
Unul din aspectele 
ajutorului sovietic
Ajutorul pe < arc slutul < e 

Ut ce muncesc, marca Uniu
ne Sovietica ți a orda (ari
lor wucj dar tare lupta hota- 
iit pentru ași clădi o \i.ui 
nouă, libera, se manifesta 
sub diferite aspecte: politi" 
eewomii e, <jt< ..

I 'nul din aceste aspc.tb 
sub tare Statul Sovicti1 a 
ținut sa dea un ajutor țării 
noastre după 23 August 1944 
și în s]>ei ial după instaura - 
rea la cârmă a unui regim 
cu adevărat democratic a 
(tist șj acela a înființăr i so1. ’« 
tăților mixte româno sovieti 
ce precum și a societăților 
S(.»vieti< c in urma trecerii în 
patrimoniul Statului Sovietic 
a capitalurilor germane cari 
se aflau pe teritoriul țarii la 
semnarea armistițiului din 
Sept. 1944.

, Derubau” gare Jucrca/.a și 
în diferite părți ale județului 
nostru este și oa una din a- 
ceste societăți.

Trecută £11 patrimoniul Sta 
tului Sovietic ca ar fi putut fi 
foarte (ușor trimisă in U. R. 
S. S. pentru a contribui la 
refacerea șoselelor in ținutu 
rile care au avut mult de su 
ferit depe. urma războiului în 
care după cum se știe di 
sirugerca drumurilor a fost 
un obiectiv al părților com
batante dar în special al hit 
ierjștilor în retragere.

Guvernul sovietic nu a fă 
cut Insă acest lucru și așa du 
pă cum a consimțit să trimită 
în țara noastră mașini, ma
terii prime, pluguri, tractoa 
re, e tc., așa cum a consimțit 
să ne vină în p jutor în indu
stria petroliferă carboniferă, 
meta’mgică, textilă etc fără 
să urmărească prin aceasta c ' 
xploatarea bogățiilor țării 
noastre în folosul unei clici 
capitaliste, ci numai în fo
losul poporului muncitor din 
țara noastră, a hotărît să pu
nă la dispoziția guvernului 
rOMân Ș; ac.as.ă societate ca 
re să contribue la îmbunătă
țirea transporturilor rutiere-

Gândurile acestea ni le-a 
prilejuit sărbătorirea care a 
avut loc săptămâna trecută 
la Orăștie în prezența tov. 
T- Iordăchescu ministrul Lu 
emiliei- Publice cu ocazia 
predării steagului producției 
șantierului , Derubau” ;'«LL- 
colo, care a câștigat întrece 
rea între șantierele din în
treaga țară a susnumitei so 
cielăți.

In cuvântările rostite cu a

Cum se va efectua 
transportul mesageriilor

BUCUREȘTI, 14 (Ager- 
pres). Jntrucât, la 1 Iulie a. 
c., au fost reprimate trenuri 
le de mesagerii, Direcțiunea 
Ccnci'cdn r. iv., a dispus 
ca în viitor transporturile să 
fie efectuate de către trenu- 
r’ ■ ■' ■ - - -va-

(TaiU ocazie alat de mi i- 
strtil Lucim jlor Publice ( d 
și de direc torul general al So
• ietaln Ing. P. E. Pug<i< ev, 
s’a subliniat chiar ac e t â- 
cru mat Indii se pe de <> pa • 
le < ă Republic a Populară lt<; 
mânii guvernul < i, apte 
viază ajutorul pe care Stalul 
Sovietic ni 1 acorda piin toa 
te mijloacele' iar pe de altă, 
part, că guvernul .sovietic e 
stf bucuros să ajute și va ,1 
jula cu toate puterile sale 1 .1 
porul român și regimul său 
de democrație populara sub 
conducerea P. M. R. |)Cni 1 
a contribui prin aceasta la in 
dorirea țării noastre la mus 
pcrareajR. P. R.

Nv putem să spunem că ;l 
ceste Relații de colaborare 
au existat și până la tre
cerea în întregime a puterii 
țrolitice in mâna poporului 
muncitor din țara noastră 
Trc'bue să arătăm ca cu toa 
te că guvernul sovietic n-â 
p ’S la dispoziție această so- 
< ic late înzestrată cu țoț ce a 
ce Se cere executării unei șo 
______  B. SOMEȘFELEANU 

(Continuare in pag. JI-a)

Cinematograful „

„Deputatul
Dramatizând un moment repre

zentativ din istoria Maici Revoluții* 
Socialiste din Octombrie, In îm
prejurările în care tânărul regim 
sovietic avea de luptat încă p li
tru consolidarea sa inlăunltu și in 
afară, ,,[iepuialul de Ba tica’’, ri
dica problema atiludinei oamenilor 
muncii față de aceia care slujind 
știința închinată bunel stări a în
tregului popor, au înțeles să se 
alăture revoluției.

Unul dintre aceștia, profesorul 
Polcajaev, savant de renume uni
versal, înțelege în cel de al 75-țca 
an al v ieții sale, în momentul in 
care bolșevicii luptau pentru păs
trarea și lărgirea marilor reali
zări ale revoluției, să rămână ală
turi de poporul de care se sim
țea legat prin însăși rostul său de 
om al științei, chemat prin cerce
tările sale să ușureze munca popo
rului, deși această atitudine nu va 
fi pe placul colegilor lui de ca
tedră, care nu reușiseră încă să se 
smulgă de sub influența nefastă a 
burgheziei reacționare.

Un astfel de om legal de'- bur
ghezie prin concepțiile lui de via
ță — veșnic în contradi.ț.e cu ve
derile lui Poleja.v — es.e asistentul 
acestuia pro.esorul Vorobiov, pe ca
re ?rbirea sa îl va duce in tabara 
menșerl.ilor, împingându-1 până h 
a împiedica tipărirea unei cărți do 
știință, la care nrofesorul său lu
crase șapte ani și i.?re fu:e:e apre-

te.
încărcarea mesageriilor se 

va face în vagoanele de ba 
gaje a.lc ... • Lie-run, mm
a se percepe vreo taxă în 
plus față de tariful fixat pe
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Entuziasmați d0 marele act al naționalizării

Muncitorii exploatărilor aurifere 
din Munții Apuseni muncesc cu elan 
pentru a da țării cât mai mult aur

Iii trecui exploata,1 lăiă milă 
liști, care jefuiau munca și bogăția 
muncMerai exploz'atilor aurifere 
naționa . Jrii întreprinderii lor cu 
trecere paqlru a da țării cât mai 
bucsc cu tot elanul la întărirea 
voiului de viață al celor ce muncesc.'

Astfel, imediat după măre 
țul act al naționalizării, mim 
citorii acestor exploatări, au 
pornit la muncă cu un elan 
sporit. Roadele jnuncii lor

€vcnica rinamalegralică 
PROGRESUL" 

de bahică"
viata de însuși l.enin, pentru utili
tatea ci în slujba cauzei 1 evoluției: 

Pentru credința sa în victoria ce
lor Mulți, pentru atașamentul său 
entuziast fală de oamenii simpli dar 
hotărîți să apere cu orice preț re
gimul sovietic, Profcsoiul Poțejaev 
va fi ales deputat al marinarilor 
dm Baltica roșie, cinstire care vi
ne să încununeze viata sa de rod
nice cercetări științifice, închinate 
poporului alătuii de care a fost 
totdeauna, Partidul î îțc’egând cu 
toate greutățile de moment, să-i tir 
părcascâ și cartea care reprezenta 
fructul atâtor ani de cercetări.

Acesta esle momentul culminant al 
acțiunei corespunzând cu finalul fil
mului, în timp ce trupele bolșe. 
vice pornesc, odaia cu îndemnurile 
savantului deputat. să apere P.tro- 

gradul roșu împotriva gărzilou 
albe germane, iar profesorul Po- 
lejaev revine Î11 biblioteca sa, pen- 

M. M.
(Continuare în pag. 11-a)

Creerea unor școli spsciale 
de maeștri mineri și sondori 
Două din acisto școli vor funcționa la Petroșeni și Brad

BUCUREȘTI. M (Ager- 
pres). Ministerul Minelor și 
Petrolului, a luat măsuri pi. 
crearea [unor școli speciale.de 
maeștri sondori și mineri.

Aceste școli vor funcționa • 
în localitățile: Moroni, Băi 
coi, Petioșeni, Anina, Brad; 
Baia Mare, Comănești și 
Schitul Golești

Ele vor avea câte 40 elevi, 
iar durata lor va fi de două 
luni. «

Scopul școlilor ce se îndift- 
țează, este de a pregăti cât 
mai temeinici și în timpul 

de o mână de exploafaluii ca; ilal 
subsolului din Munții Apu-eni, 

„Mica’’-Brad, au pornit in urma 
un avânt măreț la muncă de iu-’ 

mult aur, știind că astfel contrir 
economiei naționale, la ridicarea ni

se și \ad. In lumi luni®, c' 
au obținut cea mai măreață 
victorie a lor în muncă de 
până acum reușind să de
pășească producția din luna 
precedentă cu 2o kg. aur 
fin.

In luna Iunie, muncitorii ex 
plotărllor „Mica" au obținut o 
frumoasa victorie în muncă

In fruntea acestor reali • 
zări, stă echipa tov. Mâței 
Nicolae din mina Brădișor, 
compusă din tov. Vardc-a Ni 
colac, Roncca Tovie, Bo - 
can Andrei și Curățitorii A- 
vram P. Tănasc și David 
Nicolae l’asc, care au reali 
zat cea mai marc depășire 
la extracția de minereu — 
114 la sută.

Deasetnenea echipa tov. 
Stânga Ion din mina Valea

Retragerea cetățeniei 
române unui nou lot 
de persoane fugite în streinătate

BUCUREȘTI 14 Radi 
Consiliul de Miniștri a ho- 

cel mai scurt, cadre tcchiii<c 
medii, maeștri sondori și mi 
nerj.

La sfârșitul școlii absol - 
vciiții vor depune examen 
în fața unei comisiuni forma 
tă din: reprezentanții Mini
sterului Minelor si Petrolu
lui. ai Uniunii Sindicatelor 
de resort șî ai direcțiun i teh 
njce din centrala respectivă.

Inaugurarea primei serii 
de 5 școli, se va face mâine 
în prezența conducătorilor 
Ministerului Minelor și Pe - 
trolului.

Morji a depășit norma <. J 
10-I la .‘-utii, echipa tov. Sar 
bu Alexandru din mina M>i 
>arn.i a d< pașii norma cu 
100 la suia, iar vagonetarii 
fomodau Aron, fitefan loa- 
chim, Matei 1, Maria Davjd
N. Nicolae Ja lei au de]>ășit 
normele la transportul mine 
icului cu i2o la sută.

Numeroase tdte echip- au 
reușit să realizeze de-Răjiri 
mai mici de norme, care a~ 
dtic drasenienea un aport jir 
semnat în ridicarea produc 
ției de aur.

Pentru a întâmpina ,^1 
cum se cuvine ziua de 
Migust, s’a hotarft <a până 

atunci să se presteze peste 
3000 ore voluntare de mun
că in mine, ateliere, etc. 
Muncitorii di la întreținere ;i 
au luat angajamentul ca pâ 
nă k 23 /.ugust să icjrare 
o camionetă scoasă la refor
ma, pentru a o repune în 
circulație.

V, Chj coresp.
(Coattnutre la pag, III a)

tărit să retrag l cetățenia ro
mână și să confiște aw’iie 

■mobile și imobile ale unui 
impbortant lot de persoane a 
flate in străinătate, prinți e 
care: Max Auschnit, Dumi 
tiu Mociorniță, foști indus - 
siiiașp Ion Sângorgia, pro.'' 
universitar; Elena I.upes ti, 
R. Franasovici ș. a. printre 
care un număr de foști mini
ștri plenipotențiari șj pro - 
u șori universitari, < are au 
refuzat să se întoarcă în ța 
ră.

’CIl’fi în pagina ll«o
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Cărți noui apărute : Comemorări

„Statele Neunite,, de Vladimir
A fost o v rente — tu perioada 

dintre cele doua războaie nron 
diah — când Statele Unite ale 
Americii erau un fel de câmp do 
încercare a puterilor pentru fante
zia și „originalitatea’’ scriitorilor 
burghezi europeni și mai cu sea
mă a celor francezi. Cărțile erau 
lansate cu mull scandal, burghezia 
le consuma cu pasiune.

Afacerea aceasta convenea de mi
nune și capitaliștilor americani, caic 
dădeau imediat dispoziții dc tra
ducere. Formală și superfic.a a era 
Viziunea despre lume a tuturor a- 
cestor scriitori pierdeva ă, cu pipi, 
stilou și capul gol de jdei. Ei pri
veau realitățile americane cu oche
larii colorați ai burgheziei care iă< 
mâne uimit, de simțul practic ame
rican, de „zeii’’ dolarului și ai 
sgârie-norilor, de mașini'e lor elec
trice de uscat vasele, însfârșil de 
obiceiurile sexuale, și de , entuzia 
mul’’ pentru sport, Hollywooa și 
gangsteri ale sărmanu'ui „ameri
can mijlociu’’.

Cu totul pe alte tiare c te clădim 
cartea lui Posner. Rcj <>> Ier in 
mai înalt sens al i ir. lnlu'ui m.u 
mat cu o metodă de cerc laie știi i- 
țifică a societății și înzestrat cu 
rară dibăcie de a alege din potopul 
de fapte pe cele mai semnifica- 
tive, Posner a izbutit să scrie de.- 
pre adevărata Americă, dșvpre 1 
olentele și giganticele ciocniri i 1 
tre burghezia imperialistă și ; . 
letariatul american, despre lupta în
verșunată de clasă ce se desfășoară 
în țara în care capitalismul a a- 
juns la apogeul desvoliării a'e Ne
numărate sunt aspectele din viața 
Amer ti — sesizate de Posner — 
care oglindesc contraJi.tiik ce s’att 
desvoltal odată cu capita.ismul In 
sânul societății americane și care 
o fac astăzi să trosnească din ini 
cheieturi. începând iu țu'ernicul con
trast între creșterea capacită ii dc 
produefie a industriei ameri ane șl 
îngustarea treptată a pieții interne, 
a masei consumatorilor și termi
nând cu acea izbitoare deosebire 
întie tehnica modernă din econo
mie și obscurantismul din cii’lură, 
știința și artă — toate găsesc în 

.cartea „Statele Neunite’’ o ilus
trări pe cât de concretă pe atât 
de vie și elocventă.

Dealtfel numeroși cercetători au 
arătat ca una din principa'e'.e sur
se de inspirație ale hitle.ismuliu 
a fost Ku-klux-klan-ul american.

Cartea cuprinde pagini s,ujui- 
toare asupra sălbăticiei radite, a- 
supra Hnșajurilor celor mai cunos
cute împotriva neg ilor și nu scapă 
din vedere să a-aie cum este cu livat 
spiritul de religiozitate în rându
rile negrilor pentru a le narcotiza 
voinfa de luptă, spiritul proleita,-

(Editura de Stat)
tar. Cartea conține deasemeni ad
mirabili pagini despre lupta mun
citorilor americani și a Partidului 
lor.

Dar mai pre ,u» de orice, cai ea 
, este un vehement rechizitoriu anti

capitalist. Mecanismul intim al ex
ploatării capitaliste americane e te 
prezentat cu deosebită forță. Co- 
pițohil „Cadavre, subproducl al di
videndelor” descrie plastic și cu i- 
ronie mișcătoare o „afacere ame
ricană”, care vorbește cu lărir des
pre .mărinimia” 
laudată de 
rinini ie” 
la noi unele 
labile după

Interesant 
iul dedicat 
constați că 
gangsteri și capila’i?ti propriu zi;i.

Imensul 
lățeanului 
Posner în 
sale.

„Statele
de indicații preț oase conccle asu
pra diferitelor forme dc influențare 
a oamenilor prin cale burghezia 
caută să-și asigure dominația Cea 

parte din e'e sunt .

capital șl Hor, mult 
presa americanii, „mă- 

după care stupina și pc. 
cozi de topor, inconr.o- 
naționalizare.
este dea cmeni capito- 
gangslerisinu'ui, unle 
nu există hotar între

aparat de tâmpire a ce- 
american e t
toate faze'e

urmărit de 
funcționarii

11 o < tic

Posner N. A. Rimsky-Korsakov
bile și după 
de la putei e

lată de ce 
nu ataca 
vieții

ră turnarea lill gheziei

rSspândire Î11 
Traducerea ei
Stal înseamnă

formula cărții 
care esf în

ale
Io- 
liu- 

ma» 
de 
o

( 
dd 
a-

cartea lui Posner, care 
aspectele postbelice 

american, își păstrează 
tuși actualitatea și merită s’a se
cure de o laigă 
ssele muncitoare, 
către Editura de 
bună inițiativă.

Posner a gătit 
reportaj pasionant
cela? timp, o va la ir I ca a foci<1ă ii( 
americane. Posner nu cimentează 
faptele salt mai precis nu are ne. 
voie să le comenteze. E e sunt ast
fel alese și orîudtiî e. în âl vorbe-c 
dela sine. S'ar putea obiect i că nu 
toldeauua rânduirea lor -este bine 
inspirata penlruia și Po.ner alu
necă uneori pe linia e'-’-tclnr u-, 
șoare, în dauna clarității tulel'or 
Deasemeni, în dorința u t. prezei. 
țări câl mai corespunzătoare. Pos. 
ner adăpostește în cart a sa unele 
opinii autorizate” dar în realitate 
pline de evidențe și grave confuzii, 
(de pildă convorbirea cu Waldo 
Franck).

Așa cum sunt redate — fără co 
mentalii — ele puteau lipsi 
succes.

ii
i

I

I

Un di,po.it,v cțga Cî ierna ogra’ul 
„Progresul” nc-a reținut atențiunea, 
prin corespondenta lui cu un anu
me gen de reclamă „gen liolly- 
wood”, cu multe semne de între, 
bare, referindu-se Ia q 
la o dată, se pare 17

Rămânem încredințați 
am afirmat-o <1 altfel în
ocaziuni, că un specia.ol l.u.i, 
șește să se impună prin chiar cin- 
ținutul său, fără să fie nece ar im
portul din Apus al unor-procedee 
care nu p>ot face nici un serviciu 
teatrului nosliu. de care ne a. ropiem 
totdeauna cu încrede e și entuziasm 
Așa încât...

revistă și 
Iulie a. c. 
— așa cum 
nenumărate 

ren.

liparile se ri- 
exemplare, o-

Cu prilejul comemorării a 40 de ani dela 
moartea marelui compozitor —

s’a afir— 
universale, 
la Peter- 
„Ivan Su- 

care

MAG AZlNUL
S-sorii lacOb BiebeT

Petroșeni
A primit pentru distribuire pe 
puncte următoarele mărfuri ra- 

ționlizate i
1201 per. Șosete de dame 
2000 mt, Stambă
201 mt, stofă pardesiu dame
30* mt. stofă costum bărbat. 
99’80 mt. stofă Tip VI 

1200 per. ciorapi bărbătești
191'20 mt. Agnita (mătasă 

imprimată)
6000 mos ață albă și neagră 
5000 mt. Muncitorul
2000 mt Zefir
500 mt, Ațică

Romanul lui Multaluli, apărut în 
Editura de Slal, cu titlul „Max He 
velaar” este un autentic act de acu
zare adresat sistemului dc exploa
tare colonială, realizat cu mijloa- 

x:e artistice, în care farme.ul atmos
ferii se îmbină cu o necruțătoare 
demascare a lipsei de omenie și 
lăcomiei fără seamăn a administra
torilor coloniali și a negustorilor, 
marii profitori ai acestui abj ct si'- 
tem de exploatate capitalistă. 1

„Pentru luptâorii din Indonezia 
și tot Orientul depărtat „Max lla- 
velaar” este o flamură a luptei de 
eliberare naționa'ă” scrie cu acest, 
prilej „Scânteia”, Organul Central 
al Partidului Muncitoresc Român.

*

Cel mai important eveniment din 
viața artistică a Uniunii Sovietice, 
a fost înregistrat de curând prin 
deschiderea la Moscova,

.expoziții internaț’.ona'.e 
pulară.

Oamenii muncii au 
ceasta expoziție operele 
constând din sculpturi 
și gravuri, opere de artă grafică 
și covoare.

Expoziția care refleciă în mod 
luminos viața și natura în U.R.S.S., 
constilue o mărturie în plus a in
teresului pe care oamenii sovietici 
îl manifestă tarță de arlă și cul
tură.

a prim 1 
dc arlă po»

• z
Asociația Ca»«!«r Editurii de Stat 

din U R.S.S. a publicat în prima 
jumătate a anului 1948, 73 mllî-

oane c\r-ii| . 1 >Jr 
în mod conside^aMl 
inte de război.

Tirajul romanelor 
dică la 10 milioane
perile premiate cu premiul Slalin 
fiind acelea care au cunoscut un 
răsunet uriaș, alaiuri de cele ale 
cunoscutului critii și lio of ius Be- 
linski.

Două volume din „Documentele, 
și materialele din ajunul celui de 
al doilea război inondia.” constitui 
ind o anexă la darea de seamă „Fa1- 
sificatorii istoriei” publi a'ă de li, 
roul Sovietic de Infonnațiuni, apă
rute în '209.000 d - exemplaie, sunt 
de pe a_u.ii epuizate, fapt care de- 
monsireaziflmarele interes de caro 
se bucură în rândul oamenilor sovfe-, 
tici, problemele politice de actua
litate.

Școala națională rusă 
mat în i storia muzicii 
cu prilejul reprezentării 
sbtlrg Î11 1836 a operei 
sanin” de M. 1. (ilinka, in
neobișnuitul ritm popu'ar își face 
loc in muzica cu.la, dând- naștere 
unui nou curent, dealtfel primit cu 
destulă răceală înlr’o soc etate dc 
tip arisiocialic feudal, care nu pu
tea sa încurajeze o arlă, care îșț 
căuta sui-a de inspirație în mediul 
popula 1.

Cunoscând astfel a.ii de declin, 
abia peste câtva timp se grupează 
în jurul tânărului Baakiev, care 
reia și continua opera Im G inka, 
ălți tineri muzicieni ca M Mussorg- 
sky, C. Cui, A. BoroJin, N. Rimsky- 
Korsakov, care vor porni 
rodnică pentru crea:ea de 
care este prezentă viața 
a popoiului, cu me'odiile 
șurile și neegalalul său 
cești compozitori 
melc de „grupul 
ze'.itând un spirit

Din rândurile 
se despartă mai 
naclu muzical, format în jurul e-. 
ditorului lîelaev, grupând compozi
tori mai tineri ca Liadov, G'azunov, 
Sokolov și alți>.

Vorbind de.pre aceste grupări cu 
caracter comun progresist, Ri.nsky, 
Koisakov caracterizează grupul lui 
Balakiev ca revo.uțio-.ar, corespun
zând unei epoci de fur una în di s- 
voltarea muzicii ruse, cel al lui 
Belaev liind "produ-ul unei epoci 
de progres, într'o perioadă de a- 
clamic și fiind alcătuit, spre deo
sebire de primul, din compozitori 
și muzicieni, instru’ți și p.czen- 
tând o formație tehih.ă, între a- 
ceste două grupări siluându-se pu
ternica personalitate a lui Nicolae. 
Andeevici Rimsky-K r akoa.ea 
care avea să afirme cu autoritatea, 
experienții lui nea emul e câ „mu
zica pe care o consideram un bun 
comun al întregii omeniri, e t.’ -in 
fond totuși najiona'ă ’.

Născut la 6 Martie 1; I 
șelul Tilnin din itg'.uiea Ptcrsbur- 
gului, Rinisky-Kor-akov cultivă de 
timpuriu studiul muz.cii și e te a- 
cela din „grupul celor cinci”, mâ
nați numai de talentul lor de c c-

la muncă 
ope e în 

ade.arată 
sa.e, dan
ul m, a- 

cuiio cuți sub mi
celor c nci”, repre- 
îiio.tor în muzică, 
aci'.tora avea să 
târziu, un alt cc-

Serbările de fine

dința în măreția operii ce aveau 
și accepta să devină profesor la 
Conservator, unde va de.eni cunos
cător al tuturor tainelor telmicei 
compoziției, influențând entuzias
mul icvoluționar al promotorilor 
școlii naționale ruse, care va fi în
drumat spre o activilate construit,iî, 
întemeia'ă deopol i ă pe cla u. crea
tor ca și ț>< cimoșliințele tehnice.

Convingerea lui R msky-Ko akov 
asupra influeilții pe ca c tre! ue -’a 
exercite asupia muzicii culc, moli- 
fele artei popiulare, în momentul a- 
pariției în muzică a primelor temne 
ale decadentismului venit din a- 
pus — rcese din afirmația ac stuia 
ca, „nu exista muzică care »ă nu 
fie naționala”, cunoscând că de mă, 
sura ’m care aceasta e»te legata, 
pe specificul unui popor, dep.ndc 
valoarea ei de circulație univer-.al.? 
și gradul de înțelegere și apreciere 
cu care este întâmpinată ae alte 
popoare.

Rimsky-Korsakov 
convingere ideile 
in viața și opera 
din 19<J5 lasâiu^ 
ojx-ra unui artist 
acestu.a.

Astlel in opera 
aur” 
toare de lurluna, câre.a de 
nu i-a putut supraviețui cli

Creator autentic ai unei 
din istoria uuui pojior, care 
glindeșie în opera sa cu țoale nă
zuințele, cu toate bu.uri le și dure
rile ei, Rimsky-Kor al.ov moare in 
1908, lăsând o ope,- corsidcraliia 
din care vom aminti poemele sim
fonice „Sadka”, „An’ar'j ; Ș ! e- 
razda” și „Capriciul spaniol”, ian 
dintre op ...e „Fala din Pe ’ 
„Noapte de Mai”, „Mlada” ; l 
gend- despre ccta'ea Kite,” și 
coșul 'de aur”.

Afirmând nc.e-i alea de .r rî 
muzicii culte prin e eme.ilul : o, i- 
lar și luptând cu hotărîre î/.-.pi^ 
triva influențe, ne aste a ur.ei re 
occidentale decadente, Rimsky Ko - 
sakov, nc oferă și cu a.est prilej 
al comemorării a 10 de ani u»la 
moartea sa, pilda unei iCli.itSj «i-a 
care, anumite concluzii cu 
la problemele muzicii, po: 
și astăzi întreaga ilențiune 
lorilor dela noi și de peste

a apli.at cu- 
sa’e progresiste 
lu,, evenimentele 
urme adânci în 
dc sensibilitatea

»a ^Cocoșul dc 
exprima încordarea prc.r-ti-i 

alt.el 
mult, 
ep-j.i 
&C îl-

o-

de an școlar din Baia-de-Criș
deosebire de serbări'e de fine 
școlar din i'recul, cele de 
au adus o notă nouă

Spre 
de an 
acum 
plin caracterul lor progre - 
sist.

Acest lucru s’a putut ve
dea și în serbarea bine reali
zată a copiilor dela grădini 
ță și în serbarea elevilor 
școlii primare in special 
unde poeziile închinate revo
luției din 1848, s’au făcut ob 
iectul unor vii aplauze-

Mai puțin realizat a fost 
programul artistic al Gimna 
nazjului Industrial ți unic ca 
re prin amploarea s’a a de
venit obositor pentru pub . 
lic-

Asemenea serbare fe
stivă a mai avut loc în corn.

Rișculița bucurându-se de a - 
celași succes ca și primele.

Mih»l Popovicl coresp

„Deputatul
(Urmare din pag. 1-a)

tru a continua munca închinată ti
nerii republici socialiste sovietice, 

Caracterizat prinț do acțiune în- 
fare nu lipsesc momentele de rea| 
dramatism, alături de altele, tipic* 
atmosferii de îndârjită luptă, sem. 
nificative pentru realitățile dintre 
anii 1917-1918, scenariul a reușit 
să releve esențialul și să redea au 
tot curajul, un episod din lupta mă
reață a acelor oameni care au ri
dicat primul stal liber al celor ce 
muncesc.

Creația viguroasă a aetorulai Cer- 
casov în rolul profesorului Pole-» 
jaev, se cuvine deasemenea a fi 
relevată ,pentru mijloacele de faaltă 
ținută artistică cu care a redat

privire 
r. ține 

a cn a- 
liotare. 

_M. Mirt-

Cetiți și răspândiți ziarul
Nfoi

de Baltica*
spectatorului persona'ilatea puții co
mună a savantului legal de poper.

Deasemenea prin jocul sau nuan
țat, lacov, în rolul asistentului Vo- 
robiov, a interpretat cursiv un per
sonagiu, în mentalitatea căruia atu 
recunoscut țoală ura societă ii vechi 
depășită de istorie, împotriva regi
mului sovietic, care desființa pri
vilegiile unei burghezii îngâmfate 
și inutile, ridicată prin exploatarea 
celor mulți.

Cu aceste însușiri care fae kn 
„Deputatul de Baltica’’ un iilm eu 
adevărat realizai din punct de ve
dere artistic, este dela sine înțe
les, că vizionarea sa, va îngădui 
spectatorilor, o întâlnire cu ua nea 
succes categoric al cinematografiei 
sovietice.



ZORI NOI 3

Muncitorii exploatărilor aurifere din Munții Apuseni Lista nominală a avocatilor
muncesc cu elan

(Urinare din pag. la) i

Neglijența și neingrijirea 
mașinilor nu e altceva decât 

sa bota j
La unele unități ale exploa

tărilor aurifere din Munții \ 
pusviii, îngrijirea utilajului 
lasă Sică mult de dorit. Spre 
exemplu, locomotiva electri
că cmc transportă munci - 
torii și minereul în mină, 
a fost găsită cu nisip la o- 
sie. Acest lucru, desigur ar 
li produ* defectarea locomo 
tivei, a cărei reparație ar fi 
durat câteva zile. In acest 
timp, producția ar ii stagnat 
mult <jin lipsa mijloacelor de 
transport.

Acceste neglijențe, sunt, 
adevărate a< te de sabotaj, a- 
ilcvărate tentative la bunul 
mers al producției. Ele nu 
trebuesc niciodată jngăduite. 
Muncitorii trebue să știe că 
numai cu unelte și mașini Li 
ne întreținute, pot produce 
mai mult, iar elementele care 
nu înțeleg acest lucru, care 
din neglijență sau delăsare 
deteriorează utilajul, să fie 
îndepărtate din < âmpul t - 

muncii.

Absențele neio.lvale au scă 
zut, însă trebuesc lichidate

O mate parte din muncito 
iii exploatărilor din Munții 
Apuseni, a'u pe lângă casă 
și mici terenuri de pământ 
pentru agricultură, pe cate 
pentru a-1 lucra, obișnuiau să 
lipsească deljî muncă. Dân- 
unează producției, și-au luat 
nează producției, și-au luat 
angajamentul de a reduce 
cât mai mult lipsurile nemo 
tivate. In urma acestui anga 
jament, în luna Iunie, ab
sențele nemotivatc au scă
zut la 5,16 la sută, față de 
6,05 la sută, cât a fost pro 
centul în luna Mai. Dar și a 
cest procent e încă destul 
de mare. Organizația de 
Partid, sindicatul cât și toți 
muncitorii conștienți, trebue 
să ducă o muncă intensă de

31 zile IULIE 1948

Calendar muncitoresc
So*r*l*r.4 47 IM Zii* trec 197

. *p. 19 56 Zii* rlm. 169
Vineri

1947—Cu ocazia vizitei delegaței 
ministeriale române la Sofia, se 
încheie acordul româno-bulgar.'

Din acordul Romano Bulgar 
încheiat la Sofia la 16 Iulie 1947

Constatând că țoale chestiunile 
\ieriloriale între România ți Bu’.ga- 
iia sunt definitiv regu'a'.e, cele două. 
Guverne au convenit, înlr’un spi
rit de încredere reciprocă și de 
•ea mai sinceră prietenie, de a 
regla toate chestiuni e pendinte în
tre ele și anume:

— chestiunile rămase neregulat» 
din aplicarea t ratatului dela Cra- 
iova;

— de a asigura aplicarea con
venției culturale;

— de a adopta o atitudine co
muna în chestiunea Dunării.

Totodată s’a examinat chestiunea 
incheeri unui tratat de prietenie, 
•olaberare și asistență mulua'ă.

pentru a da țării cât mii mult aur

lămurire hsupi-a greutăților 
pe care le fac unii muncitori 
prin lipsa lor nemotivată de
la lucru, arătând că prin li - 
psa lor îngreunează ridicarea 
rea producției și a produc
tivității muncii, împjedecă 
munca celorlalți muncitori 
conștienți.

Mărirea din ce în ce mai 
mult a producției de aur a 
acestor exploatări, dovcd| - 
ște că marea majoritate a 
muncitorilor, s'a încadrat în 
muncă dârză pentru a contri

Lucrările Comitetului Național 
pentru ajutorarea poprului grec

BUCUREȘTI, 14 (Ager-W 
preș) In tot cursul zilei delî 
cri, au continuat lucrările 
consfătuirii pe țară a Comite’ , 
tului Național pentru amto-». 
rarea poporului grec.

Dimineața p fost consacra 
tă desvoltării rapoartelor • 
făcute ele către reprezentări 
ții din provincie.

Ședința de după amiazăi. a 
avut ca obiect o analiză a 
muncii depuse până acum 
de Comitetul Național pen

Școlare
Ofdin civeular 

tuturor membrilor corp, didactic primar jud. Hunedoara

Enr Ministerul învăță - 
mântului Public, prin Deci
zia Nr. IO-+74J din 11958, a. 
nulează pe data de 1 Septem 
brie 1948, toate raționaliza 
rile și fixările de membrii ai 
corpului didactic, efectuată 
cu începerea dela 1 Septem
brie 1947.

Membrii Corpului Didactic 
primar, care fac parte din a 
ceste categorii rămân la dis

A fost format

Noul Gumitet Județean flSP. Hun^doara-Deva
In prezzența tov. Pinter 

Ludovic, delegat al C. C. al
O. S. P., a avut loc la Deva, 
în ziua de 13 Iulie a. c., adu
narea generală a județenei 
O. S. P- în vederea reorga
nizării Comitetului județean 
Deva-Hunedoara al Organi
zației Sportului tcț ila>-•

Ședința a fost deschisă de 
pțAOjezeq -jo>d -aoi S-pea 

N., secretarul vechiului eonii 
tet, care dă cuvântul tov. 
Pinter.

După ce a adus salutul C 
C. al O. S. P. d«a a făcut o 
paralelă Intre situația-sportu
lui din trecut, de sub domina 
ția regimurilor reacțjonare 
care î și manifestau desintere 
sul față de ridicarea eIemen 
telor tinere din massele pop 1 
lare și situația sportului azi 

bui cât mai mult la reface 
rea economiei naționale.

Organizația de partid și 
Sindicatul, cât și toți munci 
torn conștienți, trebuie să du 
că muncă de lămurire în rân 
citirile muncitorilor care ab
sentează, care nu îngrijesc 
utilajul lașa cum trebuie, care 
stau deoparte sau privesc 
cu neîncredere efortul lor, 
pentru a-i antrena alături cu 
ei pentru a putea obține o 
victorie mai mare și . ,.i 
măreață în muncă.

V, Clej, corup,

tru ajutorarea poporului 
grec.

Au urmat apoi discuții, du 
pa care tov. Elisabeta Lucx, 
a dat citire unui proect de 
rezoluție, care a fost adop
tat in unanimitate.

La sfârșitul ședinței, a 
mai vorbit tov. Lefteris A- 
postolu, membru în Comite 
tul Central al Partidului Co
munist Grec, care a multu 
mit poporului român pentru 
acțiunea de ajutorare a popo 
rului grec.

poziția Ministerului, urmând 
a obține transferarea pâ - 
nă la 1 Septembrie 1948, 
la data și condițiile ce se 
vor stabili de Minister.

Cererile se vor depune în 
dată ce vor apare posturile 
în Monitorul Oficial.

Directorii ^coaielor sunt o 
bligați a comunica cele de 
mai sus, tuturor colegilor în 
subordine.

în Republica Populară Ro
mână când această proble 
mă se bucură de o atenție 
deosebita.

Urmează alegerea noului 
Comitet Județean format din 
Lt. Col. Comșa Nicolae, Ben 
dea Miron, Naghy Aurel, 
Leiber wiliam, prof. Eazaro 
viei Nicolae, prof. Bănățea

Primim dela Ad-ția Financiară Hunedoara

Se aduc» la cunoștința tuturor 
termenul de plată a impozitului 
pe salar și anume:

80% din impozit se varsă până 
la finele lunei pentru care este 
cuvenit salariul.

Restul de 20% se varsă până 
la 20 ale luaei ce urmează ace»

respinși din Colegiul Advocaților 
județul Hunedoara-Deva

Conform hotărîrii Corni - 
siei Interimare a Colegiului 
Avocaților Deva următoare- 
avocați care au făcut cereri 
de înscriere în Colegiu, au 
fost respinși:

I. D E V A
Dr. Bănățeanu CA” '*•
Dr. (’âmpeanu Simion
Dr. jano Iosif 
Popa Tiberiu 
Dr. Tatar Eugen 
Tcaciuc Țeodor 
Dr. Suiaga Victor. 
Dr. Roth Emanuil 
Petric S. Ioan 
Petreu M. Liviu 
Dr. Oros Mihaiu
Dr. Răulea Andronic
Dr. Meșko Nicolae
Filimon Aurel,
Tomovici Ștefan
Dr. Martonossy Gheorghe 
Marinescu iDimitrie
Dr. Issekutz Grigorie.
Cerchez Octavian
Stânculcscu Ion
Bota George
Rimbașiu Tiberiu
Macarie Ionel
Racolța Vasile
Dr. Conțin Vasile
Borza Aurel
Bâtcă Alexandru

Pctroșeni
Husti Eugen
Balomjri Ioan
Dr. Pop II, Cornel
Dr. Mucsi Iosif
Ciora Ioan
Drjga Dumitru
Manea Ion
Dombora Teodor
Dr. Brigner Martin
Grecu Iosif
Temoe Lionel
Ciora Gheorghe

PUI
Dr. Antal Vasile
Dr. Ți rea Mihaiu

Baia de Criș,
Dr. Oncu Nerva 

nu Octavian, și Kromek Ru 
dolf,

In numele noului Comitet 
ia cuvântul tov. Kromek r. 
care exprimă angajamentul 
de a duce la bun sfârșit, cu 
mai mult avânt și abnegație 
sarcinile care stau în fața 
Comitetului județean O- S-
P. Deva-Hunedoara.

leia pentru care est* cuvenit 
salariul,

Nerespectarea acestor termene 
— pe viiter — atrag amenzi «gale 
cu întreitul impozitelor și majoră
rilor legale pe lângă impozitul da« 
torat, precum și pedepse penale 
coaf. ait. 28 din legea 351 din 
3. V. 1948. •

Dr. Oncu Jacob
B»ad

Dr. Glava Cornel
Ivan Tiaian
Dr. Gora M. Izidor 
Zapan Dumitru
DDr. împărat Cornel 
Sârbu Victor

Bretea-Streiului
Bacs Adalbert

Hațeg
Dr. Comes Petru
Dr, Hoffinger Carol 
Savu Victor
Dr. T°dosie Armând 
Poclitaru Gheorghe 
Dr. Ispas Nicodim

Ilia
Dr. Stan Ioan
Urdea Gheorghe
Dr. Beregszaszy Gabriel

Hunedoara
Nemet Nicolae
Dr. Popovici Ioan 
Dr. Rusu Gheorghe
Dr. Mittcrhuber Rudolf
Suciu Ambrosiu 
Popoviciu Carol
Bixa Rudolf

Sarmisegetuza
Opre I. Petre

Geoagiu
Roșu V. Septimiu 
Dr. Indrieș Iosif 
Gârjub Aurel
Săbău Ovidiu

Orăștie
Dr. Herlea Alexandru
Dr. Mihăilâ Nicolae 
Necșa. Cornel
Petrașcu Ion 
Dr. Radu Izidor
Secărea Coriolan 
Dr. Sekely Francisc
Dr. Martini August 
Iancu S- Ioan
Drăgan Nicolae 
Herlea Alexandrina
Dr. Drăgliici Aurel 
Topan Aurel

Dobra
Negru Dionisie
Braga Andrei, apărător 
Crișan Victor

Cugir
Olteanu Augustin 
Harlea Nicolae

PUBLICATIUNE
SanatOi iul

Geoagiu — Hunedoara — 
angajează 1 bucătar bucăți- 
.reasă calificat., 6 surori inficr 
ineriere sau 6urori cu școală.

Condiții: salariu, locuință; 
masă.

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.



ZORI

I
I

a celor șase puteri occidentale
- Se va discuta regimul Germaniei occidentale -

frontierelor statului Germ a - 
nici occidentale, iar cealaltă 
pentru examinarea proble - 
mei Rnhi ului și a regimu 
lui special ce urmează sa fie 
aplicat în Ruhr.

1 Prtris. — Corespondenții 
din Londra jal ziaruIui^l'Țar.c 
tirreur anunță că, din ini
țiativa ministrului de ex - 
teme francez. Franța) An
glia, Statele Unite, Belgia. 
Olanda și Luxemburg vor 
convoca la Paris o nouă coni 
ferință a celor șase puteri, 
pentru stabilirea unui acor.l 
definitiv asupra aducerii la 
îndeplinire la [recomandărilor 
dela Londra și asupra Orga
nizării cât mai grabnice a 
statului Germaniei occidenta 
le. \

In ziua de 8 Iulie, scrie o 
respondentu], ministerul de 
extrene frapcez a adresat ‘ță 
rilor de mai sus', în legătură

cu aceasta o nota strictă con 
ficlențială. Răspunsul oficial 
la a-castă notă nu a fost 
încă jjiimit, dar o înaltă p-.r 
sonalitate oficială britani
că a declarat că această >r z- 
puiiere va fi cu siguranță ac 
ci-ptată.

Conferința se va întruni 
spre sfârșitul lui Iulie sau la 
începutul lui August. Cele 6 
țări nu vor fi reprezentat- 
prin miniștrii lor de externe, 
ci prin diplomați de carie 
ră ..

Corespondentul precizează 
că proectul francez prevede 
stabilire a două comisiuni 
pentru discutarea revizuirii 
care vor lucra simultan: una

— In China, situația din nordul 
provinciei llopei pare să fie foarte, 
gravă pentru trupele lui Ciang-Kai, 
Sliek, în urma pierderii orașului 
Fanceng, care are o marc impor
tantă strategica. Acest oraș a fost 
ocupat de trupe ale Armatei Po

Philadelphia 

S*a deschis Luni congresul 
PnrtiduluiDemocrat American

tre nord și sud. Se produc spărturi 
și se desprind bucăți din întreg 
partidul”.

Elementul principal al acestor des
binări este grupul democraților din 
sud care-1 combate pe Truman. O 
bună parte din desbinările din sâ
nul partidului demociat se reflectă 
în lupta care va fi dusă de Con
gres în legătură cu 
vice-președinție.

Liberalii din partid 
semneze candidat la 
ție pe judecătorul Curții Supreme, 
William Douglas, un 
zan al New Deal ului.

Democrații din sud

PHILADELPHIA. — La Phila
delphia a început Luni CongTesul 
partidului democrat care urmează să 
desemneze candidații la președinția 
Statelor Unite in Alegerile din No- 
embrie

Agenția REUTER anunță cî dele. 
tații la Congres au păreri diver
gente. Se înregistrează o atmos
feră tristă și descurajată.

Observatorii politici cred că lucră
rile Congresului vor decurge într’o 
atare de tensiune și că dezidențelc 
din sânul partidului democrat se 
vor manifesta puternic.

ASSOCIATED PREȘȘ anun'ă ca 
„există desbinare In primul rând în.

didaturii Iui Douglas șl susțin pe 
senatorul Bațcley din Kentucky. i 

Ca rezumat al acestor desbinări, 
o confuzie extremă domină cercu
rile politice.

cundidalul Ia

doresc să de- 
vicc-președin-

fost parti -

se opun caii-

Investițiile în Europa 
sunt foarte rentabile pentru capitaliștii americani 
Guvernul american garantează profitul pentru aceste investi 

ții prin regulamentul de aplicare a planului Marshail
Wsbington. Administua 

torul ,,planului M*rsha)l” d. 
IloHman a invitat pe oame 
nii de afaceri american, să 
facă noui investiții particu
lare în Europa, arătând că

scurte
pulare chineze cu un efectiv de a- 
proximativ 50 000 oameni.

liodja, președintele Con- 
mfniștri al Republicii

— Enver 
siliului de 
Populare Albaneze, a primit o de
legație a Armatei Sovietice, con
dusa de generalul-colonel Grișin, 
erou al Uniunii Sovietice.

*
— întreprinderile textile și din 

industria ușoara din U.R.S.S. și-au 
terminal cu succes programul d» 
producție pe prima jumătate a a- 
nului in curs Planul menit să mă
rească cu 30-40 da su ă producția 
de textile a produs <u 5°,o mai 
mult decât programul de producție 
staiblit, iar in induslr a ușoara s’a 
realizat cu 8 ."/ornai mult.

guvernul garantează pim tul 
pențiii a-ce,t< investiții 
regulamentul de aplica- a 
planului Marshail.

Garanțiile au scopul d.- a 
înlătura neîncrederea 
strjașilor americani în <. pri 
'eȘte reniabilitatca . ixAni 
<lc fabrici ,șj întreprind, u 
mixte americane în Europa"

Garanții similare sunt ,,fc 
rpe proprietarilor de zi;ir- 
și reviste, editorilor pr^c , 
și producătorilor de filme, 
care vor să extindă investi
țiile peste ocean. D. Ilofi 
man a mai declarat < ă .'au 
acordat zece milioane ddiri 
pentru ,.extinderea Biiouîul 
de Infonnațiuni americiu: 
din Europa".

Ministrul de 
război american 

vizitează frontul 
din Grrecia

Pletro Nenni ales președinte al grupului 
parlamentar al partidului socialist italian

ROMA. — Pietițo Nenni 
a tost ales, prin volut ma
jorității covârșitoare a grupa 
lui parlamentar al partidului

Unul din aspectele ajutorului sovietic
(Urmare dig pag. l-i)

selc moderne, capacitatea 
mașinilor nu a fost folosită 
din plin. Reprezentanții bur 
gheziei, liberalii lui Tătăres 
cu au găsit pe timpul aau 
făceau parte din guvern mo 
tive suficiente pentru a fa
ce ca șocietatea „Derubau” 
să lucreze numai. 30 — 40 a 
sută, din capacitate așa după 
Cum au găsit posibilități ă 
saboteze și alte măsuri ale 
guvernului din care făceau 
parte.

Și dacă comparăm cifrele 
lucrărilor executate anul .t£ 
cut cu cele ale anului acesta 
până la 1 Iulie, se poate ob
serva .și aici schimbarea no 
litică, care a avu»- Ec ia sfâr 

a uuiui Lccjt în țara nOa 
stră.

Astfel în loc de 30.000 _a, 
p. blocaj, 35.000 m. p. maca 
dani și 40.000 m. p. asfalt 
executat în județul nostru •• 
întreg arml 1947, au fost e.

xecutate până la 1 Iulie a. 
c., 18.000 m. p. blocaj. 35 mii 
m. p. macadam (deci atât 
cât în anul Întreg 19'47)26,11111 
m. p. asfalt.

Lucrările care se execută 
deasemenea nu Seamănă cu 
acele executate sub guvernă 

rile istorice, de diferite socie» 
tăți străine lucrări cari au 
contribuit la îmbogățirea gu
vernanților de atunci și a 
oamenilor lor prin lucru; 
prost pe care-1 făceau 

cum e cazul 
chiar în județul nostru pe 
drumul care duce la Sebes- 
Alba.

Ear ajutorul neprecupe 
țit al U. R. S. S. iese mai 
mult în evidență când facem 
o paralelă între decernarea 
d'-apelului producției care a 
avut loc Mtr’un cadru sărbă 
toresc simbol al mu -Ți libe, 
re și persecuțiile la care simt 
''xp'.’șî muncitorii din țările 
„ajutate de dolarii ameri -

câni dacă ne gândim la gre 
vele care au loc în aceste 
țări.

Orice om de bună credinți 
poate să vadă azi superio 
ritatea regimurilor de democ 
rație populară care au pășit 
pe calea construirii socialis 
mului deasupra regimurilor 
capitaliste iroase de contra
dicții, poate să vadă deose
birea între ajutorul pe care 
Țara Socialismului, îl ac or 
dă popoarelor șj așa zisul aju 
tor al țărilor capitaliste ca
re este menit să mențină 
cercurile reacționare din ță
rile respective la putere, îm
potriva voinței popoarelor.

Poporul nostru în frunte 
cu clasa muncitoare și Pară 
dul ei de avantgardă Par
tidul Muncitoresc Român a 
pornit pe un drum bun, 
drumul prieteniei strânse cu 
URSS împotriva lagărului 
imperialist, drum ce duce la 
b”stare și progies.

B. Someșfeleanu
1.1. I . -I < —

socialist, președinte al a - 
cestui grup.

Conducerea partidului so
cialist (care este compusă 
dinlelementc de centru — N. 
R.'i a dat publicității un co 
mimicat oficial care arată < ă 
Ncnni a fost ales împotriva 
voinței conducerii partidu - 
lui, care a cerut amânarea a- 
legcrii până la viitoarea se 
siune parlamentară.

.Atena- — Ministrul <1. 
război adjunct al Statelor 1; 
nite. Draper, șeful secției de. 
Operațiuni din ministerul de- 
razboi al Statelor Unite, -e 
neralul Wedcmayer și < .;> . 
ordonatorul programului jzer, 
tiu ,.ajutorarea Greciei și ., 
Turciei", MacGee. insmiți 
de d nii GriSwold, von I 
Șeful marelui stat major g;,-. 
Yadjis și asi-icntcl să t |<i 
trilakis au vizitat frontul d- ; 
nord v< stul Greciei.

La 11 Iulie, d nii Ijj.ipti 
și Wedcmayer au plecat cu 
a'ionul în Turcia.

Buletin intern
BUCUREȘTI, 14 Ager- 

pres) Pentru verificarea mo
dului în care comisiile jude
țene, de plasă și din comunc 
organizează colectările și a 
plică pe teren dispozițiunile 
primite, Comisiunea de Stat 
pentru colectarea cerealelor 
a trimis în toată țara in - 
spectori de control caic să ia 
pe loc măsuri de îndreptare, 
acolo unde se constată nere
guli- •

Țov. Ana Pauker, Mini - 
strul Afacerilor Externe, a 
primit Marți la orele 19 în 
audiență de niezentare pe d. 
Mordehai Namir, delegat;;!

special al Statului Israc
Tot cri la orele Jț, 50 t ?v. 

Ana l’auker, a primit in a.> 
dienț.L pe d. Peregrin l'ișa, 
ambasadorul t iehoslor a- iei.

•
Ministciul Finanțelor a tihni- In 

zilele trecute un ordin circulai tu
turor punctelor vamale, prin -»rt 
k' aduce la cunoștiinț.i că, pirin >•- 
zoluție ministeriala, s'a dispus con
stituirea unor comisiuni operație a, 
pe lângă fiecare vama, cu rtfna d« 
a face propuneri concrete i.i vede
rea repartizării mărfurilor de r<- 
buit și a delerminării-p,e.u,-1 
preluare.

Comisiunile opeialive -e a'.catu- 
dai controlului 

conoinic și conducătorii titulari ai 
Aânuior .e.


