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REFLEXII PE MARGINEA 
UNEI EXCLUDERI

Un trădător al Ideilor demo
cratice a fost Identflcat, demas
cat și dat afa’â din organizația 
A R. L. U. S. din Deva. O 
mască a fost smulsă șl cu aceas'a 
dr. Aurel Opreanu primul-preșe
dinte al Tribunalului Hunedoara 
a rămas In fața publicului așa 
cum este în realitate: dușman al 
poporului, al progresului, dușman 
al tânărului nostru regim dtrno- 
crat, dușmanul Uniunii Sovietice.

Dr. Aurel Opreanu a crezut 
Ia un moment dat că va putea 
să înșele vigilenta poporului șl 
neobservat de nimeni sa-l sub
mineze de sub camuflatul unei 
organlzafll democratice în care 
reușise să se strecoare dur s’a- 
înștlat. Poporul conștient nu mal 
poate fl înșelat. El a învăfat să-șl 
cunoască prietenii șl dușmani/, șl 
de aceea toți aceia cari au căutat 
să se strecoare în rândurile tine
rel noastre dtmocratll cu scopul 
de a-șl ascunde un trecut negru 
șl murdar, pentru a parveni sau 
pentru a trada, mai devreme sau 
mat târziu vor ft descoperltl, de- 
mascațl șl aruncați în mocirla 
din care s’au ridicat.

Ob'șnuit să trăiască în întu- 
nerec, pe dr, A. Opreanu îl orbea 
lumina puternică a vremilor noul. 
El lucra din umbră, de ar de ma
nevra șl trăgea sforile împotr.va 
Intereselor poporului, fie că era 
vorba de judecarea vreunul spe
culant, fie că era vorba de vreun 
proces al țăranilor în legătură 
cu reforma agrară. Se bucura 
când poporul suferea șl era în 
doliu orldecâte ori poporul re
purta vre-o victorie.

Atunci când muncitorii din 
Valea Jiului ca $1 din întreaga

^VAASOCIAȚIA „PRIETENII SCÂNTEII" Filiala 

cheamă muncitorii, intelectualii $i \ne 
totl cetățenii orașului Deva să participe 

ani de luată legalăla an>v^rsatea a 3

Apelul unui grup de

„SCÂNTEII**
prieteni ai „Scântei"

Unul din rolurile cele mai importante, în lupta unui popor 
pentru refacere și prosperitate pe calea progresului îl are piesa, 
prin d fuzarea de idei, prin desbaterea de probleme, prin lumlns- 
rea poporului și prin informațiile ce le aduce mulțimii truditoare.

Ii țara noastră, cel mai puternic, ce) mai curzgics și cel 
mai dinamic ziar, care prin lupta dusă atât în Ilegalitate cât șl 
după 23 Aug. st 1944, a știut să se apr ple de inima șl sufletul 
muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, este ziarul SCÂNTEIA.

Acest ziar nu este numii al comuniștilor, el este ai'tuturor 
mundtoriior, țăranilor și intel ctualllor progresist!. Prin lupta sa 
dârză și hotârîtă, prin atitudinea cursgloasJ, SCÂNTEIA a devenit 
un bun al masselor ia gi populare.

Pentru ca ziarul Seintela să poată pătrunde în toate colțu
rile tării, spre a putea fi la îndemâna oricui, în județul nostru ca 
șl în to't- jzdețele țării, a luat ființă Asociația .PRIETENII 
SCÂNTEII" ca.e urmărește răspândirea ziarului Scântrla în massele 
larg, munc tozre, urmărnd în acelsș t mp s« stabilească legături 
cât mai strâase între ziar și massa populară.

Asociația .Prietenii Scânteii* din Deva, în scopul de mai 
sus va organiza minlf-«»atiunf publice șl festivaluri prin care se 
va urmări ca ziarul SCÂNTEIA să ajungă să fie c tit de întregul
popor.

La 21 Septembrie a. c. împlinlodu-se 3 ani dela apariția 
kgală a Scânteii, Asociația noastră va sărbătorii cu un fast dro- 
Scbit acest însemnat eveniment, printr’o mare serbare populară 
urmată de un festival artlstlc-cultura! ce va avea loc în sala .PRO
GRESUL* la orele 11 a. m. în ziua de 21 Septembrie a. c.

Gr. S'roescu 
Procuror General 

loan Pena 
Dlr. țaoslei Narmale

Maior, E. Popovlclu
Comand. Leg. Jandarmi 

Inginer lanovici

Proletari din toate țările muți-văl

(ară, strângeau cureaua șl mun
ceau din greu pentru ridicarea 
producfiel; când poporul se afla 
încleștat In luptă cu reacțlunea 
pentru câștigarea bătăliei electo
rale, dr. A. Opreanu participă 
la excursii în societatea manlșll- 
lor notorii șl acolo, Joacă, râde 
șl se bucură orldecâte ort din 
gura vrt-unul netiebnlc iese vrc-un 
cuvânt murdar la adresa p ie e- 
nei noastre Uniunea Soviet,că sau 
a tinerii noastre democrații.

Atunci dr. A. Opreanu a râs. 
Jar mal târziu când poporul a 
câștigat bătălia electorală, a fost 
în doliu și prin știri șl zvonuri 
alarmiste caută să creez# confu
zie șl panică. Era ferm convins 
că nimeni șl niciodată nu va ajla 
aceste mârșăvii. Sfm]On LflzSr

(Continuare in pag. 3-a)

IN PREAJMA PROCESl LUI CLICEI MANISTE

Memoria minerilor uchl ia Lu^eni cere ca

PEHTRU «ELE COMISE ÎMPOTRIVA MUKCI- 
TORIMII CUCA MANISTĂ S» FIE PEDEPSITĂ

%
Peste puțin timp, Maniu șl întreaga cli.ă a-,trădători din 

jurul său, va trebui să răspundă în fața justiției, în fața popo
rului întreg, pentru toaie crimele sale.

Cel însă'clnafl cu anchetarea, cu Instrucț a „cazului*, des
coperă tot moi multe dovtzi de vinovăție contra iezuitului dela 
Bâdăcin șl a acolifilor săi Dosar, le cresc, se zi de zi.
Crimele lui Maniu sunt mari și numeroase. Munttorimea t e cu
noaște — cu fost fâcufe pe spina ea et. L-e cunoaș’e mal cu 
seamă muncitorimea minieră din Valea Jiului, asupra căreia Maniu 
a săvârșit una din cele mai mari crime.

SA ne amintim...
Era în 1929. Viața muncitori

lor devenea in zi în zi mai grea,

Liviu Sirca, profesor 
Dlr. lic. Decebal

A. D. Manglu'ea 
Inspector școlar județ

Lei 5
Viu peftill plliliA In numorir 

•Miforta «probării Dl noțiunii 
UuraJa r. T T. Ir. Î17.UM 1 84*

ORGflH AL F, C. H. PENTRU JUDEȚUL HUHEDDflRfl
Tratatele de

PARIS, 16 (Radio) Aseară 
s’au schimbat in Capitala U- 
niunil Sovietice Intre V M, 
Molotov, ministrul de Externe 
al U. R. S. S. șl reprez ntanțil 
la Moscova ai Angliei și Sla 
telor Unite, instrumentele de 
ratificare ale IțataUlor de pa
ce cu țArile foste satelite ale 
Germaniei hille'tiste.

Molotov a primit deaseme 
nea instrumentele de ratificare

datorită guvernării criminale a 
„istoriciio< Salariile sudeai.', 
viata — in specia' — ’n coloniile 
muncitorești se scumpea, devenea 
de nesuportat Muncitorii erau de
posedați de uliima lor bucățică de 
pâine de către Maniu, Valda ți 
clica lor. Maisa «a'ariaț'or fleibea, 
— iți cerca drepturile.

Atunci, ca șef ai guvernului, 
Mamu ți-a arătat adevărat* le stn- 
tlm nte față de muncitorime.

250 muncitori au f<*st arestați 
din ordinul lui la Cm g esul Sin- 
dicateio- Unitare din Timlț ara. 
Și tot din ordinul lui, în 10 Apri
lie acela} an au fost dizolvate 
«iod cat* le unitare.

E a numai un început.
Au venit apoi concedierile, re

ducerile de salari, anularea res- 
t lui din puținele drepturi rămase 
muncitorilor.

La Lupenl A^aniu „r sta 
Diltș e“ „ordi ea" și 

.liniștea"
Cel care îndurau însă ma' mult 

era minerii din Valea Jiului șl in 
special cei din Lupenl, care erou 
oarecum lips'ți de pos bllhoți de 
aprovizionare, de cum ărore a 
ce or strict ne esare. Foamea 
umbla prin coloniile lor, copiii se 
sfârșeau, femeile, ofilite, se tu
bercul zau, bătrâni cereau celor 
tineri să înceapă tupto.

A luat ființă 
noul o'asl'b rTrirjt
TR1EST 16 —In urma prevede

rilor tratatului de pace cu It>lla, 
a luat eri fimță noul oraș liber 
Trîest.

Cu acest prilej s’au produs ma
nifestații și ciocniți In urma cărora 
o persoană a fost omoiîiă șl 1* 
rănite.

•'A.BE'

Pace au întrat în vigoare
dela reprezentanții diploma
tici la Miscova ai României, 
Ungariei, Bulgariei și Finlan
dei.

Postul de radio Moscova a 
r.nuriiat cA instrumentele de 
ratificare au fost încredințate 
spre păstrare Uniuuii Sovie
tice, adăugând, cA tratatele 
au Intrat tn vigoare la 15 
Srpț, 1947.

X

La 5 Ang’ist 1929, la Lupenl, 
Isbucnește greva. Tratativele în
cercate de conducerea reacționară 
a soc. „Pe'roșani*, unde Maniu 
îșt avea oamenii să1, pe Mihal 
Popovlcl, Bufot șl alții, sunt de
șarte. D’sarte au fost șl încercă
rile lut Monta de a înființa sin
dicate ga'bene, care să spargă 
unitatea muncitorilor. Q evlștll se 
fineau pe poziții.

Guvern: l monist dă ordin s& 
fie rep'lma'ă greva, sd se „resta
bilească* „ordinea* șl „liniștea".

Două companii de grăniceri 
sânt cdase la Lupenl în 5 August. 
„Pregătite* mtnuțos cu țuică șl

l. Resnrac.

(Continuare In pagina 4-a)

Pentru el au plătit y 
totdeauna alții

tn vara premergătoa.e violentei prâ- 
hușiri a nefastei dictaturi a lui Anto- 
nescu, care s’a bucurat — adevăr as
tăzi cunoscut de toți — de sprijnul 
larg al Iul Maniu $1 al elicei iul, am 
asistat întâmplător la un episod pe 
care încerc să-l ledau aici Abia in 
urmă am Irțeles semaiflcația acestei 
apariții ,1a munte” a „Mahomedalui* 
u it dela Bhj sugrumat in guleru-i 
legendar, de o tristă notoritate ca ți 
acțiunea politică a funestului persona
li > sosit atunci in vizită de agrement 
la Geoaglu-Băi.

Era așteptat bineînțeles In stațiunea 
cunoscută sub numeie de .Dodone* ca 
apa. ținând unul eonsorțlu maniat având 
în frunte pe Aurel Vlad potentatul 
Ort ștlei și jurului.

Rigid — cu (Inuta-i cunoscută — 
ilustrând egotismul sub care mișunau 
ambițiunile cărora a fost rob întreaga 
lui viață, tnvins de incapacitatr a 
ascunsă sub proverbiala sa tăcere, 
veșnic nemulțumitul retras uneori stra
tegic la Bâdăcin, a apărut înconjurat 
de tribul nepoților șl finilor, In Inolnta 
resta* rantului din parcul băilor, ocu
pând masa mare din mijloc.

Câțiva preoți uniți, două-trei vene
rabile doamne și pnțlzii partizani ob
scuri afla ți la mesele din preajnta-i, 
au pălit de emețla clipii. Criminalul 
de război — generalul Maclei — și-s 
părăsit prozeliții pMtru ■ .săruta

Astăzi s’a aj rns la capătul e- 
fotlurilor ți formalităților pentru 
redobândirea Păcii In Sudul și 
Estul Europei.

Poporul român aștepta de mult 
această zi crucială pentru Istoria 
Iul. Țara noastră a putut cucerii 
pacea grație politicii înțelepte a 
guvernului democrat in frunte cu 
L>r. Petru Groza șl puternicului 
sprijin acoidat de marea prietenă 
șl vecină Uniunea Sovietică, In 
ciudă manevrelor cercurilor reic- 
fonare în frunte cu I. Maniu, care 
s’au străduit să împiedice pacea.

Poporul român nu peite uita 
că prin Intrigi de culise fi dife
rite manevre politice, dușmanii 
săi voiau să mențină cât mal 
rnult starea de provizorat post
belic in care ne gă«eam. Toate 
strădaniile trădătorilor minlști iu 
eșuat însă. Pentru toate acestea 
ei vor apărea în fața instanțelor 
di judecată unde vor avea de 
dat socoteală pentru toate acțiu
nile Întreprinse împotriva intere
selor poporului.

Tratatul încheiat consfințește 
reîntegrarra Ardealului de Nord 
în granițele sale firești șl conține 
clauze care asigură desvollarea 
democratică a țării noastre.

Pacea găsește țara noastră cu 
reforma agrară înfăptuită, cu sta
bilizarea monetară realizată, cu 
massele largi populare în luptă 
pentru Întărirea democrației 
populare și cu prieteni la toite 
gr*n ițele. Ea se bucură de spriji
nul permanent al marei Uniuni 
Sovietice.

Prin muncă și disciplină, să 
ridicăm scumpa noastră țară și 
s’o așezăm la locul de cinste ce 
I se cuvine în rândul statelor 
înaintate ale lumii.

dreapta* .democratului* c»re da sfaturi 
dictatorului dement pentru orgoliul 
căruia se pierdeau mii de vieți, se 
ruina o țară.

— Știi, mi-a atras atentla un cunos
cut dela masa unde mă aflam, pentru 
el plătesc totdeausa alții, arătând spre 
Maniu, când cina a fast terminată șl 
grupul retrăgându-s', .fratele* M hal 
Popovlcl, a achitat totul, ca ’n vremu
rile fericilului său ministeriat dUa Fi
nanțe. Era firesc ca proprietarul mi
nelor da aur, căruia 11 plăcea să Între
țină fabuloasa legendă a sărăciei și 
cinstei Iul, să nu poală achita costul 
unei mese.

Pentru el au plătit totdeauna alții.
Astăzi, în preajma procesului cerut 

de întregul popor, la care Maniu șl 
clica Iul va răspunde celor mulțl de 
toato actele de trădare reeditate dea- 
Inngul întregii existențe a partidulid 
național țărănesc, voința populară și 
conștiinți care impune lichidarea pie
dicilor care stau In calea desvoltârii 
regimului nostru de democrație popu
lară, vor face de astidată ca Man u și 
complicii Iul să plătească pentru toți.

Pentru cel dela Qrlv ța, dela Timi
șoara, dela Lupenl, pentru morțil, schi
lozii și văduvele războiului pe care 
l-a sprijinit șl pentru care v’a trebui 
să primească osânda meritată.

Osânda așteptată de întregul popor.
M. Mk.
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Copiii moldoveni 
se’ntorc acasă

Cine nu cun a te opera de 
înalt simț p itnotic, reali-ata de 
Guvernul democrat 1 țaiii, mai 
bine de un an, pentru ajutora 
rea și salvarea din gliaivlc mor 
jii a mu de fainii ii gEi /re
giunile bântuite1 de seceta ?

Operațiunea a fost desigur 
și stăruitoare împlinita de ( . 
A.R.S. și sprijinita cu elan de 
organizația noastră l'.i AR. a 
fost dusa la bun sfâr it.

Iată ta după un an de activi 
tate iifterisă ne putem mândii 
că s’au redat societății sute de 
mii de vieți caie erau sor.i.e 
pierii.

Valoarea operei iuiplținl.e e- 
ate cu atât mai mare, eu Cât 
ajutorul dat n’a grevat cu ni
mic Statal, care după un război 
nenorocit de am de zjile, el îi.- 
suși se găsea în mare strâmtoa 
re, ci s’a mobilizat în ac. st 
Jcop contribuția benevola a 1u 
turor cetățenilor de suflet din 
întreaga țară.

Impegat de gară 
incorect

Crezând că prin sustragerea 
biletelor ssu suprataxsrea călători
lor va reuși să realizeze beneficii 
care să i permită o viață îmbelșuga 
tă, impegatul de mișcare Popovlci 
dela stația Livadia-Baru Mare a 
început să pună în aplicare acest 
procedeu.

Dar viglența șefului de gară 
Pântea și a șefului postului de jan
darm), Băluță a fost trează și in 
noaptea de 25-26 August, impe
gatul Popovici a fost prins că a 
sustras două bilete bianco, pe 
distanța Baru-Mare Cluj-Timișoara 
pe care le-a comercializat la un 
preț ridicat costului real al bilete
lor.

In uima interogatoriului luat de 
organele în drept, Popovici șl-» 
recunoscut vina Cazul devenit pu
blic, muncitorimea revoltată a ce
rut sancționarea drastică a acestui 
jefuitor al statului șl sabotor al 
muncii de refacere a C.F.R.-ului.

ȘTIRI COOPERATISTE
In urma operațiunilor de sta

bilizare monetară, o parte din 
producătorii agricoli care au văr
sat Statului cotele legale de ce
reale, nu au primit încă contra
valoarea acestor produse. Institu
tul Național al Cooperației a pus 
la dispoziția Federalei Deva suma 
de 12.ooo.ooo lei stabilizați cu 
care aceasta va face plata grâu
lui colectat.

Cursuri de limba rusăv 
la Deva \

4. R. L. U. S. filiala 
Deva, înființează odată cu 
deschiderea școlilor două 
cursuri de limba rusă — 
unul pentru începători- iar 
al doilea pentru cei care au 
unele noțiuni din această 
limbă.

deosebită de co, jii poporul' i 
ameninț :ți cu foamea, care au 
fost plasați în cea mai mare 
parte la familiile ințekgăteare 
din rectul țarii și astfel -1 înl 
județul nostru.

După Iun an de găzduire i 
alimentare țin bune cond ți ini, 
acești icop‘1 se întorc acilmi a- 
cas'ă (în familiile lor, vioî -1 
sănătoși.

Aproape zilnic pol fi văzu- 
(1 în gară, adunați în pâlcuri 
ca păsările călătoare in drum 
spre casă, grupuri de ace ti co 
piil/ii poporului, întorcându. e 
cu înfățișare sănătoasa și l i ie 
îmb răcați.

Este țun moment de plăcură 
duioșie să-' vezi în gara frărnân 
tați în inimioarele lor de no 
stalgia dorului de casă și în a» 
celaș timp de regretul de păr 
firii de sufletul cald al familiei 
în care au petrecut un an' de 
zile de refugiu din calei mort i.

Acest sentiment duios, cu
prinde în el odată cu bucuria} 
unui popor întreg de a-,i'fi că 
zut salvați, piintr’o conduce.e 
înțeleaptă ș1 noblețea suileteas 
ca la celor inulț, atâtea vlă 
stare dragi ale patriei, și mu
strarea dureroasă pentru t< ț? 
cei ce n’au fost în stare să în
țeleagă nimic din importanța 
unei acțiuni de mare interes 
social.

ACTIVITATEa\
Comitetului Democrat Evreesc la Deva

Săptămâna trecută a avut loc 
la sediul Comitetului Democrat 
Evreeic o adunare convocată de 
Resortul Femenin în vederea re
organizării sale.

Cu această ocazie a luat cu
vântul d-nele Caizner Aice, Af- 
tergut Aurora, și tovarășa dr. 
Halmos Lld'a care au arătat ne
cesitatea sprljlniili regimului de
mocrat din țara noastră insistând 
asupra sprijinului pe care femeile

Pentru a putea corespunda în 
totul menirii pentru care au fost 
creiate Federala Deva, a trecut la 
reorganizarea unităților coopera
tiste din cuprinsul județului.

Actualmente se lucrează în 
deosebi la reorganizarea băncilor 
populare, în vederea acordării de 
largi credite țărănimii muncitoare, 
pentru ca aceasta să-și poală 
procura inventar agricol și alte 
necesar uri.

înscrierile, începând dela 
16 Sept. a. c, se vor face 
zilnic între ort le 8—12 șl 
16—18 la sediul Asociației 
din Deva (fost Cercul ci- 
vilo- militar.) Cursurile vor 
fi complect gratuite.

ORI NOI
 pentru

Insămânțările din toamna anului 1947
Cultivarea pământului șl roa

dele apoi obținute de pe acest 
pământ cultivat, constituie una 
din p oblemele cele mai Impor
tante șl asta cu atât mal mult în 
situația de azi a țării când pro
blema alimentației interesează pe 
toți deopotrivă.

Pentru a realiza acest maie 
imperativ, e nevoe de o bună 
gospodărie. Fiecăruia îl sunt cu
noscute vechile zlcători din bă
trâni: ,cum iți vel așterne așa 
vei dorm," sau „ceeace vei se
măna aceea vei culege".

Inseimnă de aci, că viața de 
mâine a omului, stă în volDța Iul

Porumbul e liber
în comerț

Ministerul Industriei și Comer- 
țutui constalâod că recolta de 
porumb se prezială anul acești 
în condițlunl excelente, — aslgu- 
'ând în întregime consumul Intern 
șl dând posibilitate de a se con
stitui stocuri pentru export — a 
hotărât ca producătorii să dispună 
de porumb șl derivatele Iul fără 
nici o restricție.

trebue să-l dea la menț nerea sta
bilizării.

In încheere a vorbit tov. dr.
B. Ringler care amlnliod despre 
suferințele și mntlragiile indurate 
de evrei în cursul ultimului răz
boi a cerut, tuturor femeilor 
să se încadreze alături de băr
bați în rândurile luptătorilor pen
tru democrație șl p-ntru înfrăți
rea popoarelor.

S’a trecut apoi la alegerea co
mitetului de conducere în frunte 
cu d-nele Caszner A'ice, Giiiafeld 
Eodi, Aftergut Aurora, dr. Hilmos 
Livia și Calman.

Impozitele datorate
de muncitorii agricoli

Muncitorii agricoli vor 
plăti pe anul 1947—48 ur
mătoarele impozite pe sala
rii: zllleril 5 lei pe zi; au- 
gajații lunar 150 lei pe 
lună ?l angajații anual câte 
450 lei pe trimestru.

Gospodine
Fiți disciplinate și ordonate, 

in piețe și târguri căci nu
mai așa veți câștiga încre
derea și respectul producă
torilor I

Nimic nu se poate realiza 
fără ordine și disciplină! 

de lucru de aităzt. Prin asia se 
sădește șl înrădăcinează încrede
re 3 în propriile noastre forțe 
creatoare.

Să sperăm că anul agricol care 
vine va fl un an favorabil: iarna 
se prevede a nu fl aspră întru
cât nici vara na fost prea căldu
roasă; cu această speranță șl a- 
vând ca stimulent voința de a 
îmbunătăți viața de mâine, flecare 
agricultor să pornească îndârjit 
la lucru.

In toamna aceasta, avem po
sibilități — cu mici excepții — 
să ne facem munca ce se cțre 
în câmp. De aceasta s’a îngrijit 
șl guvernul șl la colectarea ce
realelor a venit cu dispoziția ca, 
toată sămânța necesară semăna
tului, să fie lăsată neatinsă agri
cultorului.

Cum însă organul central șl 
creerul agriculturii rste Ministe
rul Agriculturii și Domeniilor,

Grâu Orz Secară
PLASA Ha. Ha. Ha.

Baia de Criș . 2 800
Brad .... 5.800 100 —
Djva .... 7.829 350 196
Dobra .... 2.500 150 —
Oeoaglu 4 527 242 150
Hațeg .... 5 000 150 700
Hunedoara 4 775 243 185
lila .... 4.000 350 —
Orăștie 5.196 192 53
Petroșeni 50 21 50
Pui ... . 1.850 103 566
Sarmlsegetuza . 1.150 99 1 100

Total pe județ: 45.477 2.000 3 000

Totalul prevăzut pentru însă 
mânțărlle din toamna anului curent 
se ridică la 50.477 ha. ceeace re
prezintă numai 36% din totalul 
de teren arabil al județului care 
trebue cultivat în toată perioada 
anului agricol 1947—1948.

Oamenii dela conducerea jude
țului, se vor interesa șl vor de
pune toată râvna ca să sprijine 
în cea mal mare măsură planul 
propus.

SPORT Sa
FOOT-BALL

Divizia Națională A.
Rezultatele technice din ziua 

de 14 Septembrie

I.T.  A.-A. S. A. 7:0 (3:0)
C.F.R.  (B.)- CSM Mediaș 6:1 (3:0) 
„U" - Ciocanul 2:1 (1:1)
C.F.R. (T.)-Dermata 1:0 (0:0) 
F.C. Ploești-U. Tricolor 2:1 (1:1) 
Dermsgant- Libertatea 1:1 (1:0) 
Oțelul-Jiul 3:1 (2:0)
Jjventus- Ferar 6:0 (3.-0)

Clasamentul
1. C. F. R. (T.) 10
2. I. T. A. 9
3. Juventus 7
4. F. C. Ploești 7
5. C. F. R. (B.) 6
6. Universitatea 6
7. C. S. M. Mediaș 6
8. Ciocanul 5
9. Jiul 5

10. Libertatea 5 

acesta a avut grijă din t'mp ca 
să organizeze campania însJmân- 
țărilor. A propus un plan de lu
cru — bazat pe posibilități reale 
și efective — pe toată țara, pe 
care apoi l-a desfășurat pe j.dețe. 
Cu alte cuvinte a planificat munca, 
iar de aci ca o consecloță directă 
deci șl producția. Noi avem da
toria ca cele propuse județului 
Hunedoara, să fie împlinite total, 
per.tru că, dacă un șunb sau o 
piesă dlnti’o mașină, nu stă la 
locul el șl deci merge defect, a- 

*duce prejudicii întregei masse.

Tot așa, e și io agricultură, 
mal precis în planul de cultură 
pe care județul Hunedoara — ba
zat pe considerentele de mai sus 
— trebue să-l îndeplinească in
tegral.

Pentru toamna anului 1947 ju
dețul nostru are următorul plan 
de cultură împărțit pe plășl:

Fiecăruia li rămâne sarcina doar 
să lucreze sârgulncios, să combine 
personal posibilitățile Iul de lucru, 
ca să nu greveze mult sarcinile 
conducătorilor — avâad învedera 
că posibilitățile de realizarea pla
nului propus pe întreg județul 
nostru în comparație cu alte ju
dețe sunt suficiente.

Ing, Larisa Râlleanu

II. Dermagant 5
12 Ferar 3
13. Dermata 2
14. A S. A. 2
15. Oțelul 2
16. Unirea Trico'or 0

Divizia Națională B.
Rezultatele technice

SERIA IlI-a

Politechnlca - Minerul 2:1 (0:0)
CF.R. Arad-U F.H. 2:1 (0:0)
Mica-Rlpensla 1:0 (0.0)

SERIA IV-a

CFR. Cluj - CFR. SImeria 5:0 (0:0)
Indus. Sârmei - C. S. Aninoasa 2:1

Citit!
Scânteia



ZORI NOI 3

In lupta lor pentru consolidarea stabilizării 
monetare, prin mărirea producției

In Luna August minerii 
din Valea Jiului au presta; 
4.389 posturi 1

Producț a (de cărbuni’a Văii 
Jiului pe luna Augfțul a, e.„ 
a fost de 157.296 tone, — dintre 
care 139.330 toneli ini ne le soc. 
„Petroșani”, iar restul de B 
W>ii 916 tone la uri ia Ji ți a sodt 
„Lunea”

Drapelul prcducți i a fost 
•âștigat pentru a doua oară 
— de minerii din Luperii.

Aceasta produ ți - a putut fi 
realizați datorită muncit conți
nu!) și eforturilor minerilor, 
precum si contribuției io isile 
rati te '.ș concursului neprecu)

Ut dat de cclupe’e voi uitare, 
în munca in mină.

in cursu' lunci August, to- 
talu’ postuiilor vojuntire pre 
•late a fost de 1.389, 'din care 
2.io-1 postur efectiv la cărbu<- 
ne reaHzâudu-',e 3 506 tone de 
«ărb uni.
* Procentul < ?1 mai mare de 
posturi voluntare l-a dat Lupenit 
,unde (s’au prestat 1.372 postu f, 
eu o realizare de două mai 922 
lone cărbuni.

In cursui aceleași lu.il, în 
•onditiuni din cele mai grele 
atât de ordin economic cât și 
techmc, o serie întreaga de 
muncitori iși-au depă i rorma, 
cu 50 — 100 la sută. In

REFLEXII 
pe marginea 
unei excluderii

(Urmare din pag. l-a)

Când poporul lupta hotărât 
pentru doborârea speculanților șl 
muncea din g-eu pentru recon
strucție, atunci când în Deva a 
fost prins un speculant ce dosise 
mărfuri cart după expresia celor 
ce au asistat la proces, ar fi 
fost suficiente unei familii pentru 
20—30 de ani, pe dr. A. Opreanu, 
nu-l interesează opiniile poporu
lui trudit speculat șl prlntr’o gravă 
eroare judiciară, scapă pe spe- 
cu’antul Burs de pedeapsa ce l se 
cuvenea dapă lege.

Dar nu numai atât.
Aurel Opreanu a apărat pe 

absentlștl șt moșieri împotriva 
intereselor țăranilor cari cereau 
pământ. A apărat pe nemți pen
tru a fl scutiți dela reforma a- 
grară.

Dr. Aurel Opreanu a sabotat 
reforma agrară, s’a identificat 
ou speculanții a ponegrit șl de
făimat tânăra noastră democra
ție șl Uniunea Sovietică.

Cu astfel de fapte murdare, 
cu astfel de atitudini antidemo
cratice, Dr. Aurel Opreau nu mal 
avea ce căuta în rândurile unei 
organizații democratice de înaltă 
ținută morală. Dar lucrurile nu 
trebue să se oprească aici.

Purtarea sa nedemnă ar a- 
runca o pată întunecoasă asupra 
nobilei tnștituțlt pe care o con
duce, dacă ar mal rămânea la 
câ'ma el.

De aceea întregul popor mun
citor șl cinstit al județului nostru 
cere — Iar noi ne facem ecoul 
acestei dorlnți — ca Dr. Aurel 
Opreanu să fie înlăturat din frun
tea Tribunalu ui Deva. Să fie scos 
afară din cadrele justiție', care 
a apucat pe calea vremurilor noi.

Simion Lazăr.

voluntare
fruntea acestor stau tov. Podo- 
iciii Alexandru, Mohan 1 k», 
reaii, iNic. Girai, Szbcs Anton, 
1 lutter Jgnal, 1 Ordog, I. Ștaif 
ti. (Șt. Săcăluș, Șt. TomdiagaJ 
Ddrti i'rip in, lovan Sibiu, Mi 
J<ula Andrei, M. Kfipsac, Maximi 
Adani, Roman Ambruș, etc..

Munca depusă de muncitorii 
din Valei Jiului, eforturile loi, 
ca iși rezultatele obținute, ne a- 
rata ta ei au înțeles că pentru 
a sprijini și i itării stal ii arca 
monetară, e nevoie de pro Iu 
se cât mai multe, de o pio 
ducție (în continuă creștere, i

Prin vigilența muncitorilor

LA ALEGERILE SINDICALE DELA RE5UA 
au fost demascat) o serie de trădători 

ai mișcării sindicale
In Reșița, marele centru Indus

trial, alegerile sindicale continuă 
cu însuflețire, în prezenta tov. 
Emllian Anghellu, membru în Co
mitetul Executiv al C. O. M., a 
reprezentanților Uniunii șl ai Sl- 
dlcatului Metalo-Chimic precum 
șl a delegațltor minerilor din Va
lea Jiului șl mttslurgiștllor din 
Călan și Hunedoara etc.

Până acuma, metilurgiștil reși- 
țeni au ales in fruntea lor pe 
cele mai conștiente elemente 
sindicaliste, pe muncitorii cei 
mai act vi în munca de 
zi cu zi în lupta pentru punerea 
în viață a măsurilor menite să 
înbunătă(ească traiul zilnic al ce
lor ce muncesc.

Cu această ocazie, muncitorii 
dela Reșița au demascat o nouă 
strie de trădători și dușmani ai 
clasei muncitoare, unelte manisto- 
titellste, în frunte cu: Musteau, 
Dr. Arcan, N. lonaș, Șrh'opu Flo
rean, Dr. Marehescu șl alții.

In urmi cuvântărilor rostite, 
muncitorii dela Reșița și-au luat 
angajamentul că vor face ca în 
uzinele lor să înceapă o viață 
nouă și un ritm nou, în toate do
meniile, precum și de a-șl înde
plinii sarcinile pe care și le au

— Conferința tov.
In cadrul ciclului de conferințe, 

organlzit de Uniunea Femeilor 
Antifasciste din Deva, Sâmbătă, 
13 Sept. a. c., unui numeros au
ditoriu, adunat îa sala de festi
vități a prefecturii, tovarășa Flo- 
rica Vasille a vorbit despre „Ro
lul femeii în democnț’a popu
lară/

După ce arată situația umili
toare și suferințele îndurate de 
femei în trecut, sub regimurile de 
tristă amintire, conferențiara în
fățișează rolul femeii în viața po
litică, economică și socială în de
mocrația Sovietică, comparând con
cepția superioară a acesteia, cu 
concepția degradantă a democra
ției burgheze.

Intrând documentat în miezul

COMUNIȘTII DIN 
COMUNA BEJAN 
au construit un 
drum de 2 km.

Din inițiativa celulei P. C. R. 
din comuna Bejin, plasa Deva, în 
frunte cu tov. Părăoanu Aron pri
marul conțpei, s’a Început con
struirea unul drum lung de 2 k n. 
care face legătură întie șoseaua 
Buruene-llia șl satul Târoăvlța.

Drumul a fost tăiat prin fosta 
moșie a Iul Popa Petru, expropiată 
în urma reformei rgrare din 1945

Prin exemplu lor, comun'ștll au 
reușit lă mobilizeze îulreaga po
pulație a satelor Bejan și Târnă
vlța la aeeastă muncă de folos 
obștesc.

asumat in cadrul întrecerii patrio
tice dintre ei și muncitorii dela 
uzinele U. F. H. din Hunedoara și 
T. N. C. din Călan, Ferdlnand șl 
Nădrag.

înființarea subfilialei 
A. R. L. U. S. la Petrlla

Din inițiativa unul grup de mun
citori șl intc'ectuali, in ziua de 7 
Septembrie a. c. a avut loc la Pe
trlla, adunarea, de constituire a 
subfilialei A.R.L.U.S. în prezența 
unui mare număr de cetățeni din 
localitate.

Adunarea a fost deschisă de 
către tov. Toacă Ion după care a 
luat cuvântul tov. Gaicu N. secre
tarul filialei Petroșani, ling. Pa- 
naitescu, directorul Exploatării Pe- 
trila, precum și preotul reformat 
Borany Ignat care a vorbit în 
limba maghiară. Oratorii au ară
tat însemnătatea întăriri legături
lor de prietenie între poporul ro
mân șl marele popor sovietic, 
pentru menținerea păcii și viito
rul democrației.

La sfârșit s’a ales comitetul de 
conducere în frunte cu tov. ing. 
Boicu Leonlda, preot Vulcu loan 
tov. Toacă Ion și Pal Franclsc.

Florica Vasilie —
sub'ectului tov. Florica Vasille 
subliniază Importanța rolului fe
meii în democrația nouă ce-șl 
croește și’n țara noastră un drum 
din ce în ce mii sigur, terminând 
printr’un călduros ap'l adresat 
tuturor femeilor, îndcmnându-le 
să participe la înfăptuirile de
mocrate în vederea consolidării 
unui viitor mai bun și pentru a 
împiedeca zămislirea unui nou 
război care le-ar smulge și tri
mite din nou la moarte fiii, soții 
și părinții.

In încheere s’a desfășurat un 
reușit program artistic din cu
prinsul căruia s’a reliefat recita
rea prietenii Gârbău Miner va și 
mal ales minunatele bucăți exe
cutate la vioară de tânăra Ercse 
Gyoigyve .

Prin punerea în viață a propunerilor 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Crește producția de aur la minele
din regiunea Bradului

Producția de aur la minele 
din regiunile Bradului se află 
în continuă creștere.

Aslfel, la minele soc. .Mica* 
din Brad, față de 77,424 kg. 
aur fin extras în luna Martie 
a. c. s’a ajuns la 103,2 kg. în 
luna Iulie și 116,402 kg In luna 
August a. c.

La „Mlnaur** din Certej Să- 
cărâmb, producția de aur a 
crescut dela 42,6 kg. cât era 
în Ianuarie, la 71 9 kg. în Iu
lie și la 83,710 kg. în luna 
August a. c.

Aceasta se datorește în primul 
rând punerii în viață a’măsurllor 
preconizate de Partidul Comunlit 
Român șl anume:

Îmbunătățirea condlțiunllor teh
nice șl a utilajului cu care se 
lucrează, organizarea procesului 
de producție, folosirea rațională 
a brațelor de muncă și a ma
teriilor prime, evitarea risipei,

Patru contrabandiști de aur din 
Crlșdor condamnați de Tribuna
lul Deva la pedepse însumând 

9 ani Închisoare, 10.000 lei stabilizați 
amendă și 5.458.000 lei stabilizați 

despăgubiri B. N. R. — Condamnaților 
li s’a aplicat și sechestru pe averile 

mobile și imobile.
Tribunalul Deva a pedepsit în 

ziua de 10 Septemvrie 1947, pe 
Costan Nicolae, din Criscior cu 
4 ani, închisoare 3000 lei 
stabilizați amendă 3.252.800 
lei stabilizați despăgubiri în fo
losul Băncii Naționale a României 
ca mandatară a Stilului, precum 
șl aplicarea unui sechestru pro
vizoriu asupra întregii averi mo
bile șl imobile a susnumltului.

Gros Aurel din Criscior, cu 1 
an închisoare și 3.000 lei amendă,

CONFERINȚA
d-lui prof. LIVIU SIRCA despre
Democrația Sovietică

Asoc ațla A. R. L. U. S. filiala 
Deva, în dorința de a face cu
noscute opiniei publice realitățile 
din Uniunea Sovietică, a luat 
Inițiativa organizării unui ciclu de 
conferințe, menite a populariza 
aceste realități în rândul masse- 
lor largi populare.

Prima conferință a avut loc 
Duminecă, 14 Sept. a. c. în pre
zența unui numeros public.

A conferențiat d. prof. Liviu 
Sirca, directorul Liceului Drcebal, 
despre „Drmocrația Sovietică".

— „Noțiunea de democrație — 
a spus d-si — este cunoscută 
încă din antichitate.

De ea se bucurau însă numai 
stăpânii de robi, latifundiarii, Iar 
mai târziu — în epoca modernă 
— capitaliștii. Oamenii muncii, 
cei care produceau bunurile ne
cesare societății, erau excluși dela 
conducerea statului.

In continuare trecând la anali
zarea democrației sovietice, arată 

întărirea disciplinei în muncă, 
etc.
Deasemenl, un aport deosebit 

la mărirea producției au adus și 
întrecerile patriotice în muncă, 
la aceste mine, preconizate de 
Sindicatele Unite ale Minerilor 
din G-irabarza—Crișclor,

Producția de aur mărită e fosă 
șl o urmare directă a îndeplinirii 
angajamentelor luate de minerii 
din regiunea Bradului, în vede
rea susținerii șl consolidării sta
bilizării monetare.

Pentru combaterea furturilor de 
aur, care în timpul din urmă se 
practica pe scară întinsă, în 
întreagă regiunea Bradului au 
luat ființă școli speciale pentru 
controlul producției.

Urmate de către Ingineri, sub- 
Inglneri șl muncitori ridicați, a- 
ceste școli au dat rezultate satis
făcătoare, furtul de aur fiind as
tăzi stăvilit.

285.600 lei stabilizați, precum șl 
sechestru provizoriu asupra averii 
mobile și imobile a susnumltului.

Olariu Nicolae la 3 ani închi
soare 4 000 lei amendă 1.680.000 
lei stabilizați în solidar cu incul
patul Coitan Nicolae, 168 090 lei 
stabilizați, despăgubiri precum șl 
sechestru asupra întregii averi.

Muntean lom Bâtea 1 an în
chisoare 1000 Iei amendă 201 690 
iei stabilizați despăgubiri B. N. R. 
și sechestru asupra întregii averi.

că ea este cea mai evoluată for
mă a democrației, prin faptul că 
este expresia voinței masselor 
largi de muncitori, țărani și Inte
lectuali, chemați să conducă în 
mod real, întreaga activitate po
litică și socială a Imensului Slat.

Cinematograful „Progresul*
Marți, Miercuri șl Joi 

MARELE FILM AMERICAN 
„MELODII NEMURITOARE" 

producție 1947.

IN PROGRAMUL VIITOR 
Puternica realizare sovietică

Copiii 
Căpitanului GRANT

Cumpără 
biciclete 
in bui ă 8 are

cu acte în regulă Adnlnlstrația 
ziarului „ZORI NO

Palatul Prefecturei

▼
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JUSTIȚIA POPULARA 
un comandament ce trebue transpus 
fără întârziere în text de lege

Importante declarații ale tov. Lucrețiu Pâtrășcanu ministrdP Justiției
In fata unui mare număr de maglstrațl șl avocațl tov, Lucre 

tiu Pâtrășcanu, ministrul Justlfe', a făcut zilele trecute o serie de 
Importante declarații cu privire la participarea elementeloi nepro
fesionale Io administrarea Justiției.

Popoarele Sovietice 
au sărbătorit cu însuflețire 

ziua tanchiștHor

Supă ce a făcut un amplu ex
pozeu asupra dcsbaterllor Con
gresului Asociației Internaționale 
a juriștilor democrsți, evocând 
realitățile sociale care reclamă ne
cesitatei intoducerii în mag stra- 
tură a judecătorului popular, tov. 
Pâtrășcanu a declarat:

„Se poate afirmi că dintre toate 
Instituțiile născute in cadrul vieții 
organizate a colectivităților ome
nești, Justiția șl aparatul el a ref
lectat șl reflectă poate cel mal fi
del, transformările soc ale și po
litice pe care această colectlvita e 
ie suferă.

Trăim în momentul de față îa 
multe țări ale Europei, printre 
care se enumeră și țara noastră, 
transformări structuale.

la momentul în care statele iși 
schimbă structura atât în dome
niul economic cât șl In cel social 
și politic, când pila ridicarea 
masselor muncitorești din orașe 
și sate o nouă concepție de viață 
iii afirmă puterea, vechiul cadiu 
al aparatului Justiției nu mai 
poate corespunde nici nevoilor, 
nici cerințe or actuale.

Cadrul Justiției, ca și cadrul 
vethl al statului este depășit. Or 
ganizarea Justiției nu poate ră

Puternice forte de partizani 
luptă împotriva regimului fascist 

al călăului Franco
MADRID. — La Madrid 

s'a onnrițat că, în munții de 
la Nord de Valencio, au 
fost începute operațiuni ml 
litare de mare amploare 
împotriva unor puternice 
forțe de partizani. In acest

BULETIN
EXTERN
• Ointr’un lot de 67 partizani 

judecați Luni la Salonic, 43 au 
fost condamnați la moarte.
• Cu prilejul aniversării a lo 

ani dela moartea lui Masarlk, pri
mul președinte al Republici C ho- 
alovace, Parlamentul Cehoslovac 
a ținut Luoi o ședință so un ă în 
prezentă membri'or guvernului in 
frunte cu Klement Gjo.waid, pri
mul ministru.
• In Ct hoslovacia a fost desco

perită o vistă organizaț.e complo
tistă ce primea directive din stră
inătate. Complot ști urmănau în
lăturarea republicii democrate prin 
tardoarea conducătorilor ei.
• La Triest s’au produs nume

roase incidente. Mii multe per
soane au fost rănite iar politia a 
efectuat numeroase are stă i. 

mâne In urmă față de modifică
rile statului șl ale societății, de 
cât cu primejdia unei adânci per- 
tuibărl de ordine socială șl ca o 
permanentă provocare la ansihle.

Jusiijla trebue să corespundă 

In preajma procesului 
elicei maniste

rom, In ziua uimitoare ele în
conjoară cu mitraliere pe mlrerti 
adunați In curtta Uzinei Elec
trice. Primul, Vlloș Gavrllă, cade 
răpus de pistolul lut Rosvany, 
prtfectul județului, omul lut Maniu.

Căutând să se salveze de fo
cul ucigător al mitralierelor mi
nerii s’au îngrămădit In cana ut 
ce trece șl acum prin fața uzmel. 
Credeau că șl găstsa salvarea 
aco o.

Măcelul a fost scurt. După 24 
ore de grevă, la cwtea uzinei din 
cele câteva mit de mur citiiri edu- 
națt să șt ceară dreptul la pâ ne, 
Ibertate șl dreptote, au mat ră
mas doar cel 23 morțl șl peste 
100 de răniți — șl alături de el 
călăii șl cioclii.

La Lupenl se restabilise „ordi
nea" șl .liniștea'. „O dlnea* lui 
Manlu șl „liniștea* ctm tirului.

scop au fost evacuate 14 
sate.

Unitățile militare arga 
j'ate în luptă sunt înzestrate 
ca artilerie ușoară de munte. 
Partizanii au devenit dto 
sebit de activi în ultima 
vrem? la Nord de Valencla.

INTERN
j Cu prilejul sărbătoririi zilei 

tanchiștilor sovietici, d. general 
Lascăr M hali, ministru de Răz- 
b»i, a adresat d-lui general Str- 
sa kov, locțiitorul președintelui Ce
rnind Aliate de Control o scrisoare 
prin care transmite din paitea d- 
sale și a întregii cș'iri române, 
admirația ce o poartă acestei arme 
care a gonit fasciști din tara nostră
• Luni seara au sosit în gara 

de Nord din București copii mol
doveni salvați de foame de popo
rul bulgar. La reușita manifestație 
prilejuită de acest eveniment au 
fost pretențl reprezentanții CARS 
ai Legației BuigareșiaiGuvernnlui.

Citiți și răspândiți
ziarul .ZOBI NOI* 

noullor cerințe șl nouilor sarcini 
pe care le Impun ari s.hlmbirile 
Intervenite Zn structura statului șl 
societății noastre.

Această schimbare structurală 
prin care trebue să treacă șl Jus
tiția română, nu constitue un 
deziderat, cl este un comandament, 
menit să fie transpus fără întâr
ziere în text de lege.“

Crimele Iul Mitniu 
nu pot fi uitate

De atunci eu trecut mal bine 
de 18 ani. Iu acest timp, lupta 
minerilor a cotinuit cu aceiași 
vigoare și tărie, până șl-au câș
tigat drepturile.

Guvernul v< nit la cârma țării 
la 6 Mntle 1945, isvorlt din 
ma6iele populare, a dat muncito
rimii drepturile pentru care ea a 
sârgerat dealurgul deceniilor.

Insă pe măsură ce guvernul și 
Parlamentul dtmoerst concepeau 
șl rdttau legluiii in folosul po
porului șl in timp ce Partidul 
Comunist R< mân șl Cot federația 
Generală a Muncii antrenau po
porul întreg la munca de r» facere 
a țării, Manlu și clica ea îșl con
tinua trădările, încerca să lo
vească în tânăra democrație ro
mânească, putându-sc ia ah jba 
cercurilor imperialiste, a dușma
nilor poporului român — situân- 
du se prin aceasta in afara ligi
lor țării.

Să fie pedepsiți cei ce 
au sihinjult șl ucis 
minerii la Lupeni

Paharul îngădulnțeior s’a 
umput.

Astăzi Man'u și întreaga sa 
clică de jefuitori șl trădători 
de fa’ă usasln' ai poporului 
muncitor, sunt chemați să râs 
pundă, să dra socoteală de 
toate crimele și trădările lor. 
» Poporul întreg ii acuză Ii 
acuză memoria lui VitoșGav 
rilă, Cvab k Petru, Groza lc»n 
și I fll6p Mihai, a Li Alex. Ne- 
grranu șl Moise Aron, a iui 
Tătsra și Heg-du?, a lui To- 
ma Vulpe și Grr za a tuturor 
celor uc șl la Lupenl de efit e 
slugile cred ncioase ale iui 
Manlu.

Ii acuză șl cer pedepsirea 
lor văduvele și orfanii, mize
ria îndurată și lacrimile văr
sate, — ti atuză întregul po
por.

M'nerli Văii J'ului n’au uitat 
schinjuirlle șl mizeria pe care 
le au suferit, gloanțele cu care 
Manlu a ucis la 6 August 1929 
la Lupenl, pe cei ce-și cereau 
dreptul la viață.

N’au uitat și nu pot uita ni
ciodată suferințele lor. Dee- 
Crea, azi ei cer într’un singur 
glas : SĂ FIE PEDEPSIȚI CEI 
CE AU SCHINjUiT ȘI UCIS 
MINER I LA LUPENI. NICI O 
PEDEAPSĂ NU E PREA AS
PRA PENTRU EL

/. Rasneac

MOSCOVA. — loherga țară 
sovktlcă a serbat Dnnlnkâ „Z'ua 
tanchlșiiloi*, săibâtuarece a fost 
i stltuită inul trecut de guvern 
pentru a se adu.e omagii merite
lor eminente ale trupe lor biludite 
și in doilzate din ainuta sovietică, 
precum șl constructorilor de acest 
fel de mașini.

*

MOSCOVA. — Festivități po
pulare cu ocazia zilei tan.hiștilor 
au avut loc in toate parcurile din 
Moscova Generali șl ofițeri al ar
matei sovietice au ținut 'onferir |* 
di spre forțele armate șl mecani

Generalul Markos 
s’a adresat O. N. U. pentru a 

asculta cuvântul delegației ar
matei democratice grecești

LONDRA 15. Generalul 
Markos, comandantul suprem 
al forțe or de partizani gre
ci, a făcut un apel la A- 
dunarea Generală O N. U. să 
asculte o delegație a armatei 
democratice grecești care să 
și expună punctul de vedere

In memoriul său, generalul 
Maikoi declară că singurul 
motiv al situației actuale dn 
Grecia este intervenția brita
nică și americană in afacerile 
interne grecești, fapt care a 
adus la desființarea Indepen
denței Greciei.

Memoriul adaugă că „un 
regim monarhisto fascist de 
teroare a fost impus poporu

NOUILE CHIRII
Declarațiile tovarășului Luzrețiu Pâtrășcanu
Sâmbîtâ la orele 13 a avut loc 

la Ministerul Justiției, o conferință 
de presă In cadrul căreia tov. 
Lucrețtu Pâtrășcanu, conducâtoiul 
departamentului, a expus crit rille 
și princip ile care au că'ăuz t reda
ctarea Jurnalului Cocs I.ului de 
Mnișlri pila care se recalculează 
ihinile in le’> stabilizați, Jurnal 
cate urmeaiă să fie diecutat In 
Consiliul de Miniștri și să capets 
formă definitivă Tov. Lucrețiu 
Pâtrășcanu, a precizat că expu
nerea se rtferă la profetul de J tr- 
nil întocmit de Ministrul Justiției.

Cum se calculează chiriile noul
a) pent u contracte dinainte de 

22 Sept. 1940
1. muncitorii, funcționarii parti

culari șt public’, pensionat ii, stu
denții vor plăti a 28 a pai te din 
cifra ultimei chirii legale la lei 
ve hl.

2. Funcționarii fără contract co
lectiv, liber profesioniștii, nr seriiși 
patroni, comercianțli și industriașii 
vor plăti a 5a-a parte din dfra 
ultimei chirii legile In lei vechi.

b) contacte mchelate după 22 
Sept. 1940

3. — același categorii ca Ia 

zate. Pe stadioane au avut loc 
concursuri sportive. Cou.eite cu 
participarea artiștilor de la tea
trele din Moscova, coruri șl an- 
• anb uil muzicale au svl t loc pe 
multe t er în aer Lber.

In timpul zilei au avut to*’ cura* 
de automobile.

Seaia iute de mii de locuitori 
al Moscovei su adm rit un fru- 
mo; spectacol. Cascade de artifi
cii întovărășite fiecare de 20 salve 
de tun. Patria a salute! pe glo
rioșii tacchlștl șl constructori de 
tancuri.

ki și menținut" și spune apoi 
că „armata democrat!.ă eite 
o armată patriotică de el be- 
rare naționali, care nu are 
nici o legătură cu nici o |a>* 
străică și deci nu primește 
nici un ajutor din afară*.

Generalul Maikos cere A- 
dunării Generale O. N U .să 
ajute la stabilirea unei Grecii 
na{iorale ir dependente și de
mocratice*, în.hcind:

„Noi nu recunoaștem guver
nul minoritar reacționar din 
Atena ca reprezentant a țărH 
noastre.

Cerem ca reprezentanților 
noștri să li se permită să și 
spună punctul de vedere for
mal in fața domniilor voastre."

punctul 1 vor plăti 45 la la sută 
din ch rla pe 1938 a apartamen
tului.

4. — aceleași categorii minut 
ccmercianțli și meseii șli ca la 
punctul 2 vor plăti chiria din 
1938 a apartamentului.

5. — comercianțit șl industriașii 
vor plăti de 3 ori chiria din 1938.

Duecțls Generală a Controlu
lui econcmic acordă pentru de
punerea declarați lor de stoc ua 
uium termen țână la 20 Septem
brie a. c. Se va declara s'ocut 
existent pe data d: 19 August. 
Sunt supuse obligațiunii de dec
larare stocurile de produse, materii 
P'lme semifabricate, produie finite 
cumpârate sau produse proprii. 
In acess ă categorie de mărfuri 
întră și ambalajele precum ș1 ma
terialele accesorii. Fac ex euție in
stalabile industriale ale Întreprin
derilor folosite în producție.

Salariați!
Nouile salarii vă asi- 
gu ă o viață ome
nească. Luptând 
pentru menținerea 
prețurilor, luptați 
pentru o viața mai 
bună I
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