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PROVIZORATNOUL MERCURIALNU ESTE UN
P-c.bletnele economice preocupă 

aii In mate măsu â ci o mal In- 
umnată parte din populația țării.

Programe e de producție, tr.de- 
pttntrea sau depăși'sa lor, nur
ul co'ectăril r, a aprovizionării 
populației. preț rtfe șl salariile 
sunt azi viu desboiu'e tn coloa
nele gazetei- r democratice șt ur
mărite cu Interes de către cititori.

Nu e deci de mirare că pro- 
b emu me. wi lului are fixează 
prețurile produselor alimentare, a 
format obiectul discuțiilor d n ui 
ttmul timp, tn urba 
Județul nostru.

Ce a dat nașlcie 
cuțit este lesne de 
de gândim -că prtțuri e d 
eurlal uu fast schimbate de trei 
ori d pi s abilizare. Cia mal 
muie întrebate pe cere ș.-j pun 
atât producătorii,cât șl consuma.- 
torll este dacă aceste prtțirt 
mal suferi modftcăr;, sau 
sunt acum defini lire.

in
cerce să răspundem la această 
întrebate pentru a educe contri
buția noastră la lămurirea ui el 
probleme care interesată masse e 
la'gl populare producătoare șl 
consamatoare.

Desigur că primele pielari cin 
mercurial fixate io Județul nostru, 
chiar dacă au avat o explicație 
oarecare, — lipsa de bani, ele. 
— nu au putut să lănâiă până 
la capăt. Lipsa unul rapoit Just 
Intre prețurile pro dușilor Indus
triale șl ceior agricole ru rV- 
mula pe producătorul dela țață, 
a-șt educe mărfurile la oraș.

Datorită vechilor mercuriale, 
care fixau prețuri mat mici decât 
ctle din județele din Jur, se In- 
tânp a ae exemp u ca producă
torul cu posibilități d* transport 
să-și trimită produsele tn 
Județe, ia stmguii, mere, 
unde le vlndta cu prețuri 
ridicate.

Dcnceca, fixarea un1 i merca-
• rial în cate rop rtul intre p 0- 

duse'e agricole șt cele industriale 
să fie mal Just, precum șl luarea 
In cons deta'e a mercurialelor din 
Județele vecine se Impuneau ca o 
neceslmte.

Prețurile din notl mercurial 
țin cont de oase a^mandamente 
șl deaceea ele nu mai formează 
un provizorat.

Ceeace t'ibuesă mal adăugăm 
tsie, că numai fixarea unor pre-

sau chiar In

acestor d s- 
In/e/rs dacă 

n mer-

vor
tle

cele ce urneozd, vom in-

al e 
ttc., 
mal

țurl mai Jude nu ujurme pentru 
normal z rea pieitl.

Asaltul fard soc< leală a! con
sumata* lor umorii proiu ă'.orl- 
lor când aceștia vin la 1 tțe ts’e 
numai ui detrimentul ulur din- 
tâ u. In lemnul ufirlshl r șl al 
s ndicallșhl r care au Ieși. Iii 
plută p nbu a face ord ne va 
Iretul urmat.

Dar nu iste mal puți t adevărat 
cl Ju1 țid rastru este unul d.fl- 
cttar. In cenLele mari s’u trăit 
to'.de uai d n p-oduse aduse 
din alte Județe. Este deci rtece ar 
ca pe lâ ’gă fixarea noJ lor pre
țuri și un'gnarea orJntl ia pie
țe'* publtcr, să se orga tzeze 
prin cuoperutive, 1211 cu concursul 
unor cc mercianți clnvliți a ince
rta In j .dtț a mărfurilor I bere 
la cumpărare șl vânzare din Ju 
deț Ic mvec-i a>e.

Vom cot- but p li ccrasta la 
sporirea pută l de m ircă a ma- 
sselo scurtate, cteacf va aluce 
cu sine c tșterra producției tn 
stcoil industrial, p'oduse care 
vor veni li țară sub formă de 
unelte, t ib ă Aminte, rtc., de care 
țdrand au a â a nevrle.
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Mă furi îfi lf«'o.-.te 

ce peste '4 uMIlarde 
lei stabilisa)! ttlmlse 
la sala
Ministerul Ind^stii i 4 Co 

uKițtiiui a dispus cxpedjciea. 
Li sate a jjjaifur 1 >r și 1 rodu 
seloi industriale desiiae go
spodarilor țir.ines i ExjX'di 
rea o exeeu ă lir lituliil Națio 
jial .4 Cooperației, <are va pune 
îu vânzare aceste mărfuri 1 
produ e, in cel mai sdiit timp, 
prin ccopeiarivele L>c le.

Valoarea total* a mărfuri 
lor ce se vor expedia D șale 
se ridică la peste 2 militrde 
lei stabilizați In il e capii d 
produce .industriale de t< t îclul, 
articole dc ilz caanic, mdte iițe, 
de constru ție șt miel e agri
cole.

i1

I

Qesf Infa ea dijmei și a arendei

încă o cătușă sfărâmată
li1 cei doi .tui 1 cevi de .ind 

miiiicitorunca, în strânsă • 1 n 
ța cu ț.iiăi in.ea muncitoare 1 

ii iiiteLctualit t a (i sita, și-a 
încredințat dc tinele 1111:1 gu
vern ales de ei f îițt mpiisr<ei 
interesele (rustur'l r strai, e 
s'au re lizat Î11 ța a 1: astru o 
sume.I'111 ''e înfăptuiri pentru
binele poporului.

I’rinti’u decizi-, dală re<_e.,t 
de d. pr ii, f.iaiau Săvulescu, 
ministrul Agriculturii 1 Dome 
niilor e interzic? absolut rima 
și arenda pământurilor, desă< 
vâr indu-'le ast ei pie^ederje 
legii de reformă agrară din 
1945.

nu erau de 
acel n ce a 

stropit din 
lacrjiufle 

un mlj 
din toate

k

Pioblemele economice de bază ale salariatelor
Măsuri pentru reglementarea muncd în acord • Cum se 
va face aprov zionarea salariaților • Conferința tov. Emi- 
lian Angheliu în fața activiștilor sindicali din Capitală

Ln aia C<-»nre > afet Gțneri 
rale a Munca tov. Emi an An 
glieliu membru in Comitetul 
Executiv C G. M. a făcut Luni 
<1. p. în fața activu.ui de baza 
a mișcării sindicale cin Capi 
tală, .0 amplă expunere pri
vind unele probleme cu carie 
ter economic car,e se pun azi 
în fața salaria'ilor.

Cure sunt drephrile de 
salarii ale con-primaților

Referindu-ce la srtu ția comp 
primaților, tov. Angheliu a ară 
tat că aceștia se împart în trei 
categorii ri anume:

— Cei comprimați până li 
15 August, caie au primit o 
parte din drepturi urmează să 
primească salariul nou pe ulti
mele 15 zile.

— Cei comprimați înainte de 
15 August și cari își au regie 
mentat toate drepturile.

— Coniprimații după 15 Au 
gust vor primi o indemnizație

cgală^u salar‘ț>îjie o lună, In 
lei stabiliziți. "

Dat fiindcă luc ările de p|t 
sare a comprimaților nu merg 
în ritmul dorit de C.G.M., tov. 
Angheliu a trasat ca o sarcină 
specală Uniunilor ți Sindicate 
lor, ca acestea să acț o eze cat 
mai (energic pentru ca întreprin 
derile cari au locuri \a ante s;' 
anunțe cât mai urgent Comisiei
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Molto; „Delii lume adunate 
șt idrtlși la lume date“.

C a

Industriașii și comtrcianții vor p'ăt 
un impozit de 10% asupra mateiiLor 

prime și mărfurilor ce dețin

să uu mai fie purlafl (Arani prin 
judeca’.i penuu ori ce neînțele
gere survenita intre cl, s'a in- 
f iufat iu fiecare comuna câte un 
Sfui d 1 pâcin re, pus sub pre
ședinția parohului locai-

Blmpă<»ar>torul“

Comislurea Mltil terlală pentru 
r<di«a;ea tccncmică a dat o 
drclzlune prii care comercianții 
de orice fel, ca e au deținut la 
dita de 27 August a. c. stocuri 
de produce sau mărfuri care au 
fost dobâadlte cu factură leg 14 sau 
fără factură, stocuri pe care le 
vor declara până la data de 15 
Septembrie, sunt obligați să plă
tească la Administrația Fineai iară 
sau per*ept<i fiscală respectivă 
un impozit unic de 10% asupra 
valorii acestor măi furi, sumă ce se 
cnn>idtră ca Înlocuind impozitele 
datorate.

Industriași care au deținut la 
aeeeași dată stocuri de produs",

rem fabrPate racmaterii prime, 
finite fări facturi sau aite act 
rchiva ent», stocuri pe care le vor 
declria până la d .ta 15 Sept, a.c. 
sunt cbig-țl să p'ălească un im
pozit unic reprezentând lo%<iin 
valoarea acestor mărluri la data 
achitării impozitului.

Suma reprezentând impozitul 
datorat va fi ach tată In șase ra'e 
lurare egale. Pr ma rată sa va 
achita până la 1 Octombrie a. c.

Comercianții și industriașii care 
au depus declarații de stocuri în 
comolrcte. pot depene până ia 
15 Septembrie 1947 suplimente 
de declarații.

cetățenlltr din B ăr șes, părin
tele Pacuraru — nume ort des
tinat a fl purtat de cane mai ii 
conducătcri de turme, cura este 
și d sa — e un mrre ghLIenist.

Nu
reușește, nici ta ruptul capului, 
să irmave măcar en împricinat 
d șl depune In aceestă direcție 
( forturi gupraonu neșii. vorba 
să fie.

$•
ca nu cumna — doamne ferește I 
— să i rămână enoriașii nrim- 
pî :ați șl.. .nejumul ț •, uărln" le 
Păcurarii are toată griji ca să-i 
îndrepte In camera alăturată 
improvizatei săli de judecată 
dîla primărie, unde, așa ca din 
întâmplare se afă avocatul Gbiță 
Lrdea din lila, brăicmst de viță 
veche șl cumnat al Sfinției Sale .,

D A. B.

Centrale de rcparti/*:•, |.tn 
tru a se putea accelera ft^ra 
rile de plasare.

O nouă reglementare 
a muncii in acord

La problema muncii în a- 
cord, tov. Anglielm a țintit s3 
accentueze că munca în acord 
n'a fose stabiu ă in întreprinde
ri pâi ăi in prezent pe criteiii 
juste. Pretutindeni, timpii au 
fost umflaț', iar creșterea pio 
ducției a fost de multe Ori ne- 
realii

Aceasta a adus o gi e-i d in 
terpretare a muncii în acord, că 
re țintește în primul rând Ia 
o rea 8 ridicare a produ ției
— în constcințK - la o auăr rel 
a câștigului salariatul'. 1

Pentru a se curma aieasifi 
stare de lucru, 1 - r.ecorespun
,#toare nouii situații crei.r e în 
urma stati.i grii monela e ca 
re asigur# tuturor saladaților 
un minimum' de existență — Q. 
G. IM., de acord cu Mi ii tfi 
rul Industriei și Comeițulili
— a ho firît formorea unor co 
misii care ă 1 eglemenie.e mun 
ca în acord.

Până când însă aceste corn! 
sii își vor începe lucit ie să 
fie iplafonat Ia maximum' 5o, 
Ia isu ă din sala ii, întrucât c'l'i 
datele adunate de C G. M, 
producția real# nu se poate ri 
dica peste aceasJ# normă, ți 
nând seam# de utilijul exis
tent și mijloacele înirebuirț* 
•te; în munc#.

Aceste comisii vor funcționa 
pe locali gji, stabilind ac’evăra 
ții, t;mpi de acord rorespunzM 
tori atât utilajului ți materiei 
prime existente, cât și condl 
țiilor de via ă ale salatilațjilor.

Amintind imensul aport p« 
care l-au adua economatele în

Ui;'; șl arenda 
cât în iiilo.i-iul 
capuinse.a pământul 
belșug cu -udcarei, 
și "ângelc | lugări-niii 
loc dc-i o subjuga 
punciele de vedere

Dlj.m. sl nrenda, erau r șinei 
reculului nostru șî dică n’au 

fost luate m i dinainte măsuri 
pentru de-.fm.țaiei l<>r acea-tn 
e lciiie de înțeles. T a'e gu 
vernele ce s'au perii dat h câs 
nu țarii până la 6 '.Marlig. ; u 
fost de provi- nți nu-ieorc-bur 
gheză Se putea c< n epe oaie 
ca a<e tea să ia masuri în de 
favoarea lor? Indi cntab'll ca 
nu L le rcpie/enfaii tabăra ad

ver arilor pop njfi.l muncitor 
șl deci nu puteau sa aduci le 
gi în folosul poporului. A'a. 
s’a întâmplat până în vrcniia 
câjid oamenii mun ii cin toate 
sectoarele — lumin ți de făc
lia purtată de comuniști au 
găsit drumul cel bun. Deaiind 
cătu ele se sfarm 1 una după 
alt: !‘c.:tru aota însă c ■_ e« 
voe de muncă si luptă unilă. 
Unire desăvârșita, căci numai 
prin ea putem face față ure ti'l 
lor vrăjmașe, muncii încordi 
4ă pentru consolidarea |>) itîi« 
lor câștigate, precum 1 p ntru 
cu crirea altora șl luptă ta i rru 
tare impo'rlva tuturor acelora 
ce încearcă sS ne robeasci 'lin 
nou.

D. A. BuHa'u

Un important 
comunicat al \ 
Oficiului Eco- / 
romic Județean 
în legătură cu distri
buirea zahărului

(Continuare In piglna S-a)

E.onomatele din județul Hune
doara su t in jt in(ate pe aceattă 
ale să Întocmească imediat ta- 

be e tn trei exemplare, pe co- 
muse, tn care vor trece saiarfațfi 
rr oectivi, dela sate, unde nu si nt 
Int oduse cartele penttuca sala- 
riîțil să-și poată prinț rațiile de 
z hV pe 2 luni.

Tsbelele vor cuprinde : No. cu
rent, numele șl prorum.le, co
muna, satul, răii», cantitatea pe 2 
un1, suma pttlta, semnitura șl 

obtervajiunl. Tabelele vor fi în
tocmite separat pentru flecsro 
comună și tr< bue vizite de către 
Ofic ul Economic Județean, pentru 
control. Fă ă vira Otelului Eco
nomic Jndețean nu se poate ri
dica z hărul.

Zrhărul va fi distribuit prin 
centre speciale, până in zică de 
25 Septembrie 1947 oțele 24.

Sfndlcstele sunt rigate să ve
rifice întocmirea acestor liste.



ZORI NOI

Nu de mult timp publicul 
românesc, <ti pieo Uj ari leu 
gate'de valoarea it 1 cioiitcstaf 
a poeziei în aîirmaiea pro.Csu 
lui de cultură, a putut avea 
fericita oca lune de a iUnoa>tq 
opiniunile celui mai auloilzaf, 
exponent al literelor i rogre.i 
ste franceze — în tre ere prin 
țara noastră asu ira poeților 
care au redat p leziei adevăr» 
tul ei sens, legat <le autentica <1 
valoare.

Aragon dă astfel la o [ arie 
perdeaua, de copeiind teiul n|e 
le artei „făta tendințe”, subor
donată scopurilor de domina 
ție ale păturilor suprapuse, in 
ferecate în niviițincria pri’vile 
giilor lor, istorice, în dauna 
popoarelor subjugate. Opimân 1 
ace.tei tcndin-țe, creații lor, ar 
tijt'i lumii noul sintetizând în 
operele lor aspectel' de ăvâr 
^ite ca formă și generalizatei 

prin voiițnul ale nal,or aspi 
rațiuni tupane, animând niass» 
popoarelor, oprimate, au între 
ținut în conștiința majoritarii 
aspirând la o viață mai bună* 
veridi'.atea acestor năzuințe po 
sibi'.e numai prin, lupta orga 
nizată împotriva clasei dornic 
nante interesată de a nienț ne 
poporul J i nivelul corn1 >dei ig 
noranțe ipentru scorurile cî vă 
dind cel puțin cg i mul, fără 
a niai aminti și-alte carențe.

Nu este fapt întâmplător ca 
printre cei dintâi care au fă 
cut din arta o arm-i în fopti 
poporului pentru libertate și 
cultură,«poeții vremurilor noui 
atât Așteptate au fost și sțe 
gării acestui marș al mulțjmf 
lor ispre lumină, în toate col», 
țurile luinii avidă de bună stă 
re și progres.

Despre câțiva dintre ace tia, 
aparținând poporului romlân, 
ne-anT mai ocupat în cadrul a- 
cestei rubrici, încercând să pil 
nem la îndemâna tovarășilor 
noștri - din fabrici, de pe o- 
goare și birouri, jesursele noă 
stre pentru cunoașterea cât de 
sumară a celor mai leprele ita 
tive talente, în poezia cărora 
se găsesc accente ale proprii 
lor lor gânduri și frământări.

Intre aceștia, locul Magdei 
Isanos este unul de frunte.

Poezia [șa xp care se risipesc 
cu dărnicie posibilități de ne 
tăgăduit în exterioilizarea senii 
mentelor, ajutată de un lexic 
leu o viabilă putete de sugerare; 
este unur dintre acei soli atât 
așteptați ăi unei lumi oare 'a' 
fost unica nădejde a pioporfu 
lui nostru până mai ieri crunt 
exploatat.

€ II UT

camei ă mobilată 
în centri’, pentru 2 persoana 
Eventual cu s ălat. intrare 
separat.

A se adresa ia redacția 
ziarului.

( unoscătoarc a stărilor so« 
ciule Întreținând contiaifi țiife 
inevitabile unui regim buigl.ti 
zo-capitalist, poezia Magdei țs'a 
nos lin acceptă nimic din |»cu 
liovalorille ci, nici nu se’e em! 
nea za și refuză, cuin este kle 
altfel și firesc, izolaționi mul 
turnului de fildeș. Conștientă de 
puterea înasselor afirmă cre
dinți iei în ziua tmai bună pe 
care mulțimile și,o vor apro 
pia prin lupta lor in fața căreia 
nimic din ceea ce este fa'ș sau 
nedrept, nu poate dăinui
— „Zărești vârful coaselor 
gura topoarelor ?
El vin acum In vârful picioarelor 
dar lasă ...
Câud pasărea soarelui va 

dârjl șl crunțl, 
vor dărâma zid după zid, 
munți după munți,.

zbura 
depe casă,

(Ospdt) 
fireascăîncrederea aceasta 

în oameni, in tot ce au ei bun 
și anpnă dorința lor de pro
gres, este caracteristică pentru 
ciiinatu] poeziei Magdei Isanos 
ca lin reilex al lumii dori e în 
care talentul poetic intuește tiu; 
„numai Steaguri și imnuri peri 
tril zotile Binelui":

— ,Sâ nu iritați oamcol 
că eu im secerat pentru voi 
grâae din toate hotarele. 
To ’te veștile mari 
vouă întâi vl le-am spus, 
toate veșille mari".

In lumea viitoare pe caro 
poezia sa o saluiă, Maggda k» 
nos, pune ca temelie o noua 
înțelegere, mai felicită pentru 
relațiile între semeni, în anti 
teză cu vechile orandueli lume 
ști, „unde 
gemut, pe atâtea prispe de 
lut”:
- ,Să fit cu 
Să nu uit; ochit tăi mirați, 
că toți au fost odată frați, 
dar străbătând prin cicluri rialpurile 
și-au uitat unii altora graiul 
șl chipurile (

(Testament pentru fata mea)

eu am plâns și-am

oamenii blânda șl bună,

CINEMATOGRAFIA IN UNIUNEA SOVIETICĂ
Cinematograful a apărut pen 

tru prima oară în Rusl’i acum' 
5o de ani. La 16 Mai !895, la 
teatrul ide vară „Aquarium" 
din Petersburg, în timpul in 
tractuui rinei comedii, se proe 
ctă pentru pruna cară în Ru 
sia „miracolul fotografiei vii” 
a lui Lumi.’re. Primele fij|me' 
foarte scurte, au fost realizate 
de Lundere în 1895.

Aidoua zi zjarul „Petersburg 
ski Lisfofk (Foaia Pete sburgu 
lui) sciia: „Imp-esia pridu&î 
a fost profundă, entuziasmul pil 
blicului a fost atât de mare în 
cât a trebuit sjă fie' proectaf 
a doua oară filmul reprezen 
tând sosirea trdniqui...”

După petersburg și Mosco 
va, cinematograful și-a făcut a- 
pariția în alte onașd alle Ru
siei. La Nijni.Niovgorod, la unui 
d’n piiinele reprezentați', asi 
sti 'Maxim Oorki, foarte tânăr 
/ncă și debutând în j îrnalisti 
că. EI scria în ziaru. local: 
„. Am văzut c nimiatograful |ui 
tundere, fotogra ii mișcitaore 
Impresia pe care aceas'a ml-a 
pnoous.o a fost atât de deosebf 
tă, așa de nouă și complexă în 
'cât n’aș putea să o redau <u 
toate nuanțele sale dar voi în.

C'i acea putere analitică de 
care sunt capabile numai tațen 
tele real m de cifrarea ade 
vârâtelor cauze ale existenței 
contradicțiilor în societatea o. 
menească de astazi, într’o anu 
ine lume, poezia Magdei isa 
nos, în accenje de puternic rea 
lisiiii zii grave ?tc oror țe războiu
lui în care „sângele lumina, au 
roia ciudat-* cu toate nenoro 
cifile absurde și inutile pe ca 
re le implică în viața oameni 
lor pașnici smulși din făgașul 
rosturilor Jor firești, când a^a 
cum o spune, ,,cei dragi erau 
morți de mult și focul căminu 
lui stins în patria incendiată”. 
Dar poezia aceasta nu se opi’e 
ște aici și tocmai ceea ce este 
adânc și profund uman în sen 
sul ei, rămâne nezdruncinată în 
crederea în lumea nouă, pe ca 
re viitorul după tragicii atâtor 
experiențe o va (lu e fără în
doială umanității:

.Aștept anul unu anul păcii Inire 
popoare, 

ale Istorici abatoare 
vor fl dărâmase.
Inima mea, de pe acuma murmură frate 
iartăniă pentru, urile strămoșești 
și’n numele suferințelor omenești 
dă-ml mâna 
șl eu am mușcal țărâna 
șl-am plâns” ;

îmbrățișând acest ideal 
un lentuzia in1 care clocotește 
până îp adânc de bucuria pl» 
nă a regă î e rostii l or firești 
ale vieții legate de continua 
năzuință spre mai bine — poe 
zia Magdei Isanos — îutr'un 
elan îndreptățit de maiei dra 
goste de viață, clicam i pe cei 
care muncesc și cred în valo 
rile umanității, la unitatea ne 
cesare luptei constructive pen 
trU crearea unei lumi rnaî bu
ne :
— .Frate,
să nu mai avem amintiri șl gânduri 

șovine 
fu făurești unelte ca și mine, 
lucrezi pământul, poa'e scrii cărți, 
sunt vetre sărace șl’n alte părți 
de țară șl eu te cunosc după față 
că *n flecare zl te scoli dimineață 
șl seara te culci târziu*.

(Anul Unu)

Critica poetului nu se mul 
țumește cu zugrăvirea acestui 
singur aspect al unei nedrepte 

cerca să descriu iii esență... Ve 
deți în pcrspec.ivă trăsuri âT 
dreplându- e spre voi, direct 
spre voi, în obscuri atea unde 
sunteți așezați; came, ii vin d.n 
depărtare și se măresc pe mă 
sura ce se apropie de voi; î»i 
față copii se joaca cu un câine; 
bici li știi trec, pietor.i traver
sează istrada alergând și stre 
curându.se printre trasu i. To 
tul ise mișcă, traește, forfotă, 
ajunge în primul pțan și d spa 
re...”

Astfel descria Gorkl Filmul 
„Strada Republicii, la Lyon”. 
Lungimea acestui’ film era 16 
metri, prebuii un mi :ti pentru 
al proecta pe ecran 1 Tânărul 
Gorki prevăzuse de atunci vii 
forul care se deschisei ci ierna 
tografi 1' /El sciisese:

„Se poate prezice fără fri ă 
de a ne înșela, o largă pro* 
propagare a acestei înveițîi, a 
vându-se /în vedere origî a'ita 
tea ței surprinzătoare".

Cmernatograluf s’a răspândit 
foarte repede în întreaga Rusie. 
Primele reprezenta'!' au avut 
loc !în teatre'e de vară, >în cîrcu 
ri, în bărăcT.

Pe urmă, s’au construit în o. 
rasele Rusiei sili c'e c’nema

de Miball Mlhuțescu

orânduiri sociale ci consecven 
tă sentimenteli r care însu.le- 
țese dragostea ei de popor, ,,oa 
meni care ca plantele, credeau 
în (simplitate, lunga pământ”, 
autoarea ibiciuește celălalt as 
pect al lumii plină de îmbuiba 
re a celor fără de grij:

.In vremea asta acasa 
se plimbă aiătoaiă’n orașe 
nerușinarea șl nemernicia'

Numărul restrâns de privite 
gtați, profitori tara de nici o 
osteneală ai unor stan nenoro 
cite de fapt, instigatorii la iaz 
boaie pentru meschinele lor in 
terese materiale impu e de con 
juctura trusturilor monopoliste 
internaționate care co.iduc via 
ța socială în lumea capitalista, 
vor prinu prin glasul Magdei 
Isanos — în numele celor mulțî 

un înfrico.etor a\ertisment:
,Mle, lâ.id bate vâutui, iui se pare 

că aul cântece, mulț.ml de plcioire 
călcând In cadență. Nerozii 
care-au murit In Rusia Be’ntorc, 
să te judece, rât de porc, 
lmbogățltule de războit 
Al dreptate să tremuri. Ascultă:

ziua de apoi I
(Am văzut șl tu oameni pl când)

Comitetul județean al Uniunii 
Femeilor Antifasciste din România 

vă Invită |a

E

la
Este fără putința de îndoia, 
viziunea definitivei prăbușiri 

a lumii vechi și începutul unui 
marș pe care popoarele (prima 
te l’au pornit cu avânt spie ori 

e.ntul luminos al libertății, 
menit să umple de conținut Iu 
mea nouă a unor mai drepte 
orânduiri:

„Să-l ascultăm. El vin 
de sub asprele cercuri polare, 
dela Gange, dela Congo, dela R.n, 
d n continentul Iul Columb, 
trudi)1, mărunți 
toți au la gtesne plumb 
șl urca munți ■ •

tograf tu firme enfggmatfce ca: 
Cliaime, Miraj, Fantesie, Vi e 
încânt itoare...

In 19o8, filmele rusești rtn 
produceau tablou i cii viața ru 
să. Printre ele tiebue inențio 
nat: Puterea Uituiie icu ui, du 
pă Leon polstoi, Mariaj, după 
Gogol, C antecul negustorului 
KalacliniKOv după Lermontov. 
La acea epoca Rusia nu avea 
nici industrie cinematografica, 
nici aparate, nici pepculă, nici 
produse chimice. Toate veiUCiu 
din str i.iătate. In acest timp, 
fapt speciii; pentru cinemato 
grafia rusă de atunci, cu toată 
technî.a sa înapoiata, s'au făcut 
cercetări în acest domenfj și 
s’au ajuns să se îealize^e filme 
cu un conținut seiios. Pentru a- 
legerea subiectelor lor, primii 
cineaști ruși s’au adre-at auto 
iilor clasi i. Dela 19o8 a 1914, 
s’au turnat în Rusia 5o filme 
artistice după operele lui Toi 
stoi, Pușkin, Lermontov, QcA 
gol, Ostrovski, Dosfcîtvslki. Ne 
crassov, Cehov, Gorkl, Mari 
actori au adus ci lematogrta u 
lui perfecți mea artei scenice.

După revoluția din Octorri 
brie, cinematografia dec e ii a- 
panagiu poporului și intră în

'Apoteoza unei lunii în plini 
și cont jmă desavâri e, spre <i 
re se îndreaptă atenția șt ași 
așteptările mflicanelor de robot 
nici ai vieții încă în înalte p:uți 
oprimată, Ieste trimisă ca uit 
me^aj de îndemn tuturor cil»r 
care speră și trebue să lupte 
pentru o viață mai bună.

Iar cu ateistă din urmă api'fl 
ciere este de'n sme înțeleasă 
— în condițiile de viață ale faf 
sei orânduiri sociale-burghez* 
capitaliste, acea rezerva nu
mită atât de propriu de către 
Aragon „fiica socială" care a 
îndepărtat poezia de|a rosturi 
le ei firești, fapt de care, poeți 
ca Magda Isanos și alții de ca
re am mai amintit și sperăm s’d 
mai putem face și în viitor, n’au 
ținut câtuși de pu’in sejina ia 
lupta du-ă alături de întregul 
popor pentru o lume mal l.uru 
țle care cu fiecaie pas ne apr» 
piem.

CONFERINȚA
tov. FLORICA VAS1LIE despre 
„ROLUL FEMEII IN 
UEMUCRAȚIfl POPULARĂ* 

urmată de un acurt program ar- 
tlitlc care se va ține in ziua de 
13 Septembrie a. c. oia 17 In 
cala festivă a Prefecturii.

Uniunea 'Femeilor Antifasciste 
din România fu colaborare cu 
A.S M.A.R. secția jandarmerie vă 
îavita la SERATA DANSANTA 
din 13 Sept. a. c. ora 21 ce va 
avea loc in saloanele foitului 
Cerc. Civllo Militar etaj I.

Comitetul aranjator

grija statului.
Cinematografia soxieii ă a 

cunoscut o desvoltare foarte 
mare, în jurul lui 1925, când a» 
parura pe ecran iilme ca Cui 
rasatul Potemkin de 1. Eisen 
stein, Mama de V. Pondovkine» 
Arsenalul de A. Dovjenko. O 
pleiada întreaga de regisrrf se 
evidențiara: F. Ermler, S- Y-out 
kevitch, L prauterg, G. Ko- 
zinsev, J. Reisman...

Imense ateliere fură construi 
te la Moscova, la Kiev, șl’ im 
celelalte orașe ale l R.S.S.hi 
lui.

In 1931, primele filme sovie 
tice Sonore și-au făcut apariția 
,or: Drumul' vieții, Singura, 
Munții de aur. Școli'.e secunda 
re techi.icc de cdaemat .grafie, 
descnis.e în primii ani după re 
vo'.uție, fur/i transformate în 
școli ‘urcioare însărcinate de 
a forma cadre de cineaști; ac 
toii, iigiso-. opdratori.

Filmele tOvietice sonire: 
Ceapacv, Leni;i fi Octombrie, 
trilogia iui Maxim, l'n mare 
cetățean, 'Petru 1 sunt cunoscu 
te peste tot. Deascmenea mul ti 
filme ăr 1 tice și uocinnentire 
foarte prețioase au fost realiza 
te în timpul războiului.

cur%25c3%25a2ndu.se


ZORI NOI

Nu de mult linip publicul 
românesc, cu pico.Uj ari leu 
gate'de \aloarea ie i.eioideistaf 
a p.ieziei în aîirinaica pro t-u 
lui de cultură, a putut avea 
fericita ocadune de a <Ui.oa>tK| 
opiniiinile celui mai autoiLatt 
exponent al literelor ] rogre i 
sie franceze — în tre.ere prin 
țara noastră asu >ra poeților 
care au redat poeziei adevăr» 
tul ei sens, legat de autentica <1 
valoare.

Aragon dă astfel la o parte 
perdeaua, de c iperind tend nte 
le artei „fără tendințe" subor
donată scopurilor de domina 
ție ale păturilor suprapuse, in 
tere ate în mențineri a privile 
giilor lor, istorice, în dauna 
popoarelor subjugate. Opunân 1 
acestei tendiirfe, creații lor, ar 
tijtii lumii noul sintetizând în 
operele lor aspectele de.ăvâr 
.șite ca formă și generalitate 

prin Conțnul ale n a tor aspi 
rațiuni umane, animând mass» 
popoarelor, oprimate au între 
ținut în conștiința majoritarii 
aspirând la o viață mai bună* 
veriditatea acestor năzuințe po 
sibile numai prin, lupta orga 
nizată împotriva clasei domi
nante intere iată de a menține 
poporul li nivelul com'odei ig 
noranțe pentru scornirile ei vă 
dind cel puțin eg i mul, fără 
a mai aminti și-alte rareițe.

Nu este fapt întâmplător că 
printre cei dintâi care au fă 
cut din artă o arma în Vupifa 
poporului j entru libertate și 
cultură,•poeții vremurilor notii 
atât (așteptate au fost și sțe 
gării acestui marș al mulțiirf 
lor spre lumină, în toate col. 
țurile lumii avidă de bună sta' 
re șî progres.

Despre câțiva dint e ace.tia, 
aparținând poporului romlân, 
ne-am mai ocupat în cadrul a* 
cestei rubrici, încercând să pu 
nem la îndemâna tovarășilor 
noștri din fabrici, de pe o- 
goare și birouri, iesursele nori 
stre pentru cunoașterea cât de 
sumai a a celor mai repre e ița' 
tive talente, în poezia cărora 
se găsesc accente ale proprii 
lor lor gânduri și frământări.

Intre aceștia, locul Magdei 
Isanos este unul de frunte.

Poezia '.ș£ țp. care se risipesc 
cu dărnicie posibilități de ne 
tăgăduit în exterioiizarea senii 
mentelor, ajutată de un lexic 
cu o viabilă putere de sugerare; 
este unul dintre acei soîi atât 
așteptați ai unei luni oare 'a' 
fost unica nădejde a poporii 
lui nostru până mai ieii crunt 
exploatat.

CAUT

camei â mobilată 
în centri', pentru 2 persoane 
Eventual cu s ălat. Intrare 
separat.

A se adresa la redacția 
ziarului.

Cunoscătoare ra stărilor so
ciale inii eținâiid contiatfi țiife 
inevitabile unui regim biughe' 
zo-capitalisl, poezia Magdei țs'a 
nos nu acceptă nimic din pscu 
dovalorîlie ci, nici nu se*e emi 
nează și refuză, 
altfel și 
turnului 

puterea 
dinți lei 
care mulțunițe și-o vor apro 
pia prin lupta lor in fața căreia 
nimic din ceea ce este fa'ș sau 
nedrept, mi poate dăinui: 
— „Zâteșll vârful coaselor 
gura lopoarelur ?
Ei vin acum tn vârful picioarelor 
dar lasă ...
Când pasărea soarelui va 

i, cum este de 
firesc, izolaționismul 
de fildeș. Conștientă de 
inassțlor afirmă ere- 
în ziua mai bună pe

dârjl țl crunțl, 
vor dărâma zid după zid, 
munți după munți..

zbura 
depe casă,

(Ospăf) 
fireascăîncrederea aceasta 

în oameni, tn tot ce au ei bun 
și animă dorința lor de pro
gres, este caracteristică pentru 
climatuj poeziei Magdei Isanos 
ca lin reilex a! lumii dori e în 
care talentul poetic intuește nu 
„numai steaguri și imnuri peri 
tru zorile Binelui”:

— „SI nu utuțl oameni 
ca eu am secerat pentru voi 
grâue din toate hotarele. 
Torte veștile mari 
vouă Iritai vl le-am spes, 
toate veșule mari*.

In lumea viitoare pe care 
poezia lsa o salută, Maggda hai 
nos, pune ca temelie o noua, 
înțelegere, mai felicită pentru 
relațiile între semeni, in. anti 
teză cu vechile orândueli lume 
ști, „unde eu am plâns și-am 
gemut, pe atâtea prispe de 
lut”:
— .Să fii cu oamenii blânda și bunâ. 
Să nu uite ochii tăi mir țl, 
că toți au fost odată frați, 
dar străbătând prin cicluri nisipurile 
și-au uitat unii altora graiul 
și chipurile

(Testament pentru fata mea)

CINEMATOGRAFIA IN UNIUNEA SOVIETICĂ
Cinematograful a apărut pen 

tru prima oară în Rusl’i amm 
5o de ani. La |6 Mai 1893, la 
teatrul de vară „Aquarium” 
din Petersburg, în limpul en 
tractu ui tmei oomedii, se proe 
ctă pentru prima cară în Ru 
sia „miracolul fotografiei vii” 
a lui Lumi .‘re. Primele fiftfn.e' 
foarte scurte, au fost realizate 
de Luntiere în 1895.

A doua zl ziarul „Petersburg 
ski Listoik (Foaia Pete-sburgu 
lui) scria: „Impesia produsă 
a fost profundă, entuziasmul pu 
blicului a fost atât d’ mare în 
cât a trebuit să fie proectaf 
a doua oara filmul reprezen 
tând sosirea trenuri...”

După Petersburg și Mosco 
va, cinematograful și-a făcut a- 
pariția în alte orașe alle Ru
siei. La Nijni-Niovgorod, la unB 
d’n ipiiinele reprezentații, asi 
-,ta Maxim Gorki, foarte tânăr 
/ncă și debutând în j irnalisti 
ca. El scria în ziaru. Tocai: 
„. Am văzut c ncmutograful ]iî 
Lumiere, fotogra ii mișcitaore 
Impresia pe care aceas'a mi-a 
priOQUs-o a fost atât de deosebi 
tă, așa de nouă și complexă în 
cât n’aș putea sa o icdau <u 
toate nuanțele sale dar voi în

CU acea putere analitică dd 
care simt capabile numai lalen 
tele real ■ în de cilrarta ade 
vârâtelor cauze ale existenței 
contradicțiilor în societatea o« 
menească de astăzi, într’o anu 
m<e lume, poezia Magdei lsa 
nos, în accente de puternic rea 
lism zugrăvește oror le războiu
lui în care „sângele lumina, au 
roră ciu lato* cu toate nenoro 
citile absurde și inutile pe ca 
re le implică în viața oameni 
lor pașnici smulși din făgașul 
rosturilor Jor firești, când așa 
cum o spune, ,,cei dragi erau 
morți de mult și focul căniinu 
lui stins în patria incendiată”. 
Dar poezia aceasta nu se opi'e 
ște aici șl tocmai ceea ce este 
adânc și profund uman în sen 
sul iei, rămâne nezdruncinată în 
crederea în ium'ea nouă, pe ca 
re viitorul după tragici.! atâtor 
experiențe o va du 
doială umanității:

.Aștept anul unu znut păcii Intre 
popoare,

ale Istoriei abiloare 
vor fl dărâma.e. 
Irtma mea, de pe acuma murmură frate 
lartămă pentru, urile strămoșești 
și’n numele suferințelor omenești 
dă-ml mâna 
șl eu am mușcal țărâna 
și-am plâns” ;

îmbrățișând acest ideal 
un (entuzia m1 care clocotește 
până ip adânc de bucuria pli 
nă a regă î e. rostii.i or firești 
ale vieții legate de continua 
năzuință spre mai bine - poe 
zia Magdei Isanos întrun 
elan îndreptățit de niaiea dra 
goste de viață, cheamă pe cei 
care muncesc și cred în valo 
rile umanității, la unitatea ne 
ce are luptei constructive pen 
tru crearea unei lumi maî bu
ne:
— .Frate,
Bă nu mai avem amintiri șl gânduri 

șovine 
tu făurești unelte ca și mine, 
lucrezi pământul, poale scrii cărți, 
sunt vetre sărace șl’n alte părți 
de țară șl eu te cunosc după față 
că ’n flecare zi te scoli dimineață 
șl Beara te culci târziu*.

(Anul Unu)

Critica poetului nu se mul 
țumește cu zugrăvirea acestui 
singur aspect al unei nedrepte 

cerca să descriu în esență... Ve 
deți în perspectivă trăsuri a 
dreplându- e spre voi, direct 
sp;e voi, în obscurTatea unde 
sunteți așezați; camei ii vin d.n 
depărtare și se măresc pe mă 
sură ce se apropie de voi; în 
față c apii se joacă cu un câine; 
bici.liștii trec, pietoni traver
sează strada alergând și stre 
curându.se printre trăsu i. To 
tul pe mișcă, trăește, forfotă, 
ajunge în prunul pjan și d spa 
re...”

Astfel descria Gorkr Filmul 
„Strada RepublMcîi, la Lyon”. 
Lungimea acestui’ film era 16 
metri, Țrebuii un mi rii pentru 
al proecta pe ecran! Tânărul 
Gorki Iprevăzuse de atunci vii 
torul care se deschidea riiema 
tografi 1‘ El scrisese:

„Se poate prezice, fără fri ă 
de a ne înșela, to largă pro* 
propagare a acestei înve iții, a 
vându-se în vedere origi a iti 
tea jer surprinzătoare”.

Cinematograful-S’a răspândit 
foarte repede în întreaga Rusie. 
Primele reprezentări au avut 
loc în teatre'e de vara, >în circu 
ri, în barăci.

Pe iurmâ, s’au construit în o- 
rașele Rușiei sili c'e cnema

de Mlhail Mihuțescu

orânduiri sociale ci conse^ven 
tă sentimentelor care însu.le- 
țese dragostea ei de popor, ,,oa 
meni care ca plantele, credeau 
în simplitate, lângă pământ”, 
autoarea ibiciuC ;te celălalt as 
pect ai lumii plină de îmbuiba 
re a celor fără de grij:

.In vremea asta acasa 
se plimbă aiătoaiă’n orașe 
nerușinarea șl nemernicia*

Numărul restrâns d? privite 
giați, profitori lăra de nici o 
osteneală lai unor stări nenoro 
cite de fapt, instigatorii la iaz 
boaie pentru meschinele lor in 
terese materiale impu e de con 
juctura trusturilor monopoliste 
internaționale care conduc via 
ța socială în Imn a capitalista, 
vor primi prin glasul Magdei 
Isauos în numele celor mulți 

mi înfrico.etor avertisme.it:
„Mie, când bate vântul, un ue parc 

că au! cântece, mulțimi de plcioire 
călcând In cadență. Nerozii 
Cărc-au murit In Rusia se’ntorc, 
să te judece, rât de porc, 
Imbogățltule de rjzboi I 
di dreptate să tremuri. Ascultă:

ziua de apoi I
(Am văzut șl eu oameni plicând)

îndoia

E

la
Este fără putință de 
viziunea definitivii prâbusiri 

a lumii vechi și începutul unui 
marș pe care popoarele < pr.ma 
te l’au pornit cu avânt spre ori 
entul tlum.nos al libertății, 

menit să umple de conținut Iu 
mea nouă a unor mai drepte 
orânduiri:

„Să-l ascultăm. El vin 
de sub asprele cercuri polare, 
dela Gange, dela Congo, dela Rin, 
d n continentul Iui Columb, 
trudiți, mătunțl 
toți au la glesne plumb 
șl urcă munți . ,

tograf cu firme enfggmatîce ca: 
Charme, Miraj, Fantesie, Vi e 
încânt .toare...

in 19o8, filmele rusești ren 
produceau tablouri ci.i viața ru 
sa. Printre ele tiebue mențio 
nat: Puterea int.me icu'.ui, du 
pa Leon Ț.olstoi, Mariaj, după 
Gogol, Cântecul negustorului 
Kalachnikov după Lermontov. 
La ace a epoca Rusia nu avea 
nici industrie ciirematograiică, 
nici aparate, nici pepculă, nici 
produse chimice. Toate \ ei:e>u 
din străirătate. In acest timp, 
fapt speciii; pentru cinemato 
grafia rusă de atunci, cu toata 
techni.a sa înapoiata, s au făcut 
cercetări în acest domeniu și 
s’au ajuns sa se rea’.ize/.e filme 
cu un conținut serios. Pentru, a» 
legerea subiectelor lor, primii 
cineaști ruși s’au adi e ât auto 
iilor clasi.i. Dela 19o8 'a 1914, 
s’au turnat în Rusia 5o filme 
artistice după operele lui Toi 
stoi, Pușkin, Lermontov, Gc- 
gol, Ostrovski, DiosRl ’vsfki, Ne 
crassov, Cehov, Gorki, Mari 
actori au adus ciiematogrta'u 
lui perfecți.inea artei scenice,

După revoluția din Octomf 
brie, cinematografia deieri a- 
panagiu poporului și intră în

'Apoteoza linei lum< în țdinK 
și conlpiuă desăvârși e, spre <a 
re se îndreaptă atenția șt aș 
așteptările mfllcaoelor de robot 
nici ai vieții încă în multe părți 
oprimată, Ieste trimisă ca uț*' 
mesaj de îndemn tuturor cel«r 
care speră și trebue să lupte 
pentru o viață mat bună.

Iar cu această din mm, api"d 
ciere este dela suie! înțeleasă 
— în condițiile de viață ale fa| 
sei orânduiri sociale-burghez» 1 
capitaliste, - acea rezervă nu
mită atât de propriu de către 
Aragon „fiica sociala” care a 
îndepărtat poezia deja rosturi 
le ei firești, fapt de care, poeți 
ca Magda Isauos și alții de ca
re am mai amintit și speram s’o’ 
mai putem face și în viitor, n’aut 
ținut câtiișf de pu’in seama iu 
lupta dusă alături de întregii! 
popor pentru o lume mai bună 
^le care cu fiecare pas ne apr» 
piein.

Comitetul Județean al Uniunii 
Femeilor Antifasciste din România 

vă invită ța

CONFERENȚA 
tov. FLOR1CA VAS1LIE despre 

„ROLUL FEMEII IN 
DEMOCRAȚIA POPULARĂ** 
urmată de un scurt program ar
tistic care se va ține în ziua de 
13 Septembrie a. c. oia 17 In 
sala festivă a Prefecturii.

Uniunea 'Femeilor Antlfasciite 
din România tn colaborare cu 
A.S M.A.R. secția Jandarmerie vă 
invită la SERATA DANSANTA 
din 13 Sept. a. c. ora 21 ce va 
avea loc in taloanele fostului 
Cerc. Civllo Militar etaj I.

Comitetul aranjator

grija statului.
Cinematografia soiieli.ă a 

cunoscut o desvoltare foarte 
mare, în jurul lui 1925, când a- 
părură pe ecran filme ca Cui 
rasatul Pptemkin de 1. Eisen 
stein, Mama de,V. Pondovkine, 
Arsenalul de A. Do.jenko. O 
pleiada întreaga de legisiri se 
evidențtară: F. Ermler, S. Yout 
kevitch, L Țrauberg, G. Ko- 
zinsev, J. Reisman...

Imense ale’.iere fură construi 
te la Moscova, la Kiev, ș.i im 
celelalte orașe ale U.R.S.S.*u 
lui.

In 1931, primele, fibne sovie 
tice Sonore și-au făcut apactia 
,or: Drumul* vieții, Singur,a, 
Munții de aur. Școlile secunda 
re techi.icc de ccinematografie, 
desemne în primii am după re 
voluție, fur/ transformate în 
scoli superioare însărcinate de 
a forma cadre de cineaști ac 
tori, og;șo- . opdrătorl.

Fi;me]c sovietice sonore: 
Ceapacv, Lemn f.i Octombrie, 
trilogia iui Maxim, Un mare 
cetățean, Petru I. sunt cunoscu 
te peste tot. Deas.menea mul el 
filme ari tice șr oocumentrre 
foarte prețioase au fost realiza, 
te în timpul războiului.

cur%25c3%25a2ndu.se
avertisme.it
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1 Noulle preturi la zahăr, 
cartofi sl

i

Ministerul Industiî t și Co 
mm rțu;iii a fixat următorul pieț 
maximal de vânzare al cartofi
lor pioveniți cli recolta anii 
iui 1917:

Locul producător lei 2 kg..
Loco gara sau schela cea 

mai apropiată de producător 
lei 2,3o kg..

Prețul la vânzare cu ridicata 
*i cil amănuntul în 1 realitățile 
fa consum se stabilesc de că
tre comisiuiiile locale pentru 
•rgainzarea, funcționar a și su 
pravegherea p ețeior de desfa 
facere a produselor aii irenta e.

otab Uzarea prețului 
zahărului

Ministerul Industriei .1 Co- 
iMeițllIlli a fixat piiitr'o dci|- 
mune următorul preț de van 
■areal /alunului către consumai 
lori:

In niunicipi il București și în 
•elelalle iniunicii ii și capitale de 
fa leț, zahăr tos, 37 lei kgr. 
ț» zahăr cubic 39 Ici kg.

In toate cele țiqte localități 
urbane sau rurale cu r’au fără 
stație dc cale ferată zahăr tos' 
39 lei kgr. ș» zahăr (cubic ‘I 
fai kgr.

In prețurile de mai sus se 
•Hprmd toate taxețe și i nțo ie

>

\piBl ȘTIRI din HftȚEG g]>
Arestarea unul speculant foot-bair între echipele L'tm.

In ziua de 5 Selpt. a. cforgal 
mele .polițienești ale orașului 
Hațeg, Conduse de tov. corni 
ml Botezan și Pop, au arestat 
je individul Iosif Mureșan din 
Petroșani, în momentul când 
acesta oferea suprapreț de pe- 
•te loo la sută.

Populația extrem de indigna 
tt, după ce i-a atârnat o pla 
•ardă de gât, pe care scria: 
„Așa Ipățesc speculanții”, l-a 
gurtat pe sțrăzjțe princp le din 
«entrul orașului.

Conferința A.R.L.U.S.
Duminică 7 Sept. a. c., în 

•ala liceului comercial 'din lo
calitate, 1a orele II,3o a avut 
loc conferința d. dr. Nandra 
(Pocanschi cărei a vorbit despre: 
„Ajutorul dat de L'.R S.S. pen 
iru stabilizarea monS’ară”.

Conferința bine documenta 
fa, organizată de subfiliala Ha 
feg, a ARLLIS-ului, a 'fost ur 
■lărită cu viu interes de un 
public fextrem1 de numeros.

Foot-ball
Duminică 7 Sept. a. c., a a- 

VUt loc un match ainiqaj de

Intensificarea colectărilor și aprovizionărilor cu cereale
X 

ei, d. prefect arată ca ea aj foțst! 
primită cu cea mat n ire bucur 
rie de oamenii muncii manuale 
astfel scăpați ue o viațî | l.nă. 
și intelectuale, care s’au văzut 
de privațiuni

Au luat apoi cuvântul preto 
rii, care au arătat <i nația cole 
ctărilor din plasele respective, 
precum și măsurile luate îa ve 
derea aprovizio ălii populați i 
sărace cu cereale.

A mai vorbit d. Moraru, pre 
ședințele asoc micillor morari 
din jud. Hunedoara.t care a asi 
gurat Prefectura că ei ati hnPS- 
rît să se încadreze efortului ge 
neral pentru rezolvarea problei 
mei aprovizionărilor și vor pre 
da cotele legale de uium1.

Pentru rezolvarea probleme
lor importante ce revin orga
nelor administrative în legătu 
ra cu câmp nia colectărilor de 
cereale și aceia a aprovi ionă 
rii populației, Miercuri 10 Sept, 
a. c , a avut loc în -șala de 
festivități a Prefecturii, confe
rința pretorilor din județul no 
strii, sub prezidenții dlul dr. 
fon Priscornic prerectul județu 
lui Hunedoara.

La conferință a pai fi ipat și 
o delegație a mi i’or morari.

Vorbind despre situația <.b 
Udărilor de cereale rin cupiî'i 
sul județului, d. prefect, a a- 
rătat că ele trebuesc continuate 
cu toată con-tiinciazit tea și \i

porumb
le legale iu vigoare, clieltuek 
lile de transport, regii I cota 
de corni ion a di tri mitorul. P 
zahărului către consumnlor. I

Prețul porumbului
In ceea ce privește pieițul 

porumbului Miri te ul Indîidiî 
ei și Comerțului a stal 1 it ța ii 
tr’o deciz.iune următorul preț:

Pentru porumbul c< nuni (din. 
te de cal șl românesc) boabe, 
având un procent de 3 la suta, 
boabe pătate sau stricate și o 
umidi.ate de 16 l'i suta, 4 1 i 
kgr. loco producător.

Porumbul pignolette, în boa 
be, având un procent de 3 li 
sută, boabe patate sau stricate 
și o unîii i ate de 16 >1> -stită 
lei 4,15 per. kgr. loco producă 
tor.

Porumbul clncantln in boabe 
având un procent de 3 la silită 
boabe pătate s!au stricate si o 
umiditate de l(> la sută, bl 
4,2o per kgr. loco producător.

Pentru porumbul cu un pro 
cent de boabe păt te sau stri 
cate sau cu o umiditate în plus 
sau fn minus față de procente 
le prevăzute mai sus, se va 
scădea sau se va adauga 1 1 r 
sută, la prețurile stabi]ite.

foot-ball între echipele L'T-M. 
Hațeg și -Clubul Sportiv Baril 
Mare. După un joc viu, gaz
dele au câștigat cu ța'egoricul 
scor de 5—0 (2 —-0), Punctele 
au fost marcate de: Manzber 
ger !(2), Chiș, Motoc și Popo 
viciu.

Se va distnbuâ 
pâine șa mălai 
țv populației tteinscrlsd 
In economjte

In urma dispozițiunilor pri 
mite dela Ministerul Industriei 
și Comerțului, Oficiul Econo
mic județean a luat masuri' de 
a se distribui pâine și imlăi i 
restului populației urbane ne- 
înscrisă ân economate, care nu 
a avut posibilita'.ea să se apre 
vizioneze din alte surse.

Distribuirea se va face pe 
baza cartelelor, respectându-se 
rația de o,25o kg. de persoană 
pâine sau mălai, la centrele ce 
se vor stabili în fiecare locali 
tate urbană.

Cei care nu poseda cartele 
nu vor avea dreptul Ia aceste 
rații u?

Conferința pretorilor din județului Hunedoara

gilența, întrucât sunt destinde 
a forma stocurile pentru apro 
vizionarea mirilor și rparil o, 
economate precum r întreaga 
populație (muncitoare neprodu 
cătoare de ceiede In continua 
re a arătat ci, operațiunii ’ c'e 
colectare transport și inmagazi 
nare trebuesc terminate pâră 
la data de 25 Septembrie a. c.

A mai analizat pr blema 
aprovizionării piețelor cu prndnse le- 
gumicole, (precum și cea a uiu 
muliu dela mori, cerând -nora 
rit ir să'Ș/dea se m'a de sPuație 
și să dea dovada de cinste 
și patriol! m1 predând cotele e 
gâle Statului.

In închege vorbind despre 
stabilizare ș. despre efecte le

Ce coti de semințe 
oleaginoase v a trebui 

să predea județul 
Hunedoara

Ministerul Industriei și Co
merțului Direcția produselor A 
limenlare, a fixat cotele obli 
gatorii de semințe oleaginoase 
ce liebuie.se predate de ju lețe 
prin Oficiile economice respec
tive, în urma colectărilor fă
cute de INCOOP.

Conform situației întocmite, 
jud. Hunedoara, având insa 
mânțate 4ol, ha. cu o produc 
ție medie de 5oo kg. pe ha., 
va trebui să predea cota de 10 
vagoane semluțe oleaginoase.

Fixarea salariilor pentru munți subterani

Ministerul Industriei și Co
merțului a dat o decizie pr'n 
care personalul dela minele 
care exploatează minereuri de 
orice fel, va fi retribuit cu Bă
lăriile categoriei l-a de indus
trii, în conformiiate cu pre
vederile deciziei Nr. 4573 pub-

O nouă serie de speculanți 
trimiți fn judecată

In cur ut lur.ei Sept. a. c., 
Serviciul Econom ne control 
a trimes in judeca A în stare 
de arest o nori sene de spe
culanți (și saboteori < intre ca 
re mențicrfllm pe Marcovici 
Franci c Deva, încasai6 de 
suprapițeț; CLibila Țraiaii Ș.i 
Edelștein Te re za Brad, co
merț clandestin și nealișare de 
prețuri;‘Barna Nicu'ae — Oiif 
știe, încasări de suprapreț; Oc 
neriu Tralan — Deva, a tlnut 
magazinul închis, L’ummel Lu 
dovic, comerț clandestin de car 
ne; Stancu 1 Miriiă, și Ion Or 
bonaș din Ilia, au cumpărat 5o 
kg. zal Sjr pentru uz propriu; 
Rob Gheorghe din Beriu a re
fuzat să treere grâul proprie 
tatea văduvei Gridan Maria

țov. Poenaru Trofin dela 
Serviciul județean < e Control 
Economic, a surprins pe indi 
vidul Isac Marcovici din Deva 
pe când vindea pepeni la si p a 
preț.

Infractorul, cu actele dresa e 
a fost înaintat instanței de' sa
botaj.

Marți 9 Septembrie (rp c., tovi 
Rapolty Alexandru muncitor 
din localitate a(surprins pe dna 
Voișan hoția cunoscutului co
merciant, pe când vroia să tran 
sporte la domiciliu un car cu

I

Leg în folosul țărănimii
Biletul la ordin agricol

Este bine cunoscut, cu câtă 
greutate și cu câte riscuri se 
puteau obține în trecut credite 
dela bancherii nianțsto-brănieni 
ști. împrumutulile eiau legate 
întotdeauna de îndeplinirea u 
nor formalități greoae, de de
plasări inutile ți cosii i oare 
Dar chiar și după ce aceste cre
dite erau obținute ele constitu 
iau pentru țărănime mai mult 
o capcană de ât un ajutor da
torită carnalei care era înca'-a 
tă de ace.ti exploatatori

Zilele trecute Parlamentul jă 
rii a votat o legea de cea Iniai

llcată în Monitorul Olicial Nr. 
186 din 15 August 1947.

Salarlați cari lucrează la 
subteran in minele Bălța Hu 
nedoara vor primi salariile 
prevăzute la categoria I-a de 
industrii din decizia Nr. 4573 
majorate cu 25 la sută.

roșii pe care le plăti-.e cu su- 
pra preț.

lecțiile au fost con 1 cate i 
transfcitate în piața orițuiu» 
unde au fost vândute popula 
ției la preț oficial.

Problemele economice de bază 
ale salariatelor

— IJrmtr** din i-> —

G.

viața tsalariaț ilor în epoca de 
inflație, tov. Angheliu a ară 
tat ca mulți patroni s’au grăbit 
să desființeze economate e fă
ră a aștepta dispoz'țiunile or 
gaițelor de resort.

Prin (acest fapt, unele cenți e 
industriale care făceau de drept 
aprovizionarea salariaților și 
<înainte de înființarea economa 
telor, au sistat în ultimul timp 
aceste Aprovizionări,, produc 
când șalariațillor greutăți enor 
me.

Față (de această situație C.
M. a cerut și a obțmut ca 

acolo unde înainte apro
vizionarea era o obligație 
a patronilor, partonii ră 
mân și în viitor cu această' 
obligație.

fn această categorie intră în 
primul rând industriile forestie 
re, cele miniere de pe Vai» < 
lea jiului, etc..

Mai departe, tov. Angheliu 
a precizat că în locul economia 
telor vor fi înființate magazi 
ne de Stat și vor fi folositei 
unele magazine particulare ca 
re vor face aprovizionarea sa 
lariați[or atât cu alimentele ita 

Notat i
Duminică 21 Septembrie

Sărbătorirea „Scânteii" 
Sărbătorirea voastră

Duminică 21 Septemvrie veți petrece
— ziua toată — în tovărășia prietenilor „Scânteii"
— ~ — ............. .

lor
mai

prin

mare însemnătate pentiu țarjî 
uimea săracă, nieni.ă a contri 
bui in mod eficace la îmbună
tățirea situației sale economice. 
Este vorba de biletul la ordin 
agricol care poate fi -ocolit cel 
mai fericit instrument de ere I 
ce a fost vreodată pu . li 
demâna masselor țărănești.

Biletul li ordin agricol rirri 
plifică . i ușurează foitnalitățf 
le | entru obținerea și garanta 
rea creditelor acordate pluga 
rilor care au astfel fosibili'a'iM 
să- i procure inventarul agri
col necesar gospodăriilor 
sau să- i con fru a ca ia.r 
mari și mai sănătoase.

Biletul 11 i.rdm agi icol 
simpla certificare a notarului 
comunei, are valoarea unui act 
autentic. Legea mai prevede tă 
pentru garanții e ce se dau, nu 
se va mai face un ai_t -ejaiat 
și nu mai e-te nevee de înde 
plinirea altor formalități, ele 
inscriindu.se iii anexa biletului 
la ordin agricol

Publicitatea garanțiilor va 
făcută prin înscrierea lor in 
registre speciale țfnut'e la jnf 
măriile respective.

Astlel pe lângă cdelal e le 
gi Ca: reforma agrară, circula 
ția bunurilor agricole etc., Le 
gea biletului la ordin agricol 
vine în ajutorul țărănimii eă 
race pentru a o ridica la o ma
re înfloritoare într’o țară li
beră și democrată.

ționalizafe cât i cu produ <- 
industriale pe baza cartelelor.

Tov. Angheliu a n ai Jesl â 
lut problema prețui for, con 
trolul lor, chiriile etc , după ca
re a dat răspuns unor întrebări 
și nelămuriri asupra celor des 
bătute.

Piimim și semnalăm.
In satul Popești din plasa 

Deva, a funcționat anul trecut 
ca suplinitoare soția preotului 
din localitate, a cărui activitate 
nu a dat însă rezultate satisfacă 
toare. 1 f

Anul acesta focuftori'i au ct 
rut Inspectoratului Școhr șă 
numească un titular la școala 
din localitate. Până acum In
spectoratul h’a Lat nici o mtt1 
sură des! ne aflăm in preajma 
începerii cursruilor școlare 

Făcându-ne înterprețif locilo
rilor 'rugăm Inspectoratul Șco 
largă le satisfaci cererea.

Citifi și răspândiți
ziarul-ZORI NOI*

liebuie.se
inscriindu.se
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Lista capilor complotului
naflonsl-țărânlst

Numeroși fruntași inaniștl, ofițeri deblocați și func
ționari superiori din Ministerul Afacerilor Străine se 
află puși sub anchetă. Când va începe procesul

LEGILE 
aniimuncitorești 
au Intrat in vigoare 

tn Statale Unite

Ducă alegerii» din Ungaria

Ancheta în jurul coinlploi.ll 
lui organizat de conducerea 
partidului națiunii țărănesc i 
4 activităț i Iui trai ă oare în uit 
trul și în afara hotarelor, coa 
tinuă cu asiduitate.

Se poate spune de pe acum 
că rezultatele anei e‘C și in li 
eu seamă cele din ultimele aă 
ptăinârii vor a\ea rin puter
nic răsunet, probele și" falpteM 
adunatetdepășiiid cu mult aștep 
țările Organelor de Stat.

culc-cil, general Vasilcsi.il Cil.a 
orgile, /maior I ctecau, II. c L 
Mihăde cu li uță, . p i cin Mi 
iiisterul de Externe. Vict r Ea 
dule ci'-Pogpneariu, R n.u b i- 
cule- i -Buz fi, I ni'il O| îi-anu 
și Ko*u Floriul.

NEW.YORK, 10 In Stat® 
le Unite a intrat in rigoare J 
gea |Traff4 lartley. Legea a fi st 
voiată de I ărl ment și cuprin 
de cele mai reacționare măsuri 
antimuncitoredi.

In Statele Unite a și" luat 1 r. 
ță un organ pentru pu ierca în 
vigoare a : c.stei legi.

Programul de guvernare
propus de Partidul Comunist Maghiar

UNIUNEA SOVIETICA 
îșl menține atitudinea fațft de 

MarșhaEBplanul
fugari
Mi' a 

La zar, 
§i in-

Principalii arestați
Dintre cei arestați până a- 

num, în afară de banda 
lor dela Tămadău, Ion 
hche, N- Penescu, llie 
N- Carandino, de șeful
spiratorul iei luliu Mar iu, se 
află arestați ș« puși sub turcire 
tă următorii capi ;j conspirați 
ei: Vasile Serdici, Ghița Pop, 
Cornelia ( oposu, Miliai Popo 
ne! Leucuția, Anton Ionel Mu 
reșeanu, Cezar Spineanu, Ge 
neral l grei, ofițeri deU'.ocați 
col. Stoica Ștefan,

It. col- Stătescu Du mi 
tarii, Icomandor cioroiu general 
Gheorghieș, general Emil 
Gbeorghiu general Achjp'e 11

LONDRA, 1'1. — Sosind li 
Londra în diurn/ spre, New- 
York, unde va lua p.rrte la lu
crau e Organizației Na iunijor 
Unite, delegatul Uniunii Sovie 
tice, A. I Vâșinsclii, a făcut 
importante decar; ți presei. 
Printre altele, A.L Vâși sc'i a 
declarat că Uniunea Sovietica 
nu întențion ază s - i schimbe 
atitudinea sa față de pfa.iul 
Marș hali.

In legătură tu aqoriM ac^t 
mereial angl - ovietl-, Vâșiir- 
sclii a declarat că Uniunea So 
vie'dcă își va menține poziția1

pe care a adoptator îi timpul 
tratativelor.

BUDAPESlA. — Partidul Co
munist Maghiar a dat publi liă:ll 
programat săa de guie'niiie In 
dmiitnlul t cort osl', acest prupram 
pevede pentru a astma pli.nal 
de t facere u Ito'atd: tm(onall- 
ianv băncii lajlonale a Unga
riei >7 a altar bănet p fndpale, 
trecerea teici mat mart părți din 
imuoilfe pe spinare* persoanelor 
avute, crelarea de rezerve de sat 
stabilirea unu1, sls'trn dublu de 
prefuri precum y mă Pen p o- 
ducțltl și iastltaleta de tribunale 
sa tei ale pentru j de arta infrac
torilor la l'fra scbotojii.l eco
nomic.

Pe plan ex’ern, piergramul pte-

ved conttnrar/a <ntd'tril legătu
rilor de * tetenle u ti 1 e demo
cratice tn j nte 'a Uniunea So- 
vlttlcă șl t heerea de ccotdu't 
cu tarile de erotice ve ine.

Innhu înfăptuire^ acest l pro
gram, Pur idul Ccmsn.si Maghiar 
propune f rmi'ta ^.r.u guvern 
de ui .era pute i.f, d n part: iele 
ce formează Frontul Independen
tei Naționale.

Criza politică din Turcia
AN«ARA, 10. — Eiflmisia i rl 

inului ministru turc, Pektr, a 
constituit o surpriză pentru cer 
curile reacționare turcești

In legătură cu aceasta, un 
.fruntaș al opoiziției a declarat 

că demisia guvernului Peker 
constituie primul pas către noui 
alegeri cele de anul trecut fiind 
măsluite.

D Hawaii Șacha, \a deți ,e pre 
ședințL și extcme.e,

BUDAPESTA. — D. Zolfa» 
Ti dy prețed.ntrle Rc ubliceM 
Maghlire a de larat <& pri
mul m^re partid care a pre
zentat un program complect 
asupra conduetrll viitoare • 
poporu ui maghiar, a fost Par
tidul Comunist. Acvst Partid a 
cerut uniica tuturor forjelor 
democrate pentru realizarea 
programului propus

Lucrările O. N. U

Muncitorii socialiști italieni 
refuză să dea vot de în 

credere guvernului
ROMA, II (Radia) D. Nennî, 

șeful partidului soci list italian 
a refuzat să dea vot de încre
dere guvernului declarând că 
actuala (politică financiara con 
Stitue un dezastru pentru ltalja.

In prina faptului că partide] 
1* muncitorești au refuzat să 
acorde Votul de încredere gu

vernului, gre.ele muncitorești 
se întețesc în întreaga Italie.

'ANkARA, 10 — D. Hasan 
Sacha, însărcinat cu formarea 
noului guvern tuic, a reunit az| 
în acest scop pe, miembr * parti
dului poporului și cei ai pari 
dului demjcrat.

După urrele, știri epo Iții 
partidul deni crat - va de. 
țirfe în noul cabinet două uorto 
folii, printre care și internele..

LAkE SUCCES, 11 (Fa I. , 
Andrei Grcmîko, delegații șer 
manent al l niur.ii Sovietice în 
Consiliul ide Securitate, a ce 
clarat fin comisia er.ergj i ato 
mierea tara Pa s’a opus -formal 
propunerilor pup ni se în cil cei 
al 2-lea raport asupra contelult i 
Internațional al energiei ato
mice. . > -

telor (membre sunt pe drum 
spre sediul acest<_ i orga, izațil

publică engleză 
nu crede Intr’o schim
bare politică radicală 

a cabinetului grec

Greva muncitorilor
agricoli italieni

In cazul cârd g^eva nu încetează 
compromisă
uin regiunea râului Po 1 
va continuă sa se întindă.

*
NEWrYORK, 10. - In 

când greva muncitorilor 
coli din Italii nu va înceta, re 
colta agricolă a Italiei va fi 
compromisă-

re olla va fi
ROMA, 10. - Nun ări 1 grevi 

știlor în Italia de Nord e jii- 
continuă creștere. Acti a rmeniei 
se află în greva un număr de 
peste un milion 7oo mii munci 
tori.

Muncitori agii oi din regii 
nea Veneția s'au a ăturat c8,or

gro

caz
agri

•
LAkE SUCCES, 11 (,Eadio\
In ședinți de eri, Ccnii 1 

de Secritate a continuat des a 
terile cu plivire la plângerea 
Egipului împotriva Angli i CI I 
na a prezentat o rezoli ție prin 
care țpele două țău surit ini 
tate să reia neg.cerile ci e te 
Delegatul! egiptean a de Urat 
că această propunere este sa 
tisfăcătoare pentru ț ra sa Con 
siliul de Secii r ia te a respiis 
rezoluția chineză Deaseme ea 
Consiliul ta respins și amenda 
meniul (australian care prrptne 
ca [evacuarea trupelor bri'a i e 
din Egipt să fie amânată p ni 
la soluționarea clicstiurii.*

Marți 16 septembrie e în
trunește la Lake Succes Aduna 
rea Generală a Crgani.ației Na 
țiunilor Urite. Delegațiile sta

LONDRA, II (Radii.) A ocL< 
levski, anii jnrul de externe po 
lonez, care se alia în di um spr» 
Ne\v>York pentru a [^rtijpa 
la Adunarea G<.-ne ală a T aAJ 
nflor Unite a acut as ăzM o Litre 
vedere cu d. Bevin, mi i ti<4 
de externe al Marei Bri'anii. 
Ministrul de externe polonez * 
prezentat punctul de vedere M 
Polonie' aur unor rrol 1 me/i 
internaționale, în speli I a up ■ 
planului Smer eau de rici arca 
producției germane.

Cu prilejul unui interview, 
d-sa a declarat că ti d area n*‘ 
velului producți i germa e ac 
fi >’.n pas periculos, care o» 
stitue o ;uvm ț re e'j e *ă pe» 
tru Polonia. n

Recn'*ă abundentă
de cartofi

LONDRA. — Comentând 
formarea noului guvern ciin 
Grecia, ziarul D fly Worker 
scrie că nimeni nu crede întră 
devăr într’o schimbare ia ica 
iă a politicii cabinetului grec. 
Recenta schimbare rămâne un 
eveniment Care inferează 
doar guvernul Statelor Unite. 
Prin această schtambare, guver
nul american speră să convingă 
lumea că Grecia întreagă apro 
bă ingerințele sala în politica 
internă.

MOScOVA. — In onoarea 
celui de a! 8-lea ce.rien r al 
Moscovei, guxernul a decorat 
cu diferi'e ordine, cele mai de 
seamă instituții ale capitalei so
vietice.

Din toată lumea

Cltiti
Scânteia

■k
Comisiunei hațlonală a n a- 

rilor capitaliști și industii și en 
glezi a adresat o scrisoare crlr I 
Cripss în care pronime ca pla
nul pentru îmbunătățirea ordi 
nei socâle să fie amânat pen
tru „o vreme mai bună”. D. 
Crips a aprob t planul caga 
liștâor englezi.

«
Un nou val de teroare ea 

deslănțuit în Iran. La Tabrfz 
se fac razii continui. Numieroa 
se persoane ca e au cerut să 
fie repatriate în Uniunea So,- 
vietrcă au fost arest te.

NEW-DELHY, 10. — In cur 
sul unei conferințe,Pandith Neh 
ru a declarat : „Suntem în sțard 
de războ'u, dar vom qontinua 
să luptăm pentru a duce pa 
cea”.

♦
BUDAPESTA,' 10. — Noul 

cabinet maghiar va fi compus 
în cursuf săptamâr.ei vltoai-e.

*
PARIS, 10. — In întreaga 

Spanie a fost raționalizat con 
sumul de curent electric.

*
MOScOVA, 10. - Secreta 

rul g-ral al Federați î Sindical® 
Mon Ja>,Lou1s S I lanț, într*i a 
interwiev a dec’.arat că f® a

ția se ocupă acum cu ep ica 
rea hotărîrilor luate U Confe 
rința dela Praggft.

*
F1AGA, 10. — 9o.oco irun 

citori olandezi au pa li ipat la 
conferința Secretarul 1 t e er 1 
a) Partidulu; ConiuuistiCLmdi 2 
care a demns at poli i a dusă 
de guvernul clandez, atât f; ță 
de gimația cin îndor.e f c.,t 
și în ce privește treburile ti 
terne.

♦
WASHINGTON, 10. - st* 

ssen, fruntașul republLan airJB 
rican a ce Jarat că în vifor o i 
ce ajutor american pentru M» 
rea B litanie va îi conciționat 
de încetarea lucrărilor privi oa 
reia naționalizarea de către gr:- 
vernul britanic a industiLI ine 
talurgice «vjeg*

Recolta de cartofi es e în a 
nul ate ti exce țional de bo
gată. După unele calc.de fă
cute rezultă ca vom dLspunei 
cel puțin de 16o.ooo vagoane, 
de cartofi, adică de un miliard 
6oo m i kg. Acea ti înseamnji 
că se poate dispune de [2o kg. 
de cartofi de fite re lo uitor.

La direcții g-'ală a răilor re- 
rate s’au luat măsuri ca tran
sporturile ide rartofi, cari vo< 
începe la 15 Siptombr’e a. c, 
să nu sufere nici o întârziere, 
astfel ca, înainte de căde-eâ 
iernii, cartofi să poată li d*țf 
în comerț.
<W5ar<-9MI9I

Cetățeni!
Denunțați pe toți acel 
cari pretind și cari 
oferă preturi m«i mari 
decât cele oficiale, la 
Serviciul Județean de 
Contul Economic 
©ev», telefon 313

Im.mmartj 1» :.ur« ti neumi a L*?"» 757—1947. <

Vasilcsi.il
calc.de

