să-l 
susțină în toate planurile iui 
ambițioase, a fost demascat 

și pus la lo.uf său. Cum a 
venit la condu<e ea Spitalu
lui în 1946 a eăutat să pună 
rnâna pe toate servirile din 
Spital, obținând numirea so
ției sale ica medic primar pro
vizoriu li necța de (boli in
terne, iirm|ărind totodată îndei 
părtarea celorlalți medici pen 
tru a putea chivernisi in fa
milie toate bunurile spitalu
lui în folosul șău personal

Conducerea sa !m|a* are și 
alte aspecte, din care 'vom! 
ilustra câteva: fiind internat 

în spital tov. Szolldsi loan, 
Dr. Bârcă i-a recomandat fia» 
cerea unei Sujet i cu penici
lină, dar profitând de un mo
ment când familia a.es'hiia 
s’a îndepărtat, a 'sustras pe
nicilina procurată tu imari Sa
crificii, indicând lini rmîereî șî 
soției sale sa-i faăă lo iijeoN 
ție oarecare, dat fiind că tot 
va muri înleurând. Sau un alt 
caz, în care tânără femeie in
ternată în secția de toii con
tagioase, Hermina Krauser, 
suspectă de febră tifoidă, iuî- 
terior neconfirmat de labora-

Clasa 1 ' Lei 39 patroni 27 ailarlațl 12
Clasa II. 71 • w 49 9 22
CIJ63 III. n 117 n 81 n 36
Clasa IV. M 156 M 113 5 n 50,5
Clasa V. n 211 • 146 n 65
Clasa VI. ft 258 n 178,5 ft 79,5
Clasa VII. » 305 n 211 n 94
Clasa VIII. n 35) 243 n 108
Clasa IX. 398 n 275,5 9 122,5

(OMERCIANTI CONDAMNAȚI 
LA 510 ANI ÎNCHISOARE 
pentru supra-pre{ la alimente 

Primele condamnări după‘stabilizare pro
nunțate de Tribunalul Ilfov în procesele 
de speculă ți sabotaj economic

Trlbunalul Iifov judecând 
primele procese dc »abot»j 
economic, conform nouei legi 
din 15 August crt. a pronun
țat următoarele condamnări:

Ion Călina, comerciant, 10 
ani temniță pentru că a vândut 
kgr. de roții cu 5 lei in loc 
de Iei 3,50 cât eite prețul pre
văzut în mercurial.

Eftimle Nlculescucomerciant, 
10 ani temniță pentru că nu a

din Orâ$Sie 
tor, s’a bucurat de! efeHdle 
experimentării celebrului
,,ser secret” Pi doctorului Bâr 
că, neautorizat de Minister, 
fapt de pe urma icăreia pa - 
cienta a sucombat,

Cazul odata deferit, justi
ției, abilul inventator a cautat 
să sustragă diri cutia sigila'ă 
fiolele cu serul sau, 'inlocuin- 
du-lecu,un ser anliperitoniti , 
dispus să pozeze în postura 
de mistificator ca urmare a 
faptelor comise într’un delir 
de grandoare, în setea fui 
după celebritate, pe care 11’a 
avut fericireă 6'0 atingă.

Am1 prezentat opiniei pu
blice, omul și faptele Hui, pen 
tru a fi cunoscut (și tratat ca 
atare.

Credem, că după expune 
rea manoperelor sale, nu se 
va ma’ găsi nici un om de 
bună credința care să imai 
acorde încrederea acestui pe
riculos șarlatan care trebud 
pedepsit exemplar, pmtru ie 
Iul în care â abuza' de'bună- 
credința stemlenilor pe care i-a 
avut ca pacienți. 

Diata Sindicala
informează despre 
cele mai importan
te evenimente din 
lumea muncitoreas
că dela noi și de 
peste hotare.

tială a Asigurărilor Ssciule, 
a stabilit nouile norme de 
cotizare după cum urmează :

etichetat prețul la pepenii gal
beni fl bârnele expuse spre 
vânzare fl a vândut kgr, de 
caitraveți cu 4,50 lei Ia ioc de 
3 lei, cât eite prețul prevăzut 
în mercurial.

Dumitru D.'anu. comerciant, 
5 ani închisoare prntru ci 1 
vândut kgr. de sare cu 13 lei 
în loc de 7,80 lei cât este pre
țul oficial.

Șlefaa Aoghel, comerciant 
do zarzavaturi, 5 ani închisoare, 
pentru că a vândut kgr. de 
brânză cu 48 lei în loc de 44 
lei, prețul din mercurial.

Alexandru Purcel, 1 an îa- 
c hi soare pentru ca nu a afipat 
prețul la pepenii expuși spre 
vânzare.

In afară de aceste pedepse, 
Instanța a condsmnat pe fle
care dintre comercianțl de mal 
sub la plata unor importante 
sume da b mi, reprezentând 
cheltueli de judecată.

Chemare căite z 
Tineretul Y 
Plugăresc

Comisia Județeană Hune 
doara a Tineretului Pluga 
resc aduce ia cunoș ințâ, pe 
ceasta cale, tuturor responsa
bililor Tineretului Plugăresc 
din organiza^ ile de plasă și 

comuni și întregului .tineret 
din județ ((bla>e;|(i și fe|te>) 

că (în ziua de 21 Sept, 
a. c., va aveja; l'a Deva> 
Adunarea Generală h tinerc- 
rilor plugari hunedoreni, în 
cadrul căreia șe ațege co
mitetul județean al orj.ani- 
zației.

Responsabilii tineretului 
din organizațiile Ide p’a^ă se 
vor prezenta cu rapoă'te ce 

vor cuprinde (situația ^>(41- 
tiqa, economică și culturală a 
tineretului din p'.asa respecti
vă.

Conducerile de placai ișfl 
comune ak Fr ntului Pluga
rilor, vor (îndJrumă și spriji
ni tineretul în vederea pregS 
firii sale pentru ziua |die| Qj 

Septembrie a.
Adunarea Va fi urmat» da 

un fruiriosl fes’ ival artiști®.



4 ZORI NOI

E V ENIMENTELE ZILEI
Delegația guvernamentală

romSnS a vizitat pe președintele E. Beneș

Pentru a ascunde succesele partizanilor și a 
acoperi sosirea trupelor americane in Grecia 

Guvernul Tsaldaris
BUCUREȘT1, 3 (Ra

dio.) Azi dimineață a so
lit la Pi aga d: legația gu- 

I

EDUARD BENEȘ

vernamentală română con
dusă de d. Dr. Petru 
Groza, președintele Coa 
slliului de Miniștri.

Odocentenarul Moscovei
(Urmare din pag. t-a)

Vizibilă și In (muzeele impor 
iante ale ca.pi'alei, lund.e(.sunt 
expuse tablouri de Vasiiețov, 
gerașeeaghiu, Parov, Pola- t 
nov inspirate din (istoria ora 
șului.

Moscova, oraș de cultura, 
•ete înfățișată prin tstoria 
teatrului din Moscova, care 
datează din timpul (Iui Petru 
I. când la Cremlin s'apdefechisf 
primul teatru De [atunc, a- 
efl istă arfki a ttă?ut progre'- 
ee rapide. Iată ce poveste?’te 
despre vechea Moscovă tea 
Bală Alexandru lublodkinia, 
o renumită actriță, <are afcisi 
zecent sărbătorită p ntru (60 
de ani de lactivita e ,ea ral' :

„hi imensul oraș, cu P( po
pul ți& pestriță, cu r.umtroși 
Bîtekctuali, n’au (C-xis'at (tle- 
căt șapte teatre, (dintre a e 
numai două de isiat. Pd acea 
vreme1, teatrul nu (era accesi 
bil decât claselor privilegia
te”. Sub regimul șiovietic, 
MiosJoV-iă |d<vdnit un <entru 
ajariei și tculturii’.eatrale. Nit 
mieroasele teatre ale Mosco
vei sunt vizitaiief (zilnic pe o 
sută — il2ojooo. 'mii de Spca 
tatori din toate categor ile 
soJ le: muncitori și itun ția- 
nari, ofițeri și slolc'a jț ravanțji 
și studenți, șqolari și ooihca- 
nicL

CU ocazia sărbătoriri a S 
sate de fani Ide lex st nți, MU 
cieiatea unionali a Keatruluf 
orgm'zează un ciclu de con
ferințe despne viața itea rajăi 
a Moscovei vechi §1 iDui. IsM 
acelaș sens. Eibliote a pubB-

Delegațla a fost în
tâmpinată de mtmbrl ca
binetului ceholovac, tn 
frunte cu primul ministru 
Clement Goodwuld.

Deascmeni, au mai fost 
de față ambasadorii Ju- 
goslavlei, Bulgariei, Fran
ței, precum și primarul 
orașului Praga, .•

•
PRAGA,£4 (Rădic.) Delega, 

(ia guvernamentală romârăcare 
ce află de 2 zile la Praga, in 
vederea semnării unui acord 
cultural, a vizitat erl pe d. 
Eduard Beneș, președ ntele Re
publicii Cehoslovace.

Cu acest prilej, 1 s’a (.oferit 
d-nel Beneș o mare dlnstincție 
românească pentru marile me
rite de care a dat dovadă In 
opera de ajutorare a regiuni
lor bântuite'de secetă din Ro
mânia.

că istorică va. (organiza un 
ciclu de conferințe lele prfî mă 
rii oameni jde iar'ă și iștiînță 
a Moscovei, iar «societatea 
scriitorilor sovieticî va face 
o serie de lecturi despre o ia 
ța vechei Mosyove.

Aniversarea va fi înscrisa 
în aspectul artistije ai orașu
lui printr’un nou fnonument 
de artă: o (statuie a lui furie 
Dolgoruldki, fondatorul Moe 
cove:, ce va fi ridicată.lîn 'ur
ma unui concurs instituit de 
comitetul de artă c’tej 3 lângă 
coisiliul de miniștri ișî aî U. 
R. S. S.

Statuia întemeietorului va 
fi așezată lângă (pere eje 
Kremlinului, pe m Iul irâului 
între podurile F amieni șt 
Moscvorețki. . , t

Din toată lumea
Parlamentul Magh'ar, con

stituit în urma alegerilor din 
ztua de 1 S; pt. se va deschide 
la 13 Septembrie, când vor 
Începe și tratativele asupra for
mării guvernului.

*
Intre U R. S. S. și Bulgaria 

s’a încheiat un acord economic 
șl de Sch mb comercial.

•
Sosirea președintelui Trcman 

în Brazilia a fost primită eu 
răceală de presa brazilia' ă. 
Uaele z'a e consideră sosirea 
în Brazilia a d-lui Trurian ca

Seara a fost dată o recepție 
în cinstea președintelui B neș, 
la care a parilclrat șl Clement

f Dr. FETRU GROZA

Ooodwa'd, președintele Con
siliului de Mioi.tri al C<h?s!o- 
vacki.

întreagă presa cihoalovacă 
publică largi comentăill asupra 
vizitei delegației române la 
Praga.

O ganul Central a Partidu
lui Comunist Cthns'ova' Rude 
Pravo, scrie, că vizlti aceasta 
este un act de continuare a 
vechei prietenii remâno-c» ho- 

• slovace, care acum va deveni 
șl mal tare.

Comisiunea specială de anchetă a O N.U. propune 

împărțirea Palestinei în 
două state independente

LONDRA — Astanoaptei 
la ora 2 s'a (dat /publicității, 
la Geneva vapor ul coonisiu- 
nei spcci dc de lanclie ă ț © itru 
Palestina, ta e va îi IprezSnțat 
Adunării Generale a Națiuni 
lor Unite Raportul cuprinde 
punctul de ve le e a I li aiori- 
tății (7 state 0rn Jl) șj al mino 
rității (4 state)..

vizita unui teDrezentant al cer-: 
curilor m ejal'ste americane.

* » *
La mintie (D <ă buN din 

Yo kshelre (A^g'la), greva ce 
lor peste 8 000 in neri continuă 
25 de puțin ș-a, întrerupt 
8 tivitatra din aceas'ă cauză. 
G evele «rn-mință să se extin
dă ș‘ ia a e pă ți.

•* *
Legea prin care givtrnuî 

italian este autorizat să rat f ce 
tratatul de pace a f >st dată 
publicității Marți seara

]*4ețut ii H ned-’sua' IV** 734— *947,

a Introdus cenzura presei 
Statele Unite trimit arme 

de război în Grecia
CJ!iza <le ^nțvei 1 (din Gre-

cia continua. Atât m țara flirt 
și în rein ita*e se aiată <ă 
guvijn i fsadaiis nu a. de 
cât un caracter provizorii. lAn 
glia și-a jna ifes'af In mulțu 
ini.ei pentru iie't :șita 'for
mari unui guvern ddf o liț c, 
iar I ranța l.onsideia u gu
vernul Tsaldaris ini poate fi 
socotit viabil.

Ziarele din fraga șJtriu <â 
„nimeni nu mai (poate conta 
pe o îmbunaiațire a situației 
guvernului grec. Tot (mai 
in'ulți greci se Jiroleazi în 
rândurile pariizani'or

Chemările gei traiului Mar 
cos, pre.um1 și Cnasur le lua 
iede part zair, ca împărțirea 
pământurilor către țarani, în 
tăresc tot tnai mult rândui le 
arma ei popu'are grecești”.

•
PARIS, 0. Pentru n as 

cunde greufjț ie /n tern ‘ și a, 
trece neob |e vata sosirea tru 
pelor americane iîn Gi|bi_ a.țgu 
vernul Tsaldaris a îns'aurat 
cenzura presei sus. tendând 
art. 14 (din /Consti uție privi
tor la libertiatea țpre■«

Raportul mjajloriLții întoc
mit de Canada, Peru, Suedia 
și'Urguay recomand i împăr
țirea f-'ialestiiei în dom > tale 
independen e: arab și e reu, . 
cu excepția’erural im lu . < elq 
două state ar urma că fie in
dependente după doi ani ta 
1 Septembrie W40). In / cea
sta perioada. Mărea Brita ie 
aradmiT.is ra ța'a, cu firisten- 
țr unu'a i a ’ hia' ('fiul or dele 
g ți ai 7\Ta'iuniIor Uni e.

Rapor ul fixează î o-’tiere'e 
celor două ptate, arătân 1 că 
în viitorii 2 ani Marea R îta 
nie v'a trebui să (primea că în 
Pabs+i^a Uo.ooo imigrant' e- 
vrei. Grasul lermațim ar urrrăl 
să fie pus sub tutelă inte na- 
f'onaiă. Un guvernă or rare să 
nu fie mei arab, ni i evreu, 
ar urmă siă fie (de-eronat de 
Națiunile Unite.

Locur'le sfiTte ar urma 'dă! 
ffe păzi e de o •fvtă poliție
nească, care (ar f» ire nitatăl 
|n«f ■*> f- Pa si'ff',

Ripnr'nl minorit"ti , adop
tat de India. Persia ’ l Iugos
lavia fAufibaCia s*ă abținut ide- 
|a vo*), propune crearea "'n'T 
sfat independent federa lv în 
termisn da 8 ani

Ziarele nu' vor mal avtadrep 
șă p bice știri asupia a.țiual- 
lor pi rt i if nllcr, decât cc ni uni
catele oficiale,

Afa S de aceasta, givernul 
grre pugâtețle o kge pentru 
interzicerea grevelor șl pentru 
«coaterea elementelor a moc- 
nte din func|lunilr publice.

•
ATENA, 4 (Radi1*.) Peatru 

înarmirea armatelor f/iolste 
grecești, America a tr nds în 
Grecia 10 vate cu arme de 
războ u. Ultimul vas „Ateula" 
a sosit la Atena erl.

PARIS, 0.—FuncțioBaBtl 
publici din Atena au hotĂrîf 
să declare grevă |g«.nerali 

declarând că „mai bln? 
vor muri în h radă decât sdi 
moară în birouri”.

După ulilmile știri, guvernul 
a declarat, câ ace. p'â cere.iie 
funcționarilor, de mâiire a sa
lariilor. Comitetul de conducere 
a grevei, urmează să se pro
nunțe.

♦ ♦

Numeroase Instituții finan
ciare grecești au intiat aub 
controlul american. In multe 
părți, nici o plată nu se mai 
poate face decât cu a/robirea 
americanilor.

Deschiderea 
târgului de mostre 

dela Plovdiv
• In prezenta Iul Vasile 

Koiarov, președintele provi
zoriu al Republicii Populare 
BJgare și a vice-preștdinte
lui guvernului bi gir, s’a d »- 
cilii la Piovdiv cel de al 11 
târg d: mostre. Printre ță
ri e care participă sunt: U. 
R. S. S. ,R >mânia, Italia, Un
garia Jug slavia, PdksHua, 
etc.

Tratatul de Pace
In discuția guver
nului Italian *

Roma, (Rad o). — Coa
tele Sforza, ministrul d Ex
terne al Paliei, a vizitat pe 
d. de Gtapery, cu cire a 
examinat situaț a Italiei după 
raiif carea Tratatului de P»ee 
de către Uniunea Sovietici?


