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MĂRFURI LA SATE
In istoricul său discurs ți- 

• ut la posturile române de ra» 
4io în ziua de 27 Aug a. c. 
iov, Gh, Gheorghiu-Dej mi
nistrul Indusr iei si Comerțu
lui și Președintei- Comisiei 
kl inisteriale pentiu Redresarea 
Economică a spus următoarele 
în creare privește importanța 
pentru țărănimea muncitoare 
a reformei monetare și sarci
nile pentru menținerea ei:

» I ârănim i muncitoare sta
bili zarea îi asigură valorifica
rea produselor agricole prin- 
tr'un leu cu care își poate 
cumpăra produsele industriale 
accesare gospodăriei. Puterea 
de cumpărare a țărănimii va 
crește cu mărirea producției 
industriale, Deaneea trebue in
tensificat schimbul între sat și 
oraș, îmbunătățind astfel apro
vizionarea populației,

I ărănimea va trebui să de
pună eforturi pentru întărirea 
și îmbu ătățirea produejiei 
agricole, prin executat ea în- 
trgrală a planului de însămăn- 
țări, sporirea producției la hec
tar și drsvoltarea unei agri- 
culruri intensive.*

Cuvintele acestea mi»au ve
nit în minte când ara cetit 
zilele trecute declarațiile tov. 
C. Doncea consilier ministe- i 
ria1 despre canțitățde de măr
furi trimise la sate, iar ca o 
urmare a acestor declarații, 
Joi, camionul Federalei a și 
expediat primele produse coo
perativelor din județ.

Și întradevăr analizând prin 
prisma realităților cele declarat? 
de tov. nostru secretar gene 
ral acum 2 luni vom putea 
consiata cât de judicios este 
astfel pusă problema.

E binecunoscut azi faptul 
că cu toată încrederea pe care 
țărănimea noastră a avut-o 
chiar și înainte de stabilizare 
în moneda naționala nu s'a 
putut împiedica "distrugerea 
treptată a valorii leului. Pre
țurile produselor țărănești cu toa 
tecă s- urcau cotitinuu erau depă 
șite de prețurile celorlalte mărfuri 
astfel că câștigurile nominale ale 
țărănimii erau îngh'țite de spe

30 ani dela Marea Revoluția Socialistă din Octombrie

Colea feLtă - primul factor ol pmsu ui

culanții bursei negre care se 
îmbogățeau văzând c.u ochii 
pe Spinarea celor ce muncesc.

De câte ori nu s'a întâm
plat ca țăranul venit la oraș 
cu produsele sale să constate 
că ceace a putut cumpăra 
săptămâna trecută cu un preț 
era de 2 sau chiar de 3 ori 
mai scump. Perioada dinainte 
de stabilizare d> ci, cu toată 
aparența unei bune stări pen
tru micul producător agricol 
nu era decât o perioadă de 
huzur a speculanților a bogă
tașilor drla sate care se ia» 
făiau în belșug.

B Someșfeleanu

(Cotinuare in pag 3-a)

„PROBITATE11
f^O'ogonlstul epllogu'ui 

de care >e vom ocupa tn 
acts'e râ duri, nu e cli ar o 
ft^u â owe are. „Dim^lta- 
ba“ sa pe smnlă, susțnu’ă 
de p ett z 'aha v st'menta ă 
șZ o ulenta pe soantt sale, 
convingă to argumrntpentru 
.avantaj lta profesiune!, fac 
din administratorul splt' Iu 
ui de stat din D<va, Rusu 
Vladimtr, un personcgiu 
ca-e — in concepția lui — 
se coi fim tă cu prestig ul 
instl'uțitl. Cariera sa pro
digioasă îl face 'ema'cat 
in ă mante de 1940 la spi
talul din Bă fi de unde în
gădui mu s’ exigențe m g c- 
torl', vne în țj>d si revine 
la pos ul ăi la Băițt pe 
urtnu frontu ul, Incuri Jat de 
teg mul anton s lan, ?ațâ de 
care, de a tfel vine Im’diat 
șl cu dova'a conclud n'ă 
a ataș meniu ut său. Ri u 
Vltdmlr denunță la B Iți 
pem’canl ul M slovskl pi n- 
tru pontica lut comunistă, 
ce Unța oe.ntra care acesta 
d' dftmut în lagăr, tâ'ă 
în 1944, că d reprlmtrdu șl 
toate arepiu He este p Imit 
în servtc ul ■nita'ulul Socola 
din lași. întâmplarea — 
acel rtdutab l regizor — 
fa e ca aici să fie reparti
zat șt foitul adm'nhtrctor 
de a Bălți. Ru u V'adlmlr, 
ca'e vezănau-șt victima șl 
având tot n'eresul :ă l fe 
pierdută urma, obțire tă fie

M. Mih.
(Continuare in pag. 4-a)
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Situația internațională după al doilea război mondial
Raportul făcut de A. Jdanov, secretarul general al Partidului Comunist 
(bolșevic) ai U. R. S. S. la conferința celor nouă partide comunisto

Documentele poblica'e dupft 
consfătuirea din P"l nii a 1 pre- 
zentnnțdor partidelor comuniste 
diu 9 ț4ri europ np an mAUt in- 
semuătat.a acestei c< n f-tuiri și 
valoarea el pentru lupți pentru 
democrație ți pace a popoarelor. 
Publicăm mai jos extrase din ra
portul deosebit de cuprinzător ji 
de precis fâcut cu acest prii, j de 
Al. J lanov, secret r gen»ral al 
partidului comunist (bolșevic) din 
U. R. S. S,

.Terminarea celei de al doilea 
război mondial a dus la schim
buri esențiale ale Întregii situații 
Internaționale Sdrr.b rea militară 
a blocului st telor Eseiste, ca
racterul aolifrscist și eliberator al 
războiului, rolul hilărior al U- 
niunii Sovietice in v ctoria asupra 
agresorilor frsci.ti au schmbst 
radical raportul de forți î itie 
cele două sisteme — socialist și 
capitalist — în favoarea so.ialig- 
mului”.

Analizând esența acestor sch'm- 
bărl. Al Jdenov subliniază că 
«rezd'atul principal al celui de 
al doilea război mondial a fost 
înfrângerea militară a Germaniei 
și Japoniei, — țările capitaliste 
cele mal militariste și mai agre

Magazinele de desfacere 
a produselor industriale pe puncte sunt obligate să 

ridice imediat mărfurile repartizate
Ministerul Industriei și Corner 
țului a dat un. comun cat prin că 
re se aduce la cuno.tmța ma
gazinelor de cejia.ere a ț.rodu 

soare", In acel-ș timp s'au nă
ruit și sperai fele iruperi■ liștilcr 
aug'n-franco-ameii ani ră agre
siunea nazistă va slăbi U R S S.

„In legă liră cu aciasfa sk 
sternul ca; itahst mondial 1 i to
tal ta'.ea im a suferi (1 că o 'p er 
derc se i a ă lat rezid at îl 
cel mai imp r a t al primului 
război mo d ai a 'fost ;
rea frontului unic imper alist îl 
desprindere t Rusiei de iste nu! 
mondial al capitalismului, d cit 
în urma victoriei în U.R.S.S, 
capitalismul a încet t de mu i 
fi un sistem unic, latotcup. n/ă 
tor, al ecoiiomiei mondiale, 
cel de al doilea Yazboi mondî 1 
și sdrobirca fa cismului, ilibi 
rea pozițil0r mondial? ale caț 
pitalismu]ui și î tărirea mi.că- 
rii anti asc' te au dus^la-despr n 
derea de si temui imperial t 1 
unei ser i întregi d 'ari, di î iEu- 
ropa centrală și SuJ-Estcâ, In 
aceste țări au apirut legiunii» 
noul democrat ce, populare I il- 
da măreață a JV.a e ui. f ă bo de 
Apărare a Patriei dus 'de U- 
niunea Sovietică, rolul elbera- 
tor al Armatei Sovietice, te au 
îmbinat cu avânt )1 1 pte. de 
massă pentru eliberare națio- 

selor industriale pe puncte că 
sunt obligate să r dice imed at 
mărfurile repart.za.e ți nerdi 
cate încă.

Pla a integrală a "mărfurilor 
nerideatte se va efectua piii a' 
celjiv^ <|. cliise prin in
termediul B.N.R., din loc.di'ate 
în favoarea furnizor lor respec
tivi.

rrală du.- a de | o oar le i ib boa 
re de liber ate lmpotr .a iota 
pd t lor fa ci t și a comj ]|i‘iț 
lor i

„Sa schimbat și fața lumii 
caita iste"

,,5'a schimbat In ipid c n 
țial și fa,a lumii capitali t>ț. I tn 
cele ța e a?a zise mari piei 
imp raii te jGerma a Japcniia, 
Anglia, (JSA., Fianța 1 al a) t 
au iost ejiininate, în urma rdi© 
bl i militare dăc-imania, It lîa, 
Japonia). Franța a . ș t ?i y.-a sla- 
slăbită, și ți-a pierdut î sen ni 
tea ei din trecu i ca. urare ere. 
Astfel au lămas numai tfou. 
„mari” [ uțeri in per aii te n ou 
diale Statei Unite ți Anjla 
Dar poză a nrn ia din r fe — Angi» 

s'au dovedit surpate”.
ttupă ce aminte te cum, !■ 

timpul războuki i iii en a a- 
mericină s’a sub 11 it ce'ei bri
tanice ,,în toa'e regimurile con 
siderate pâ ă Ia razbo d e t 
sfera de hnluen ă mo-op 1 ta

capitatu.u englez”, rapo. +ul 
continuă:

„Ascuțirea crizei ristemuliii 
colonial în urma celu ide’al1 'oi- 
)ea război mo ’dal sa exprimat 
pri i | utern cui avânt al mi i rii 
de eliberare națonali îi colo
nii și în țăr le dețe d nfe. I r« 
aceasta sp’t le frontului " ste
rnului captalist s’a dovedt pri 
mejduit.. ”
Ascuțirea înpgalităt>i de des- 

vn t re a c ■ pitalismului
Și, mai depar'e.
„Fi nd generat de desvolta 

rea inegala a cipt (ismu ui « 
difer te ță i războiul a 'dus La 
o nouă a seu îre a ace-tei ine 
galitățt Pintre 'oa e puerile ca 
pilalste numai o singură pute 
re capitalistă. U.S-A., n a ieșit 
din rizboi elăbiiă, ci cnrs derabil 
întărită a'ât sub raportul eco
nomic. cât și sub cel md tar. 
Cafitafiștii americani s’au îm
bogățit Cons derabil de pe ur-

— Continuare in pag 4-n —

După il ctri i are, <alea fe- 
ra ă este cel mai însemnat (fac
tor de chil zați.- al unei 'ăr .' Pio 
greșul unei țări se ccn /deră 
după kilometrii de fine fera ă'ipe 
car 1 îi are. ■

In Uniunea Sovietică, țțs'e- 
mu! de plamiicare; ,ti:i(i i ă ta/'e- 
eonomiei națo ale a dus la o 
desvol are rapid, a iranspor u- 
iui feroviar și astăzi ea tse aîlă 
în fruntea tu uror țărilor d n 
lume în această privințj. In cei 
aproape 3a de ani câ,i|! u țtrec'-il 
dda instaurarea regimului so
viete, ci ei tele planuri cineî ale;' 
etaliniste au dus la o lămpi li
căre a fu erii de transport ți da 
o lărgi e nemaivaziută a rosiJ 
bilităț lor teclu i o- economi e. 

In aLe state, una diî,tel. mai 
însemna e p edici pentru con
strucția lin ilor feroviare es e 
faptul că terenurile sunt nro- 
pri tat a i ar.icuhră și stitul ire 
bu? ță pl.iteas ă ume t .orme 
pen’ru a putea realiza scopirile 
feroviare de util ta e pub i ă- Iu
URSS, s atul poaie lucra In li- tențialul

niște pentru propășirea cilii za
ți i, fără astfel de imp .-dime.ite. 
Construcția me'ro-ului d 1 Mos 
scova de exemplu, s’a lăcuf fă
ră cio n r cu interesele gospo
dăriilor urbane.

Politica feroviară sovietică
In Rusia țaristă, comunica

țiile centrului cu ic^iunițe răs..ri 
t-ne erau fcar.e redu .e. Regi-’ 
mul sovie.ic a schimbat cu de
săvârșire aerară ttare de lu
cruri. Astăzi în Ural, S beria și 
Asia cvnirall exiști o mul ime 
de indus.rii put rnice i ace tea 
au împus Ia rândul lor .mbună- 
tățirea legaturilor ferovia.e cu 
centrul. Cu mult î auitea raz 
boiului â fost cr atâ marea/li. ie 
ferată Turkmeno-Siberlar.a, ca 
și 1 n ile Kara^anda-K r aii, ! ro- 
ițk-Guriev, Marțîă-I j.'sh asgan 
și altele. Ace te linii ai( jucatfin 
rol enorm în timpul i'|z oii lui 
împotriva hltl _ii;t lor, deoa e- 
ce dator-tă lor, cu toată pier 
derea regiunilor apusene, po- 

de războiu sov etic a 

rămas la un nivel ridicat 'până 
la victorie.

După înfrângerea razi ilor. 
s'au reînceput marile li cr .ri fe 
roviare d.n URSS, oca ă cu re
facerea tuiuror uzn'i r As'fel 
după punerea î i «picioare ă' pro-

(Continuare in pag 4-a)

A început distribuirea 
cartelelor alimen are 

pentru luna Noemvrie
Vineri 24 Octombrie a c. 

a îitrput în înfrtg județul 
distribuirea cartelelor alimen
tare pentru luna Ncetnb/ie a c

La orașe caitelele se dis
tribuie de c tre primăi ii e 
respective, iar pentu mediul 
rural se vor ridica — prin 
instituții sau întreprinderi — 
dela Oficiul Economic J d - 
țean. Deva.

X
Chițibușarii 

mai pot
Reforma jus.iției, înalt for 

d? urilitate publică .r mas 'mult 
în urma al or i :st..u ii iada; t o 
recen condițui ilor noui d <\ii- 
ță, crea.e de ;a ticparea inten
să a clasei muAic oare la ope
ra de guvernământ, a fost c'es 
bătută H în co'oanele 'ziarul i 
nostru în lumina propuncrFjr 
P.C-R pen ru adaptarea ei Ia 
nevoile reale și imedia.e/ ale po- 
porului truditor.

Problem^prezintă și anumit) 
aspec'e legare de prac'ici dn 
trecut, convingând că așa cUnt 
este slujită de anum. Q ' lemLi te 
s.ăpânite de ticul uzanțelor ți 
— dece ii’am mar u îs -o - c'e 
germenul 1 e ei crcdnțe, j îs i.a 
a înce.at în nume privințe «le 0

Fentruce este necesară reforma justiției 

tert purilor procedurale nu 
rămâne slujitorii dreptății

mai corespunde ro<ul i ci k- 
resv, datorită exclusiv a itudii.eil 
acelora ca. e s’ u îns rainit de 
înal a Iar misiune de ilujori 
ai vireplaț i.dar co .tnui a iimen 
ținuți în posturile lor, în da
na instituției i a celor care coi 
tjnuă să serveatct demn acea
stă profesiune.

De pr.da „onorabilul’ domn 
A. Opr.anu îic« piim-preșe- 
dinte de Trbu.ial, clema cat în 
ul.ima oră pa du man decla
rat al regi’muji r.ostrw^op1. Iar, 
p care abilul detrictor în roba 
nemeri.ată a .ustti i, îl împroș- 
că cu veninul injurilor și calonr 
niilor sal”, eiiând să-și (amin 

iViihail Mihutescu
( Continuare in pag. 3-a)
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Constituirea comitetului pentru organizarea 
,,Săptămânii prieteniei cu U. R. S. S.“ 

la Petroșani—Valea Jiului
Mi?rcuri 15 Oc . n, c., a avut 

loc în cadrul filialei A.RLIJ.S, 
Petroșani ședința de constilu re 
a Comitetului pentru organiza 
rea săibatoririi .Săptămânii 
Pii teniei cu URSS”.

S’a al s un Comitet Județean 
largii compui din peste .5 ie 
prczenianți ai orga.ii a il >r 'de 
mocra tce în frunt • cu ov.. d 
Râdulescu din part a A.R L U.S, 
ul ii. ov. Butariii Ana din par e i 
F.D.F R... tov, i ig Panaitescu, 
Bodea Ekonora îivă'âtoare, 
Mol.iar Eug n avocd, G bor 
C'irol, Podea Mircea, Cosma și 
alții

-== Știri din Orăștie"EE-
In cad ul ciclului de confe

rințe organ zat de AKLUS iu 
ziua de 1) a c., în .sala Re .teu
lui central, a avU- 1° ’ to' ierin 
ța d lui ăr. Rosent. al despre 
,,Probleme Medl.o Sociale î i 
U.R.SS.

Vorbitorul a ara at că în U. 
R.S.S- știința medi alt a ajunsă 
la un înalt grad d' c'esvol a e, 
iar real ză il' dm această țaiă 
pot servi ca model pentru boa 
te i elclal e popoaie

Astfel a arătat oratorul sp e 
deo eoire de țar Ie capi ai. e 
în Uniu. ea Sovei_ă se pune 
accen.ul în primul rând pe | re 
venirea Foaf lor prin îmbunSta 
țirta condici lor de traiu «romu
lui.

I i Uniunea Soveica medici i 
nu lucrează izolat ci este sccon 
dat de u.i numeros personal 
bine pregă >t, având Ia îi demâ 
uă medicamente suficiente și 
mijloace tehnice perlecțioiia e, 
iar il fii d lberat de gr ji zi
lei de mâne îi concentrează 
întreaga sa activitite numai 
pcn.ru îngrij rea fătată ii por o 
ruiui.

In Uniunea Sovie iua sp e 
deosebire de țăr le capi aliste, 
asis ența med cală e gr tui’ă. 
Muncitorii au co cedii de cdîh 
nă în stațiuni climat.ri.e.

Mamele și copii se bucură 
de cea mai adâncă dragos e ș!

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Dobra

Comitetul a hotărî să or 
ganizez.c serbări și co iferin e e 
duca.ive începând udata 
Oct. a. c, atât îi io a i ații 
di < întreaga VjIci Jiului cât tși 
în plățile țărănești: Hațeg, Pui, 
Baiu Mare, șf Sa ms getuza.

Muncitorimea dni Val a Jiu 
lui și țărmiinea u mărește cu 
viu interes ceasta s(rbă!o irt 
care va culmina îi sap mâna 
U'Ii 1 . b |oemb ie a. c. jo-
porul român pil â d să-și cu
noască cu ac asti ocoie,- pel 
adevărații prieteni, ca i 1 u a.
in.at in momenc 1 c<le n aț cri
tice. j i 

îngrij re a'.ât în materni ăți cât 
și Ei 1 agă.icl' de zi. Na ai ■< 
tea lid.ea.â a Ui.imm g .vietLei 
îi as gmă drep uf de a plivi cit 
încredere viitorul.

Conieri.ița a fost ascultată 
de un numeros public cu ,un 
viu interes, coajnuttf ei stâr 
ui.id adm rația tuturor, pentru 
uriașele realfia i ale Uniuni So 
vietice.

♦
In ziua de 14 Oct. ta.tc., în sa a 

.>Cciitral”, în fa a unei nume
roase asis.ențe d-ua pioî. ri a 
Balmu? a conferențiat despre; 
„Rol .1 femeii î i de o rație .

Vorbi oarea a rubl.iat olul 
hoțărîtor pe care-1 a e euen 
în consolidarea demo ra ei, a- 
tât în familie cât și in soce 
tate.

In con'inuare a luat cuvântul 
prietena E. lonescu din ;l e a, 
care a sublinia, faptul că d că) 
vrem o deinocra,ie ace ărâ.ă„ 
atunci să intensificăm 1 ipta pen 
tru lichidarea lea ,i inii del i 
noi, coalza.ă în jurul lui Ma- 
niu.

Conferința, organ za ă de U. 
FAR., a fost în. adraiă d lut 
frumos program1 arbtc exe
cutat de școala primară de le- 
te, îndelung aplaudat de i ut.C 
roasa asistență.

VICTOR SÂRGHIE
coresp

SINDICATELE AU OBLIGAȚIA SA SPRIJINE 
CAMPANIA DE INSAMANȚARI

Confederația General i a A'un 
cii a tr niis tu t’ror ( omis nor 
Sind.cale Judc.ene o circi Iară 
senina a de iov. Gh. Apo ol, 
în care se lixea/a rolul tice ..or 
Comisii în cam| ai ia agricola 
în curs. ' <

Da.orită efor urilor ia e s'au 
făcut in canițama fnsamâ dă
rilor de prună.ară de cane lă 
raiUmea muncitoare spune cr 
culaia și „fuiorului n „recupe- 
țit dat d munci oriir.ea organiz* 
tă. a niasur lor Late dei guvern 
și a coi d\i in lor i.a urațe și fa
vorabile avem o n-ol ă boga 
tă care pca e asigura hrana , o- 
pulați i câl ți po i il (ă ile de 
expun pentru a aduce î i 'țară 
di.eri.e t re duse ma er ale de <a 
re are mare nevoie mdustra , 
noastră.

In mul e județe dbi ta ă'' 1rân 
gerea recol ei pre uin ți î ă 
mânțărl de toamna au sufe
rit o inlârzi.re care toi e/(pu. e 
în p ricol rodul a e..or mari 
eforturi.

R aii.area [j nuu de în ă 
mânțări .r bue să asigure Jrra 
na îh.r gulia popor în viitor, 
prudu.ția agri ola H d o con 
diție pr ncipală pentru • onso 
lidarca re o mei mo etare.

In fa a sindicatelor noastre 
s'au ca sarcini rrncip.de 

;i!i med a e :
a) Strângerea imed ata h ie 

coltei;
b) Ara ul i însămân.at 1 la 

timp.
1. - In vederea unei (munci

sistematice și ; lai i i ae Consi
liile’Si dicale Județene vor con
stitui de î. dată Con.i ii Sind ca'ei 
de sprjnie a mu icii ar api
col?, dm care vor fa.e 'par e 
pre edin.ele sau se re ar 1 Con 
siliulu , pre e in ele au sec e 
tarul sindi a ului agri o[ n sin 
dkatului pr.jfe ori, î ivă, t ri 
secre'arul se ț ei de edu.ațe i 
cui.ură și responsabil 1 organi
zatoric al Consil ului S ndi al Ju 
dețean.

Comis a astfel cons i uită în 
cadrul consulului Sindi al Jude 
țean va veghea, mob l za și 'în 
druma în vederea aplcă i di

O importantă circulară a C.
ștab ii'erectivelor c i re 10-d ■

mandamentul județean de pe 
lângă [ie ectur i prin <jc]eg tul 
Consil ului care la e parte chil 
aceasta.

2. Consilii1 Sindicale Jude 
țene vor mobih/a de îndată ti 
vor da sarciiii spe.iafe sindic de 
lor județene de sala ia.i pui bei 
considerând pe to.i s la ia.ii 
sincfcali tii no tri mobiliza i n 
vederea unei ieu,i e a st „nge- 
rii recul ei >i a ueîntarz a ci e 
feptuări, a aratului » însâmâu.ă 
rilor.

Sub conducerea co> sd uit I 
Sindical Jud tean în c lai orare 
cu comandamentul ur.ic oe în- 
sămânțari pe județ se vor tri 
mite în mod planii! at i or
ganizat cât mai neîniâr iat e- 
cliipe de lunurre li a e: Se 
vor trimit- du ă acela, sis.cm 
planificat ateliere și ecli pe de 
repaiat unelte folosmdu-se <e 
as«" nenea iracuvarele aflate n f • 
losința in r p,i icter for; Ech pe

Zum înțelc g unii să sprijine 
■.ampania de însamânțări
Deșț comunicatele Comanda

mentului Unic de InsămânțSri 
sunt caft go ice, totuși există unii 
funcționari, <hiar d'n conducerea 
Camerei Agricole cari nu ințeleg 
încă să-și facă pe depl n datoria.

Uu asemenea caz ne-a fost sem
nalat la Baia de Cri$, unde a 
fost convocată de către Dl Sub
director 4l Camerei Agricole Ro- 
meș Mircea o |cdit(4 cu pluga
rii din ace s'ă plasv. Deși con
vocarea a fost pentru ora 8 di
mineața, totuși Dl Subdirector nu 
sa prezentat până la ora 6 (18) 
seara deși la Brad a terminat la 
ora 1 (13) șl ar fi avut timp în
deajuns pentru a se deplasa Cu 
toate, cS pretorul plâsil a cerut 
să ț>e el conferința nu i-s'a per

G. M.
voluntar.- dc tinL e și femei <« 
re vor lucra in -e timp d ace, 
stor vampant. la cnun i e agri 
col '; Ecl.ipi compuse d n oa 
meni care nu au fost 5 ică re 
parii/aț la litre î > repi iudeii 
ecl.ipe d n iii rej ri ,d iile ca.e 
nu lu<.rca/ă ni [iu da orit lip 
sei de ma cri pion ; n /iii le ue 
sârnâtoari st juinătat le de » 
disponibile dea emei ea se va 
ie?i la luciu în massa loordo 
nând cu coma ida neatul ce în 
sămânțări .1 jidețtfii;

3. La ti - arc 7 zifeț’ omisia 
stîel constifu tă ie 1 ngă Con
siliul Sindical Jud • ean va ra- 
pf>r a 1 1 i.M au ra i o tril uț vi 
sale efective^ re/ultatul ctțuui 
și gr uățle întâmpina e.

4. Fiecare sindicalist trei ue 
să vech'-Z'- de (.una reus 'ă a 
strângeri neî dâr.iate a re ofei 
ți efe luări a a atu u ii nsărn ■ 
țărilor la timp depa e.e atâ.na 
în viitor bunăstarea ce o.' ce 
muncesc.

mis de către Dl Subdirector să 
facă ece»s a. Ț-rarii au f st 
foarte revoltați de acest fapt și 
au plecat acasă.

Semnalăm acest caz și cerem 
totodată sancționarea celui vi
novat.

a ni a > V| O 
ano v ■• ana

Sub îngrijirea fov. Tud r R 
responsabil cultural Sindical, s'a 
disputat la Cas noul Muncitoresc 
din Cugir in ziu« de 19 Oct. a 
c., matcbul de ș«h intre ecb pele 
C F. R. S meria și (J M. C.

Matchul s’a terminat la egali
tate 3 la 3.

Revanșa se va juca in cadrul 
săptămânii prieteniei Romano-So
vietice la 3im*ria.

Denumirea comunei 
sau a satului
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Plasa Cob^a
Coop. Victoria Roseani

F; g t-1 46 9 77 138 9 5 36 34 3 10 8 6 3 17 178 4 18 33 9 3 8 8 9 5 2 15 60
M hviești 124 18 213 372 25 b0 93 3 10 15 16 b 41 178 6 44 72 8 992 7 9 5 2 35 200
Bătrâna 170 22 500 299 510 34 5 122 127 3 10 23 21 8 5^ 178 3 60 95 8 136 i 7 18 5 2 35 250
Pane 90 13 500 155 27n| 18 5 66 57 3 10 10 11 4 31 178 5 33 5 î 5 720 4 9 5 2 30 100
Pune SăHște 52 9 86 156' 10 5 40 39 3 10 5 6 3 19 178 4 20 36 3 4'6 2 9 5 2 15 80

7,2000 832 1446196 25 z>54 350 15| 5.0 61 60 24 165 890 26| 175 291 33 3856 28 54 25 ■ 0 130 990

Coop. „lJadurcana“
Lăpugiul Inferior

Lăpuglul Superior 
Bzștia
C iseșt!
H .Id a

2?6 31.500 398 678 45 5 162 169 3 10 28 26 9 71 178 9 78 120 10 180H 9 9 5 2 45 300
4 6,750 68 126 8 5 32 31 3 10 8 6 3 16 178 3 17 31 3 3 6 2 9 5 2 30 60
57 9 «5 171 14 5 42 42 3 10 8 6 3 21 178 4 22 38 3 45 . 2 9 5 2 30 60
61 9 101 183 13 5 46 45 3 10 10 8 3 22 178 4 23 30 3 -488 2 9 5 2 30 70

Oh bi 69 11.250 119 2u7 14 5 52 52 3 10 10 8 3 24 178 5 38 44 4 552 3 9 5 2 30 80
------------------------ »------------------

1 67,500 781 1265 94 25 334 339| 1 5 50 64 54 21 i54| 890|25 188 263 23|362O 18 45 25 10 165 571)

Coop, „lVpușmcana“
Lăpujnic

Dumbrăvița 80 11 250 137 240 16 5 60 60 3 10 13 11 4 28 178 5 :o 50 4 640 9 5 2 30 100
M- rișor de Munte 28 6 750 44 84 6 5 22 21 3 10 8 6 2 12 178 4 12 24 3 224 2 Q 5 2 10 40
Muticului Mare 46 9 5 7 138 9 5 36 34 7 10 8 6 3 17 178 4 18 23 3 3r 8 2 9 5 z 15 50
Rădu^egti 74 11 250 125 222 15 5 54 54 3 10 13 11 4 26 178 4 27 47 4 592 3 9 5 2 30 80
Siăo'pștî Ohaba 89 13 500 326 267 '8 .5 66 66 3 10 13 11 4 30 178 5 33 45 4 1512 3 9 5 2 30 100
Sfrigosnea 55 9 92 165 1 i 5 42 41 3 10 8 6 3 20 178 4 21 37 s 440 2 9 5 2 15 70
P sznic 178 24 750 311 514 36 5 128 133 3 10 73 21 7 57 1'8 8 62 99 8 14 4 7 9 5 2 35 250

j 85 500 1112 1650| 'l|35 4D8 409|21 70 86 72 |27 190|l246|34| 2O3| 325 29 5200|22|63|35 141 165| 690
^Coop ,,Teiana“-Teiti 35 250Fmt ,ag

Lăsău
156 20 250 275 4F8 3 112 117 3 10 15 16 7 50 '78 7 5^ 88 7 1248 6 9 2
129 18 224 387 26 5 94 96 3 10 15 16 6 42 178 6 46 74 6 1032 5 9 5 2 35 200

Casa de Asigurări Sociale Deva

Publicațiune -
Se aduce la cuno.Unță ce or 

interesați că .alorul r.B.C- 
din Brad doreș.e a se aprov * 
ziona cu urmă o^rde: 2 ouoi ..g. 
untură, lo.ooo Kg. carto.i, 2 0..) 
kg. iasole psca.ă, 2..oo Kg i 
morcov*, 6oo kg. pătrânj 1, t 
sute kg. țel nă, boo l\g. pas âr 
nac, 2o.ooo kgr. fân ș* /.5co 
kg. ovăz, pentru care a fixat1 
o tra are prin bunaînvoali pe 
ziua de 1 Noembr.e 1917, Ore 
ie 12. - i

Tra'area se va ține îi aceEiș 
timp a,ât la Casa dd Asigurăiî 
Sociale din Deva, cât și -la Ofi 
ciul Asigurărilor Sofale d.u 
Brad.

Cei ce doresc a 1 a parte li 
tra are sunt lugați a îrainta o- 
fer ele lor pâ ă î * zîua și ora 
iixală ma sus fie Casei Leva, 
fie Oficiul din Brad.

Angajăm urgent "
2 lucrători croitori specialiști 

pentru bărbiți,
2 lucrători pentru confecții 

de damă.
înaintați oferte Cooperativei 

„Minerul" Petroșenl

pcn.ru
rrncip.de
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(Ur mare din pag, 1)

ta vin i stai ilizu- 
care a cieat coa- 

p< ispvi uve noul 
țarii noastre/ ca e 

care țara 
punct de

A trebuit 
rea monUa.ă 
duium, noul, 
de des voi are 
tă ii.laiurc haosul in 
noasua se gasea din 
veci re economic și li.ianciar sta, 
bilizarc care „asidua ț iră i 
mi munci.oare \alornicarva pro 
duselor agricole” nil pr n 
ti un leu carul a îi scade va
loarea zi de zi e.i „printr un 
(vii cu care își p a e cumpaia 
pi oiiusele industr ale nece jp e 
gospodăriei”.

L adecă at că în urma ra
pid ta,i cu care a trcbu.l să uie 
trlăptiuti re orma oa ă lu
mea se aștepta c l'ei să se îaca 
la ioamnă au r nr s ui.ele 
lucruri prinț.e cuc T di
rijarea mărlurlor la sate care 
»n lori lasate p litru a doua 
fază, cec ace a permis ca sjie- 
cnlanții și sabo oiii reforma i 
n’.one.are-a-,1 [ oat i reluai de 
sigur î.itr’o mai nncăi măsură, 
treburile od oa e, lapt caie ti 
avui un efect i.e avora i. și p- 
s’.ipra înncrcd.rii iinoia îi S’a 
bilizarc. A coiiiitribuit laf aceasta 
»> pultiea d- pr țuri practi.a ă 
d uml. autori ă,i pe spinarea 
țar.mim i, pol tica care a lost 
aspru combă.uta de paifidul i o 
alrti. ,

Hotărîrile guvernului de a 
apuca taurul de cj r .ef 'Je'Ca î.i- 
bftura din v ața economică inter 
mediani necinsti.i, specula îțîi 
car^ |)un <iea< U Ui^zișul
achimbului dintre sat și ora. \a 
contrioui însă în mare mi sură 
la îmbunat ț rea situa i i. Prin 
aceasta pr smă ir-btie proităl ri 
mit r a de către gu er.i a ta
ră a mărlurdor care vor fi di
stribuite piii cooperative a'pie 
țuri reduse.

Dar luc.urile sunt numai Ia 
început pentrucă trebue si se 
știe că s’ab li area a 'cieit nu
mai co di i le, perspecti ele, u- 
nei produ :ț i rare să crea eă 
continuu, producție care va mă 
ri puterea de cumpăra e ,a ță
rănimii. 1

Cine sprijină specula ?
Deșt sunt puși în di erite po 

sturi de conducere, unde ar" Ire 
bui să fie exemplu, to u i mai 
există și astăzi printre iuncțio 
narii ad- ivi elemen e care nu 
cau ă alt ceva, decât să se îm 
bogățeascâ pe spa e e popo u 
lui muncitor. Un .s m nea spe 
dmen este notarul 1 erbai A- 
dam din Tel ucul Inf. rior care 
tăind un porc a vândut i ntura 
cu 7oo Jei kg- și (jumările cu

cmuniștn «lan vugir 
repara unellele țăranilor 
«lîn JLwrei Vluîcu

In ziua de'2 Cctt'a.t , lovii: 
I.'Băbuț, N.Herka, LBucseriu, 
N. Topârcian, E. Dumbra ă, I 
Ni stor si V. Albii cin celula de 
ParJd nr. 2 a lorgar.îz ți-i P. 
C- R. Cugir, formând o 'echipă 
s’au deplasat în comuna, Aurel 
Vlaicu, und? au reparat țărani 
lor nevo'ași unei e agrizole în 
valoare de 5.1oo lei.

Echipa de reparat a fost în-> 
sontă de lovii: Ereazu Sian si 
Albuiescu Stan, care au pus pe 
țărani în curent cu situa,ii po 
Plică și economică tfin țară i 
de peste hotare.

De lucrările făcute și îndrumă 
rfle date, locuitori comunei a.i 

Deaceea țărm/nea munctoi 
re îmi inL re-.nl ei, va tic' ui ^ă 
se îimcadrc/e in întregime in 
această luptă dusă de i lașa 
muncit are în Irit ite cu I artidul 
Comunist Român, 
ficarea schimbului 
șl oraș îmbună'Jți
provizioiiarea populației prin e- 
xecutarea Uiegrali a [ lanul ii

prin inlensl
Uluire Sdt 
asiffl a-

Peste 500 buc. piei descoperite
la o tăbăcărie clandestină din corn. Râu de Mori

In ul imul t mp se băni ia te- 
xis.enta unei ă .acari cla deșii 
ne în com. Râu de1 Moi*, j d 
Hm ied iara.

Sesiza’ă de O'RAP, autorități 
Ie popț eneș i au întreprins o 
vastă campanie pentru ti desco 
peri aceas' ă tăbăcărie.

In ziua de fî Oct. n. c , l)Iu- 
(oni ml Vinii ă Dumirii, însoț t 
de reprezentantul di 1 Hațeg al 
ORAP-ului și de locui o ul Ml n 
teanu Aurel din com. 1-âu 'de 
Mori, a cfecuia o descindere 
domiciliară la locuitorul 1 eac 
Francisk din acea comună, ha

Alegerea noului comi
tet al Sindicatului Pro
fesorilor Secundari din 
jud. Hunpdoare

In ziua de 19 Oci. ia. c., în 
prezența tov. Ște an Nis or, p e 
ședințele c°nsd ului Județean 
Sindical, la Deva, a avut I c a- 
Iegerea noului corni et al Sin
dicatului Pro esorîlor Secunda 
ri din jud. Hunedoara.

In fruntea noului Comitet Sin 
dical au fost aleși Nic. Lazaro- 
vici, Avram llarion iLancu 
loan, Dima Ileana, ctc..

5oo lei kg. Trăgându-i-se aten 
ția a pus 'di.eii.e pieței e și pâ 
nă li urmă a pus \t.ia r.e 
mama sa. Tot acest no’ar a 
mai 'făcut și alte fapte, a bă
tut p.e soția unui funcționar în 
mijlocul drumului, n’i <s e gă 
sit li pi'Vnărte în t mpul Ser
viciului și ese un afemeiat. 'A- 
tragem a'en'îa forurlor cnm- 
netente pentru a lua .măsuri în 
acest caz și a p edepsJ lexemplar 
pe acest ind vid.

rămas mulțumiți, la flecare ru
gând pe muncitori cugireni 
să-i mai viziteze'și alt-dată-

I. Teodorescu coresp.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p u b I icitate

Anunțurile se țr’m'ssc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii

de însămâiițari și sporirea 'pro 
ductiei agricole”. j i

| ârăniine i inun'ltoare Irebue 
să știe ca numai imergâ d pe 
acest drum în alianță c i clasa 
muncitoare nil vai ncăpea din 
nou pe mâna sp cu an fior [ e 
mana moșierilor exploatatori 
cari nu vw al ceva d cât lobi 
rea ei. i

B SomeHe'eanu

îir

în
au
13

sei gă- 
ciref 2o p el 
vită, 34 de 
8 (de cal și

uuit că pract c i tăb. <#. ia 
mod clandes.in.

La efectuarea percheziției 
plvn lele loctin ei lu I eac s 
găsit: 118 buc. p ei de. mei, 
piei de cârlan, 7 uliluaie, 2t dle 
miel seni fabrica e, 2 de cal, î 
ilvha și15 deiiuaie' enii-fabrica 
te.

Efecluînd con'.i’olil mai ic 
pane*, într’una dLi camerle ce 
locuit s’au ma gă i ‘T'bic pi .4 
de miel crude, 9 ce leac, 5 ce 
carlan și 6 Id'C ud, în/olal 111 u 
câți.

In.șură îiitr’un butoi 
seau m curs de lăb 
de inânzat, 36 de 
vițel, 2 4 de capră, 
2 de porc.

in al butoi (ol în șură, au 1 
fost găsit : lo p ei de,/orc, 3 (de 
capră și 2o de vițel.

In total s’au'gă it dosite' în i 
curs de prelucrare sau crude 
511 piei care urma i să/ic* lansate 
pe piață la preț d el'speculă.' , 

Toate Dietle f st confiscate 
și oredate prin O R A P f bri- 
c»i de.tdpă și p ele din Haț g 
pentru a fi orelucrde. Valoarea 
pieii r confHcate se ridică la câ
teva zeci de mii 
Infractorul a f ist 
terit tostanțri de 
bunalului Deva.

lei stabilizat'. 
arest«t și de 
S«uotaj a Tri-

unarea U. T. M 
din Ilia

seara zilei de 16 Oct. a.
Ilia a a\ut ’ioc.o mare 'în'

in
c., la 
truniră organizată de U. T. 'M. 
la care a participat utr mumeiog 
public și tineret d n localita e.

Au luat cuvânt 1 Iov. Li iș 
Ioan, din partea organizației lo
cale și tov. N. Zamora' din par
tea Comitetului Județean U. 
T. M..

După cuvântih s’a desfă u- 
rat un program artfstic-ci 1 nr 1 
în cadrul căreia tineretul U. Ț. 
M.-ist din Calan a prezentat 
piesa „Băiat de viață”, (înultj 
aplaudată de public. ,

Primarul din Șibot trimis în judecată
r

Z pentrucă a sustras zahăr 
din cotele cetățenilor

In corn. Șibot, pr mărul Vio 
rel Vforel și aju orul de'(primar 
Mițea Traian, au căutat si Isus 
tragă din cota d? zahăr ' uve- 
ni.ă cetățenilor 10—50 grame la 
fiecare persoană. De a est caz 
au fost sesizați imediat șeful de 
post, notarul și d.rectorul jșco 
Iii care s’au deplasat șî <au con

Pentru se este necesară reforma justiției
Chițibușarii tertipurilor procedurale 
nu mai pot rămâne sluj lorii dreptății

— Urmare din pafi. 1 —

teasc i existenta incontestal il i a 
forței .are la 2 1 Auous m a 
dat putința sa alungăm dure 
noi [ e jefu !oii h 1 i i iî, | e.c 
(ru a[ ăia ia ciiora „ein nentul ’ 
jurist uzvaz.ă de iutrea ,a a in
fluență în a urnite cercuri U n- 
d ' aceas,ă practica cs e încă 
curentă.

0 plângere înaintată la justi 
ție de un jurist, dar., care 

nu este timbrată legal
Incercind să se re ranșeze' in 

[Os ura „dtt.ițcauului ul rag. t' , 
deși sui[rns de o-i.c.iv în go
li. une i -.dciăra ei s. le . ti.ud i i, 
justilicata de uecct d sau [.o 
Plic, respectivul jucând pe re
clamai ui impr vi.at, ine t -i.ă 
o acț.un ■ pena ă 'mij.o r.-ra jU- 
decă.orulm l.enius Mcl.i.ia, pe 
care c\i a s'o t mbre/.e legal, 
în dau. a j r u, u er'.u. compe
tențe ia [.re tig ui ei.i mi a 
mai gândn un 'moment [ ic.edin 
tele Opreanu. Alîllae mmiti 
intențo.ial să aibe cu c-.ect ime
diat îndrumarea acț u iei spre 
arhivă, de unde în leve.iluala 
schimbare a regimului — sin
gura ca e însu 1 țeș e nad jdile 
sal? - ar fi | u u fi actualizata 
când „pi ceiii" săi ar fi a\ut 
din nou pu.,nia de a ri.i justi
ția ca în \r mea guvernăr lor 
„istor ce” de tiisa roto itate.

Eminen ul cunoscă or al labi 
rindului procedurii î.i ca e <)- 
pr. anii se orie i ează ca, un doct 
avocat al termenelor lungi e 
spre calendele unor \remuri ce 
nu vor ma ieșeni Hcodaă, e- 
ste acejaș care a îngăduit .se- 
menea abil ă i 1 lecan il ,r I or 
cauze ciesbă ute în țața fo o- 
liuiui său pr.șcdințial pe care 
l’a slujit prntr’o srălucti ab
sență dela res ul i e c al pro- 
fesiunei în care a los. angaj t 
probabil accdenlal.

Iar dacă t^uși ‘acțiunea ■pe 
care reclamau ul nu î.tențo a 
dealtfel s’o urmărea ci, aj m- 
ge sa se judecel ins a ța cvilând 
suspect fondul acțiune, se p o 
nunță pentru deci na-ea de om- 
pe;ență bazată pe îi-ușrea e- 
ronată a unor articole, to’. pen
tru a evita o ho'.ărîre imedia

J
CITIȚI [ss-»...........

ii SĂPTĂMÂNAL REVISTA îî

TEMPS NOUVEAUX
Toata evenim mele de po- •• 
lirică exte nă și evenimeme e ;; 
vieții internaționale, trataje 
de cel mai de seamă scrii- :ș 
tori și ziariști OV1ETICI ••

Prețul unui număr Lei 15 ••

Cereți condițiuni!e de abonament 
PENTRU PROV N E

apoisiaiat acest fapt, dresând 
actele cuvenite.

In afară de hotărîrea judecă 
torească care va Trebui sa î e 
aspră forurle ad-tive vor tre
bui să ia măsuri p n ru 
sirea ace* or mdi.iz. și

■ rarea Ior ime.d a.ă din 
posturi/ _ , T ;

I edep 
î 1 .tu 
aceste

. .1 I

tă menita să dea în vij> ag t de- 
vărul și sa pcdeps.a că je ci 
novat- <
0

un alt
U O- 
mini-/

lo- 
r- 

de 
tul

•a 
o

I

I

de câmp. Ca ul a u ge 
fotoliului ocupa, de con 
Pop — tocmai a ci in- 
„ha.ardul” care iace ca

armă Z 0 găsită în lo 
cuință, dar., care nare 

stăpân .
Să trecem de p'ldi la 

caz al mg. M. Vjad d 
laș i •, odra 11 ,atrapulu 
stru de funestă ammt re 
cuința carii a a iost g: sit 
rin /. '1 piitif c ita numai 
atitudmer co.is c.enti a ce 
hubgan, de existen a careia , can 
didul I u” a irmând numai iâ 
nu are habar, convinge fi st n- 
ța substi u ta în aiocat, care m 
i it rpretarea judelui l adiin, 
aduce o sentință ci /ach, are?,. <

Cum sa trans orniă făina aibă 
de grâu în F inâ de orz 
Dar â revenim 'al , o ie oa| 

stre, cum spune un . daf,iu uu 
iz popular și frecă,.df p-s e even 
tual-ie sui [ rize, sa nu socoumi 
nefiresc faptul ci într’un caz 
similar de regre’a i)ă absen A a 
justiției d 1j ios.ul ei Ti e c. 
io.il î .t 1 ii d n iio'J influen a,cu 
noscutiilin mags.rat A. Oprea 
nu, care a mai reț.nut aten ia 
opiniei publ.ee a ora,ului r.o- 
stru, acum de curând.

De asta da i e te vori a de 
procesul de sabo aj cit ,a e i r- 
gancle ccn.Colului eco ornic tii- 
ntit în fa a îs,an'ei pe morarul 
Lucaci Traan, propriei tul i:nc-i 
„prospere” ini.cp.md i d.nTia- 
loinirul 
în fața 
si|ierul 
teri ine
acesta să dețină fu c ^a sa mu} 
țumi ă buna\on’,ei și ..nu ilei 
recomandări ’a [re.edntchi O- 
rreanu — care impruma labili
tatea amabilu,u să.i coUg î.i 
interpreiarea textelor de kge 
în detrimentul echității și a ele
mentarului simț al TeSp nsali- 
li.ăți- ProfiSâmid de faptul ca 
respectivul proces-vcrbal nu «i e 
cifică prover.i.n’a din grâu â 
făini și spri inită pe icxperâza 
lipsită de competența a ing. 
Turcu care subscrie ca făina p o- 
viiie d n orz, speculantul este 
scos „basma curată”, mulțumi 
tă apară f. u.ni avocat pmt nd 
— stranie coinciden,ă - fa ide- k 
nume de Opreau, stăruinîl cu 
insistență în mi lecui . cestor e- 
venimen.e de cro.i că judu.a> i 
cu regie de culisă.

Dacă vom compl<cta aceste 
câteva cazuri semnalate ca a- 
când pane ci ntr’o ser e reprd 
zentativă, prn care instanța e 
sabotaj excelează la leva, ci 
alte cazuri de condamnări in-d 
mis bil der.zori, p o.iun.ate de 
instanțele respect ve la Hațeg 
și Petro,eu, in dauna unor a- 
spre cond imitări pronunțate 
pentru v ne incompara. il mai 
iniei împotriva unor produc t > 
ri din medi d iu al, ce er a .c- 
lor care trude c pe t u o \ia ă 
mai bună a întreg lip po , 
prin care se urgent a ă t adu 
cerea î.t fapt a îe'rmei just- 
ției corespunde unei re le și 
imed ate lec. ițiți pen ru isi- • 
gurarea climatului pctri.it des 
vol'ării unor noui cor.d ț i de 
viață, pe drumul progres. Im ș< 
al bunei stări vitoare.

Mihaii Mihutescu

publ.ee
pctri.it
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Situafiâ internațională „Comerț mixt-endetail“
după al doilea război mondial

Rauort făcut de A. Jdanov, secre.arul general al Partidului Comunist 
(bolsevij) al U. R. S. S. la conferința celor nouă partide comuniste

(Urmare din pag t-a)

ma răsboiiilui. Al'aro de.aie sta, 
poporul american na simit 
11 '«urile ce au niotit războiul 
opresiunea ocupației i bom! ar 
damentele aeriene, ar jertfe 
ie omenești ale Statelor Unii er
oare au Intrat în lăzbof de f. pt 
în ui inia lui etapă, Icârd soar 
ta războiului era deja I ot-îrltă 
au fost relativ m ci. I entru l'. 
SA. războkif a Co'isttuit î i pri 
mul rând un impuls pentru 
o largă desfășura e a p:od c- 
ției industriale și pentru linten- 
sjtficarea hotă îtă a exportului 
(In special spre Europa).

„Terminarea războ u ui a p1 s 
în fa‘a Statelor U ite ale 'Ame 
rieii o serie de pro1 leme ;rou . 
Moiopolurle cap taliste ti deau 
să-și menț nă bere ic le li ni
velul i id cat de mai înainte... ,

„Extrema slăbire a puteri e 
con0mice a celorlalte s'a'e| cap- 
taliste a creat posibil a ea o- 
losiiă speculative a greutăților 
economice postbel ce care ușu
rează subordoi arca acestor 4 ri 
contro(u,ui'ainer ca 1 i în parti - 
cular, fo,osirea greutăț 1 r eco 
nomice de după război ale iMa- 
rei Brutari. USA au proc’am t 
o nouă orientare, 1 țiș cot opi 
toare și expansionistă”.

Oupâ ce subliniază , atenția 
specială” acordată în acest ce,.si 
aliaiului britanic, »concurenrul ca 
pitalist de mai demult al U.
S.A.”, pe care expansionismul 
amercai își propune să-I .educă' 
la situația de stat vasal, rapor 
tul spune:

„Dar în calea tendinței U. , 
S.A. spre dominata mo dia'ă 
stă U.R.S.S- cu în.liKnța a, h.ter 
națională crescândă, bastoi al 
pol t ci. anliimperial ste șî antî 
fasciste, stau țăr le democra iei 
noui, care au ie i 'de șub ion 
trolul imperialismului anglo-a- 
merican, stau niuucitorii din 
toate țările, printre cari ți mun 
citori dm America îisăși, 'are 
nu doresc noiu războaie pen 
tru dominația 7>p esorilor lor. ' 
Deaceia noua oreitare expansio 
nistă și reacționară a polit ciî 
ti.S.A. își pune ca scop lupta 
împotriva URSS, împo rva ță
rilor democrației noui, împo ri 
va mișcară muiic toreșt. din oa

trebue să verse la percepție 
Impozitul special până la 26 Oct.

In caz contrar impozitul se va mări cu 25° 0

BUCUREȘTI 24 (Agerprcs)
Ministerul de Finanțe reamin

tește chiriașilor care trebue să 
rețină ii să verse percepției de 
care dep nde imobilul, plata de 
impozit special din chrla stubi 
lită, că termenul de plată este 

te țările, îmiotroa mi c ripn un 
citoreșt cli.i U.S.A, împo ri\a 
forțelor de < I berate antiinipe- 
riai ste cil țoa'e 'ă de”.

Și mai deparie.
„Imperial ști am r cai i care 

se considera diept | r noi, ala. for 
ța ce se țo itrapiuiC( U-'R. S. S., 
țarilor no'ji democra ii, m șc i 
rii muncitorești și d m icralj e 
din întreaga lume, au tiecm Ii

Calea ferată - 
al progresului

(Urmare din pag 1]

ducție'i de cărbune dn 'Ba.i.ul 
Donețulu; s’a inaugurat o cale 
feraiă nouă, Mo^cova-1 ombas.

Că sis.emul sociiLst conis.i 
tue un impuls inv.n.ib 1 pentru 
creația de 1 i.i nouf.e o\iare a- 
ceasta o demonstiea a om plin 
excepționala evolupef a transper 
tului în Uniu ica Sovie i ă. lată 
câteva cifre: î.i anii ci mna.elor 
staiiniste s’au construt 13.412 
km. de linie ierată li.ouăj și|9.loo 
k-m. 1 nu secu dare. 'Au ost' Te- 
parate sau schimbate linii pe io 
lungime de 32.8oo 'km 1 acă în 
1917 Rusia n a 'posedat niciun 
krti. de lmie ferată clec'rcă în 
I91o, gă.im 2 o-o km Lin ile 
ferate so\ie.ice, suport cele 
mai grele și compl ia e ti ijloa 
ce de tracț’u e 'S’a mart foar.e 
mult numărul vagoanelor d ■ 
marfă de 5o' - 6o one, s’a i i- 
trodas semnali/ar a utomata și 
s’au p.r.ejiji.a. e„ă urile elec
trice.

Distrugeai și refaceri
Toate aces ea sunt cu atât 

mai semnifica ive cu cât d stru 
gerd ■ în domeniul r insporti 1 Ji 
feroviar au fost enorme î i timp 
pul războ ului. Hiticriștii au d.s. 
ființat peste 65.ooo km. de 
cale fera ă, aruncând în cer 13 
mii de poduri mari și imici, di
strugând d.loo de gări și sco
țând din funcțiune ln.Soo lo
comotive și 42 .030 vagaoane.

Aceste cure grăcsc ceia sire. 
Pentru un stat cu o (economie 
nesvcializa.ă, astfel de perderi 
ar necesita zeci dacă nu chiar 
sute de am' pen.rU re.acere..In 
Uniunea Sovie i ă î î si s a ă ut 
socoteala ca în 195o, ir nspor 
tul ferovi r va ajunge Cap i.el 1 
di.i 194o și în ai.um.te;privințet'jl 
va întrece.

până la 26 Octombrie 1947.
Chiriașii care nu vor plăti im

pozitul special până la această 
dată, pe lângă rezilierea ocn 
trac ului vor suporta ;i o ma 
jorare de 25% din impozit. 

terahuente a doua zi* după ter
minarea ci hi de af doile râzi oi 
mond.al, la re.ac rea '.roitului 
ostil U.RhSS și democra Li 
mondiale și la încurajarea 
țelor rracționa e antpopulaie 
a colab0raț oniș ilor și a imeț 
tirijor di.i trecut ale capi al ș i 
lor în ță'ițe cu o. etic el. erate 
de sub jugul IdUeiist, care a i 
început să-și organ z.ze via a 
după piopiia lor alegeri". (Cu urma)

■ primul factor 
din U. B, S. S.

Pentru lucrările de refaceie 
în acest domeniu, iioul p'ai, cin
cinal a repar izat suma de 4o 
miliard ' ruble. Refacerea va ur 
mări și im'bună ă,ir>.a ca'tJ iî 
(ransp rlul î Căile, fera e dm 
URSS au și fnc pul să'iprimcas 
că \ agcane.de un ap nou ți îo- 
como ive pu.erncie de tipul 
1-5-0, cu o capacf.ate cie 8-18.5 
tone. 1 n cur ul noului jpla i cin
cinal tra punea ie n ca se va 
ap’i.a pe circa ’7.ooo km. ’.rr 
lungimea lin i_or execu ate se 
va mări de c a 3,6 ori, find 
în jurul anului' 19 o de fcea. 
7363 km..

Acestea și încă multe altei r la 
nuri vor fi dus? li 'bun sfâr 
șil, întreaga Uniune So.ieLă 
fiind în momentul de fața io i- 
men-ă uzină în 'care s • ' ’a o- 
rează idei și se lucrează cu fe
brilitate la epcpl at rea și con 
sirucța tu uror mij.'oac 1 r de 
transport, rare să du i nu inu- 
mai' la normajiz rea chior fe
rate, ci și la progresul lor. t e 
ja în prezent URSS, rosedă !o ' 
rețea de 113.ooo km. cale/’icra ă- I

Toate a este înfăp uni ne a- 
rată und ' duce ra io al.z.aiei îi 
domeniul că lor ferate, unii dn 
cei mai însemnați fa.tori-ai ci 
vilizației moderne, consti'uind 
mărețul efori al oamenilor so 
vietîci pentru re ons ruc ia ra 
,tri?i Iar și asigu a ea păci' în-1 
tre popoarele pa,mice și 'ubi- 
toare de progres,, cu ocl ii a in 
ti ți asupra rial zaii'or URSS, pU 
terniza țară a, social sinu.ui. <

Epidemia de 
holeră în Egipt

CAIRO. — Epidemia de ho 
leră din Egipt fee ag a.eazt. 
Din această cau a, Turc.a, Gre 
cia și insula Malta, au 1 at mă
suri de sigu.a.ață, disputând ca 
p.r.oanel. sojte d n Egipt să 
prerinte ce t ,i a e de vaccinare. 
Turc.a a întrerupt orice legă
turi pe caLa aer.T.i și pe npă 
cu Egiplul.

In Egipt s’au semralat 658 
cazuri nom. In medie, cie .e ele 
zilnice aling cifra de 2 o — 
3oo.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Am răsfoit — la î ceput 
așa î'ili’o d iară — câteva 
declarații de stoc de mărfuri 
pe care Comercianții din ora
șul rostru le-au înaintat Ad- 

I miri (rației Financiare, cont. 
1 dis ozițiunilor o'ganelor de re- 

fOlt.
Ceeace am găsit însî î f 

SCris în primele declari ții, m’a 
făcut sâ-mi continui î delet- 
nici'ea ocazional'; să răs
foiesc și mai departe listele 
de ,,mărfuii“.

Desigur, fapt pe care-l cu
noaște n cu toți Deva e de
parte de a fi ceace se poate 
numi un oraș comercial. Nu 
are magazine de cipacltatea 
sau varietatea Celoi din Bra 
ș v. Sibiu, Timișo <ra sau aiu
rea. Are totuși o puzd rie de 
magazine d‘ .com.rț mixt- 
en detail", câteva d^ „en gros" 
si chiar de „speci litate1. A- 
ce«sta pare a fi însă doar pe 
firmă, deoarec ■ în declarațiile 
de stoc de mărfuri, găsim 
al*c va de.ât e de fapt o- 
bectul lordecomeiț: articole 
Care normal se vând la ta- 
rabâ de către comejcanți 
ambulanți iar nu d1 „respec 
tabiiii" comerciarți în maga
zine Cu firme ce ți iau cehii.

Agrafe, ibriș n, pensule pen 
tru ras și pentru vopsit, copci,

Producătorii industriali 
sunt obligați să depună 

câte o copie de pe 
toate documentele c re 
stau la bdza cMcula- 

ției prețurilor
BUCUREȘTI 24 (Agerprcs) 

Ministerul Industri :i și Corner 
țului a dat olidic:;ie/po'rivit că
rei.! producă*or i indust ia i ca e 
își calculează pe pronr a răsjiun 
dere prețul mărfurilor pe ca 
re lefabri.ă, sunt obliga i ca 
în termen de 7 zileiimcepâ d < e 
la 24 Octombrie a c., sa depu 
nă la Dire.cțunea Ce e.ală a 
prețurilor câte o cop e de pe 
toate doCUmenntele care stau la 
baza calculației.

Copia va fi cer i.'icată de Cei 
caic angajează intreprnderea.

A început plata sa
lariilor pe luna Oct. 
a pensionarilor civili 

și I. 0. V. R.
BUCUREȘTI 24 (Agerprcs) 

Se aduce la cuno/f.i.ă ca Mi 
nisterul de Fnanțe a'dispus pla 
ta drepturilor cuven te pe luna 
Octombrie a. c., penns o larilor 
civili și I.O.V.R. cu începere <d rr 
ziua de 22 Octombrie a. c., iir 
plata sapri iilor funcționar lor 
publ ci cu încep re din zii a de 
25 Oct. a. c. t

Pla'a pensi lor civile recal u 
late se va face cu începere 
din luna N.oembrie ți. ic..

filjl, hâdil pentru prii s muș’e 
pudră, pii plen! și a 'fele de 
acest frI — sunt mSrfuri de
clarate de mi>j iritatea celor 
Ce praitivă Comerțul în ora
șul nostru Câ> d la un ma- 
g zio de minufactu’ă, textile 
și tricotaj**, printre panglicile 
multico'O'r, nasturi de dife
rite mărimi și paoiotele de 
ață resDi ct ve ai să găsești, 
prin declarație și < âte o câ- 
mașe sau o p reche ciorapi 
bărbăteș'i îți vine să crezi că 
declarantul și-a călc t aiiga- 
jimfn'ul. (Răsf ind declarațiile 
date ai impresia că ele au 
fost întocmite în urma unei 
„înțrFgeri mutuale* î tre na
nii nii comerțului din Deva).

O ganele serviciului de con
trol tconomic aud arun da
toria să verifice exac it-tea 
Crlor d claraie. P. nti ucă, chiar 
dacă D va nu e un centru 
comercial, nu are numai pro- 
fesionișli al „Comerțului mixl 
en detail" respectiv tarabagii,

I R.

„PROBITATE1
Urmare din pag. l-a

numit la saltalul le stat d n 
D v î u> dt ti intâ n m c- 
stczl după un atât dt Iw a 
dru'1, tot otdt "te p’oasrăt 
ca o nev iwva'ă Retr.e Cluude 
in plin sezon.

Dcsn e gotnodârla lut la 
jp talul din L eva ș „«ai- 
fele* sale pos b ll iți nt vom 
oc palme ilar. Pe lăi gifrn- 
t'il că si t-lat pe lârgâ al
te'e nu pos dă nici m14cur 
lada de g m l ob Ignore, 
tar resturhe prove ite din 
operații smt aruncate in 
fundul cm fii pună d tn pe
rie l ’âră alea pt.b tcă. ad
ministratorul cbf" t dna in 
datoriile lui monifisă sus
pecte slăb ciunt pt'tiu sts- 
t mul tratăr t directe cu 
fumlz rll.

De pildă evltâit inderd - 
n/rer firav lor legi, a h'zt- 
ftoneoză dela dipoz tarul 
Gl £>y 220 m. lemn- a 
605 90 ’et plus 70 transpor
tul oco spital. S mo u nu
ni l că la re epț e comisia 
constatării că lemnele smt 
verz', cere o tel cere ne 15* 
la sută, tar-t rare nfuzit 
de fomizi , dlricfla șp ta- 
lutui destirând o altă i er- 
sJj/iă cu executarea fi-nt- 
turel, aceasta este realizată 
la prefal de 5C0 lei m trul 
de pe plată.

Demascat in mar,ope e'e 
lui — de conivtrți cu f ir- 
nizorul — cerdni suproptef, 
Rusu Vladlmlr refuză să 
a h te lemne , cmă ând pe 
țăranii care le lmri.se la 
preț redus țacându I să 
piardă timpul in aș eptaria 
dip'urllor lor.

Pe drept cu-â t a 'știa 
— șt a ți oameni de bi ă 
crec/ ufă — se tnt eabă mul
țumită cui, administratorul 
Rasu Vlailm1'con inuă să- 
sl exercite bunul plac îs 
dauna rostului său țl esc 
In bunul mers ol instt utlet 
unde presteată se vt iul?

Un tăsnuns care ru mal 
poale întârzia mult....

M. Mih.

Imprimeria J.Ueplui H^utdjtia D ir. 797—1947.
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