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Pe marginea unei
Prektaii din toate țlrtle uniți-vd!

Un grup de intelectuali le
vent, ștâtiȚinșt de coEnți 'e 
'■bi (aduce aportul lor la mun 
cJ .!• luminare a uia se', r po 
puhra, la hap a ptntm conso 
l'dirta cuceiiii'.or cemorati 
*f îm țua noatră, a luat o 
imți 4’v.i, pe cât de Jrumioasă, 
i e tat de Jauc’a' l\i.

C*nvinșt ide justeței lip 
pe care Scânteia > du e, 

de iopi| iKțârrn'uit je care-! 
ire >n md.umaixa popi rului 
român, ei au pornit a<ți n<a 
constituiri* în Dtvi a unii ii 
liale a asociației Prict.nii 
Scânteii.
incrustând această inițiativa 
nu putem sa nu unui am o 
trivirc asupra lupte,i p.* 1 ca
re „Scânteia” a dus-> lue-ah n 
gul piod igoa-ei sale existe i 
♦*

Matto: ,De1o lume adunate | 
yi iardși la lume date*.]

ȚPĂEȘTE
— șl încă cum! în Cuglr un om 
minune - inginerul Molanu — 
tfniwnit, nu penfrucă ar avea 
„țaote metri dela coadă la cap 
și nouă de Ia eăO !a coadă", ci 
pentru marea Ini putere de..— 
să «u credeți muncă — mâncare...

PE
i Mtaru' unei singure mese sacri 

flcă mai mult de PATRUZECI 
PERECHI de cremvllrstl, fă'.a ră 
ne declare <nsă sătnLCum a ajuns 
Injlneru! FlămănzUă peraseme- 
nea culmi e foarte greu, de 
dedus.

IN
orice caz e un campion absolut 
prlg'na! șl i prevedem o falnică 
ascensiune- Compătimind sincer 
bietele victime sigure, Ie sfă ulm 
--casă scape de pântecele fără 
tund al mâncăcIostdnPiDgiuer — 
»8-și ceară... raționalizarea.

D. A. B.

Nfcis uta ilegal în fo ni li p 
’e'.o, jm'j otiiva celor >e tne 
vânduserâ țira, „Scânteia” a 
ți uit în pcrmiJiiență tiează 
conșji ți oamen|ilor muncii, 
a luptătorilor pentru diem'O. 
rați»; ,,Scânteia" a fost mo
bilizatorul îndrum itoiul și lor 
fanizatO:ul luptelar împotri
va fascismului din România.

•M* itor detsăvârșit 
^Scânteia” aj fost și rămr- 
ne înrf untea lup ei îmipotri 
v* răjnhș’țelor fasciste și a 
rafal? țelor reactiunii dîn ța
ra «Ibastrpijși-a format 'din îm 
bmrâtâțire'.i condi iilor de via 
ță a ’iniasselor' muncitoare 'de 
la brașe șt sate o pr compar® 
prmcipih. Dovada prezenței 
acestor preocupări sunt cam1 
paufile 'duse pentru reforma 
ațrarâ, împotrF/a saboto îlor 
și speculanți'Or, pentru buna 
nr£*ârti7are a muncii și (mări
rea producției, pentru stabi
lizarea monetară, rer.tru e- 
ftinfrea vieți?, — pentru rc- 

^on^trucția țării.
Fruntaș al lupteț pentru a 

Bftrarea libertăți și a dreptu 
rîtar poporului român , Scân 
(esa" e mobi 1 at masse Targi 
imtpDfifva Infeudă'rii fas'ciste

GURA LUMII... 

a diktalului de’a X’icna , ar 
ciupii 23 Ai gust 1U-!|I .Scân
teii” a lOntriLuit deo' e’ ît( de 
mult la efortul raz' o u)ui de 
eliberai e de sub jugul I ci t, 
dus de irmatele oni.lne, a- 
laturi de vic.oiio sa Arman 
Sovietici, jar dm 1 >pta pen 
tru reconstili ți i ț r n ș - i ia 
nit O lozinca.

„Scântei i a îi armat >adre 
le de P irbd i a * u' î i țîân 
durile masselor popilite li 
mina învățatul ii ma xisKulcă 
ninis't’Js'aliiiiste.

Astăzi „Scântei ” î i co,ti 
nuă cu ot mai m1 ilt
succes ci untul vid >i ios p.

1 Kumtat:.

(Continuare in p?g 2-a)

ViTBELE
Este fi es emoțiile sa i u 

aib.a vârsta șt in. IspHjinul; 
acestei afimiaț'i cine Iaptul 
ușor de veriiicat șî li înde
mâna oricui, ca . de icând 
lumeat omenirea e .în
tristează, sau se bucuri după 
un tipic, f,ar.i rezervej® (im
puse de rigtor i’ef ^vreunui in;a- 
jorat civil: copii, maturi, Pau 
bătrâni, risipind aceleași lac. 
rime sau darnice hohote kte 
râs, dela caz la <az.

In zilele, oarei au țiecut, câ
teva din cânte ul de leb i 
da ale unui Augușt (agoni
zând1 pe sarazile ,crașu u , |am 
trăit — spe t tor anonimi 
pro.esiil de mwi's/us, .descifrat 
în fațaune (vitrine idje pe stra 
da Regina Mar a. N’așf putea 
să spun care, pentru bine u- 
vântatul motiv dă (scene ase. 
mănătoare s’au petre ut a- 
proape la fie are, cu a teri 
schimb'ț leprezmtând toa e 
categoriile constituind popii 
|aț:a orașului nostru.

In adevăr specia.olul TJoi 
lor prețuri la articol !’ rte 
uz divers, expuse privirilo* 
în vi'rinele magazinelor, era 
demn de inie e tibcrc-1 sbâr 
nea și dp| comentăr ile vădind1 
un sănătos Optmi’sm ■ i ?f r- 
marea hotărîrii .populației c'e 
a păstra și intărî 'ntened'a 
stabilizată1, i '

__________ M Mih. 
(Continuare In pag 4-a)

Urbanistica sovietica, crectoa e de forme noul. — Un cspect ain Moscova,', 
trâlnd cea de a 800-a aniversare dela fondarea el.

• Ul poți 

wnfurr» 
iMkfalaLei 5

OHUilli M> P. C. fi. PEHTfill IUBEȚUL HUMEDOflRA
In urma tratativelor duse cu guvernul cthoslovac

Delegafb gswiwlui român a încheiat la Praga: 
33 O convenție de colaborare culturală, 
(3 un acord pentru livrarea de 25.000 

vasoann porumb în schimb de mașini $1 unelte 
VOM ÎNCHEI A un pa ct da prietenie $1 as ste ntS mutuală 

O ccmv&ntf® de Bargă colaborare economică
1» tre 3 șl 5 Septemvrie 

1947 a fost la Pr< ga o de
legare a guvrrup’til român 
in frunte ca dl. Dr. Petru 
Groza președintele Conatlia- 
lui de Miniștri din care au 
făcut parte d Gh. Tâtăres- 
cu vice p>e»edln*ele Consi
liului de Miniștri «i ministru 
al AtEceGlor Străine, Octav 
L'vezeanu ministrul Infor
mațiilor și fov Emil Bod- 
nâraș subsecretar de Stat 
Ia președinția Consiliului de 
Miniștri

Plata iutcgrelS 
a salariilor 

funcționarilor publici
Conform hotărî,îlor luate 

de către Comisiunea minisfe 
riață, normele Ide plată ale 
salariilor pentru che îzi a din 
tre 15 lAug.-.b și 1 Fieptcțnbrie, 
se aplică ș fumț o iari or pu 
blici. In bclaa â cristei hu|t<t- 
rîri, minirteiul de Finanț' a 
dat toate dispiozițiuni.e i c e 
sare pentru cLschideriea a re 
ditivelor r.j'cceșare plății e 
stului de salarii cuvenite sluj 
bașilor pub i pe Iura Augus .

Reprezentanții guvernului 
român au discutat cu rep
rezentanții gu/ernu'ui ceho
slovac o scrie de chestiuni 
importante privind raportu
rile dintre cele două țări, 

Asupra tuturor probleme
lor s’a constatat o depl nă 
unitate de vedrri izvorâtă 
dtn luptele du.e pentru In
dependența celor două po
poare încA din perioada 
primu’ul război mondial și 
cart s*a întărit și se r.fla 
azi pe baze mai solide.
Ca urmare a celor discutate a 

fost semnată în tina de 5 Spt. 
a.c. o convenite de colaborare 
culturală.

Având f» vedere seceta 
care a bântuit anul acesta 
în Cehoslovacia a fostsem-

Mai multă chibzuială!..A
Din Teii iprimlții după sta» 

bilizare — puțijii la număr 
dai cu mare putere ce uim«; 
parare io trie de ectâțeng 

locc s': -i lege <_u §ap’Le no 
duri și să-i păstreze exclusiv 
pentru pwcur-area alimente
lor de stricta necesitate, au în 

nat tn acord conform cft- 
rcia România va livra Ce
hoslovaciei 25.ooo vagoane 
de porumb fn sih.’mb de 
mașini șl unelte.

Ntgoclcri privind încheie
rea unei convenții de largâ 
colaborare economică vor 
fi începute cât de curând.

Cele d >uA guverne au dis
cutat problema navigației pe 
Dunăre căzând de acord asu- 
pia unei atitudini cernu ne ta 
această ch stiune.

S’a hotărât deasemenea în
cheierea unui pact de prietenie 
ți de asistentă mutuală în tim
pi I ctl mai scurt.

Ca urmare a discuțlunilor 
legația cehoslovacă din Bucu
rești ș< legația română din Pia- 
ga au fost r.dnata la rangul 
de ambasadă.

cepul sa. târguiască diverse 
dispensabifități.

E drept că însjnte de ie- 
forma mone ară procedeul a 
cesta -- al cheituelil-ir ne
chibzuite -îera pia ti at pe-a 
scară revoltător de întinsă, 
Nu de oamenii mumii însă,
căci acestora le ei a imposibil 
să-și asiguie chiar mizera lor 
existenta, ci de speculanți 
și de toți ace1) ce câștigau ba 
ni fără nici fc> trudă, cari te 
sfidau la fie.are pas cu i|ih 
sipa. - i

Epoca lor a apus însă pen 
trutotdeauna. După reformj» 
efectuată cei ce Imuncesc sunt 
recompensați cum se cuvine. 
Dar aceasta nu înseamnă nicf 
de cumi că ei trebue să locupe 
rolurile necumpă^aț'lor de eri 
Dimpotrivă, spiritul de eco
nomie trebue aă continue. El 
a condus massețe muncitoare 
prin furtuna ’deslă|nțuită pe 
oceanul risipei de desmățul 
trântorilor, P Imanul de azi, 
prin el trebue să ne făurim! 
o țnră într’adevăr bogată. ’

Pentru a«easta 6e cer® cât 
mal multa chibzuială din par 
f«a tuturor. L ( l i J1 

Silviu Fâdurronu
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COMEMORĂRI

A 64 aniversarea a niorții marelui scriitor rus Conservarea legumelor
I. S. TURGHENEV

Piodus ;il burgheziei rine, 
în cjyocai dominației, u e t. > 
ttfturi în timpul iiutocrațivĂ 
țarilor,acel <&re avea să o upe 
un loc de prim ordin în lite
ratura marelui ip >por rus, I 
S. Tur^ienev, v.'dtste 'cela 
primeje lin inani est iri a a a- 
inentui Sfău f. ț. Ide opiul în'urt 
citor și p< ntru ci i nepăstiuțî.

Eroii literaturi sale, sunt 
tipuri animate 'de nevoia 
de libertate, idea’ care-i fa e 
aa exceleze prin acte de cu
raj, atât în gândire câ|t tși 
în fapte. In 'mai toate produ 
țiuni’e sațe li e are, începând 
eu „Povestirile vân itoreșlii”, 
famji'iare pub’icului nostru 
din excelenta, t iimță' re a ma
relui nostru proz.Por Mahn'l 
Sadoveanu, de curând apăru 

în pmlba româna, și term’i- 
nând cu jnjinunatețle sale pa 
gini de |poezi,e în proza, se 
face simțită tacea .atm sferă 
trăind viața (oamenilor și Io- 
«urilor de origină, s >
mlulând talentul inegalat al 
prozei sale, reprezentativă 
pentru acea epocă din istoria 
poporului rus.

Este semnificativă We.'gur 
— pentru (aceea lepocjă — con 
•epția filozofică, dăipii caret 
poporul rus> era considerat ca 
făcând paite • in familii po* 
po<arelor europene, capabil 
de a face Rusia să pornească 
pe cafea progresul^ luniver 
sal. i '

însuflețit de ac|easța con 
oepție, literatura lui Turghc- 
nev manifestă a<ea nouă ten 
dința 'd|e a căutja, lîn pagii, 
nile sale, omul line no: i 
concepții dc lviață; pe '(care 
scriitorul îl |i itucște țn pțer

A apărat
„Contemporanul"

Nr, 50,
săptămânal politlc-soclal cultu
ral, cuprinzând substanțialul ar
ticol ai tov. Vasile Luca, tra
tând .Problema națională după 
cel de de al doilea război mon
dial.** Din restul sumarului des
prindem cronica semnată da 
Mihall Fiorescu despre „Con- 
tradipi imperialiste în Orientul 
Apropiat, articol menit să a- 
ducă în lumina realității ad
versitatea trusturilor petrolifiere 
engleze $1 americane pentru 
dominarea resurselor de petrol 
din Orientul Apropiat; reporta
jul purtând semnătură lui M. 
R. Paraschlvescu despre „Mă 
reția și decadenta unui conic': 
cronici literaie, muzicale șt 
plast’ce, tratând subiecte de 
actualitate; consIderațiuDi asup
ra cărții „Vin Ploile* de Lohîs 
Blomfeld semnate de Dan Pe- 
rajlncr; un episod de Vasile 
Iordache ilustrat de Perahm, 
probleme de teatru, învățământ, 
cultură, ele., contribuții ale 
fruntașilor scrisului românesc, 
care fac din „Contemporanul* 
o publicație de certă autoritate 
in noua orientare a scrisului 
nostru. 

sorina intelectualului ins, î - 
teles și Iul li i e j q orul ș U 
iar prin pcea-ăa putând duce 
lupta pentru binețe ț iii s - 
le.

J )eși ero i 1 ii 1 urglencv 
sunt în general incapabil e 
a' duce luptța pâm ia <ap.it, 
din lipsa unui ideal - <a Ru 
din unul din ei .ii sii s ui 
Lavrcțk'din ,,Un cuib de n - 
bili”, lotuși pers mg î|e s: - 
le rămân texpre.ii inteje tua 
luliii rus, ipltodusl jaf op o ii 
sale, cucerit de 'dorința d{i 
fi folositor poporului s'ifu, 
penlri- ca iodată| cu evoluț a 
talentului scriitorului, eroii 
prozei sale să devină oame i 
de acțiune ca în iiomane e , In 
ajun o ,Parii ți și copiii*.

Scrisul lui Turglienev a 
fost cunoscut și apie at în 
lumea întreagă ^eitii manie 
ra sa literara resimțindtiose 
de un liris'm' personal de o 
nespusă gingășie, redând con 
clipa spirituala a crealorulul $1 
impunând prin pecas a nubil 
cului de o anume condiție o ! 
ciafă.

Pentrucă ’iterati ra sa, 
dc- i an ” țipând prin î nr - 
derea scriitorului în viitorul 
strălhicit aț patricii sale, 
rSmâne depășiLa conditiuni’e no- 
ui de viață din ftatul so ia 
list de (astăzi pu’sând de mim 
ca pțină ide creaț e, a m'osferă 
caracteiizată prin ’r-espe tul 
tot il al demnități omului și 
libertății țui reaHtate pe care 
Turglienev n’a puful-o h inul 
în ampțpsarea (de astăzi dăru 
tă popoarelor sovietice de ori- 
mul (stat socialist al lumii.

Dispărut.
Badu I.Sctavian dlu Vlitres 

Hunedoara roagă pe cei care 
știu unde te găsește un bou 
pierdut pe muntele Comarnic), 
cu semnalmentele : capul a b, 
coarne răsucite rasă zimental 
de 8 ani să anunțe redacția 
ziarului sau adresa din Vinerea

AVIZ
Direcțiunea Școaiei Nor

male de Băieți Deva aduce 
la cunoștința celor intere
sați, că face Înscrieri, 
atât la Gimnaziul 
Unic cât și In celelalte clase 
până la deschiderea cursu
rilor, care se vor anunța 
la timp. Avem locuri în 
toate clasele 1-VIII.

PRECIZARE
Primim spre publicare din 

par.ea biroului magistrăți de 
pe lângă Serviciul Economic 
de Control, următoarele:

In urma informațiilor gre
șite datțe de către biroul i o- 
stru, în numărul 38o pi |z aru 
lui dv. Ja articolul „Luplia 
împotriva speculei” a fost'lre 

cut ca saboteur al stabiliză
rii d. Colceriu Victor din'D do 
ra, în locul indivizilor Arcn 
Alexandru și Căceu Mar'a 
adevărații înfrac'ori ș: împo
triva cărora ^a deschis lațc- 
țiune publică.

Vă rugămi pe aieasă <ale 
sa faceți cuvenVa rectificare.

D (o it i in vinilor luate 
de ( >m indani ntul 'Unic 1 e 
guniKol anul ime^a s'au îi 
saniânțit și plactat si prafețe 
nun cu legume, menite a on 
siitui o iliran,i raai b mă ■ i 
mm sănătoasă pentru oame
nii muncii.

Reciolt i de legume este bu 
n.i iar (abili a via., a idal o 
sibililate tuturor, să se apro 
vizioneze <u e'.e pentru i nu 
]a preț (oficial,

Unele legume te pot păs 
ra și peste iama deși eu aie 
cari pierderi, altele însă t.li
hnesc conservate în’ ac vot 
scop Printre mijloacele dc

Cotele de grâu 
repartizate marilor economate 
și economateîor județene pe 
lunile Septemvrie și Octomvrie

In urma dispozițiunilor 
primite dele Ministerul In
dustriei șl Comerțului, Ofi
ciul Economic Județ:un a 
distribuit marilor eccnomate 
și e onOmatvlor județene 
cantitățile de grflu ce repre
zintă cotele pe lunile Sep 
le oi brie și Otombrlc a. c.

Economatul Soc. Pe'ro 
șanî, total 223 ooo kgr , Ofi
ciul de Apr> vizionate CFR. 
Petioștni 97oo kgc, Ofiriul 
de Aprovizin.ia/e CFR. Si- 
rneria 99ou kgr,, Oficiul de 
Aprovizionaie CFR. B'Dd 
2522 kgr., Cconomatul Soc. 
Mica 31.H5 kgr., Soc. Astra 
Orfiștie 4582 kgr., Metalunit 
Călan 18.710 kgr.. „Concor
dia Minerft- 56oo kgr , „Min- 
t>u,“ Sicăiâmb 15 846 kgr,, 
„S.A.R.** Lu eni 1F 665 kgr., 
CAM Deva 66 kgr., C. A. 
R. S. jud. Hunedoara 2240 
kgr,, C. A. P. S. Baru Mare 
520 kgr., C A P.S. Prtroșeni 
240 kgr., C. A. P. S Cugir 
3280 kgr., C A. P S Deva 
150 kgr., „Rata" Deva 320 
kgr., Economatul Fincțio 
nardor Pubi'i 19 2oo kgr., 
„Șantierele Generale** Sitne 
ria 7oo kgr., „Ardealul” 
Orăștie 320 kgr , Mănăsti
rea Franciscana Orăștie 200

COMUNICAT
Se.viciul Județe n de Ccn 

trol Economic educe la <uncș 
tința comercianți.or și îndu- 
striași.or din jud. iiunedoa 
ra că deși comunicătije și pu 
blicație făvute la iadij ș.î 
în ziare, au fost pie ise ’o- 
tuși ci 1 imit lî tș de facturi 
fără respectarea prevederilor 
deciziilor Mvn. Ind. șî Corner 
țului (date inecomp ecte, r.e 
timbrate, etc.) Deasen.enea 
declarațiije de stocuri nu se 
întocmesc pe formularele tip 
ce se găsesc la toate percep 
țiile fiscale. Nerespectarea în
tocmai a dispozițiunîlor le
gale privitoare Ia comunpă- 
iile cerule d-ef ’M I. C-, atrage 
anularea acestora, expunând 
pe com'ercianți ța sanc i ini e 
prevăzute în legea Nr. 351 dfn 
1945.

unse; v-ue la i d in lua t i- 
tuli.ror (țospodii e or e le con
servarea lor prin MS'arca la 
soite sau în mplo ul de pâi
ne.

Daca timpul u carii Ja soa 
u |.|luiii. .or u Ire, ut lu 

îndemâna goapo rinelor stă ce 
lalaj mijloc mult inai bun

uscarea legume or în ctij) 
turul de pâine.

Aieasta operațiune se fa 
<e după ce a fost sioasa ])ai 
nea din <uptor, sau se în 4 
zeșt • sjie ia| cuptorul [Ciitru 
acest scop. Da pa încălzire,, e 
scoate cenușa și ca rlaunii 
căci astfel legumele se mur

kgr, „Szekely** Orășlie llo 
kgr , Mixt muncitori și func 
țiorurl 2020 kgr., „Militar" 
Deva 512o kgr., Industria 
Ceramica Btru Mare 2o5o 
kțr., „Mineral a“ lluntdoara 
133o kgr., „Patria** Hune 
doa;a 49j kg-., „Socogzn" 
Bula de Criș 42oo kgr , „De- 
rubnu" Deva 92oo kgr. Di
recțiunea Silvică Lupeni 
59Io kgr., Fabrica de Che
restea Cugir 1363 kgr., In 
dustrie și Comerț Deva 326j 
kgr., „Oiăștio&ra** S. P. A. 
Orășt e loo kgr.. „Grănice
rul* Cugir 235o kgr., „Mixt 
Muncitoresc** Hunedoara 
73o kgr.

Eccnomatde de mai sus 
cunt rugate de urgență a 
trimite delegați la acest Ofi
ciu pentru a ridica formele 
ne esare. / Rusfitac.

SsR|=]Ot=iRi=]T
FOOT-BALL

Divizia NațlonalA A
Rezultatele etapei IlI-a
C oîanul—Darmata 2—0 
CFR. (T)-A.S.A. 7-1 
„U**—Unirea 4—0 
l.T.A—Libertatea 8—0 
F. C. Ploești—Jiul 3—2 
Dermngant—Firar 4—1
C S. Muncitoresc—Otelul 3—2 
JjventuE—C.F.R.(B) 3—2

Clasamentul

3. Ciocanul 5
4. Jrventus 5
5 F. C. Pioești 5
6 C. S. Muncitoresc 4
7. D.rmagant 4
8. Jiul 3
9. C. F. R. (8) 2

10. Universitatea 2
11. Deimata 2
12. Libertatea 2
13- A. S. A. 2
14 Ferar 1
15. Oțelul o
16. Unirea Tricolor 0

Citiți și răspândiți
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ua re st ți capata o ia 
neplatuta. •

Spre a inl.ituia a est nea
juns, legumele s« înt nd pe 
grătare fămte dm uiduri 
sau împletite din sa|tic a c 
se Introduc în cuptor într’un 
siiigUi lând sau suprapuse 
111 iot timpul uc<aiii,în eupti>c 
temperatura irebi-e meițUjU 
ta 11 im nivet |.;o ii .11 nepu 
tându- e lidic-i pe mas.ua <e 
legumele <usu â. Nu se p< 4 
usca în acela tmip inai n»u,te 
so.iiii de legume, deoare c 
unele conțin mai multa apa 
iar altele ma' puțină. Pe.’o 

Jt.-i parte, temperatura de ua 
care varia A deja un s >< la 
aitul După - c'atena dm cup
tor, legumele e r.ntiiid pe. 
mese npntru a se svânta apoi 
se ambal ază în săcu’a'/5 le 
cânepă sun de hârtie

Pe marginea
unei in'pative

— Urmare din pag, l-a

care a pornit ilegal a um 
două decenii și jumătate.

Deaceeaa, „Scânteia” nu e» 
ste numai ziarul comuniști 
lor; este ziarul întregului p« 
por muncilor din țira n. *4 
ră, este ziarul națiunii româ
ne.

•
La constituirea Aeo<iați«i 

Prietenilor Scânteii, din De 
va suntem siguri că ce \or 
alătura nu numai cititor»! 
,,Scântcji" ri rnasse larg»' da 
muncitori, țîrarri și lnte|e<ti'a 
li care văd în scrisul zilni-, 

lupta dusă de „Scânteia” 
pentru o viațjî mar buna, mai 
demnă pentru cei ce mun<esc, 
pentru consolidarea păcii ș» 
democrației, însăși exprima 
iei dorințelor lor.

Viitoarea etapă 
a Diviziei Naționale A. 
—La 7, 8 șl 10 Sept-m/rle—

Dermaia — C F R. (B )
fav. C.F.R. (B) 

C.S.M. Mediaș — J iveotus 
fav. Jjvenius

Ferar — Oțețul 
fav. Ferar

Jiul—Dsrițagaot «
fav. J ul

Libertatea — F. C. Ploejti 
matih nul

Ualrea Tr. — I. T. A. 
fav. I T. A.

A. S, A. — Universitatea 
fav. A. S. A.

Ciocanul — C. F. R. (T.) 
nSitch rul

Divizia Națională B.
rezultatele tecii fiice

Seria III.
Minerul - Locomotiva 6:6 (2;0)
Mica — U. F. H. 1:0 (0.0)

Seria IV a
C S. AnlnoaBa-CFR Tg. Mureș 5» 
Crlșana CFR-CFR Simerla 2.0

mas.ua
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Nouile cartele cu puncte
Ce articole se pot cumpăra pe puncte — Bonurile de în- 
călfâminte — Cum funcționează sistemul „punctelor"

După cum' |a,m anunțat în 
■tarul nostru, nouile cartele 
•u „puncte” pctnftru fimbra- 
•anrinte iși încălțăminte vor 
fi 'di tribuite Ituturor s lania- 
ților din întreaga țari și imMm 
bi ilor de 'ftfmi ie cu îm epere 
«teii io St‘pd|ejn|brici /a.

Cartelele Isunt fck tiei felii 
rit: A.-B. de culoare violetă 
pentru muncitorii subterani și 
pentru cei ie premie iză munci 
grele ; C. Idîe culoare no,ie p;. 
muncitorii ©bfșnuiți 'și func
ționari ; D. cl‘C) culoare a ba- 
etra pentru (incrnbrii de fa
milie ai p a Ur âților.

■Pe .prima ipagifla) a be.ărei 
•arte e sunt jmenț o :ate; iatei 
goria salaria ulm, numiaruf de 
puncte, ndmeie și 'proi.ume/e 
posesorului, întreprinderea 
din «atre fa-.© parte, e c.. <

i. Ce gemeni, sunt ân di ale 
arlwole.e ce pot fi procura e 
cu o ca/rteia iar în dreptul fie 
cAruia piud s<>l »i nmnarui de 
puncte ce trebuesc /Jate La[ 
fiecare cumpărătură. la felul 
acesia (Salariatul are posibi
litatea de a vcr,ii a în lori e 
moment numărul (d_ (punct© 
|ce 1 ș’au reținut pentru imar 
fa citm'pirață. I i

Pagina doua [este destinata 
înregistrări^ tu.unor, produse
lor cump m te Cle salariatul 
respectiv și numpirul /puncte
lor reținute Areast-' 'înregi
strare va >i făcută de ‘că.re 
magazinul care face Vânzarea.

Prin accede înregistrară se 
ui mărește exercit uj^a unui 
prim contrbl asupra maga
zine.o. de ’desfacene Numă
rul de puițcte rcțîiute și în
registrate vor tișebiX Și coi 
respunda ieilmjente șj canti 
tații și Ifelu de marfa cumpă 
rata. Orice reclaimație i împo
triva magazinului, va putea 
fi astfel dovedita.

Pagina tiea a cartelei con 
ține bonuri inumenot t- cu [ 
(egal cu iun puncct) 2 (dcua 
puncte) 5 (cincci puncte 13' 
(zece puncte) care totalizat© 
dau num irul (de puncte diei 
care beneficiază pos'esiorui ' 
carte'e;, r Șperiiv 119 țmndld 
pentru m'unca șubieranja și 
grea, 96 pentru munca obiș
nuită și fun.țio.iari, și 74 pen 
tru membrii de îam lie.

In August 1947

157.296 tone 
cărbuni în 
Valea Jiului

Producția de cărbune în 
Valea Jiului s’a ridicat în lu» 
na lAugusIt [a 157.226 tonei 
fiind cu 3o.ooo tone mai mai 
re ca în August anul trecut

Suplimente pentru 
ech'pament

Cartela 'A.B. (subterani și 
grei) deosebit rip oe(eji.i!;te|, 
m'ai are (2 bonuri: u .ul pen 
tru doc idoo puncte) și tunul 
pentru fineții k2o puncte) to
talizând astfel (239 puncte.

Bonurile de încălță 
minte

Toate cartelc-Ie jau câte un 
bon de încăjlțaim/intle iar car 
tcle A.-B. plus I3’O|OI gr. 
talpă și C. loo gr. talpa. Pe 
bonul de încălțimint© din 
cartela O șe va putea cum
pără numai da iă vor fi 'dis 
ponibilit ți,. |

To' în pagina trea mai 
sunt tonuri cu literele: (A. ,B. 
C , D. etcc.. |

Aceste bonuri 'simit destina 
te unor distribuiri eventuale, 
peste numărul de Iun.te fixa 
te și ta;© vor fi anunțate la 
timpul lor.

O ajtă taiacferisticăi a ace
stor cartejle este mețițiunea 
făcută pe prima pagină, p in 
care se perm'ite folosire,a bo
nurilor de (către! toți membrii 
familiei în cernim.

Această înlesnire permit^ 
cumpărarea unui proaus, pen 
tru care punctele unei singuifâ 
cartele nu șunt suficiente.

Distribuirea cartelelor se 
va face tuturior salariațijbr, 
fie că lucrează în mediul ur 
ban sau rural.

După cum; suntem1 1 nor 
nnțișe vor distribui ca/țcie.e 
zonținând ap oxmiativ 3oo mi 
Loane puncte.

Ce articole se pot 
cumpăra pe „puncte®

Pe cartela cu puncte se vor 
distribm mărfuri dirijate, cu 
care în trecut salariați; e au 
aprovizionați prin e.onomate 
De astă dată 'distribuirea se 
va face prin 'magazine de i’e: 
facere, fo'osindu-se magazine, 
le comerciale existente.

AraAa pentru modifica- 
bwg“O rea și complecta- 
rea umor dlspozitiuni din legea 
asupra sindicatelor profesionale

Monitorul Oficial Nr. 200 
din 3 Sept. a. c. publică legea 
pentru modificarea fi complec- 
tirea unor dispozlțiuni din le
gea aiupra sindicatelor profe
sionale.

Prla tnua lege se stabile gte 
că vor putea purta denumirea 
de sindicate profesionale, numai 
organizațiunlleprofesonale con
stituite de salariați sau sslmi- 
lații lor. Sindicatele profesionale 
constituite de alte persoane de
cât cele arătate în această le-

Cum funcționează 
sistemul „punctelor"
Pentru a șe( (obține unul 

din ateste articole, salariatul 
va trebui șlai dea un număr 
de ,,puncte” — adică bonuri 
dm cartelă de pi.dă: 8 puneftei 
pentru un metru de amft.jcă; 
12 pentru un 'metru de zțjfir; 
4 pentru o peieche de ciorapi, 
2 pentru un 'miosor de ați, 
etc..

Cine vrea de exemplu sa 
cumpere 3 ;metri ce americțj. 
trebue sa dei. 24 „puncte” 
(3x8): cine /vrea 2 perfidii 
ciorapi trebue șă dea 8 punct» 
(2X4) etc.. | ; '

Un mtuivitor ce prestează 
munca obișnuită de pifc|ă, poa 
te cumpăra p3 cartela lui: 
lo metri americă (8o puncte) 
și 3 mosoare ață (6 pun te); 
după această însă ;nu mai poa 
te cumpără altceva, fiindcă a 
epuizat ,,punctele” la ca i© are 
drept.

Dar, printr’o ,chibzuit^ îm
părțire a punctelor el1 pi a- 
te cumpăra tot felul de |art.- 
cole, ca: 6 'metri americă (48 
puncte), 3 perechi ciorapi (12 
puncte) și îi m'ri rămân 28 
puncte pe care le poate <olos; 
pentru altje cumpărături. In 
plus, are dreptul sa foloseas 
că,și ccarte'a soției și a e co 
piiior, dii^ă trebuință.

Deci fiecare salariat își poa 
te face astfel roc,cot©a'a ca, 
în cele trei luni până li fine 
le anului, șa-și poată cumpă
ra treptat <ele de trebuință.

Cumpărăturile se vor 
face la magazinele 

particulare
Precizam1 însă <ă .puncte 

le” din cartela se 'dau numaî 
pentru artic 4ele dirija e ară. 
tate mai sus și numa la ma
gazinele particu’are care vor 
avea spre distribuire lastfefl 
de produse.

In afară de articolele diri 
jate vor mai exiș.a pe piața 
mărfuri libere care vor putea 
fi cumpărate fără cartele, ad 
fel încât, în cazul când cine
va își epuizează. „punjct©!© ’ 
dii» cartelă, el îri ppate corn' 
pleta trebuințele /ușor 

ge își schimbă dedrtpt dtnu- 
mlrea fa asociații profesionale 

Sunt exceptați dela această 
lege sindicatele profesionale 
constituite de artiști, pictori, 
sculptori, scriitori șl ziariști, 
care sub acest raport sunt asi
milați cu salariații.

Organele Ministerului Muncii 
și ale Ministerului Justiției sunt 
chemate să se pronunțe asupra 
înscrierii sindicatelor în regis
trul de persoane juridice.

Ori ce abatere dela această 
lege va fi sancționată.

Alarmist $i provocator
PETROȘENl. -Lo oteiicn 

tul debocat Zgorbuna Vasile, 
își făcuse o >n Jeletcicire dî'n 
svonurile alarmiste pe care 
le lansa în rânndurile [țăra
nilor, veniți cu diferite pro
duse de vânzare, în piața o- 
rașului I’etroșeni.

intr’una d.n (zilele trecute 
susnumitul a fost văzut Ide 
un tovarăș, pe când lin uraja 
un vânzător de struguri, Ș<a- 
și vândă marfa ,cu isup/a- 
preț.

Luat de guler de tov. Sk'ol 
nic din biriouj P„ R. Io( 
cal, plarmLtuI a fost dus cu 
,,alai” Ia poliție pentru ia da

Pentru stăvilirea furturilor de aur 

Se va înființa un corp special de 
control la minele aurifere

In curând jste va aduc© în 
discuția cameiei proiectul c'e 
lege care modificqă une e dis 
pozițiuni din legei privitoare 
|a controlul producției, pre
lucrării și circulației me ațe
lor prețioase.

Noul proect precizează că:
1) Banca Naț onală. a l omâ 

niei va cump, ra n.e ale e pre 
țioase ca mandatara 'a Sia u- 
lui.

2) Se va/ înființa un. corp, 
special de control al (pers > 
naiului pe lângă f.ecare în
treprindere aurifera';

3) Se rvtaj creia un fond 
special denumit al ,,P|01ițfc|i 
Aurului” pentru susținerea 
cheltuelijor necesare cu con

Aspra condamnare V 
a unui gozar

Tribunalul Deva — Secț a 
l-a — a icorjdamta1 în ziua de 
3 Sept. a. c., pe /cunoscutul 
oontrabandist'Șerban loan, la 
doi ni închisoare, vși una 
mie Iei stabilizați ațne'ndjăi 
dispunânnd în acelaș lim'p 
confiscarea canntității de 4fic» 
gram© aur ars, afla'jă la incul 
pat. Sentinnța mâi prevede 
aplicarda unui ,s©.ch©stru pe

Biata Sindicală 
informează despre 
cele mai importan
te evenimente din 
lumea muncitoreas
că dela noi și de 
peste hotare. * 

socoteala de aceste ,,încura
jări” benevole.

In aceasta situație Zgor- 
buna va avea timp de rellee 
ție dacă strugurii au fost i f 
tini pau scumpi.

Fapta comuniștilor din P« 
troșeni, va trebui urmată' d«| 
toți cetățenii cinstiți Speculan
ții și sabotorii stabilizurii lrn«i 
netare, ră|spânditorii d© sva- 
nuri alarmiste trebuise cie- 
mascați și predați autoritatf- 
ior.

Numai a;a vom pute#, ap^s 
ra stabilizarea. Numai « • 
vom' putea mențin© (și întă

rii puterea de cumparaTfo • 
salariilor.

trolul și urmărirea produc
ției și circulației metalelor |?.g 
țioașq; , ti;

4) Se va reglementa felul 
ci m se va face lichidarea de 
către B.Ni-R a metalelor pre
țioase confiscate pentru Stat;

5) Se va san țona furtul 
de aur și 'din miri© și dijf 
instalațiunile de prelucrare șf 
. afinare.

6) Se va putea cere dft 
eâ(rc B.N.R, — prm derogare 
dela Codul de procedura pe 
nafi — revizuirea proceselor 
privitoare Ia furturile de nur. 
atunci când apar element© 
ncui descoperite după jade- 
carea procesului în fond, ț 

averea sia imobilă și îniobiLa 
pentru asigurarea achitării sJU 
mei de 1.683.2oo lei stabili- 
lizați ce trebue sJo plătească 
Băncii Naționale a României.

Amintim cu această^ ocazie 
că soția acestui contrabandist 
a cumpărat p vila în VDeva, 
dela fostul candidat bratienist 
dr. jDros, cu sum|i de 228 
milioane lei, tari proveneau 
dpiugur din „aspra și no
bila muncaf' a soțuliti ei.

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regina Mafia Nr. 5 

Telefon 252. 
ADMINISTRAȚIA 

ta Palatul Prefecturii 
(Imprimeria județului)
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Delegația guvernului român 

a vizitat
Primăria orsjMluf Praga

VRACjA, 5 (Radia). Dupri 
întervederci pe tape a avuția 
«u praședintelto consiliului ce 
Mtai>iri cehoslovac, (Clement 
Gottwald, delegaț a guverna

Vizita făcută d lui Dr. Beneș, președintele 
republicii rehoslovace

F» pi vizita făcut! la Prl- 
mfirla orașului Prag* dekgsțla 
română a făcut o vl« fă d-lui 
* . Bîneș președintele republi

Dineu dat de președintele Consiliului de Miniștri cehoslovac 
Clement Gottwald în cinstea delegației române

FRAGA, 5 (Radio) Dalegația 
guvernamentală română aflată 
Io vizită Ia Cehjslovacia, a

In Gietia colibantarli $| fasciștii 
sunt eliberați, în timp ce lup
tătorii democrat! l e iau locul 
Femeile din Grecia cer femeilor din toată lumea 

să le susțină in lupta lor de eliberare

BUCUREȘTI, 4. (Radio), 
ftânir’un apețl femeile din 
Qnecia oer femeilor di.i State 
k Unite și iAngsi, precum; 
ți femleijor Ș'in toate părțile; 
lumii să susți iă lupta lor de 
eliberare din jugul în care au 
fast Împinse de către guver 
»h! T aldaris.

Adresandu.se femeilor a-

30 DE DELEGAȚI 
reprezentând diverse țări din 
Europa vor participa la a 

800-a aniversare a Moscovei
MOSCOVA, 5 (Radio).-- 

In vederea marilor serbări 
•are se vor jine cu prilejul 
aniversării a 8oo am dela 
tatemcie.ea Moscovei, și-au 
anunțat sosirea la Mosqova 
V> deleg ții, repi edentând ai- 
verae țarii ci.i Europa.

Pierderile suferite 
de armata monar- 
ho-fascistă greacă
• Postul de radio al arma

telor popnlare grecești am nță 
că dela 26 Iulie pâDă 'a sfâr
șitul iul Auguit, a-matele fas
ciste au pierdut 728 morii, 393 
ilnlți și 94 prizonieri. 

mentala nomâtUi, condus* de 
d. Dr. Dctru (iiloza, a făicUt o 
vizita Piimtuiei C'apîtaluî Ce 
luoslovajcief. Cu acest prilej] 
premierul rjornân a •ținut o 

cii cehoslovace'
Ia cursul șederii 6»le la Pra 

ga delegația româna a avut în
trevederi Cu premierul Ceho- 

vizitat erl împrejurimile ora
șului Prag*. După excursie 
delegața a participat la un 

mericane, apelul scrie: \Dlo 
larii vo,t ii nu pe parvin l 
sub formă) de lapte, grâne 
sau alimente, ci !sub forme ‘dMj 
arme.

In încheiere apelul arată 
că în Grecia, aolăboratorfi 
și fasciștii sunt eliberaț’, în 
timp ce luptătorii demo Ta
ți le iau locul, o

Până acum au sosit la 
Moscoya delegație Ceho-lo 
vaciei, Ungariei, Jugosla tei 
.și Turciei.

Dr, Paiis se anunță <ă gu 
veroul Franței a intre p> ins noul 
iotenvcnțli pe lângă g ivernui 
soviete, pentru a vedea dacă 
Uuluma Sovietică ar putea li
vra grâne Fianțel.

ROMA, 5 — Podul de ra
dio al armatei democrate gre
cești anunță cA fjrțeie de par
tizani au sdrcblt un mate de
tașament al armatei făsciato- 
monarh ste, 1 n apropiere de 
Floteua,

Guvernul J goalav a dtpas 

scurta cuvântare.
Dup,a<ateas a, delegata r - 

mână s’a deplasat la M'ormlân 
tul Enoului Ne unoscut, unde 
a depus O oonoană de fl ari.

alovac’ei Clement Gottwald 
J.-an Mas3r k ministru de ex
terne șl Ci înentls subsecretar 
de Stat la Externe.

dineu dat de președintele Con
siliului de Miniștri cehoslovac 
Clement Gottwald,

La dineu eu participat cele 
mai da seamă patsoualitfiți ale 
vieții publice din C» hnslovacia 
In frunte cu membri guvernului 
șl corpului diplomatic

Greva 
salarlaților 
P. T. T. din re- 
giunea parisiană
• PARIS, 5 (Radio) — Po

trivit dispozițiunilor date de 
organele sindicale, sdarlații 
P.T.T. din regiunea parisiană 
vor luceta lucrul începând de 
azi la orele 16

6 ciemish din
guvernul turc

Poirlv't comunicatelor 
dute, 6 m rvștri au dami- 
sionai dia guvernul turc. 
Iitrc ac știa sunt m nis
trul apâ<ă II, ministrul 
muncit $i ministrul ccc- 
nome1.

la ambasada Franței irstru- 
mentele de ratificare a Tra
tatului de Pace cu Italia.

LONDRA, 4 (Radio). — Se 
anuDță că numărul muncitorilor 
(are au declarat grevă în mi
sele de cărbuni dia York-htre 
cuprinde act m peste 50.000 
oameni

In-47 mine lucrul a încetat 
se o’(J? complect.

V ! T R I N £ L £
(IJrmyrr din psgtr-a 1 _)

Semne f ra putință d|e în
doială ale nud i-ioui iconșjiîi 
țe cetățenești, pe care pețiu 
ne i de enruiaț e im ia! î și <1 - 
săvârșită 'de clasa mim itoru 
re conduși de P rțfdul ( -o- 
munist, a creiat-o n -aiul 
nr; sselor larg, u riitar e 
Angajamentul luat de mai se 

de a menține prețurile fi- a 
le, nu trebue î să s e op- 
i e iscă ai. -'.

Mai sunt (na ții ne are 
sub pretextul /ecal ul rii pie 
țarilor Operațiune caic 
trebuia ;ă fie terminata —■ e- 
viti să pună î 1 c nsum ro 
dusei'1 pentru n î îtârzia 
Schimbul și JOitlnt> ci a casta 
înviorarea [ eții, ■'in er and 
prin aces e proc de să cee 
ze neîncredere fn mo eta 
și nemluflțumiri (în public.

Unii < Qmtr i nți ‘î ner 
sustragă iruirfurițe tiu r.ui 
tul normai, do «Ir-le îi s o

75'1» reducere C. F. wt. 
pentru comercianți și m cii producători 

caic aprovizionează piețele
direcțiunea generali C. 

E. ;R., a luat m^s^ri pent U 
înlesnirea aprovizionării ora
șelor.

In acest *ux>p, cu începeie 
dcii 7 Sep- la 3 > Uct. a. 'c. 
se vor acorda io seric ce a 
vantagii 'Omercianțibr și ini 
cil>r producători care apro 
provizionează princ țj le.e o 
raș din țară printre ‘ a-e sunt 
și: D°va, ^iTa^'Uiia (•’etr> 
șani, iLupeni, Brad, Hunedoa 
ra. ’ I

înlesnirile constă în urmi 
tioa rejet:

La toate trenurile de per 
soana care at-ng oraș țe t-i 
centrele die mai sus si, pe oi 
rază de cel muțt Lo km. te 
va găsi în a.ana de vag-nul 
de bagaje al trenu-ilor un 
al doilea vagon special pen. 
tru transportul a'.imRikte.or 
destinate a fi oesiacute în |o 
rașele de mai sus.

Acest vagon va purta pc 
'ti inscripția- „vagon pentru 
transportul alimente or”.

In acest vagon nu se pot 
traaispor a decât aliment|e, în 
oondițiunil tarifa e apăcate 
transportur jTr de mesagerii.

Alimentele restricționat^

LONDRA, 5 — Guve rn- 
britari c etk îndeapiorpt îuu 
grlj rat du rmpiia ra p care 
a luat-o g eva minerilor uda 
minele de ăibuni.

LOND'A 5 — D 
R vio a nb'inltt cu 
cong teului tenii ii It I 
UDion-urilor, că A glia 
n-și tuslmt > h ubrul 
mc are nivuie de tcinomil 
ifiiosse.

MOSCOVA, 5 La tongre 
Sul i o mliu m TrJdfc-Uiiii t u- 
il'Gr trgkzs s’a cerut rt du
cerea forțelor a-»‘te tr<g>czc 
la efectivul din 1939. 

E’’K st 
P kjel 
Trad
per trn 
ccor o

piui spe ufative, pu 
intenții 'de /i 1 -vi 11 /auf hm 
bi.iz.it ,i ș-riu ia- ca,- a îi ii- 
tercselc pw'or ynul'ji (eutzn 
car gu\ rnul f 'des. ai <t 
a-.casti ri-formji f| aline de 
denii Kiatica.

Vig .e ț tut ro. ctt ,cmi 
lo ■ oonșuenț , 'trebic s.i ic 
iac.orul deprm'a importa:.^* 
care, \eni m< spriji-ui ■ ii 
io organe 'le lOir.rd goii® 
mic’dela căror tui nți ma 
ssele iau avut putințla st *e 
uonvLigă, t>ă impiedi e pic < 
toți acei cărei iar înc .n a aa 
stea în caîeta refa erii oua 
mice a țârii reclamați de l-u 
n i t irea î 1 v it >r a |> șa - 
iu ui muncitor.

Pe acest drum simtens în
credințați ca ioni1 î tâlni u- 
nanimVatea io șticnii a u - 
t.țenilo- interes iți î i pn»..e- 
șirei Șirii lor pentru un vii- 
to • (de p' de și p r -greș,

M Mi li.

prin Ueciziunile Mini tcitaUii 
de Industrie și Gome ț vor 
fi admire la transport în cu» 
ceste ivag<a e inumui dacfc 
producătorii \or prezenta au 
torizațiile ceru e prin uisșpo 
zițiuiiiL- ace tui M ni ster, 
• um v r călători pe 
C. F. R însoțitorii măr
fii H <>

Predătolrii Sau peruca.ia ip 
sărcinafcă de aceștia și care 
ar do i sa însoț a»că ferso' 
n?l a este tiansp rti ri de eli 
mr.mte pot cumpăra pe d^tan 
ta până la maximum l:o km. 
și numai cu destinația la u 
nul din orașele sus a.a.Ldc( 
7o la suta îedace.e.

Acest b ILk i se va leibera 
numai coptia prezeutari re 
cipiseî de mesagerii.

Recipisa ide mesagerii va 
servi cal -torului în tren drept 
kgidrnație .pe baza careia t 
un b,Lt de dus cl. 117—a cu 
s’a acordat reducerea de 76 
la sută.

Ca însoțitor nu poate caja^ 
tori cu reducere decât o a-n- 
gură persoană: expediator. | 
destinatarul sau perso na Li« 
sărcinatâ cu însoțirea și epe 
cificată în recipka ce mesage 
rii așa cum s’a arătat mai sus.

Aceeași reducere șf în a e 
leaș oondițiuni se aplică jșî 
însoț to.ilo- vagoanelor cerni 
pl cte cu alimente ce se tran 
sportă cu trenur h de m*rfă 
și care pot lua locî n va^p 
nul încărcat cu alimente, ■ n 
în vagonul de serviciu ed 
trenul ii de marfă.
Rfd cere de 25 la su'ă 
la cilă »‘ i» pe C. F R 

începând dela 7 Sept a.
c., până Ii 15 Oct- ă- c., -in
clusiv, C.F.R. aoordă o re
ducere generală ceg?5 la 
tă din taxele tarifului VQ 
nur|>r Ide persoana la ioaâli 
clamele. .*

faufttancfci J*S?MzWfr«®ndxwa 739—* *47.
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