
1
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MUNCA VOLUNTARA!
Ape Iu’ cotmitetul.il jn'd țean 

Hunedoara [al U. T. M. pCnțru 
constituirea în ora,,ui nostru 
a urnei brigăzi de munca vo 
hmtaia închinata reconstrucției 
vine hi îndep.ineasc.i un de.l 
Jurat al tineretului dOrnie stil 
•ontribue pfiii muncă constructl 
vă fa propășirea țării [ enfrrt 
Kti viitor mai bun și cât d< 
•urând, al întregului popor.

Rtvi imentul produs ii via 
V [sociala de eonii,iile noul 
•na te de o stal iliz n e mk>n# 
tari democratică, eianuț inșii 
Mvțit cu care masse.e largi'po 
pulare și-au luat angajamentul 
«ti prin muncă încordată pen 
tril Imărirea pr îd'ucțt i, curnpă 
lire și vigilența, vor păstra și 
intui toate cuceririle câștiga*»  
prin dârzenfi șl unitatea clasei 
muncitoare mo' flțâiid întiteg 
» >pOruf Jn a cți inea 
»e a guvern U> său, f 
aii desigur climatul ifnel T 
gi ncțiinl de utipza-« a tyturor 
energiilor în direct a re< onstfUd 
# i stimulând totodată întrece 
rle patrfdlce în munca.

Pe întrte gcuprinsul țării, 
■miile biigăzl de reconstrucții 
•le <in<ne uli i’mluniirt :r sunt cte 
vadă cea mal grăitoare n elonn- 
fcii cu care acfcasiă idete, * fosfj' 
tasușfta de un număr, împte io 
■ani Ide tineri, vădiid desigur 
unitatea ți avânt il gl .erOs perl 
fru cauza poporului, care for 
mtaza [mândria f iere ugf no- 
ptru imunciltoresc.

Folosind iexpC;iența bogată 
a brigăzilor care au făcut cin 
sie întiegului p por în JugOs 
fana, Jucrând aEi rl de ti e- 
ri bulgari, magi tari, danezi, 
Iranccezi șl suedezi, la recon-. 
sirucția acestei' țări, fiind de 
•larate „udarna”, ca briga 
„Ștefan Plavăț” „Nicolae

* ,
Băl 

•eseu” sau altele, tineretul de- 
vean, viddnic de încrederea p*  
•are populația o are în p*oel  
bili ățile și devotamentul său 
pentru cauza reconstrucții 1 >a 
răspunde, fără îndoială apelu
lui oonducăto Ior U.T.M.-uIm*  
îrcadrându-se în nova brtgada, 
și [pPrrind neîntârziat la mun 
c’, pțnfru vindecarea rănflor 
războinici, pentru bună starSa 
viitoare.

îndreptățind încrederea p- 
eare tov. Gh. Gheorgluiuj-D|ej 
i.n arătaJuo în cuvl tel« ros*i  e 
la poslu ile noastre de rado, 
Jupă care: „Tineretul cu aw 
vântul tare îi-"este prioprlz

I*  CADOUL A. O- L. U. S ul •»

Populația Devei a sărbătorit 
OCTOC£^TENARUL MOSCOVEI

Deva, a sărbUorit rumir.Lă 
7 Sepl. a c, 8oo tani Cela îi.te 
mee.ei Motc'jvd, prii tr un 
■aeeting Organizat i e Ascci ț a 
pentru Strângerea leg t ri • r 
eu U. R. S- S. ARLl S, in sa 
la de fe'stivit ți a asociației.

A participat un numeros pu 
blio precum' și ț^îi autoridț- 
lor civi'e ți mutare în frm te 
eu d. dr. loan Priscornic, pre 
fectul județu'ui Tiur.eâ ara și 
d. colonel Uctavian Riuți, oo 
mandantul girnioanei.

Aieetingul a fost descl 13 de 
către d. cop Octavian Răuță, 
viceprețedi t ie fi/ale Cie| a, 
după care fanfara Reg . 3 $ITan! 
smisiuai a îr.tanat Imnurile ro 
jnân și sovietic.

Luând cuvântul d. Adrian 
Be ie, sec.etarul general al fi- 
liapei 'ARLUS într'o scurtă a 
locuțiune a ar t t adânca sem' i 
ncaȚie a sărbătoriră de rstăzi 

ste Chemat, prin munca \oluri] 
tara să aduca un ap rt Însem
nat la acțiunea i'e re a e e ', 
însu,ri;du-,i t ce sti sar n , ti 
nete ul va păși într'o (’esavâr 
sita ui î ate pe acest singur 
drum ăl propășirii ccom mie a 
țării, însuflețind lupta întrecu 
lui popor pentru desvoltarea 
democrației noastre populare,

M. Mlh.

Noul regim de aprovizionare a populației 
Porumbul, cartofii, brânzeturile, mezelurile 
ouăle șl mălaiul au fost lăsate libere la vân

zare, cumpărare șl transport

I
bk-

cru-

de
I

Tov. Teoliarî Georgescu mi
nistrul afaceri,or interne ți Ion 
G. Mauier ministrul subsecretar 
de stat la industrie și comterț 
au dat următoarea deciziurie 
privind regimul circulației anu
mitor produse agricole:

Ari 1. — Sunt libeie la vân
zare, cumpărare, transport ți 
consum tcaie produsele aliniei:- 
tare, cil ..excepția celor not.te 
mai 'jte'R cșre rămân dirijate în 
oonformftate teu normele legale 
in vigoare:

a) Grâu; secară; orz; orzo i 
ca și ovăz;

b) Pâine,a și făi'.ia din ce. ea 
lele dela pct. a;

c) 'Pactele făinoase și 
cuiții

d) Gii;ul, arpacașul și . 
pele fabricate din cereale;

e) Zahărul;
f) 'Marmeladă și pa^te'e 

fructe produse 1n fibrici;
g) Sefmințele de floaiea soa» 

iclui și de raplță;
h) Uleiul din floarea soare 

lui și de rapiță;
i) 'Bovinele ți porcine e de 

măcelărie;
j) Carnea de bovine și porci

ne;
k) Peștele Iproappfit ci sf> 

rat cu excepțiunea sturionilor 
și icrelor de orice fel;

l) Conservele de legume, car 
ne, pește în cutii de tafrli;

m') Untul presat prodiS în 
înstalațiunile mecanice.

Art. 2. — Sunt deastentenea 
libere ia vânzare, cumpărare și 
transport toate cantîtbti e pro 
duse p.'iment re provenTe d rt 
cotele ’ibe-e sfabili'e Mini
sterul Industriei și Cp-mierțulni

când 'Moscova, Capitala primul 
lui Stat Soc a ist din I m'e îm[ 
nește 8 eu e de ani de exist» î 
ță. i

- România, — a țpus d-sa 
— piiveș.e cu adm rație mărite 
realizări ale Moscovei făcute în 
folosul- [oamenilor muncii.

A urmai apoi' o bine d'ocu 
mentată confe.ință asupra Mo
scovei, ținută de d. prin -pro
curor Ioan Ivănfci.

Vorbitorul dup,a ce face o 
incursiune (în domeniul isteriei 
Moscovei, dela prime e ei în 
ceputuri, accentuând asupra e« 
pocitor ei ce înflorire și’ ’dt 
decăde e, ajungmd la perioedi 
de uriașe , ea.izări c’in epcca 
sovietică ,a spus piintre aîtee:

La 12 Mar'ie 1017, Lenin strâ 
muta Cap’i a a tinerei renubfcil 
sovietice la MosJova. Aci mi
șcarea Irevoluționară trăe-te 
din pjn, făU îid ce;6 mai revo

OHGflN UD P. C. fi. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
12 Septembrie 1944

la produsele di ijate prevăzu
te la art. 1 Win p.ezenta cecizju 
ne cu excepțiiinea grajului, -.er 
care: șt făinurilor, care nu vor 
putea fi cum'pâra.e ți transfț r 
tate decât în wnlormiWt cu 
dispozițiunile de mat jos:

Locutoiii din comunele rura 
le vor putea cuințî.ira cti cota 
liberă și tranis'p teta cantitpțilfe 
de grâu și siecară de care atu 
nevoe pentiu însămânța e, [• 
baza unui certific t al Camerei 
Agricole isau Otoluhii Agricoli 
de cape aparțin.

Muncitorii agriroli cari au 
fost plătiți în grâu țî secară, 
vor putea tiaisporti aceste <ăn 
tități de grâu și st cară ie ba

Un trădător al ideii democrate
Excluderea primpreședintelui Tribunalului Devax 

Dr. Aure! Oprean din organizația ARLUS
Mai exiști ți azi lupi ida. i 

îmbracați în In ine de baie sau 
strecurat ^mișelește în sânul ti 
ncrii noastre demo.r ții, fie 

oentru a^i adcpejl 
un trecut păta1, fie pentr t a-;« 
„aranja”, ianumite situații, fiJ 
ca age^ți ai reaccțiunii, pe-tru 
a-i slup ca mârș<ve ele teW.e 
de Wescompt )J're.

RâU 1 pe rând Tușă lupi suni 
descoperii ți '*1  t :ra'i, alung» 
ți.
Comitetul Județe» ?1 flafei 
ARLUS di» Deva, îi t u it la 
sediul rorgfBfzaței a a'Utt qfi 
rezolvat în 'ziua de 8 Sept. n.

luționare act' ci.i \fața târaru 
lui Stat. De aici pornesc diiec 
tiVele cai e mai târziu aveau șa 
rea i e e ce;e mai uri țe tran 
sformări, dela eleclri isare la 
rea'.i/arei uriașelor plan.ri cin 
cinale, care aveau să transfor 
mc 'Rusia dintr’un Stat înapo-' 
iat din punct de vede e indu
strial într’unul cu rea m i c'ies 
voltată industrie ți agricultură.

Anul .015, este unul din cei 
mai însemnați ani din viața Mo 
scovei, In ac«st an încep mari

(Conîlnusre In pag. 3-«>

NOUL P&ET 
al chibriSurHor

Comisariatul*  genenl al prețu
rilor a fixat noul p-eț al chibri
turilor la 5 lei cutia.

za ceitiii.alulti eliber t ce Pri. 
maiia comunei, în raza lareia 
au efectuat muncile

Pentru consumul gospodăriei 
proprii se poate cumrfua din 
cota liberă, transporți ți deți 
ne, fără nici o formali ate, 25 
kgr. grâu, secara sau făinuri in 
tegraL. pocoti e împreună.

Consuma tei ii individual, c'p 
mici;iați în munte pii ți comu. 
ne urbane, au dreptul să cuml- 
pere direct dela producători ți 
să transporte fără -nici o fermafe 
lifate: >

Un porc, pe care îl pol 
crește și tăia pentru gospodă
riile lor;

(Conlfnu re In pag. 2-u)

c. un caz de asemenea ratură, 
semnalat de măi n.u ți membri

Oportunistul
E vorba de fostul pre edini» 

al filia[ei ARLUS dr- uf Aurd 
Opreanu, prim pre edi tele Tri 
bunaiului Deva.

Camuflat în demberat, dr. 
Oprean nu urmriea prin acc» 
sta decâ să parvină. Și nu stf 
poate tăgădui, că n’a (reușit in 
parte. Ulciorul însă nu mer
ge de multe ori Ja apa.

Dușmanul
Uniunii Sovietice

Prin ca'omni odiloase, 
chemat șă fac ă lumină în c« 
lea legăturilor de prie eiie <,u 
marele jnoslru vecin din ‘est, 
propăvăduia du mani' lan a 
tă prLr nde de Hivlle impe
rialiste din apusul îndepjr a .

Silviu Pâduftanu

aceS

ContiDuare in pig. 3-»

Cot) itituiiea flS'j clatiei „Prietenii Scânteii
Id Deva

In nunțiul trecut al zi rutei 
nostru, ire.îm ocup t de fVu 
moașa iși lăudabi.a inițiativă lua 
ta de un grup de inteiectuali 
deveni, de a constitui la Deva 
Asoc'ațin „Prie euti Scânteii". 
Inițiativa, |odată proiîită a și 
fost 'dusă la îndeplinire.

Ședința de! constituire a ai ui 
loc într’un cadru festiv Dumi 
nică d. a. în st'la teatrului „.Pro 
greșul”. |

Dl. înaior Popovici ccmland. 
Legiunii de jand. Hunedoara 
de chtde șebinta în nume’e Co
mitetului de inița^ivă arătând 
rolul și importanța presei în 
viata României democrate.

Vorbitorul următor d. pritW

Sunt cunoscute aităzi tuturor, 
îrnprtjuriille in care la începutul 
lui August 1944, sul» puternica 
ofensivă sovietică, se pribujea 
frontul din Moldova, armatele ger
mane în retrrgere urmând să 
pustlească totul fn drumul lor. 
dejlăițuind ororile războiului de 
pe urma căru'a avea al sufere un 
popor In mare măsură ne vinovat.

A urmat ziua de 23 August 
când forțele democratice din In
terior in fruntea cărora a stat 
Partidul Comunist Român au do- 
boift clica iul Antonescu jl Ro
mânia a întors armele împotriva 
adevăraților el dușmani.

In asemenea împrejurări pro
blema armistițiului, deși grea, a 
fost fericit rezolvată la 12 Sep
tembrie 1944, mu (umilă mărlnl- 
mlel guvernului sovietic care tre- 
când peste pagubele enorme pri
cinuite de încălcările armatei lui 
Antonescu pe teritoriul URS.S. 
a dat posibilitate R< mâniei, să 
Iară din acest război cu Indepen
denta națională redobândită.

Statornicind existenta noastră 
ca stat suveran șl independent, 
consacrând reallplrea Ardealului 
de Nord, șl dând putința ca prin 
contribuția armatei noastre și prin 
jutfcle el să ne câștlgem dreptul 
de tara 1 b’.ă, sprijinul dat de 
guvernul sov etic ia încheierea 
icm silitului, consecvent la Con
ferința Păcii și de atunci mereu 
prezent în toa e momentele de 
restiiște ale țării noastre distinsă 
de r-itboi și de doi ani consecu
tivi d: secetă, deschide calea po
porului român spre reconstrucție 
și propașltes viitoare.

Poporul Intrig sărbătorește 
astăzi a tre a aniversare a sem
nării a>misticului SLb semnul sta
bilizării monetare, reformă reali
zată de guvern In cadrul propu
nerilor P. C. R. pentru refacerea 
economi ă a țărb, ptopuneri în
sușite de guvern șl sprijinite de

(Continuare tn p»g 3-1)

/\ 
procuror Ioan Ivănki a făcut ol 
scurt |aprivire asupra vieții țip 
luptei dusă de „Scân'ela" de-a 
lungul cejor mai bj.ne de două 
decenii și jumătate de apari (le 
din care peste douăzeci dei arii 
de ilegalitate.

Dela infii.ițJrea sa — a spui 
vorbitorul — „Scânteia.” a fost 
mereu în slujba poporului, luj 
ptând meînlriciat nentru trfunl 
ful adevăratei democrații.

„Scânteia” p demascat în 
continuu intențiile și propagau 
da reacțiunii de a provoc® răa 
boiul contra Uniunii Soviet! fi«

Și dând citire unui pa^®ciL» 
dintr’un (articol apărut în pr£

cotmitetul.il
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Noul regim de aprovizionare
(Urmare din pag. l-a)

— 6 kgr. carne pnaaapat)a 
provenite din t-iie.i.e lacute in 
■sediul rural.

Restaurantele t<‘ ). culuraje «i 
asinilate Jor se vor putea apuo 
viziona din cota liberă cu faină 
•itegrala și grăsimi e de care 
au nevoe pentru consuniUl cu 
rent nurniai din [ netele și târgu 
rile locale Este iutei zisă apro
vizionarea lor cu asemenea pro 
duse direct del*  doinii.» iul pro 
ducătorilor.

Comisia da prețuri a fixat

Noul mercurul al orașului Deva
Mar|i 9 Septembrie a. c. a avut 

loc la Primăria Deva, ședinfa Co
misiei pentru fixarea Mercurialu
lui *ib  președinta d-lul Adrian 
Popa, primarul orașului.

Au participat reprezentanții co- 
merclaoțiior, al consumatorilor 
precum și reprezentanții organi
zațiilor femenine democrate.

, Dl Popa Adrian primarul ora- 
șu'ul deschizând ședința arată că 
având în vedere caracterul pro
vizoriu al mercurialului de până 
acum este necesar a se lua 
în discuție problema majorării 
prețurilor la unele din ele — a- 
ceasta încurajând pe pred cători.

S’a trecut apoi la fixarea pre- 
țarllor al meritelor, majorândL-se 
acolo unde a fost necesar. Dăm 
mai jis prețuiile stabil te.

Legume șl zarzavaturi: Cartofi 
3 — 3,50, faso’.e uscată 7 — 8 lei 
kg., fasole verde țucără de Ar;d 
3—3,50 lei kg., ceapă uscată 
2,50—3 lei kg., usturoi 7—8 lei 
kg. morcovi, pătrunjel și păstâr- 
nac 2,50—3 lei kg., țtlină 3 du- 
câțl 3-3,50 lei; gulii, 0,40-0,50 
lei kg; ardei grași 1,70—2 lei kr; 
ardei iuți 1,70-2 lei kg. 
gogoșarl 3,50 — 4 lei kg; 
gele roșii 3—3,50 lei kg; 
gele vinele 1,80—2 lei kg; 
0,50—1 leu kg; varză
1—1,50 lei kg; conopidă 1,50-2 
lei bucata; do vie ci mari 0,25 0 50 
lei kg; castraveți 1,50—2 lei kg.

Fructe: Mere cal. l-a 4—5 lei 
kg; mere cal. 11-a 2—3 lei kg. 
mere cal. Ill-a 1,50—2 lei kg; 
Pere pergamute 5—6 lei kg; 
pete cal. Ii-a 3—4 lei kg; Prune 
3—4 lei kg; Piersice 5—6 lei I g; 
Nuci 5—6 iei kj; Pepeni verzi 
3—3,50 lei kg; Lubmlțe 1,50—2 
iei kg; Struguri 6—7 lei kg

Lapte șl derivate: Lapte dulce 
5—6 lei litru; lapte covăsit 6—7 
lei litru; Smântână 18—20 lei 
litru; Brânză dulce de vacă (zf- 
măchijă) 16—18 lei kg; Brânză 
sărată de vacă 18—20 lei kg; 
Caș du'ce de oaie 22—24 iei kg; 
Brânză telemea 30—34 lei kg; 
Brânză de putină 30—34 lei kg; 
Brânză de burduf 35—40 lei kg; 
Unt țărănesc 38—40 
presat 60-70 lei kg; 
lei bucata.

Păsări vil: Cocoș 
bucata; Rața 30—35
40—50 lei; Pui perechea 35—40 
lei; Boboc gâscă 35—45 lei.

ardei 
pătlă- 
pâtlă- 
varză 
r oșle

lei kg; Uat 
Oui I.5C-2

35—40 lei
lei; Gâscă

AVIZ
In Conformitate cu ordinul 

telegrafic |Nr. 236.027 din 947 
al Ministerului Educației Națio 
nale toate detașași e 7n învăț 
țamântul primar încetează pe 
[data de 1 Sept. a. c. învățătorii 
urmează; ,a se prezenta la po 
sturile unde sunt ti ulari. In 
caz de reprezentare se oory- 
sideră demisionați.

Restaurantele și toc iu'i a- 
vfmi'ide tor se vor aproviziona 
cu carne pentru ne.e, it iți e 
lor direct de a ab to ire) co 
inunale a i pi 11 c anierii iiții 
in acela i i.

Art. 3. Este interzis i fa 
lu i arca i, i punere i in vânzare 
a turnătoarelor | rod ut alimcn 
tare: 1 ; ,

a) Făina alba -au cernută;
b) ( tomuri, cldile și covrigi 

Sau alte produse similare;

Pește: Mreară sl alte a'b'tu'*  
25—30 lei kg.; Somn fa generJ 
35-40 lei kg,

C irne șl untură : Carne de vacă 
25-28 
20—22 
42-46 
50—55 
lei kg.;

lei kg ; Carne d< berbsc 
Iei kg.; carne de porc 
lei kg.; S'ănint crudă 
lei kg ; Osânză 53- 58 
Untuiă 55—60 lei k(.; 

Cârnaț populat 28—32 lei kg.; 
Salam de vacă 35—40 lei kg; 
Debrețin, Polonez; Panzi r 50—60 
lei kg.; Cremvlșl 50—60 lei kg.; 
Cârnațl de po'C 55—65 lei kg ; 
Mezeluri de porc 50—60 lei kg; 
Caltaboși de lân^e și lobi 35— 
40 hi kg.; Ulei de floarea soare
lui, țârăntic 35—38’tl litru; Utei 
rafint 42—50 lei litru; orez Ind- 
gen 52 lei kg.

Federa'a , Deva” face cuno» 
cut ca Institutul Național al 
Cooperației a pu^ 1'1 dispio i ia 
Federalei, sumee r.e.C arc pli 
ții jmedate a ceredelor colec
tate cu începere dela data dc 
15 August a c Astfel ope
rațiunea de plită a cerealelor 
intră lîn normal, producătorii 
jncasându-și drepturile in mo^' 
inentul efectuării predări'.

Țotodată |se aduce la cinibș 
tință producătorilor ca 1 au ce
reale Icotăi liberă,.'că pot Să șiț'D 
valor ice )a preț olidal prin 
submandatarele Federalei", care 
funcționează în cent ele de pla 
ș;ă. Plata se va face în [condiția 
riile cotelor obligatori adică la 
predare

— Ministerul Industriei și 
Comerțului a aprobat si dis
pus ca mărfurile cii mandat, 
legije 68 din L946 și 117 din 
1946, aflate în stoc la Fedc a 
lă, să fie puse imediat în vân
zare, prin unitățile cooperative.

I

Comitetul Județean al Uniunii 
Femeilor Antifasciste din România 

vă invită |a

CONFERINȚA 
tov. FLORICA VASIL'E despre 

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

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

Comitetul aranjator

a populației
c) Produ.e i « cofetărie, pU 

cintarie și sun,gena 111 a c;i- 
cotngyjzifie antrjk Linuri < e 

orzoaica s. u 
IO.

grâu, occarp, orz, 
ovăz.

Art. 4. — Sunt 
bricare, vânzare,

libere la fa- 
cumpar.iic 

transport tși consum price fel 
de mezeluri, afumatul i, s|am 
na losânză, untura, și t >ate 
celelal e produse derivate din 
carne, labrogându,- e orice al
te di^pozJț'uni contrari.

Art. b. Sunt libere la fa
bricare, 'vânzare, cumpărare 
transport pi consum orice fel 
de brânzei uri și alte derivate 
din llapte cu cxcepț a untului 
presat produs în instal ți ut 
mecanice.

Se abiioțra decizia Nr. 47o7, 
publicată în Aton. Of. Nr. 2of 
din 2 Sept. a. c

Art. 6. — Cei ca e inel crent 
de calitatea (or, imkisiv fun 
cționarij public' și funcționarii 
C- F. R , vor stânjeni sau im 
piedica pe oii c ca(e, vânzareî 
cumpărarea, ir.tnsp r.ul și cort 
stimul produse(or alirnen are li 
bere sau vor cere ind pănirea 
de formalități neprevăzute în 
prezenta decizlune, comit cete 
tui de sabotaj.

Art. 7. — Infracțiunile ja 
pp vederile pi-ezentej (Jcclkiunt 
se constata, judeca și sancțio 
neaza potrivit dvpoziț um(or |e 
gi[or Nr. 252 din 15 Iulie a. c 
Ni. 25' din 115 luliet a. c., ș» 
Nr. 351 din 3 Alai 1^)45, cu ntodl 
ficăiije 1 cornp.c.tarile ei ul
terioare.

•>

In acest scop F deraia în 
uaire cu Ohcful Ecinomic 
J de|eau va începe îl scurt 
bmp, di»tnbu:reaa 2.5ro kg. 
b mba:, 42j kg. opinci, 6a 
plugn», grape etc.

— [Unitățile cooperative d'n 
raza județului Uuncd|oar*j  suni 
rugate a se prezenta de urgqnțăl 
la Societatea , Distribuț ai" Bc 
va, pentru a ricica cantjtățîle| 
dc petnol dț care au nevod, 
pent u lapnovLianarea pcpil*.  
ției rurale

Federala Deva

SPORT

Rezultatele finale ale probelor atletice 
din Balcaniada 1947 desfășurată la București

la f «ța a 45 090 spectatori s’au 
desfășurat pe vtadiorul A.NEF. 
din București în z lde de 6, 7 și 
8 Septembiie j cudie Balcanice 
de atletism.

Au luU parte la a-easiă corn 
pebție atlețb Udgar.el, Bulgariei, 
A băniei, T,iestului Liber și ai Ro
mâniei, arătând valoarea lor 
toate ,rob-le deiffșurate.

Aruncarea ciocanului
Nemelh Im'e (Ung) 57,60 ni.

Aruncarea greutății
Radoiavievici (J >g.) 12,30 m.

200 m. plat (finala) 
Moina Ion (Rom.) 22,3 sec.

3000 m. Steeple
Stefanovlci Gh. (Jug.) 9,26,6.

Săritura cu plăjlna
Zeno Dragomir (Rom.) 4,00 m.

Marșul partizanilor 45 km.
Bulgaria

1500 m. plat
Oaray (Ung.) 4,01,6.

Săritura ia .înălflme 
Soeter Ion (Rom.) 1,90 m.

In

1 Școală de conservarea legumelor 
\ la Nala|-Vad
Din înlț'atlva tov. Inginer ade

nom Bjgnariu Ion dcla Camera 
de Agriculturi din Deva, ia ce- 
muua Nalsț-VaJ a luat f Iuti o 
școala penii u conservare*  pro
duselor leguminoase la tare par
ticipi un mire număr de gospo
dine din satele din j ir și chiar 
din Hi|rg,

Nouile tarife la 
Regia Autonomă de Transporturi Auto

Autogara Deva aduce la cu
noștința publicului călător ca în
cepând cu ziua de 8 Septemvrie 
1947 se reduce tariful de călători

La c â 1110 r 1 Km. Cod ib Co-
niibiOf Tot*l

Dsva — D brs 8t Lei 1 — 10 28 5 33
Deva — Brid 121 „ 11—20 56 5 61
Deva—Bala de Ciș 148 , 21 — 30 83 5 88
Deva — Vala Băl 176 . 31 — 40 111 10 121
D va — Hâlmagiu 204 , 41 — 50 138 10 148
Deva — Vașcău 355 „ 51— 60 166 10 176
D.va — Beiuș 406 , 61— 70 194 10 204

71—80
81—90
• 1 — 10U

221 15 236
249
276

15 264
15 291

101 — 120 335 20 355
121 —140 386 20 406

La mai fă.
La mito camion de 3 tone.
Pentru fa aporturi d : alimente 

va fi de 40 lei Km., că id camio
nul circulă Intr’un sens Încărcat 
într’un ies gol Iar 50 Lei Km. 
câcd circulă încărcat în ambele 
sensuri.

Pentru transpoiturlle celorlalte 
mărfuii In cure Int ă șl băuturile 
va fi de 50 Lei Km (plin—gol) 
șl 60 lei (plin—plin).

La auto camion de 1,5 tone.
Pent’u transporturi de alimente 

tar fui este de 25 Lei Km. (plin- 
gol) șl 30 Lei K n. (phn—pllo).

Pentru celelalte mărfud tariful

Aruncarea saltfel
Bohănczy (Ung.) 37,20 m. 

800+400+200-1-100
Ungaria (Hlres, Balogh, Ctany,
Negyes) 3,21,4.

Triplu salt
Calistrat (Ram) 14,42.

800 m. plat
Maroiy (Uag.) 1 min. 57.

1(0 m. plat
Moina (Rom,) 10 sec. 8.

400 m. y ar duri •
Ludu (Rom,).

400 m. plat
Moina (Rom.)

CLASAMENTUL GENERAL
1. Ungaria 251
2. J igoslavla 160
3. România 132
4. Bolgsrla 59
5, Albania 18

Foot-ball
Jiul - Dermagant 3:0 (1:0)

PETR0ȘENI. Prin telefon dela 
corespondentul nostru I. Herman.

Teren: bun.

Se observă un foarte viu in
teres al part cipaotc or de s-șt în
sușit cudoștlin(ele n ces^re con
servării legumei' r mal alta câ 
regiunea di jirul H țelului tale 
bogat! In g âdlnl cu d ferite le
gume, frucie șl zarzavatu l.

Ș oala func|ionenzi regulat iar 
cuisuriie se prtdiu de | alru In
gineri deia Csmera Agricoli Deva 

ți mârfui I pe traseul Deva—D<'b'a, 
Deva — B'«d — Baia de Crlș — 
Vata Blf — HHmaglu — VjșcMu— 
Bduș, după cum urmează : 

e*te  de 35 Lei K n. (plin—gol) șl 
40 L'i Km. (plin—plin).

Cursă de tniirfă pe șantiere
Tariful esle de 7C00 lei pe zl 

timp de 10 oie de lucru. Pentru 
fiecare oră depășită se plătește 
700 lei.

Curse speciale de marfă 1> 
oraș

Li camion de 3 tone tarif 500 
lei pe oră, la cam'on de 1,5 tone 
ta if 350 lei (>e eiâ.

Cimtca-xle se eliberează in 
bata unei cereri fmbrate adre
sata Autogaiajulul R.AT.A.

Deva 8 Septemvrie 1947.
Ș ful Aulogarei R.A.T.A-Deva, 

CHIRILA ION

Spectatorii: 4000.
Arbitru : d. P<trl;-S:merla, co

rect
S’au remarcat: Mlrcca Popesca 

șl Bonta, dela învingători, Incu 
U, Salckl șt Cs k cea învinși.

Din primele mânute da ș’ic 
Jiul ?tacă și reușește isa mr*»  
ze jn minutul 8 prii Mir coi I • 
pescu care reia puterc.ic în plat 
să p centrare a lui Diți Mar! 
nescu.

Jocul continua într’o alură 
dinamica gi Dermaga itul .♦« 
tra placă, reu-ind șă pună la 
grea încercare poarta apărată 
de Nemeș, prin Incze I. șt Sin
ea lîn inin. 27 și 3a de Joc.

La 'reluare, Jiul trece d*  
nou la ap: și în inii. 55c 
Parascliva primește 1 «lanul 
delQ Dița Mannescu și rea cu 
capul în poartă înscriind; u| 
2-’.ea goaț. _ -

In inin. 67 de joc, Diți 
rinescu este foultat cca. la 2« 
de ni. de .poarta și Rugiilocil 
execută lovitura de reieapsss 
puternic, portarul Dermagantn 
Iu; o scapă rar Ni^a care vine 
din urma înscii t ăl trei'ea și 
ultimul goal

Prin câștigarea acest u ina 
tch, Jiul se clasează al 7.1ea S.i 
clasamentul Di\i iei Naționale 
A.
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Noul regim de asigurare71Un trădător al ideii democrate

le lucrări de reconstriuț e ra
re aveau sa»' sc îimbe compje f 
înfățl arca. Se dfirânță zidul ce 
•‘centură al orașului și clădi
rile vechi, se tae bu evarde și
străzi noi, se pavează cu asfalt 
5 milioane m. p., se construeșc
3 porturi pe râul Moscova, 5o
km. de cheiuri de granit, se
începe construirea Metropolita 
nului și se încep săpătuij[e Va 
canalul „Volga-Mosoova”. In a 
cest timp se construesc un nu
măr impresionant de uzine ș,î 
fabrici. Dar nici vi ța cu turală 
nu este neglijată. Se constrce c 
teatre, școp și înstitutțe de cer 
cetări știi iți.| e cane fac din 
Mo-cota centrul cultural al* Rf 
publicii.

Războiul ,de Apărarea Pa. 
triei, Igăsește Moscova pregă
tită a- i piimi dușmanii. In fa
ța Moscovei s’a frânt elanul ar 
matelor bit eriste care apei au 
mers din înfrângere în înfrân 
gere până la capitulare. Din o 
rașul îmi; de altadcta Moscova 
a devenii Capi ala lumii și cen 
tril a' desvoltari istoriei uni 
versale - a spus vorbitorul 
în îchciere.

Ea ieste speranța omenirii 
dornice de o lume noup, derno»

și pensionare a minerilor
In 1 arlamciitul țir.i a fot>i 

votat >jii proect de legA pentru 
«rWrea [unui 'fond sgecbl d®t 
asigurare [pentru salar ați caic 
hicita/a bub pământ. I rin acea 
•ta lege care acoperă un ce 
•hiu gol se stal i e,.te Un re. 
gtin țle asiju are, de i ivajidi 
«te, (accident s*u  bătrânețe a 
-MiLiiicibo ilor ții cri, iixând tRe 
•ensii isa e se transmit în boii 
Jițnn il ■ 'legii și urmașii >r.

Pentru acoperirea a,ce t 1 
Imul, legea prevede o țontri 
buție de doua treimi din par 
tea (patronului, și o treime din 
cartea | alari*  ului, ] lu-. contri
buția S atulv.i cu o Muniâl gl<l 
hali [înscrisă în bugetul Mjto 
-•♦sterului (Mu icii, Asistenței și 
Asigurări! >r Sociale.

Date [fiiid conc'ițiuni'e gr« 
k 'de muncă, vârsta peitru ob
ținerea ipensiil >r de retragere 
pentru talar ații mineri a fost 
redusă la ?o ani.

Legea prevede deiusemSH 
minerii ,.scoși la suprafață”, 

Ai cauză de boală sau iit re- 
de ster viciu, pre'Um și cei scosi 
pentru jalt motiv la suprafață 
lot la o întreprindere minieră 
țe timp limâ'at, vote continua 
Ă se bucure de acest i^gini 
•pecia I. i

De lacefeași dreptuiî se vor 
bucura ni ml ieri1 * 3 * * * fremți la 
„suprafață” Idin cauza reducerii 
•apacitații lor de muncă, indi
ferent că au sau nu stagiul tete 
•otfzare cerut de lege. I

Luptele pe care miierii din 
țara noastră le-au dus peitru 
•ucerirea unor mal'bune condi
ci de muncă sî de viață >au(flost 
iidelungate pi grele. Ele au 
Wiceput cu mulți ani în ur'mlă 
•ulmiiiând teu masacrul din 
«t»rtea luzine*  ele trice dm Lu»

Soțiile ofițeriier și subofițerilor de
jandarmi din legiunile Alba Hunedoarg
în ajutorul copiilor
In ziua de 4 Septembrie a. c. 

a avut loc ia sediul Casei de cul
tura din comuna Anlnoasa, so- 
lemnitilea împărțirii efectelor de 
îmbrăcăminte confecționate de că
tre soțiile of țeiilor și mbofițwilor 
de jandarmi d n legiunile Alba și 
Hunedoara pentru copiii minci- 
loiilor mineri, uciși în accidentul 
de la mina Aninoasa dm ziua de 
5 Ianuarie 1946.

La soiemaitata au participat în 
mare număr familiile muncitorilor 
mineri din localitate și împrejurimi

Cu aceasta ocazie a luat cu
vântul plot. Badea Stan dela Bi
roul de Educație al Legi unei jan 
darmi Hunedoara care a ailtalcă 
după 23 August 1944 dar mai alei

Copiii moldoveni
se întorc la casele lor

Datorită recoltei care andj- 
acesta (în Moldova este sati > 
făcătoare, Duminică 7 Sept. a. 
«., lorele li, a plecat din Deva 
primul (transport de 75 copii 
moldoveni din județul Țutova, 
care au fost găzduițt în judlețul 
■ostru în cursul acestui an.

La (gară copiii au fost cont. 
<âuși tle șatre reprezentanții C. 
A.R.S-ului ăi autorităților și 
organizațiilor • femenine demon 
«rate cat-e R-au împărțit a’imen 

peni [ordonat ele Mani.i la 0 
August Î921).

De câte lor. nu șuau mut 
minerii drepturile lor? Și a» 
cum au câștigat. Era dreptul 
~loir. Iși făcuseră și-i fac daJ 
toria. N’au țniut seamă de lip 
suri, de greutăți și pericole. 
Au fost și sunt — inci«ti

Muncitorii metalurgist! din (ăljin 
au dat guvernului în dar 8 cămășueli 
de cilindri și 4 tobe pentru segmenți 
Darurile au fost puse la dispoziția At. CFR Slmeria

Sâmbătă 6 Septembrie a. c. In 
cadrul unei mari msnifeitațll mun 
citoreștl, muncitorii metalurgii! 
dela uzatele din Calm au pus la 
dispoziția muncitorilor de'a At. 
C.F.R. Simeria cele 8 câmășueli 
pentru cilindrii de locomotivă și 
4 tobe pentru stgmenți, donate 
guvernului cu ocazia zilei de 23 
August a. c.

Piesele donate au fost executate 
de turnători din Călău, gratuit 
la timpul liber, din faclă recupe
rată și fontă sovietică, la propune
rea organ'zației locale a P. C. R.

Prelungirea
de declarare

Pentru a se da tuturor posibili
tatea d*  a întocmi șl depune decla
rațiile de stoc în termen, Mia. In-

orfani din AninoasaJ/
după 6 Martie 1945, jindarmerla' 
merge alături de popor apăiândui 
interesele, aceasta, dator U noului 
suflu de vla[ă inaugurat de gu 
vernul democrat prezidiat de dl. 
dr. Petru Grozs.

A mal vorb t d-na Elvira Cră
ciun din partea asociației Soțiilor 
de Militari, arătând că Dimie nu 
va putea*  sta in calea înfrățirii 
dintre muneltori și jandarmi.

A urmat apoi împărțirea hăi
nuțelor, în prezența delegatelor 
dsla Apărarea Patriotică |i U.F.A.R 
care au mulțumit pentrii frumoa
sele daruri făcute micuților orfani.

Constituirea Asociației 
„Prietenii

— Urmare pag, dlnl-a —

mul numiăr al „Scânteii”, la 
15 Sept. 1931, d. prim procuror 
Iv.ănici aoastata că, „în coloane 
le (acestui zbir au fost desbatu 
te toate ma)ri!e probleme care, 
frământau vi ța poftică, ecoho 
mică, socială, etc. a poporului 
român”.

Subliniind activitatea „Scân 
teii” de după 23 August 1944, 
campaniile pe care le-a dus șl 
succesele obținute, vorbitorul 
arată că pentru sprijinirea a- 
cestora s’a luat inițiativa co.i 
stituirii Asocaițiri „Prieteni 
Scânteii”.

Enunțând modul în care Aso 
ciația își va desfășura activi'a 
tea, !d. prim procuror Ivănici 
își'închee cuvântul exprimantu 

în imin.i după terminaiea 
„șutului”, fioțuntaii.

Legea votată pe lângă acful 
de adâncă dreptate pentru mi 
neri, iviie să cmtnreze încă o« 
dată grija diioselfia pe care o 
au (tei chemați sa oonducă și 
să gospodărească țara noastră» 
fața ide marea mfișssă a cețor cei 
trudesc.

La predarea cămășuelllor șl to
belor au luat cuvântul tov. Ir g. 
Const. Constantinescu din paika 
org. Călău a P. C. R. și ? mun
citorilor de acolo.

la uumele ceferiștilor slmerleni 
au răspuns tov. Săbău Oliver, 
secretarul org. P. C. R șl Scurta 
Alexandru, secretarul Sindicatului 
C. F. R. angajându se să urmeze 
exemplul tovarășilor lor din Călan

De notat e că aceite tobe pen
tru tegmențl și camășuiellle pentru 
cilindrii sunt p mele turaate la 
uzinele metalurgice dn Călan.

termenului 
a mărfurilor 
dustrlel și C .-merjului, direcțiunea 
g nerali a Controlului economic 
a hotărât ca primirea declarațiilor 
să se facă pâjă Ia 15 Septembrie 
inclusiv.

Totodată se atrage atențiunea 
că măifurllece trebuesc declarate 
sunt cele aflate în stoc la data de 
19 August 1947.

SOSIREA 
unui nou transport de 

porumb destinat 
economatelor

in cursul săftămânel trecute a 
sosit în gara Deva cantitatea de 
17 vagoane parumb repartizate 
de Mlnisteiul Industriei și Co
merțului Oficiului Economic jude
țean pentru economatele d.n ju
dețul Hunedoara.

Porumbul reprezintă cota pe 
luna Septembrie a. c.

Scânteii" Ia Deva 
și convingerea că această Aso 
ciație, înființată la Deva, va co 
respunde seopupii sași.

Pe baza propuneiror făcute 
s’a procedat la alegerea corni 
teiului activ fiind aleși: D. Grl- 
gore Stroeescu, procuror ge
neral ăl Curții de Apel Dev'a, 
maior Popovici, comandantul 
Legiunii Ide Jand., ing. Ianovi 
ci Domrnic, Szocs Ștefan, acu 
merciant, îng. Larisa Raieanu, 
Elisabeta ÎMohoreanu, Dud,u a 
Andrei secretar g-nrai âf B. P. 
D. ș. a.

Sediul Asociației „Prietenii 
Scânteii” a fost stabilit p ovi) 
zo iu în birourile redacț ei zia 
rului ,,Zori Noi” din str. Re 
gina 'Maria, 5, — unde se fac 
și însccrierilte defmembri în. aso 
ciație

Urmai? din pa*,  l-a

Destul de elocventa • și siș 
stematica să in ac iviiatc, tac 
mai când era mâi insistent ce 
i utii lămurirea importanței, ne 
cesitateu vi ala a legătuiikr cb 
amiciție cu țara vare 'ne-;, ăju 
tat in cele mai critice vremuri 
ale existenței noastre.

Prieten cu reacționarii 
și speculanții

C*ne  n’a auzțt de intiinjle sa 
le itiaț uni cu jnanbtul up S AU 
fost subprefect al 1 lunedoafei 
și președinte al orgjiizâției ia 
țional țărăniste din Iha ue ex 
curslile o ganlzate d e acesta 
pe Valea Bozului când șe pu 
neau la cale maWliestații unii 
democrate, dela care natu. 
ral ca; — „dem icratul L'uiea 
im nu putea să fip^eașcâ.

Șl cine nu cunoaște ciuda 
ta atuudinc a niAgi-t atului O 
prcanii în proce ui speculanții 
lui Burs, ca,ruia — cu toate că 
era recidivist notoriu li.a a» 
plicat, pi intr'o „grosiera, erpa 
re judiefaj-a” cu tâlc desigur 
— o mințma pedeapsă

N’are nevoe de 
colaboratori

Magistrații democrați i-iau 
oferit colaborarea pentru pună 
rea ARLUS-ului în stare de 1un 
cționarc, teiar președintele ,ac 
tiv” al acestei organizați o re 
spinge categoric și - prin ca 
lomnil șl minciuni — cautA sA 
'descrediteze pe acei ce, crr. ân 

Octocentenarul Moscovei
Urmsre d'n nAgfna t-a

Notati:

Duminică 21 Septembrie
Sărbătorirea „Scânteii" 

Sărbătorirea voastră
Duminică 21 Septemvrie veți petrece

— ziua toată — în tovărășia prietenilor „Scânteii"

dud de iMJiiâ crAdința, i^iu 1K 
cut-o și izțilezA

Adversar ai ță ânimii
F loslndu-se de poziția șl lega
turile sale a intervenit — dana 
tuiând adevărul - pentru a ob 
ține scutirea definitiva dela «« 
xpropriere a neamțului Mg 
chold Franccisc, deja c«re „ 
„cumpărase” o buc «>tâ de vie, 
după ce acesta reușise, în prim*  
istanța tot prin manevrei i 
nepermlse — exceptarea dela re 
forma agrară.

A șprqinit — pe cât i-a fost 
pojbil pe absenteiștii Radu 
și pe ruda acedora, hrapăra 
țul avoca Filimon, iinpotjj 
va țărănimii din Cliiminc|i pen 
|tru a o jefui de pământul linia 
cit de ea dlu moși strămoși.

Excluderea
Cum atitudinile de acest sof 

sunt în contradicție cu linia da 
mocrației, Comitetul Județean 
al fiDlci ARLUS a hctarît cx 
eluderea dr-ului Aurel Op.i«'H|iș 
din rândurile sale.

Operațiunea aceasta alto 'A 
fi organizației ARLUS decât 
de folos căci prin eliminarea 
cleinentetor oportuniste, piin a» 
r unea rea lor peste bord, î ri va 
putea îndeplini' mai ușor, ntu 
bila misiune.

Și 'viitorul p va d«
vedi.

S'lvla Pădureana

craiică t-i dreaptă. Spre ea sa 
îndreaptă gândurile tuturor oa 
menilor muncii din ț<riLe un n 
exploa area omului de catra 
om este încă o lealitate

Confeiiiiți a fost urmată de 
câteva proecții linematogrâfi a 
cu vederi și realizări din Mo 
scova care au fost viu aplauda 
t: dj publicul prețzant

12 Septemvrie 1944
— Urmare din pag. l-a —

întregul popor pentru Înfăptuirea 
unei vieți mai bone pentru toți 
cei care muncesc cu mintea sau 
cu brațele.

Cu sprijinul marilor popoare 
aovietice de care rămâaem mereu 
legați printr’o vie recunoștința 
pentru ajutorul neprecupețit ce 
ne-a fost dat, prin înțelegerea 
țărilor vecirfe cu care astăzi avem 
legături de bună vecinătate și spri
jin în acțiunea de cunoaștere re
ciprocă șl cimentai ea unei prie
tenii mutuale și prin efortul În
tregului popor pe drumul păcii și 
reconstrucției, țara a pornit cu 
hotărâre pe drumul consolidării 
democrației populare, garanția 
unei vieți mai bune pentru Între
gul popor muncitor.
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EVENIMENTELE ZILEI
Mesajul Generalissimuiui Stalin 
cu prilejul aniversarii Moscovei

Sosirea delegației guver 
nulul român, dela Praga

In drum spre București, delegația a vizitat

MOSCOVA. — Agenția TASS transmite următorul mesaj de 
urări din partea GENLRALISS1MULUI STALIN

MOSCOVA, CAPITALA PATRIEI NOASTRE, IN ZIUA CELEI 
DE A 800 a ANIVERSĂRI

-șoată Vara sarbă.or‘ștt t tă 
aceasta data senin» ii ativă.[ 

Ba K> sărbătorește nu î tr un 
inod formal, ci cu sen inie itul 
de drago.te și respect, ținându 
se seamă de marile servicii a- 
duse 'Patriei 'de Moscova.

Serviciile |aduse de Moscova 
CViistau |nu numai în faptul, că' 
>1 cursul istorl i Patriei nea 
stre ea a eliberat-o de trei ort 
de opresiune» străină — de sub 
fagul ^noaigol, kle invazia p H 
lono-Htuanlană de InvBzIa france 
jS. Serviciul adus dC Mohco a 
constă Sn primul rând pi fap 
tul că ea a devenit bază nen- 
trțu (unirea rușilor desbinați. I

Nici (O țaifi din lumeț in.1 ' 
țioate aștepta aă.,1 pastrpze 
independența, (sța-și asigujțq un 
progres cultural și eco on Ic 
serios, daca nu reușește să sC 
«llbeișeze de cfisbinarea feuda» 
tă și de cl condia dintre prin» 
dpi Numai o țară unită într un 
singur stat centralizat p< abe a- 
țtepta să realizeze un pnogrtSs 
culiuralo-economic seri s, sa» i 
poată afirma ■ idcpe idența.

Serviciul istoric adus de Mo 
soova constă în faptul că' al ' 
frut și a ramas baza șl i nțiatoi 
nil creerii unui stat cenți aii» 
aot în Rusia. Ori câte servicii a 
adus Moscova Patriei, nu se 
Util asemăna cu acesta.

După ce Moscova a foto cit 
■ou proclamata • Capi * *fa  Pa
triei noastre prin voința ma
relui iLei.in,, ea a devenit săd 
garul nouei epoc»' soviet ce. i 

in prezent, Moscova este nu 
numai inspiratorul clădirii ncuei 
ordini sociale, economice so
vietice, cate înlocue^te domnia 
capitalul piin domi.it intui.1. 
«i îndepărtează exp.oat rea o- 
mujui de către .om. Mos ova 
este în aceia?t imp crti.ucul 
mișcării Omenirii muncitoare 
pentru eliberarea cil lokia ca
pitalistă. In prezent, Moscova 
nu este numai inspiratorul cla 
dirii iiouei democrații sovietî 
ce, care arată inegalit țito, di
recte sau indl ecte c'intre fe ă- 
țeni, sexe, rase, na iuni și' asi 
gură dreptul la muncă și crep 
tul la sal 'fiu egal pentru faunei 
egală. 'Moscova e te în același 
timp stegarul luptei tuturor oa 
menilor muncii din lume, tutu 
nor Taselor și națiuni or imp:- 
late, în lupta lor pentru eli
berarea de sub dominația piu 
tocrați i și a imperalî mujui.

O LO DRA, 8. — Pol țla a 
interverit aieară în ci cnlrea 
dintre mrmbri Partidului Comu
nist șl membri Ligii engleze din 
eare fac parte foarte mulți fasciști 
notorii.

•
• LONDRA — Șeful noului 

guvern grec. Sofulls, va expune 
planul guvernului >ău șl va cere 
un vot de încredere Padamentului

Fără îndoia’ă că, dacă nu ar 
fi avut o asemenei pGîaca. 
Moscova nu ar fi putut devenF 
centrul 'organizării prieteniei 
popoarelor și ^colaborării lor

GREVA 
muncitorilor meta- 
lurgști d*n  Belgia

BRUXELLES, 9. — In ciuda 
apelului fă ut d - d. Spaak preșe
dintele consiliului de miniștri bel- 
g’an, cel I6.000 muncitori meti- 
lurgiitl îți continuă greva.

D. Spatk a declarat că greva 
poate avea consecințe grave a- 
supra situației B lg ei.

frățești tn statul nos ru mult! 
național.

In prezflnt, Mo cova este nu 
numai iniț atoarm clădiri un.» 
nou 'lei de y ți al țun.ii’iiiiliuicI 
dm captați, lipsita de sără'ie
și de niLerabda exiitenți il 
milioane ide s.irac și șonteii 
Moscova este în acelaș timpi 11,1 
model pentru toate capildele 
din lume, în aceasti p ivmți. 
CJnul dintre cele mai regre a • 
le ulceiC ale marilor capii*Ie  
ale (toatelor europene, asia ic<5 
și (americane, este exidfl .ța tiia 
halalepr în C'irC milioane de 
oameni ui muncii sărăciți sunt 
cufundați întrto exitoențâ mize
rabili și Într’O înecați moarte 
dureroasă.

Serviciul adus d« Moscova 
este că ea a desfii iț d <Jdm« 
plet aceste mahalale și a dat 
putință Oamenilor muncitori să 
se mute din pivnițe și bor lele 
în Apartamentele și casele bur
gheziei și în noui ca e 1 Ine u« 
tilate, clădite de guvernul fto 
vietic.

In Ultima vrem® ser.îs ul a 
dus de Moscova este c5 ea 
a (devenit craliicul luptqi pen

Ordinul de zi al Ministrului Forțelor Armate 
ale U. R. S. S.

MOSqOiVA, — Agenția Tăss 
transmite ordinul de z» Nr. 61 
al ministrului forțelor armate 
ale U.R SS.

7 Sept. 1947, Moscova.
•povarăși sold ți Ș1 marinari, 

sergenți și suboli,eri, tovarăși 
ofițeri generali și amirali.

Astăzi, torțele armS-te, alătuil 
de întreg poporul șțovie ic, ce.d 
brează importantul eveniment 
din itooria țar i no stre cco. 
de a 8oo-i aniversare a Moșea 
vei, capit la -sla u!uj, nos ru so 
cialLt multinrț.oral

Piopo ul rus și popoarele tu 
turoi, republicilor noas'ie scm 
vietice venerează mult t u u ui 
isto L al Or ișului Moscova, în
temeiat de lu.i Dogeru i Li ju 
rul Mosccvel, s'a c< < centrut sua- 
tu> rus și apon o crescut, > 
creindu- i și de .voltându-și boi 
gata lui cultură.

De (multe ori, cotropitorii 
străini care au încercat să di
strugă independența țarii roa 
stre și-iu găsit prăbu irea la 
zidu ile iMo cove'. In zilele mi 
relui război patriotic, [’iptătotl 
sovietici au dat arn a e as ț 
ste ge mane o lovitură sdro' i 
toare li Mo cova și au sp’4 B 
rat legenda invincibilități el.

Sub Iconduccrea mare'ui Sta 
lin, ,a partidului bol.ev C și A 
guvernului nostru soc ie'ic MO 
scova a devenit fort reața ce 
nebiruit a soci lismulcj, centrul 
politic, îndu trial și cuburi 1 al 
statului pocietic.

Ea â devenit ciăisicul îrrre 
gei lomemi iri progresiste în lu 
pta ei împotriva reacțiun i [ei 
tru pacea între popoare, 
pentru liberfatei și îndeicn'en 
ța tutu or raselor și nați nil ;r.

V.'î feliJ' șt vă tr mi urări 
de ziua n țio .ala, a cele' dieț 
8oo-n aniversări a Moscovei, 
capitala Patriei noas re. 

tru O pace durabila ș« price 
nie între [Xjpojre cr ini ul Iu 
ptei împotriva incendiatorilor 
unui |nou război.

Pentru (imperialiștii r izboiul 
este p chestiune foar(e pțofi 
tabila. Nici o mirare de i ca a- 
genții (imperialismului înceircă 
într’un fel saupllul să provoace 
un (nou răBboi.

Serviciul ajdus de Mos o a 
consta în aceei qă ea demas a 
neobosita pe incendia.Orii la un 
nou război și concentrează t >a 
te popoarele iubito re' de pa
ce sub steagul păcii".

Este știut ca popoarele iu
bitoare de pace pi ivesc plî.B 
de speanți spre Moscova ca 
la cipita'a unei mari puteri iu 
bitoare |de pace și o totti atțăA 
de mare forțare ți a păcii.

Acestea sunt serviciile ci rV 
fac ca țara noastră să cele 
breze asăzi cea de a ftoo a a» 
niversare a Moscovei cu a’âta 
dragoste și respect penlru ca 
pitala sa.

Țrăiască puteri ica, scumpa, 
sovietică socialista, rto .strk Mo 
scova !

Sîmnat STALIN

Pentru la marca, sărbătoarea 
celei Ide a 8oo-a aniversări a 
Moscovej ordon ca un salut de

Ide salve die tun să fief trase 
astăzi, 7 Septembrie, în Mos 
cova, capitala Pat'iei noastre, 
în Leningrad și în c.pitale;e Re 
publi.i'.oi Uniunii

Trăia că IMoscova, capitala 
Patriei noastre!

Trăiască poporul sovi tic!
7 raia că guvernul nostru so 

vieți c'
Țrăia'că Partidul OqnU ist 

a! Unim I Sovietelor!
Trăia ca Iconduccătorul n - 

stru. marele Stdin!
Semnaț: Mu i? rul al forțelcr 

armate ja’e IJ R S S. C-eneral i 
de 'Armat? BULGANIN.

Telegrama președintelui 
Bene$, ndreBată Sovietu
lui Suprem al U R. S. S.

10'JDRA. 8 — Cu ocaz'a
celei d- l 80b anlver»ărl a Mos
covei d El.i rd B reș. prețedln 
♦ele R p. bliell C hoslov?ce, a tri
mis n te^grami S vletului Suprem 
ai U R S. S tn care-șl exprimă 
c.mvi g rea că Uniunea Sovietică 
va fi și pe mal departe același 
luptătoare șl apă.rătorre a păcii 
șl democrației.

Construirea celor mai înalte 
dodri din Moscova

MOSCOVA. 8. — Ia ziua 
an'versării celui de al 8-lea cen
tenar al Moscovei, s’au pus pie
trele hmdamer tale a celor mii în
alte căd'i dio Moscova.

P.i dealul „I. E N I N*  care do- 
mi ’ă M .scova se va rld'ca un 
palat cu 32 etaje, având 14o nutri 
înălțime.

Se va ridica o clădire cu 26 
etaje șl altele cu 16 etaje.

orașul

j Vltuniinici 7 Sepl, a. c, a 
sosit în localitate trenul spe
cial care aducea în lara dele
gația română, C‘re a fost |a 
Praga pentru îucl.eiere» unjr 
convenții culturale 'i ecoriumi 
ce.

Delegația compusa c'l.i d. drj 
Petru tiroza, pre edilite]e Con 
siliului de Almiștri, d. Gh. Tă 
tarescu, vicepre-.edi .teit n I 
liului de Miniștri și mi 1 tru 
al Afacerilor ExtertnC, Oclav Li 
vezeanu, ministrul Informații 
lor, tov. Al- BârLidcanu, itere 
tar general la Ministerul "Indti

Sosirea deiîegaflei la București
BUCUREȘTI, 8 (Radio). — 

Azi dimineața la oree 9/3o a 
sosit la București delegații gu 
vernamentala română condusă 
de d. primmL.Utru dr. Pttru 
Groza, venind de!a Praga. Pe 
peronul Gări de Nord, dejega 
ția a fost întâmpinați de Prc>f. 
Traian Săvulescu, ml istrul A- 
griculturii și Domeniilor, TeO» 
hari Georgescu, miiistrul Afa 
cerilor Interne, Prof. Ing. N( 
Profiii, 'minislrul Comunicații 
tor, îon Pas, ministrul Artei r, 
Gh. ,Vântu, Ma ia Florescu, Ml 
ron Nicolescu, G-ral DămăcCa

50.000 muncitori englezi au 
rămas fără lucru, din cauza lipsei 

de cărbuni.
LONDRA, 8. — 50.000 

muncitori englezi ;u rămas până 
acum fără lucru din ciuta lipsei 
de cărbuni, pi evocat! de g'cva 
mlnetilor d!n Yurkshire.

•

LONDRA, 9. — 35 ooo mi
neri dela minele de câibuni din 
Yoikshelre au h-itmât sa-și con
tinue greva. Din această cauzi 
AngHa a sU nt o pte de te de

Sărbătorirea a 3 ani dela 
eliberarea Bulgariei

Luni seara a avut toc la A» 
teneul Român sarbătorirei a 3 
ani dela elibercr.a Bulgariei da 
sub jugul fascist.

La Isarbăt r re au p.irtî ipat 
membri (guvernului, în frt n e 
cu d. dr. Petru Groza, pre;e 

dintele Consiiului' ce M nistri, 
membri fc. roulc.l diplomatic,

Știri scurte

Deva

wtriei și comei țu'ui, piCcunȘ 0 
d. larojav Krausz ministrul

< el odovac ei la Jtucuro 
ști, a \iiat Getica Des ei 
Muzeul JuJețeaii, dupi care (■ 
legații au fost oas[e»i d-lui 
prim mi iwfru.

Dm declarații e iacute ca 
memb.i cetogați i r.cC ia tna 
tatativeie du e în țar*  pneV", O 
iioa .tie ( ehoslovacia, au de
curs intr’un mod Parte cor.liL

Delegația a părăsit i ev*  m 
seara acele a, 1 zi]e, la or*  20, 
plecând la Bucurați.

nu, Ion CÎJlan ș) C. Agfu.
Dea semeni au fost de f p 

membri loorpul11 crploinat c, 
numeroase persoraăi ți din A*  
ța politica a țari, repiedentam 
ț.l Asociației Româno»"ehostow 
vace și un numCra. public.

Cu aceasta ocazie d. dr. 
tru Groza, șeful cetog^țieii o 
făcut impirtante declar ții ro 
prezentanțitor preș i, a-upra 
modului ân care au decurși tr*  
tativele duse >1 a impres.1 jor cu 
care delegații RomA ii sau 
înapoiat în țară.

260 ,0.1 tone cărbut i, cât și a 
strioaU pierdere a productiv âțil 
In industria textilă ,1 cea m u- 
iu ghă.

«

LONDRA, 8. — R-întoar
cerea din concediu a p.eșeJir. 1 - 
iul guviit.uiui englei, C ement 
Attiee fate cornilerata a fi ( culă 
din <acza msri'or citivUități create 
în viița econcm că a Argl ei.

membri coloi.ici bulgire și ua 
foarte numeros public.

Au (uat cuvântul mațe tru 
Mihai Sadoveanu, preșei i t 
Adunării Deputății r și’ al a- 
socia i i IRomâno-BLlgare, tov 
Tcol ari Georgescu, nt i trui 
Afacerilor Jnterne, și Dimitar 
Ganev, inimi trul Bulgariei Ia 
București. Vorbitorii au evq- 
cat tre.-utul de lupta penlru e- 
liberarea ni acestor țnf pre- 
cum și pri te-ia și cefaborirea 
care leag, Românii de veciia 
de peste Dunăre Bulgaria.

Festicl a'.ea s’a înc eiat priit 
tr’un bogat program rtisl', la 
care și.au daf concur u!. coruf 
și orchestra reprezentativă a 
armatei popul rC bulglare, 
sub conducerea căpt. Drigaw 
Precopie, pre:um și num roasa 
personaiit .ți cil ciața noastră 
arti tâcă.

Ir.onmert» Jvdetwzi H -nedi aia E^v*  752—’94T.

domi.it

