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La intrarea în vigoare a
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La 15 Septembrie au In
trat în vigoare tratatele 
de pace încheiate la Paris 
în vara anului trecut. Prin 
acest act România întră 
lega' in raporturi de pace 
cu Națiunile Unite, stana 
de armistițiu luând sfârșit.

Au fost ani când poporul 
român înfeudat Germaniei hit- 
lerista de către Antonescu și 
sprijinitorii săi Mr-niu și Brft- 
tianu, abea reușea să între
zărească licăririle păcii. Pe 
măsură Insă ce vitezele arma
te sov'etic eliberatoare Ina'n 
tan către tara noastră, tl ve 
dea tot thal bine contururile 
acestei lumini, până în mo- 
mertul eliberării când zorii 
păcii au apărut clar pe firma
mentul politic al țării noastre.

Pacea nn s’a încheiat însă 
așa de ușor. cum s’rr crede 
la prima vedere. Fascismul a 
fost fnfrftnt dar au mai rămas 
resturile sale, au rămas gru
purile imperialiste, concernele 
internaționale, trusturile 
făiă de patrie, cari sunt la 
fel de periculoși dușmani ai 
păcii. Toate manevrele, toate 
vicleșugurile au fost întrebu
ințate de aceștia la Conferința 
dela Paris, pentru a împie
dica încheerea păcii. Repre
zentanții trusturilor impera- 
liste anglo-americane urmă
reau să transforme țările eli
berate de fascism in semi
colonii ale lor pe care să le 
jefaiască fn voie, urmăreau 
sa fuchee o pace care să le 
asigure noul profituri de pe 
urma masaelor muncitoare din 
aceste țări, o pace care să 
poarte in ea germeaele unui 
nou război.

Aceste încercări s’au izbit 
însă de alltud nea dârză a 
Uniunii Sovietice care fn fața 
lumii întregi a demascat in
tențiile criminale ale cercuri
lor războinice. Prin glasul mi-

APARAREA
N ARE CUVÂNTUL?

Am scris zilele trecute un 
articol In care după ce ară
tam hotărârea avocaților din 
Baroul Neamț, de-a nu mai 
apăra nici un speculant contra
venient după 12 Aug. a. c. 
îndemnând pe domnii avocațl 
hunedoreni să ia o decizie 
similară.

Deatunci s’a scurs mult timp 
In raport cu Importanța mă
surilor ce trebuesc luate pen
tru consolidarea stabilizării, 
prin înlăturarea elementelor 
dușmănoase ei și gestul nem- 
țeniior a fost imitat de mai 
multe barouri din țară. Pre
tutindeni s’a declarat război 
specularților, pretutindeni ma- 
gistrații le aplică sancțiuni a- 
spre și avocații refuză să-i 
mai apere. Numai la Deva 
domnește indiferență față de 
străduințele guvernului și peri
colul ce-l reprezintă acești 
rechini.

Dece?
Nu se găsesc oare și pe 

meleagurilencaslre avocațl cu

—
nistrului său de externe V. M. 
Molotov, Un’unea Sovietlcâ a 
luat apărarea țârilor mici, ce
rând lnckderea de condițluni 
care să le asigure Indepen
dența pollUco-rconomlcă J 
libera desuolt«re democratici.

La Paris, ca și In al.'2 îm- 
p.’ejur&ri hotârltoare, țara 
noastră a simjlt din plin aju
torul prietenesc ai Un unii 
Sovietice.

Susținând cu tărie alipirea 
Ardealului de Nord la Româ
nia șl reducând la mai puțin 
de o cincime pretențiile sale 
față de pagubele ce i au fost 
pricinuite de România, dele
gația sovietică a îndemnat șl 
membri celorlalte delegaț'i 
să imite acest gest generos. 
Ea a susț'nut cu târle recu
noașterea României ca țară 
cobcligerantfe prin participa
rea ei eîectivâ la războiul 
antihitlerist, a susținut Româ- 

C. Magdalln
(Continuare In pagina 3-a)

stri- 
hotâ- 
făgă- 
ma-

Leafa, coșnlțș, 
chiria și celelalte 
Leul stabilizat, rezultat al 

daniilor guvernului popular 
rât să realizeze reformele 
duit®, puse efectiv în sluba 
■selor, a modificat simțitor ra
porturile între puterea de cum
părare a salariului depreciat în 
condlțiunlle de până mai ieri și 
prețurile umflate de Inflație.

După reforma monetară, nouile 
salarii stabilite în mod judicios 
după luarea Io considerare a ce
rințelor Imediate și primordia'e 
ale salariațllor de toate categoriile, 
s’au realizat condițiile unei simți
toare îmbunătăți a standardului 
de viață a acestora. Bineînțeles 

M. Mlh.
(Continuare !n pag. 3-a)

sentimente democrate, cari să 
ia o asemenea importantă ini
țiativă ?

Noi știm că sunt............
Atunci ?

Sunt sabotați ei oare de 
Către colegii lor cari nu 
se pot despărți de speculanți 
și de gozari?

Se prea poate, dar obsta
colul acesta ca orice obsta
col — trebue Ir lăturat. Opi
nia publică trebue să cunoa
scă adevărul, treb e să știe 
cine ii sunt prietenii șl cine 
ii sunt dușmanii.

Dar . . . dece n’are apă
rarea cuvântul?....

D A. Butlacu

| Duminecă 21 Septembrie |

Sărbătorirea „Scânteii** 
| Sărbătoarea voastră |

Duminecă 21 Septemvrie 1947

ORGÎIN flf. P. C. R. PENTRU JUDEȚUL HUNEDDDHfl
, Poporul muncitor d'n jucl. Hunedoara cere

I NLĂTUR1REA 
lui Rurtl Opreanu din Justiție
V Cum a sabotat Reforma Agrară, Aurel Opreanu, 

i prim- reșed ntele Tribunalului Deva
— .Răspunderea" lui Opreanu.
— Apărător al moșierilor șl susținător al

colaboraționiștilor hitleriști.
U-l

D-spre activitatea dubioasă, dușmăneai! poporului muncitor,

. /
A

a 
Iul Aurel Oprean >, primit1 președinte al Tribunalului Hunediars— 
Deva, ziarul .Zori Noi' s’a mat ocupat până acum în două din nu
merele aale. Ceeace k’a arătat însă în cele două rânduri, e prea pu
țin. Dr. Aurei Opreanu aie multe ticăloșii la activul (iu.

sc-lkteje de plasă pe.itru re
forma agrara, de\ine proprietar 
al Unui ]oc de vie în Deva, do
nat de către „cientul” său.

— Un alt car, este cel al ța-

S. F.

In numerele ce urmeazl, vo.n dcsvălui încă o parte dlnacmfe 
ticăloșii.
\ Ca președinte. 1 (.unu iei d® 
plasă Deva pentru ref< rma ag
rară, în lcc să-și însușească io-1 
1UÎ ce 1 revenea, de apărător 
al 'reformei agrare, dr. Aurel 
Opreanu se Iranspunc în apă
rător lai moșierijoi și prin di
ferite mașlnațiunl, ișl tmproagr
ea veninul asupra țăranilor ne-1'’ 
voiași șî a năzuințelor lor.

Sforțării care ’ se icreau, < 
se păreau prea n ari atunci când, 
lela Vorba de'a -di. ajutor celor 
mul ți. în schimb, când era vor
ba de câte,una din codițele mo- 
șiereșt* cari obișnui iu să \tiâ 
Ij ședințele Corni iei de plasă 
cu diferite intervenții, era tra
tată așa cum voiau ,e« ce mij
loceau ca|ea spre d pre;edinte.

„Răspunderea" 
lui Opreanu

Ia ședințe, Opreanu era ca
racterizat de: , gură multă”, — 
„n’aveți 'dreptate” — „aduceftX 
acte” — „dovezi’’ — „nu 
poate.” — „eu am mare răs
pundere” — vreți să mă bă
gați |a pușcărie”, etc., iar 
când țăranii’ deleg ți începeau 
să-i arate care-i situața reală 
Opreanu punea dosarul la o 
parte, trecând cu discuția |a alt 
caz, respectiv, discutând despre 
altă (moșie-

Multe (manevre a fotoclt în 
folosul Imoșierilor șl în defa- 
vorul țărănimii sărace și gra
ve îi sunt faptef?,, — faptele 
care îl acuză și de care va tre
bui /să răspundă.

Să lenumerăm câteva din ele, 
așa cum s’au petrecut.

Apărător al c<dp- 
borațîonîșt lor hitleriști
— A susținut șl exceptat dela 

expropriere pământul germa
nului Machoîd FranciSc, fostul 
director al băncii româno-ger- 
mane din Brașov, deși acesta 
colaborase (pe calea economi ă 
cu Germania hitleriști, prin fun 
cțlunea pe care o avea. Pen
tru „serviciile” făcute prin ex
ceptare , dr. A. Opreanu, pre-

(Continuare In pag. 3-a)
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44„Scânteia »
(1931-21IX. 44-1947) Jț

de MIHAIL M1HUȚESCU

fe ai născut din scrâșnetul cremenii, rupând 
lanțurile cu care des ofll 
rcbiau fiicele, fiii, nepoții 
unul neam, v ednlc /aur, mereu surupând 
mantii de aur, cu sare, păduri fi cărbune; 
Negrul pământ, reavăn de dar —pentru tine stăpâne 
pentru rânjetul tău p In de saf șl t'uf<e 
pentru ziua de ieri — blestemată pururi să fie! 
le-am așteptat ca pe un crabi nou: 
îndemn pentru setea de tbertate;
Pe care l’al purtat talaz tu ilegalitate 
să ridice la vlafă nouă — ecou 
rostogolit de furtună, cuprinzând Mirea Neagră 
a celor gol șl flămânzi, urgisiți viața ’ntreegă I 
Slova ta 
smulsă din mână In mână șl dată 
ca pâinea putină pe care o'mparll cu flămândul 
de alături, când totul șl fapta șl gândul 
vă leagă;
Ea a făcut de neînvins 
fn zilele Grlvlțel Iul Roaitâ, 

In ziua Luptnllor, 
in ma mare, bătând vta — foc nestins — 
sufletul neînfricat — 

liber — 
nemuritor —

al muncitorilor ceferiști șl al mlnerl'or; 
Mare de pumni ridicați, sfâșttnd cerul trist, 
răspunzând la chemarea Partidului lor Comw'tst t

tțt amintești munc torule — 
truditorule de pe ogoare — 

că'tutore?
Ziua aibă în soare răsare 
luminând zorit noult lumi 
îndreptată în marșu-l spre culmi 
atât așteptate — scrii orale 
pregătește- fi pana să scrii dtspre victoria

L benă (ii 
despre steaua’nfrâțlrli — a lumii șl-a dreptății 
despre veacul zidirii omului nea / 
.Scânteia P
Tu ai aprins roșie purpură erepus'ularâ 
să străjuiască tănâ'a democrație popuară!

*

flsotiițla „PR ETtMil SCAN iEII
FI' IALA DEVA

ORGANIZEAZĂ

Dum necă 21 Septembrie ora 11 
în Sala Cinematografului 

.PROGRESUL"

UN MARE

FESTIVAL ARTISTIC
cu prilejui anlveriirli a 3 ml 
de luptă legală a ziarului

„SCÂNTEIA”
In prcgrina cuvântările d-lui 
procuror general Stroescu 
șl Dr. Conda despre lupta 
.SCÂNTEII", coruri, reci
tări, jurnale de actualități și 
piesa .MUNCA ÎNVINGE".

Muncitori, țărani, 
intelectuali!

Participați la sărbă
torirea ziarului vostru



2 ZORI NC!

C» unica clnematog atici

COPIII CĂPITANULUI GRANT
f ijrniil ișovie ic ,( op.iii < 

pitamilui lirant”, care va 
rula tzițele ace tei pe ecranul 
Jiiematogr'fulul Pro resujl” 
•ste turnat după n mânui cu a- 
oelaș num.' al lui JiiJeș Verue, 
scriitorul frânt c»z caie se tmciij 
r& ,de o larga popul u it ate în 
rândul tineretului.

Intemeetor al genului li 
terar științifico fantastic, op,cil 
legale care zugrăvesc căliți rii 
in jurul pământului, sub apa 
și sub pământ, interesează tine
retul pi în zi| le noa.stie.

Viziunea fimtaslica a (ui Ju. 
Ies iVerne nu este abstricti ci 
ea se bazează pe con inu i] pro 
gre, al omenirii Unei din des 
•operirițe geografi e și realiză
rile științifice aurii ip te c'e el 
In operile sale, au deve :K o 
realitate, sunt un lin al < meni 
rii.

Filmul realizat de cineaștii 
soviet pri, nu este ntimi o în
șira re'de acțiuni care se de,Voi 
tă în roman, ci pe b'izi 1 ii î 
au creiat o nouă operă artiști 
eă, tare nu a denaturat spirit [ 
în care a fost concepută ope
ra literară El scoate în evileti 
fă îdeia princ'pali a r< miamilui, 
optimismul și convingerea <ă 
nu (există greutate pet.fe’ care 

orln

ceresc prin pitoies.ul și tiu 
musețea (or Izbucnirea vul.a 
nulm, cascadele, mu >ț»t abili 
p|t upta împotrivii ape. ca
re năvălește prin spîfftnia va 
sulul, sunt imagini zguduitoare 
și de neuitate.

Realizarea aceasta care ce 
pășește tot ce a descris Jules 
Verne în romanul său a io t 
posibițâ numai datorita înaltei 
însușiri tehui e a cinematogra
fiei sovietice Genul fantastic 
științific din care iac parte ro 
mânui și fi(mul „Copiii Capi 
fânului (irant”, îi este iamihar 
Multe alic filme aj.istico șt in- 
țifice au fost turnate iii l niu 
nea Sovietică L le sunt cu a 
tât mai cerute de spect tjiri, cu 
cât poporul și în special tinere 
tul ede preocupat de i ivenții și 
descoperiri care îi încurajează 
în munca lor creatoare.

ORI NOI
PENȚPU fj

SFATURI AGRICOLE

Pregătiți însămânțările
Măsurile luate de guver

nul țării In ulii nul timp au 
avut darul să dea încredere 
deplină plugarilor că munca 
lor nu se va irosi în zadar 
șl că rodul acestei munci nu 
va mai încăpea pe mâna spe
culanților și a acelora cari au 
căutat să profite cât mai 
mult și cât mai necinstit de 
această muncă.

Stabilizarea monetară care

ara,vana Cinematograf că a P. (. R.-ului
prin safteie piaseb Dobra

de toamnă

nu (există greutate pd.de’ 
omul să nu poată trece 
voință și perseve.ențâ. Op imis 
mul ce se degaj'ază din 
nu este întunecat, nici 
de dramaticele șl uneorj 
fiicele (momente prin rare 
eroii. Izbucnirea vul anului din 
munții lAmerîcii de Sud, u ide 
ei ee află, răpire 1 bacțașului 
Robert ‘de către pasâ-ei răpi 
toare, sau catastrofa \ati.fiu. 
pe întinsul oceanului, fac pe 
spectatori să se pătrundă de 
sentimentul jcă nu există sifua 
fie ori cât de grea șî peri ulci
că ar fi ea, 'din care’ si-j/im poat i 
«capa.

Filmul prezintă o întreagă 
galerie de oameni vil. line
ari ridicoli, dar umhni șî nobili 
în acțiunile lor. Ei trec p in p- 
pă și foc, fără nici1 o amiarăciti- 
ne sau pierdere a curajului și 
mai puțin cu poze eroice 

Ce poate fi mai pilduitor 
pentru generațiile tinere care se 
pregătesc să intre în viați?

In afară de acestea, filmul 
mai prezintă tablouri care cu-

film 
chiar 
tra- 
ti ec

CoXtinuâcdu-ji turneul p:ij 
satele jud țului nostru, in cursul 
liniei Septembrie, Caravana Cine- 
mit.grafică a organizației j >de- 
țene P. C R. Deva a dat o se
rie de reprezentsții în comunele 
H ildea, F.ntoag, Teiu, Roșcanl, 
Rădulești, Lăpușoit, Pancu, Brâs- 
n’c, LătJu, Lăpagiul Superior și 
Ioferîor șl Djbra.

Pre'.utlBdeui rep ezentațille s’«u 
bucurat de succes, prin marele 
număr al particlpanțil or, urni din 
el, vizionând pentru 
im film.

Cu aceste ocatil, 
Cosma conducltorul 
vorbit țăranilor despre grija pe 
care guvernul țării șl in primul 
tând Partidul Comunist Rumân o 
poartă ridicării satelor noastre 
din întunericul în care au fost 
ținute de guvernele elicei «istorice" 
trădătoare de țară. >

A mri vorbit despre marile re
forme înfăptuite, printre care sta
bilizarea monetară este cea mii 
recentă, cerând tuturor să o spri 
jlne din tot sufletul, ea fiind fă-

cută în folosul celor ce muncesc'
La sfârâitul reprezentației din 

comuna RăfuleșlJ, a luat cuvân
tul șl învățătorul local care a 
mul|umit Partidului Comunist Ro
mân pentru grija ce o poariâ lu
minării țărin mii.

La fel în comuna Dobra a vor
bit notarul comunei.

prima dată

tov. Ciâscic 
caravanei, a

aPRTRON abuziv 
/\Patronul croitoriei „Cibi loslf" 
din localltate, are în serviciul său 
3 ucenici, cărora nu le plătește 
salariul, nu le dă întreținerea res
pectivă, în sch'mb ii retine peste 
programul lega1.

Cerem oigantlor în drept, să 
ia măsuri cât mai urgente pen
tru punerea în drepturi a tine
rilor ucenici și sancționarea pa
tronului abuziv.

a fixat un preț bun pentru 
produsele țărăntști înlăturând 
în acelaș timp câștigurile ne
cinstite din partea celor ce 
exploatau aceste produse, dă 
astăzi îndemn și posbliitate 
țăranilor de a pășii ia un plan 
chibzuit îi îndeplinirea mun
cilor agricole.

Cultura grâului ocupă un 
loc de frunte in activitatea 
plugărimli noastre. Grâul din 
iarna trecută precum și se
ceta din primăvară i-au ară
tat cât de păgubitoare sunt 
aceste Intemperii pentru cul
turile de grâu. Ploile din 
cursul verii trecute ne fac să 
credem Intr’o fertilitate mai 
mare a pământului; totuși 
trebue să luăm din vreme 
măsuri pentru a păstra și eco
nomisi apa din pământ. Aces
te măsuri în primul rând sunt 
aratul șl grăparea de mai 
multe ori a locurilor ce le 
vom semăna cu grâu.

Grija procurării seminței 
deasemenea trebue să preo-

cupe pe țărani. Ei trebue sâ 
se intereseze la Primărie și 
ia Ocolul Agricol pentru a se 
înscrie In tablourile ce se vor 
întocmi spre a primi să
mânța selecționată.

O altă grijă este acela a 
gunoeril locului ce se va se
măna cu grâu, prin folosirea 
chibzuită a gunoiului din 
grajd. Odată cu arăturile de 
toamnă se va împrăștia șl 
acest gunoi, pentru ca să se 
îngroape în brazde.

Semințele alese pentru se
mănat trebue să fie curățite 
pentru că de ele depinde pro
ducea și calitatea recoltei de 
anul viitor. Pentru aceasta 
trebue să se repare triorul 
(cilindtu) și vânturătorul care 
cură|ă semințele de corpuri 
streine, mai ales de semințe 
de burueni.

In contra mălurei sămânța 
se saramurează, iar dacă nu 
se găsește piatră vânătă, ea 
se poate spăla cu apă de 
mai multe ori.

Descoperirea a 2 tabăcării clandestine 
în com. Vinerea și Rapoltul Mare

Alti sabotori $i speculați deferiți Justițiy 
rllor, Victor Slmlon din Da/ăx 
s'a aprovizionat cu 13,500 1 de 
ulei precum și pe Vasiu Ro
mulus hotar din Lăpugi’ul de 
Jos pentru că a dosit fn po
dul locuinței sale 973 <u ii de 
chibrituri.

Pedeapsa llrebue să cadă ne
cruțătoare peste capetele ace
stor dușmani ai poporului și 
ai stabilizării care încearcă din 
nou să înfometeze lumea mun
citoare prin tentative de specu
lare a nevoilo celor mulțl șl de 
nesocotire a legilor țari trebue 
tăiată din rădăcini.

Sunt unii dintre vechii spe
culanți icarî obișnuiți cu aface
ri grase cari Ie aduceau câști
guri de Imiilioane, nu se pot îm
păca cu masurile luate de gu
vern pentru menținerea și con
solidarea .stabilizării.

Deși stabilizarea a dat posi
bilitate tuturor întreprinză
torilor să realizeze câ
știguri echitabile, totuși linii 
dintre aceștia continuă să re
curgă Ii diferite combinații mur 
dare, fără de care nu ‘este po- 
sibijă satisfacerei poftei lor ne
mărginite de îmbogățire pe spi 
narea poporului

Astfel în ‘ultimele zile au 
fost arestați și înaintați Servi
ciului' Economic de Control ur
mătorii speculanți: Gros Euge- 
niu comerciant din Hațeg nen 
tru încasări de supra preț; Sta 
na Ștefan, comerciant din llia, 
pentru dosirea de mărfuri; Co- 
târnaț Mi'iai ccmerjant din I- 
Ha pentru depășire de pret ; 
Alexandru Eetrescu, llia, a ți
nut magazinul închis, Edelșteșn' 
iTereza si Glii'ila Traian di i1 
Brad pentru r.eafișarea prețu-

ANUNȚ
A.R.LU.S, filiala Deva, a 

luat inițiativa organizării unui 
Cerc de șah îri Deva în (sala 
de bibliotecă a filialei.

In vederea organizăm ace
stui Cerc, toți jucătorii de șah 
sunt rugați a participa la or
ganizarea Cercului, ce va avea 
loc în ziua de Marți 23 Sept, 
crt., ora 18 în sala 'de ședințe 
a A.R.L.U.S -ului.

< □L*Z5d3$?| ' * I

J Festival U. T. M
ÎSiATeo. — la scara zilei de 

13 Septembrie a. c. a avut loc, 
in sala L'ceulul Comercial din lo
calitate, un reușit festival artistic, 
organizat de corn tetul județean 
al U. T. M, cu concursul echi
pei artistice a U. T. M.-tlui din 
Pefroșeni.

După cuvântul introductiv al 
tov. Victor O.șa, secretarul ju
dețean al U. T. M, a urmat re
vista muzicală în două acte, în
titulată: «Popoarele pe melodii", 
compoziția tov. Ohlnea Crăciun 
și Khlm Norbert.

S’au remarcat următorii: tov. 
Cricovan, Covaci, Mraztk și 
Măgureanu.

a

A. R. L. U. S.
filiala județului Hantdoara Deva

Cttâțenl,
Participați la ședințele Cer

cului de studii ale Asocia
ției noastre, în cadrul cărora 
se desbat cele mai actuale 
probleme în legătură cu prie
tenia dintre 
și popoarele

Ședințele, 
filialei Arlus 
rii Nr. 9, în 
18 (6 p. m).

COMITETUL

poporul român 
Sovietice.
au loc la sediul 
Deva, piața Uoi- 
fiecare luni, ora

I
I

îi j Jstilică

controlori 
pe urmtle

Acfivltatea orginelor Serviciu
lui Economic de Control d'u ju
dețul nostru, in .campania pcntiu 
stârplrea speculei, s.botajului șl 
a clandestlnlsmului, cunoaște din 
zi în zi succese care 
îndesjjns existența.

Zilnic echipele de 
aflate pe teren, sunt
acelora care urmărind îmbogățirea 
pe spinarea celoi ce munoesc, nu 
se dau înlături dela nici o afacere 
ori cât de murdară ar fi ea.

Astfel, în ziua de 12 Septem
brie a. c. Serviciul Economic de 
Control fiind Informat că in co
munele Raportul Mare—Vinerea, 
se află două tăbăcărli clandestine,

a delegat c j facerea cercetărilor ș 1 
descoperirea lor, pe controlorul 
economic Vlad Lăscuț, Acesta 
împreună cu plot. Antonescu C-tln 
șeful postului de jtndarmi din 
Slmeria s'a deplasat în comunele 
de mai aus.

In urma perchezițiilor efectuate 
la domiciliile Indivizilor Bența 
Romulus din Raportul Maie 
Crăciun loan din Vinerea, 
descoperit o mare cantitate 
piei prelucrate în valoare
circa 2oo.ooo lei stabilizați, pre
cum și un mare stoc de piei 
ci ude aflate in curs de preluc
rare.

Întreaga cantitate de piei pre
lucrate a fost confiscată iar cele 
aflate în cura de preparațle au 
fost lăsate în custodia infracto
rilor, contra cărora s’au dresat 
acte de trlm'tere în judecată.

au
da
de

SPORT
FOOTBALL

Metalosport-Călan- Corvinul-Deva 
2:0 (1:0)

In cadrul campionatului dis 
trictual s’a disputat duminică pe 
arena Corvinul matchul de foot- 
ball dintre Metalosport și Cor
vinul.

Cu o echipă în care numai 
Maschalkd șl Dlaconescu au fost 
la înălțimea misiunii lor, gazdele 
n’au putut fac: față atacurilor 
deslănțuite de oaspeți cari au 
marcat de două ori prin Humei, 
extrema dreaptă.

S’au remarcat fundașii șl cen
trul înaintaș dela învingători si 
— afară de Mașalko și Dlaro- 
nescu — H-ubl dela învinși.

Comunicat
Serviciul Județean de Con 

trol 'Economic, face cunoscut 
că Ministerul Industriei șl Co
merțului a dispus ca mașțiițe 
de dărăcit să rămână mai (de
parte sigilate, cei ce nu se yor 
conforma vor suferi rigorile le

Cumpără

3 biciclete
în bună s'are 

cu acte în regulă Adminii trația 
ziarului „ZORI N O 1“ 

Palatul Prefecturei
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t Pentru a consolida stabilizarea monetară

Muncitorii $i technlcienii din Baru Mare b 
și»au luat noul angajamente doa mări producția

țg munctori premiali la Brad
Xb- pentru eforturile depuse îi muncă

Seslzându-se că in cursul lunii 
Aug ist a. c. producția dela Ex
ploatarea Forestieră Baru-Mare a 
iareglstrat anumite scăderi, comi
tetul sindicatului locrl a convo
cat, în ziua de 29 Aug. a. c. o 
ședință a t-tuior muncitorilor și 
technlclenilor. Cu această ocaz'e 
s’a întocmit un plan de muncă 
până la 7 Noemvrie a. c.

Tov. Selarcec Cazlmlr, preșe
dintele sindicatului și-a luat »n- 
ffij mentul ca în luna Septemvrie 
să mărească producția la tran
sport cu lOO’/o. realizarea
transporturilor dela 5X 543 tone 
km. la 120.000 tone kn.

Tovarășii Oralea loan șl Albu 
Vaier, muncitori In fler și tov. 
Diate loan, muncitor în lemn șl- 
au luat angajamentul să termine 
cele 4 vagoane de transportat 
ltmce Înainte de termenul fixat.

La Industria Ceramică
Ca șl tovarășii lor dela Sindi

catul Forestier, sindicaliștii dela 
Ceramica din Baru Mire au ținut 
o ședință — în ziua de 5 Sept, 
a. c. — în care și-au luat anga
jamente pentru mărirea producției, 
pentru menfnerea șl consolidarea 
stabilizării și pentru în'ânplrarea 
zilei de 7 Noemvr.e cu sarcinile
Îndeplinite.

Pentru Uzinele de Fier dn Hu
nedoara se vor executa în cursul 
acestei luni: 96 tone cărămizi 
refractare pentru : cubilou, oale, 
cuptoare Siemens Msrtin, dopuri, 
orlficii; tuburi pentru groapa Si
emens Martin, etc. și 15 tone pă-

La intrarea în vigoare a 
Tratatelor de Pace

(Urmare din pag. l-a)

i

*?

*

Tov. Boros Antlm șl Alinași 
loan șl-au luat angajamentul să 
termine reparaț'a locomotivei 
„Slrelui" In cel mai scurt timp.

Tov. Dumitru Vasile șl a leat 
angijimentul să termine bala 
muncitorilor înainte de termenul 
f xat.

Întreprinderea — prin d. Ing. 
Cuna Stellan, Frlsco Carol și 
Despeli Oeza — șl-a luat aogi- 
jimentul să pună la d'spozlția 
muncitorilor toate materiile prime 
șl sculele necesare.

Elaborat in comun, de muncitori 
șl tecbnichnl, acest plan de mun
că se va îndeplini întocmai spre 
cinstea tovarășilor sindicaliști din 
Baru Mare cari înțeleg să săr
bătorească în acest fel a trelzecea 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octomvrle 1917.

Tincti Ghioight 
corespordeut.

mânt refractar pentru furnal; Iar 
în Oclomvrie 104 tone cărămiz* 1, 
refractare și 15 tone pământ 
refractar pentru furnal.

nia în ceea ce privește clau
zele economice și in chestiu
nea navigației pe Dunăre. 
Cele mai drepte clauze din 
tratatul de pace au fost pro
puse și sus{iiiute de Uniunea 
Sovietică.

Poporul Român nu poate 
uita aceste acte de sinceră 
prietenie și adâncă generozi
tate din partea Uniunii So
vietice, după cum nu poate 
uita nici clauzele grele și ne
drepte ce i-au fost impuse de 
reprezentanții trusturilor an- 
glo saxone cu ajutorul mași- 
nei de votare Poporul nostru 
mai ține minte tacă un lucru 
pe care nu 1 poate uita: felul 
strălucit ta care delegația gu
vernului nostru democrat a 
știut să apere interesele na
ționale și poziția trădătoare 
pe care au ocupat-o în culi
sele din Paris emisarii lui 
Maniu—Tilea, Gafencu, Cre- 
țeanu ș. a. Această poziție 
antinațională a smuls masca 
naționalistă a lui Maniu ară- 
tându-l ta toată goliciunea Ini 
de agent al reacțiunii mon
diale, care nu s’a sfiit nici un 
moment să ia pe față o ac
țiune potrivnică propriei sale 
naț uni pentru a-și servi stă
pânii de peste hotare Pentru 
această acțiune trădătoare ca 
și pentru toate celelalte cri
me pe care le-a comis îm
potriva poporului, Maniu va

Pentru Uzinele Metalurgice Fer-

Leafa, tosnite, chiria si celelalte
— Urmare din pag. l-a -

aceasta nu poate fi menținută și 
rid conținu depășită fără efortul 
cetățenilor conștlenți Je dator a 
ce le revine în această acțiune. 
Nouile prețuri trebuesc respectate 
în egală mtsură de către consu

trebui să di a foarte curând 
socoteală fn fața tribnnalnlul 
ce-1 va judeca.

intrarea în vigoare a tratatelor 
de pace îmh iute anul trecut la 
Paris, înseamnă un pat serios pe 
drumul consolidării păcii intre 
popoare, înseamnă o cărSmidâ pu 
ternlcă așezată la temelia păcii 
mondiale. Ea însermnă instaura
rea păcii în Estul șl Sud-Estul 
Europei.

latiâid în rândul Națunlbr 
Unite, țările care au trecut la 15 
Septembrie pragul păcii, vor pu
tea tă-și apere mai bine indepen
dența redobâid.tă și tă învingă 
dificultățile economice. In ceea ce 
privește țara noaitră, condusă de 
un regim democrat, ea a pus deja 
în aplicare acele clauze din tra
tat, care-i asigură desvoltirea de
mocratică. Tânăra noastră demo
crație populară se ocupă astăzi 
cu lichidarea ultimelor rămășițe 
fasciste reacționare, care au tâiât 
țara în războiul care a dus-o la 
dezastru și cu lichidarea dificul
tăților economice, consolidând sta
bilizarea monetară recent înfăp
tuită.

Salutând cu bucurie in
trarea in vigoare a tra 
tatului de pace — care 1 
asigură desvoltarea sa 
demo:ratică — poporul 
român iși exprimă grati
tudinea față de acele po
poare prietene cate l-au 
ajulat să-și salveze viața 
din ghiarele imperialismu
lui hrăpăreț.

C. Magdalin 

dinand, In Septemvrie, Ojtomvrie 
șl Nocmvrle se vor executa câle 
20 tone cărămizi refractare.

Pentru Industria Metalurgică 
Brlș, Jud, Romaoațl se vor exe
cuta 5 tone cărămizi refractare 
pentru cubilou șl 5 tone mortar 
refractar, pentru Uzinele Că lan în 
Septemvrie șl Octomvrle câte 20 
tone nisip cuarț pentru miezuri șl 
10 tone nisip cuarț pentru sablaj.

Pentru S. A R. Petroșani: 2 
tone cărămizi clloger și 8 tone 
cărămizi refractare pentru cubl- 
louri.

Pentru fabrica de hârtie «Mu
cava* Piatra Neamț 5 tone mor
tar refractar.

hr pentru diverși: 30 tone că 
rămlsi refractare notmale și 30 
tone mortar tefraciar. Afară de 
acestea se vor mal executa lunar 
șl câle 20 sobe de teracota.

Alât muncitorii cât șl techalcle- 
nil Sindicatului Ceramica din
Baru Mare sunt h jtărâți să-și în
deplinească cu slrâșnicle angaja
mentele luate, convinși că 
prin munca lor sprij nă puternic 
stabilizarea și reconstrucția.

mator și producător sau comer
ciant.

Dar nu este suficient atât.
Vor trebui disciplinate tendin

țele salariațiîor de a fsce cumpă
rături masive șl lipsite de utili
tate imediată, care sdruncică În
crederea în monetă șl tentează 
la manevre speculative, prin su- 
praprețuri sau dosire de măifurl. 
Afcasta, fie că este vorba de pro
duse alimentare sau de alt con
sum, coșnița salariatului va tre
bui disciplinată confo.m intere
selor generale legate de respec
tarea reciprocă a celor care vând 
sau cumpără, ca șl a consuma
torilor între ei.

Aceiași înțelegere pentru oa
menii muncii salariate a determi
nat punctul de vede e adoptat de 
Ministerul Justiției în menționa
rea categoriilor de ch.riașl, după 
venituri, în spiritul leg i chiriilor 
actualmente în vig rare. Fixarea 
cotei de ihrie până la cel mult 
2O'7o din cuantumul salariului, 
pentru cele mai multe din cate
gorii, subilnlază aceleași strădanii 
ale guvernului pe linia consec
ventă a promovării intereselor ce
lor mulțl.

Revine salariatului numai sar
cina — cea mal ușoară desigur 
— de a gândi asupra nevoilor 
sale reale și a cheltui banul său 
cu chibzuială și pentru foloaie 
imediate.

Cu puțin efort și echilibru se 
va realiza chiar mai mult decât 
acoperirea nevoilor, soldul consti
tuind senului evident al restabl- 
lirei unei vieți economice normile, 
spre care avem datoria să tindem 
cât mai repede cu putință, pen
tru a întări pozițiile democrației 
noastre populare și a cuceri al
tele noul pe linia progresului și 
a bunei stări.

M. Mh.

Citit!
Scânteia

După cum am rrlatat în nu
mărul trecut al ziarului nostru, 
producția de aur la minele d n 
regiunea B adului, a crescut în 
ultimul timp în mod simțitor șl 
continuă șă crească în acelaș ritm.•

Pentru a răsplăti eforturile de
puse do muncilor! la obținerea 
acestor rezultate*, pentru a-1 în
curaja pe ce’ evidenț’ațl șl a sti
mula în muncă și p; ceilalți, d>- 
recțiunea soc. „Mica" dnBsd, 
la propunerile Corn telului S'ndf- 
c*l, a distribuit z iele trecute di
verse premii unui număr de 58 
munclto.l șl (echjiclenl, dela ex
ploatările Musarlu 1, B.ădișor, 
Serviciul Întreținere, magazia Cen
trală șl Atelierul Mecanic, evlden-

înlăturarea lui Aurel 
Opreanu din Justiție

U'm’re d'n -’aglna 1-a 

rănilor din Chimindi i, ■ bine
cunoscut de opinii publi ă de 
veană Mo-.i i absent istului Ra
du, care d giț și-a însumi, o av. 
Filiinon di i Deva, a fost senii 
1â del i expropriere tot de pseu 
do-democratul Opreanu. Iar 
când țăranii care nu au cedat pă
mântul, știind că au drept ite, 
au fost târâți în judecată de ca 
tre moși.rul Filimon, to. O- 
preanu, în calitate de președin
te al compl tului de julerată 
și președinte de Țiibunaț, a dat 
dreptate in >ți nilui Fii moi.

In cel' din urmă, Curtea de 
Apel Deva, a făcut dreptate 
țăranilor, tocmai pe bara ile
gal,ității scutirii de-a exprop. ie 
re a m'oșiej din Chimindji.

Opreanu scoate janda mii 
împotriva țăranilor

Un caz și m i ci idat este 
cel în legătura cu moșia Ocs- 
kay Ștefan, din Sini ria. Din 
cauzi atitudini, camuflată, dar 
bine intenționată a Jui Opreanu, 
reîormi |agrară din Simeria, a 
însemnat del i început numai 
frământări, di cuții și anchete, 
în care erau târâți împroprie
tăriți în scop de intimidare și 
renunțare li pământ. Prima 
țintă și-a îndreptat-o asupra ță
ranului 'Mikloș Antil di 1 Cri 
stur care șl-a sacrificat timpul șl 
familia sa destul de numeroasă 
și a stat întreaga primaca a a • 
nul ii 1945, lucrând voluntar, 
pentru toți improprietăți i, a- 
stfel, ca pământurile primit? să 
fie însămânțate, așa cumm era 
chemarea Iguvernujui.

Toamna, tot din ordinul 1 i 
Opreanu, a fost pusă în mișcare, 
jandarmeria, care a scos pe să
teni din munca de strângerea 

recoltei areștând pe președin
tele comisiei de reformă agra
ră, Păcurar Dănilî.

Apoi a dat aviz favorabil tno 
șierului pentru declararea mo
șie ca fermă model particu- 
ră, — o me odă de a sustrage 
pământul dela expropriere.

A fost nevoie de intervenția 
Comisiei Centrale de Reformă 
Agrară, care cu un ordin uțte 
rfor a conturat ferma intr'un 
med just, satisfăcând și ceri î- 
țele lîmproprietărițîlor.

Dar (moșierul cspe este si 
un colaboraționist 1 i 1 rist, prie 
ten intim cu fostul ambasador 
al Germaniei hi țeriste la Bu
curești, Kilinger și de care a 
fost vizitat, nu era mulțumit și 
tot prin dr. Aurel Opreanu, îm
preună cu judecătorul Teczeș, 
ing. rpurcu fostul șef'al Oco'u 
lui Agricol Deva, etc., a căutat 
să discrediteze autoritatea Co

țiațl în mărirea producției.
Cel premlați, au reușit In cursul 

lunel August să mărească pro
ducția sau randamentul muncii 
lor, cu pccente variind între 
52—2OO°/0 față de programul 
Inițial.

Cu această ocazie, muncitorii 
soc. „Mica" — Brad și-au reîacit 
angajamentul lor de a muncii cu 
toate puterile lor pentru o cât 
mai mare producție de aur; pen
tru punerea în viață a celor pre
conizate de pr< punerile Partidu
lui Comunlt Român, — știind că 
astfel vor consolida stabillzirea 
moretară șl prin aceasta, regimul 
democratic popular d.n țara 
noastră.

misiei Centrale, ncre.pectânJ 
ordinul acestuia.

Iar atunci când Comitet il 
(jomnnal, de partea caru a • 
ra dreptatea, era târât nri î ju
decata Curț 1 Marțiale din Si 
biu, dr. Aurel Opreanu î i a- 
răta pe faț.i mulțumirea faț* 
de hărțiielițc acestora.

Dreptatea pentru țiranii -| 
m?n ;n i n ve ifr totuș , pț.i i 
noua corni ie județeană pen ru. 
îndrumarea și 'defini ivarea r* 
formei agrare, care în frunte cu 
judecătorul! Pcmufr Micl'Ra a 
aplicat just legea, dând câștig 
de cauză cel ar pentru care sa 
făcut reforma agraia, — țsra- 
n il jr.

Aurel Opreanu trebuie să 
plece din Justiție

Acesta esțe dr. Aurel Oprea
ți u și aceste a-i sunt fapteț 
câlașii. Ele nu su.it însă

așa cuin am sublimat Ih în- 
ceput —decât o parte, o infimă 
parte din cel e care apasă greu 
asupra întregului său trecut, a- 
supra întregeiÎPile activități. 
Dar și acestea sunt suficienta 
pentru a îndreptății cererea ma- 
sselor muncitoare fiunedorene, 
a căror interese au fost perma
nent sabotate de dr., A Oprea 
nu, ca acesta să fie înlăturat dli 
cadrele justiției.

Dr. Opreanu a sabotat re
forma agrari, apărând pe ab
senteist! șl moșieri Împotriva 
intereselor țăranilor care-și 
ce -eau pământul la cari aveau 
dreptul.

A ap&rat pe nemți șl cola
boraționiștii hitlerlști, sujți- 
năndu-le interesele.

S’a identificat cu speculanții 
și sabotorii, — cu dușmanii 
intereselor populare, ai țârii 
înșiși.

Pentru toate acestea — și 
pentru celelalte înalte pe care 
l e are la activul slu — Dr. 
Aurel Opreanu nu mal poate 
să mai dețlnâ și pe mai de
parte p im-preș tdințla Tribu
nalului Hunedoara—Deva, nu 
mai are ce căuta în rândurile 
cadrelor Justiției ce acum se 
consolideazi pășind pe dru
muri noui.

Dr. Opreanu va trebui să 
plece, — dacă nu, să fie În
lăturat.

O cere poporul muncitor 
din județul Întregi

O cere Însăși cuvântul Jus
tiție.

F. S.
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VIAȚA POLITICII LA ZI

Camera Denutatllor a salutat Intrarea 
în vigoare a Tratatului de Pace

Deschiderea sesiunel ordinare 
a Adunării Generale a 0. N. U.

Parlamentul ți a reluat Mărfi 
activitatea după o vacantă de 12 
«.ile. Luând cuvântul asupra de
punerii lostrumtn'elor de ratificare 
a tratatului n< stru de pace d. Ml- 
taail Sadoveanu, pi efedmtt le Câ
ni tril a declarat latre altele:

Suntem o țară învinsă. Am luat 
arme'e in ipec'al împotriva Uniu
nii Sovietice, După legile crude 
ale războiului, ar urma ca să fim 
la diactec|la Învingătorului.

Ne-am bucurat iniă dia partea 
Uniunii Sovietice de un tratament 
ou totul deosebt.

Am cunoscut — ți cred că a- 
oca^te este o Împrejurare unică 
ia istorie — am curo» ut un fra
ternei t cu totul dioaebit decât a- 
cela care s’ar fi aplicat In alte 
iBprrjurărl.

An cunoscut prietenia, am cu
noscut existenta, am cunoscut 
ajutorul Mărci Uniuni Sovietico 
In Împrejurări în care se juca în- 
săii existenta poporului nostru, 
existenta Statului noitru.

Poporul nostru I se consacră 
astăii independenta șl suveranita
tea națională. El este botărlt să 
lrfăptuiască tratatul cu dreptite, 
ort onestitate, cu leal tete fa{ă de 
Marii Aliat), eu hotărirea 
de a-ți reface forțele lai 
Interioare, cu hotărtrea de a păți 
la refacerea sa șl la opera pe 
care o are de îndeplinit tn melo
sul celorlalte națiuni europene.

Atiăzi, cu acest sentiment de 
gratitudine fată de Marea Uniune 
Sovietică ț1 de conducătorii el, 
care au veghlat la acest act cu 
botărîrea ca viata noastră să fie 
salvată, declarăm că suntem gala 
pe de o parte să apărăm pacea 
ta eondl(lunilft. grele și aspre In 
fata cărora vom depune muncă 
și conștiință pentru ea să le pu
tea» tndep Iul, iar pe de a'tă parte 
că suntem recunoscători acelora 
oare ne-au tratat cu umanitate ți 
b’ăndcte Ințr’un spirit de pace 
și de prietenie și să ne urmăm 
drumul nostru șl uol'tica noastră 
slemocrată alături de Marea Uaiu- 
ne Sovietică, p ntm binele prie
teniei noastre și pentru binele 
tuturor popoarelor în această 
parte a lumii, cu care noi con-

Alegerea comitetului 
de plasă al sindicatu
lui salariaților pub ici 

din Deva
ta «lua de 10 Sept, a avut loe ale

gerea comitetului de oiasă al sin
dicatului salariajilor publici din 
localitate.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Zăvolinn G. care ș d t cuvântul 
Iov. KOkOs y Vii am, delegatul 
C. G. M.

S’a trecut apoi la alegerea nou 
Iul comitet, în frunte cu:

Tov. Bro E, A. Plete», G. 
Pânzaru, T. Poenaru, M Tămaș,
I. Bâ'bieru, N. Pego'șa, N Ioanei, 
L Balomiri, 1. Petrinca, V. Nis 
tor, ș. a.

Noul comitet șl a luat obligstia 
de a sprij nl stabilizarea mone
tară, prin lupta de redresare eco- 
Bimcă, rldi «rea nivelului cultu
ral al salariaților șl strâma cola
borare ir.trn comitetul de plasă 
șl «omdetele Instituțiilor. 

lucrăm In vederea civilizației șl 
păcii care este singura nontră 
dortață șl slrgura j sliflcare a 
democratei care ne călăuzește.

•
In ședința de Miercuri după 

amiază, Parlamertul a omagiat 
memoria deputatului Nlcușor 
Graur, recent Încetat din viață, 
numeroși vorbitori arătând lupta 
pe cure acesta a depus’o pentru 
promovarea democrației.

*
Camera DipLtațllor șl-a con

tinuat lucrările Joi după rmhză 
si b președinția d-lui Dumitru 
Pop, După citirea sumarului șe
dinței precedente d. ministru Vâa- 
tu a cetit mesagllle regale care 
lisot'sc d ferite proecte de legi 
printre care pr»ectele pentru ra
tificarea acordurilor culturale In

Cum sa va face distribuirea 
nouilor cartele pe puncte

Până Ia 28 Septemvrie tcate cartele vechi 
trebuesc preschimbate

ia vederea unei raționale dis
tribuții a produselor Industriale 
crăte salarlații de toate catego
riile șl membri frasinilor lor, Di
recția Raționalizării Consumului 
de pe lângă Ministerul industriei 
șl Comerțului a Înființat următoa
rele cartele individuale de Îmbră
căminte ți Încălțăminte:

1. Cartele pentru muncitori mi
nieri tip. A.

2. Cartele pentru muncitori grei 
tip. B.

3. Cartele pentru munoitori 
oblșnuiți, hiacțioaari șl I O.V.R, 
tip. C.

4. Cartele pentru membri fa
miliilor salariaților peste 14 ani 
tip D. 1.

5. Cartele pertru membri fa- 
■ ililor salariaților sub 14 ani 
tip D. 2.

6. Cartele pentru cei'alți locui
tori din mediul urban tip H.

Penru pensionarii instltuțlunl- 
lor și Întreprinderilor se vor dis
tribui cartele tip D. 1.

Cartelele dela punctul 1—5 In
clusiv se vor distribui tuturor ca
tegoriilor de salariat', indiferent 
dacă locutsc in mediul urban sau 
rural.

Nu se vor distribui cartele în 
mediul rural:

• J qres Duclos, președlntelo 
grupului parlamentar comunist 
francez va pleca la Varșovia ca 
invitat al partidului muncitoresc 
țărănesc polonez.
• Curtea de Casație bulgară a 

confirmat centieța capitală pro
nunț; tă la 16 August de Cui tea 
Criminală din Sofia Împotriva lui 
Nkola Pe k ff, președintele parti
dului igrarran.
• P imul ministru grec Sofulis 

a anunțat hotărârea principală de 
a se spori efectivul armatei. Se 
va cete autorizația Statelor Unite 
care vor trebui să procure mster!- 
aiul și sumele necesare. 

rheinte cu Cehoslovacia, [ go- 
slavla șl Bulgaria.

Forțele democratice vor 
sprijini Grecia pentru ca 

să nu devie o a doua 
Spanie

Joi după amteză, in sala Ate
neului a avut loc cont r.nțj tov. 
L. Răutu organ hală de Comitetul 
Național per tiu ajutorarea popo- 
ruulul grec.

Dură ce a făcut un scurt Istoric 
asupri luptei poporului grec pen
tru libertate, conferențiarnt a a- 
îălat că Imperialiștii arglo-ame- 
rlcanl tind să păstreze în Balcaol 
un focar de război. Cercurile Im
perialiste reacționare sprijină pe 
monai hlștll fasciști pentru ca G r- 
cla să nu devie o a d uă Jug s 
lavle. Portele democratice vor 
sprijini Grecia ca t& nu devină 
o a două Spanie — a îi< helat 
vo: bl torul conferința sa.

— Salariatelor producători agri
coli care au peste l‘/aha pământ 
arabil.

— Salariaților izolați: percep
tori, notari, învățători, preoți, bri
gadieri silvici, etc.

— Membri familiilor acestora.
Cait-lele se vor diatribei de 

către Serviciul Economic Județean, 
prin Institcți si întreprinderi, sz- 
larlațllor și mteibrllor familiilor 
lor, costul e de 5 lei bucata, 
Iar presib mbarea eartele’or se va 
face pftaă la cel mai târziu li 28 
Sept. a. c. Cele pentru popu
lația din mediul ui ban ss vor 
distribui prin centre de distri
buție stabilite de acord eu primă
riile respeitlve.

Odată cu distribuirea nouilor 
cartele se vor retrage to. te ce
lelalte vechi.

•
Primăria crațului Deva aduce 

la cunoștința populat'ei care nu 
este înscrisă in economate că 
începând din ziua de 17 Sep
tembrie a. c. se fac inscrter le 
pentru preschimbarea cartelelor 
vechi.

Cu această ecazle flecare cap 
de familie va aduce cu sine car
telele proprii ți ale membrilor de 
familie precum țl cartea de Imobil.

Înscrierile se vor face până la 
data de 18 Seotembrie a. c.

• In mai multe ceDtre m’nlere 
din Franța au izbucnit Joi noul 
greve.
• Autoritățile olandeze conti

nuă să trimită întăriri in Indo
nezia. Două vapoare de răsboi 
au plecat dela Amsterdam pentru 
a patrula in apele indoneziene.
• Parlamentul italian a votat 

o lege prin eare interzice d eptul

baprimerta Jvdețuljl H"ned«ua 7/2—’947.

LONDRA. A doua ‘ esiu 
ne ordinară a Aduna: ii (ieni 
râie a Națiunilor Uiite a fo t 
inaugurata Alaițl după aiiiazi. 
Au fost reprezentate to t c Ie 
57 state membre.

Ședința inaugurala a foit B 
transmisă prin ’fleciziune, iar 
discursul le rcslîte <’e delegați 
au iost difuzate in lumea În
treagă Printre c ii diferit 
lor delegații sunt: generalul 
Marshal], pentru State'e Unite, 
A. I. Vâșinski, pentru Uniunea 
Sovietică, <1. I i 'at |l, pentru 
Fran(a, d. Mac Nell pentru Marea 
rei Britanic precum ■» miri 
ștri de externe i Brjg'ei, Po
loniei, Cel o-dovaiiei, i Austru 

liei.

Ordlrea de zi a primei 
ședințe

NEW-YORK, 17. — Ordinea 
de zi a primei țedinte a cuprins 
cu vâr țările ț'nute de prețedlntele 
de până acum al Adunării d. Arano 
reprezentantul Brazil'el țl de pri
marul orașului N w Yoik, d. Od- 
wler, alegerea președintelui a 7 
vloeprrțr dinți ai Adunării Gene-

Peste 2 300.000 greviști în Italia
ROMA. — Peste 850.008 lu

ci ătorl metalurglștl din Întreaga 
Italie au început o grevă de 48 
de ore de Marți dimineața pen
tru a protes'a Împotriva ruper 1 
negocierilor în vederea întocmirii 
unui nou contract colectiv.

Moscova este crainicul luptei 
împotriva unul nou rlzboiu 
Decorațiile fâcu’e la Ntw York de A.I. Vâșinski

NEW-JORK, 17. In mcmentul 
sosirii sa'e la New-Yo, k Andrei 
Vâșinski, șeful delegației sovie
tice ia sesiunea Adunării Gene
rale a Nițiunllor Unite a declarat 
Intre altele:

A doua sesiune a Adunării 
Generale va avea de înfruntat 
numeroase probleme importante, a 
căror soluționare va cere o mare 
străduință și o mare muncă. So
luționarea favorabilă a acestor 
probleme ar pul ta fi asigurată, cu 
o Importantă condiție care sete 
la acela ș timp un mare princi
piu al intregei act'vi'ăti a Orga
nizatei Națiunilor Unite, mă rtfer 
la resoecttl șl la înțelegerea mu- 

de vot imp de 10 ani funcțio
narilor fostului regim fascist.

• In Egipt au isbucnit uriașe 
greve muncitorești din csuza per
secuției autcrităț'tor.

• Academia de Ștințe a Uni
unii Sovietice construcție acul 
acesta tn Crlmeia un mare obser
vator astronomic pe teritoriul si
tuat la 30 km. de Sfmfiropo).

Citiți și răspândiți

ziarul. ZODI H0r 

râie țl a președinților diferitelor 
comllete ale Adunării.

Iu cuvântarea sa d. Arano a 
spus că deși agenda acestei se
siuni cuprinde multe (hrsliuni, ele 
p< t fl toite rezemate înti’o sin
gură chestiune fundamentală 0 
anume dacă hotăilrile ce vor fi 
adoțtate vor duce spre războlu 
sau spre pace. Subliniind că până 
acum nu a foit o pace adevărată, 
d. Alina a drclarat că momentul 
actual este hjtărltor.

A vorbit după aceea d. Odwyer. 
Adunarea a ales apoi in unani
mitate corn te tul de acreditare cu
prinzând pe reprezentanții statelor 
Chlll, Cthcslovacls, Honduras și 
Iranul.

Alegerea președintelui 
Adunării Generale

NEW YORK, 17. — După ce 
a aprebit raportul comitetului de 
acreditare, Adunarea Generală a 
procedat în țedi ța el de după 
amiază la alegerea prețedintelui. 
Arano a fost ales președinte.

A urmrt apoi alegerea preșe
dinților comitetelor de lucru țl 
vicepreședinților Adunării.

Ministrul muncii intervenise 
pentru a evita greva, dar sortă
rile sale aa dat greș.

De pe altă parte nu s’a pro
dus nici un fapt nou în legătură 
cu greva la care Iau parte 1.500 008 
muncitori agricoli din no dui Italiei.

tca'ă, la bunăvoința țl la hotărt- 
rea de a lapla pentru pacea țl 
securitatea națiunilor.

Noi care venim de'a Mosceva, 
am plecat din t*ra noastră, din 
Uniunea Sovietelor, Inti’o zi în
semnată, ta care poporul noslru 
sărbătorea împlinirea a 8C8 de 
ani dela întemeierea Moscovei, 
capitala Uniune! Sovietelor, ora
șul care a adus numeroase ser
vicii patriei noastre țl lumii în
tregi. Unul din aerste serv'cll — 
după cum spunea marele nestni 
conducător șl învățător generali
simul Stalln, stă în faptul ci 
Moscova este crainicul luptei îm
potriva instigatorilor unui nou 
război. Delegația sovietică ou va 
precupeți nici o osteneală pentru 
ca această misiune st fie împli
nită cu succes.

Salariați!
Nouile salarii vă asi
gură o viață ome
nească. Luptând 
pentru menținerea 
prețurilor, luptăm 
pentru o viață mai 
bună 1


