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Rătbol l de Jaf dus de Antonescu 

și cl ca za Jsto'tcâ*  In Răsărit, cel 
dai ani consetut vl desrcitâ. sabotajul 
volt șl continuu al e ementelor reacjlo 
Bare au făcut ea sărbătorile crăc u- 
tulul din acest an să fie întâmpinate 
au mari greutăți.

Ăm putea spune privind peste hota
rele Jndtț:ilul nostru, — care se gă
sește tnt ’a situare mai fericită — că 
greatifl e din acest an întrec pe cela 
di» ultimii 20—30 de ani.

Șl totrși, dacă vom trece In rev'stă 
tot cecce s’a înfăptuit In ultimii doi 
ani tn toate dorreni le vom prea trage 
concluzia, că am trecut de h^pul cel 
greu șl cel, In con rost cu olp ani — 
din timpul războiului sau chiar dlna- 
1 te — p rsD'dtve largi ce prosperi
tate 9! deschid tn japi poporului no
stru.

Ist 'adevăr wa din cauzele princi
pale ele gfi u'âfUor de ozi a fo t in 
lăturată prin volnfa h >tă Ifă a po
porului nostru ex nm tă a 19 Nov. 
a. c. Prin voti I său, dat fo țelor de
mocrate poporul romă i șl-a ex rimat 
dorința de a trăi In pace cu toate ră
rite dem crtce șl In special cu U R. 
SS priit, na și sprijin, toarta țării 
uoasbe.

A lăturarea celorlal'e cauze nrovo- 
Sonesfi ițaru.

Continuare fn o«S 5-»

Uzinele „fistra" — Orăștie, pășesc 
spre o viată nouă

— Un economat model —
La « distanță de 2 km- 'd« Ofăștie, 

pe ?®seaua ce merge sf>rt Deva, a- 
pf-Aata la poaleje unui d&d și în-

Sesția metaniei dela Uzinele .Astm* Ordștie.

Banca Națională a fost etatizată
Alte patru proiecte de legi votate în țedm|ă de noapte

BUCUREȘTI, 21 (Age-pres). — Exl 
Camera a lu.rat Jid plin. După 'o'a- 
rea oroectului pentru e al zarea Băncii 
N ț ouate pe artlcile șl anat trie grai 
eaopuasl unanimitate de 282 votwt d.n 
289, preși diatele a anunțai țn acla
mațiile Adunării adaptarea preeclulai.

Primul punct din platforma i rog am 
a fost astfel legiferat de noul par
lament.

Tot dată, In urma hvăiîillor luate 
erl In Cona.llul de Mrlș’il dl, Al. 
Akxandrlri ministrul de finanțe, a de
pus împreună cu iov. Gh orghe Ghto»- 
ghlu-D-j m nistrul economiei naționale, 
țatru p'oecte ds legi.

Telegrama tdm'să de d. De. Petru Groza 
Genera >.in mVîuî Sta lin

Cu ocaz'a celei de a 67-a an'verșare a g neralisslmulul S*aHn,  d' Dr. Petru 
Grcza prrșrdintele C nsiliulul de Miniștri a txpedat Pieșidintelui Consiliului 
de Miniștri al U. R S. S. uimitoarea tdegramă:

Gentral'ss mulul losif Visarlonov'cl Stalln,
Președintele Consiliului de Mnlștri al U. R. S S.
Cu ocazia aniversării zt>el de naștere rog pe hxceh rța Voaslră sâ pri

mească tn numele meu și a Guvernului Român cele mai câleu'case șt slrcere 
urări de bine șl să ă ate pentru Excelerța Voastră cât și pentru prosperi
tatea prieteniei dintre popoarele U.R.S.S. fi țcporul român.

D'. PETRU GROZA
Președ ntele Consiliu ui de Miniștri al României

Un vast șantier de muncă reconstructlvă

conjurate de o păduri se păs >c 
uzinei® ,,Astra”-Orăștie.

1 t ințnt 1938, cu scopul de a

Adm țându-țe extrema urgență, Ca
mera le-a votat în ședință de noapte. 

Nu se mai pot nchela convenfuni 
Cu plata în aur, mon< dă streină ȘÎ 

medalii comemorative.
i. Pioectul de k ge privitor la inter- 

z'cerea la conve ț uni a clauzei de 
p’ată In aur, rrnjedă streină șl medali 
coruem native, precum șl a operațiunî- 
ler de g '| cu aiemenea valori. (Această 
legi este menită să d^a o lovitură pu
ternică speculei cu aur șl devize). Prc- 
ectul aiată că toate clauzele da < bll- 
gaț'unl contractuale care pnvăd plata 
în aur, devize san medalii sunt nule

Încărca muniții de artilerie și ma
rină, îndată după terminarea războiu
lui, uzinele „Astra”-Orăștic își sie 
tează producția de războiu,

in urma acestui fapt, — conform 
planului stabilit dc guvern, — tre
buia să se treacă la transformarea 
lor, la adaptarea pentru producția 
dc pace. ,

Dar, conducerea rcacțîonană difl 
fruntea uzinelor și blocajul lor cu 
munițiile fabricate în.n’nte și cari nil 
au putut fi transportațe, au împie
dicat i| ansformarca, — lucru înce
put abca In Iulie a. c., Câticf a fost in
stalata actuala conducere.

îndată după aceasta muncitorii și 
ttchnicenii uzinelor 1n frunte cu co
muniștii au început munca de Injtcg-

I. Rusueae.
— Coatiunara fa paf. S-a-^.*.  

de drept. D bltorul se va putea ti bsra 
în mod valabil ptătlr-d contravâlarra 
în tel, medaliile so:oilndu-se la valoa
rea comerda 1 media din Septemvrie 
1946 iar devizde la euraurik cfi.-tele. 
Proectul a fost adaptat cu 227 voturi 
din 230.
Ușurări la transfe are» s cțlmdor, 
Cetățenii st Sloi ta vor putea cum
păra acț uni ’Onftueyii decât ca 

aprobarea M. E. N.
2. Profetul d-s legs privit >r la stabi

lirea rg mulul dc vâ zare a acțiunilor 
societăților pe acțiuni. Pioectul rceata 
adu • o mare laksoire operaț>u >ilur 
oficiale din bursa de act' ni prin fap
tul că reduce impozitul excepțional dala 
8 la 2*/«  și înlătură nume oase forma- 
lliăți, Up«<u|iunil6 uef iad de acum (că
ințe supuse nici unei autorizații a vreu
nei autoiiHți de Stst. Sî renunță de- 
asfmcal la toate piedicile legate de 
normalizarea acțiunilor. Preaetid pre
vede ckasemeni că cetățenii streisl nu 
vor putea cumpăra acțiual româ «ști 
cccăt cu autorizația Ministerului Eco
nomiei Naționale. O tce transferare de 
acțiuni ce se va fa:e tn favoarea bnoi 
cvWțeia strein — Ură această autori
zație — este nulă de drept. Camera a 
adoptat aceBt p oect eu 224 voturi 
pentru șl I contra.

Se vor bate noul medalii come
morative

3 Proectul de lege privitor la auto
rizația biterii de medalii comemorative 
de aur și crelerea unul fond pentru 
apărarea monedei naționale (Proectul 
prevede baterea a un milion medali șl 
autorizarea dată Ml fișierului de PiMațe 
de a putea iloca cu apiobarea Consi
liului dc Mnlstrl un fond pentru apl- 
area monedei națl^ale). Proectul a 
fost adoptat cu 213 vo'uri pentru și 
2 contra.

înlesniri pentru comercianțl și In
dustriași de a aduce materii prima 

din st ăinfttate
4 Proectul de Irge privitor la regf- 

Contlnuare tn pag 2-a.

Citiți in pag. IV-a:
• Ce cuprinde legea 

pentru etatizarea Băncii 
Naționale a Român ei.

• Rfispunaul Adună
rii Deputațllor Ia Mesa
jul Tronului.
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Guvernul a acordat 10 milioane lei 
pentru terminarea edificiilor școlilor 

primare dlln Șîb >t și Băc a
Pentru terminarea edificiului șco« 

lei primare din comuna Șibot, jude- 
ț ji 11 m dnar •, M o' '

ai Națioua’e a pcordat suma 
milioane lei și Ministerul de 
ne zece milioane lei...

Ei' i - 
de 6o
Inter-

M nl-
*

Preș'di'-tii ConHti'lrl de 
țtrl a acordat deasemenea suma de 
85 milioane lei pentru terminarea 
scoalei primare din com Băcia..

Suntem siguri că așa cum guver
nul acordă aceste ajutoare necesare 
terminării edificiilor de școli prima
re — Jăsate în trecut pe plan se
cundar de guvernele 4,istorice” --

Ne scriu țăranii
Locuîtorul Avramescu Vaier din 

Kmuna Răchitova, satul VăLioaia se 
plânge, că, conducerea cooperativei 
a refuzat să-i predea bumbacul cu
venit pe baza bonului de predare a 
«nei vite în contul armistițiului, în 
timp ce alți locuitori din sat au pr 
mit bumbac fără afi satisfacă obliga
țiile de predare.

*

invalidul Popcscu Constantin dbi 
Satul Plopi cere I. O. V. R.-ujui 
să-i de-a un costum de haine, deoare 
ce n’a primit haine de 3 ani de zile, 
eu toate oă a intervenit de mai mult 
ori la I. O. V. R.. ____

Comitetul cooperativei din 
Băcia nu-ți f i ce datoria 
Comitelui de conducere al coope

rativei din Băcia, se aprovizionează 
In numele cooperativei cu mărfuri 
cari apoi se vând la preț de speculă..

Astfel pentru cooperativă a sosit 
un etoc de ață și mai multe tone de 
ciment pe cari — comitetul depozi- 
tându-le în altă parte decât în clă
direa cooperativei le-a vândut cu pre^ 
de specu ă-

In afară de aceasta în cooperativă 
ee vinde marfă contra produse agri
cole, ceiace este intcrzi3- Cetățenii 
cinstiți ai comunei cer ca, comite-

Banca Națională 
a fost etatizată

— Urmare din pag. l-a —
mul mărfurilor sfiite în străinătate plă
tite șl scontate de comerclanțl români 
prin devize puse la dispozițl ■ de Banea 
Națională sau p In credite In clearlrg. 
Acest proect este dsst'nst să zducă in 
țară mă fu I de peste 50 milioane franci 
elvețieni, In sp cial mișini Indult laie 
din care mire mcjoritate sunt pata de 
livrare șl expediere (n țară. Profetul 
a fost adrptit cu 216 voturi pentru 
|r I contra.

Aceste proecta conțin pjtem'ce ele
mente dî înviora e a vieții economi e, 
de uțura'f. a etreu o/'e/ capttaturdor, 
de apâra'e a monedei naflonn'e și de 
tnletnirea șt Inl'fis flcarea Im-o-turllor 
de mașini Industriale șl alte produse 
strict nectsare pentru nfacerea eco
nomici naționale.

el împreună cu Par'amenlul țării, vf 
duce la îndeplinire cu succes marea 
sarcină — prevăzută în platforma- 
program a B-. P. D. — „de desvolta 
re și înflorii-e a învățământului pri
mar, generalizarea gimnaziului unic 
pe tot cuprinsul țării cu gratuitate 
pentru toți, elevii lipsiți de mijloa
ce materiale precum și reorganiza
rea și desvoltarea învățământului 
fesional”.

Pentru aceasta este necesar ca 
porul să sprijine pe aleșii săi să 
pună muncă hotărîtă pentru reface
rea și industriatizaiea țării baza pro
pășirii sale economice și înfloririi u- 
nei culturi naționale.

pro

pa 
de-

tul cooperativei, s& fie imediat înlă
turat. Pentrucă —spun ei - nu tr>- 
țelegem ca o imână de oameni să-și 
facă averi — ca și în Ipecut - pe spa
tele poporului care trăește în su
ferință. <

Primim sore publicare
Ca urmare ordinelor Ministerului de 

Finanțe No. 269.139 și No- 26.923 din 
1946, se aduce la cunoștință contri 
buahiliior ca, dacă achită debitele e- 
xigibile, până la 31 Decembr ie |04â 
se scutesc de majorările pentru în
târzieri-

S’au dat dispoziții organelor fis
cale de urmărire în acest sens și ru
găm contribuabilii să profite de s- 
vantagiile acordate de Ministerul de 
Finanțe, fiind în interesul lor.

Neregulile dela Fabrica de 
Hârtie dfn Petreșîi

... Șl
83 b.loturi

Ș1 totuși, 
zițiunilor date dela centru, d. director 
Câtuuesnu a expediat 'n a eiaji zl 83 
baloturi d; hârtie comerciantului Cnicl 
din Arad.

D sigur că noi n’am una — cum 
s'ar spune — „osia", cum a făci t-o 
p at; dl Cl ici care a trimis d lui di
rector o cmiltate fium aiâ de șuncă — 
ch purile pcmruca să fie împărțită mun
citorilor.

Dirtcțhnea nu aprovizionează 
fsb ica din timp cu materii prime

Dealtfel această fabrică este oprită

Ij^^l Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secefă

Ceferiștii din Petroșenl In 
ejutorui <efe»lștlior 

din Moldova
P.r'cnaltl Sindicatului C F R

Pet roșe ni, in dorința de a veni 
ta ajutorul ctf r știlor din Mol 
dova a colectat suma de let 6 
mii oane, tare a fost inointală 
Uniunii Sinii atei rCFR pen- 
t u a fi repartizată celor ne- 
vo ași.

Deși d nlr’c regiune săracă, 
ceferiștii dn Pet oșeni, au dat 
din puținul Drcețjr mat Hos’ț!t 
dovedind prin aceasta dreg >sfea 
pl solidaritatea lor pertru cti 
câzufl ia suferință.

♦
Organizația U F AR dinCugr 

| a îmbrăcat 42 orfani șl 
văduve de război

O ganizaț a U F A R. din Cti- 
gir a organizat o colectă de 
bani șt îmbrăcăminte cu care a 
reușit să imb'ace un număr de 
45 copii orfani șl văduve de 
război oin locali tute.

D°osrmenta, intervenind pe 
lângă Ministerul E lucoț ei Na
țional*.  avânt șl sprijinul tov. 
Ahx S'r’cwci secretarul gene
ral ai C G M a obținut învăță
mânt gratuit pentru 10 copii 
săraci

11 ziua d ■ 17 Decembrie 1946, de 
egitul ziarului nostru, s’a prezentat la 
Fabrica de Hlrtie Pdrerti, pentru a ri- 
di:a cota noasiră de hârii- aprobată 
recent de Of iul de Dstribuire.

D Cât. neanu — directorul L brfeei — 
în loc de hârtie a binevoit sâ scrie pe 
bonul de eliberare u r mâ luare le :

.Conform riispozițlunUor dale de către 
Otelul de Vâ izare al Hjriiei din Bu
curești In ziua de 16 D ccmbrle 1946 
Dkl o eliberare de hârtie nu se poate 
face firă o nouă aprobire, a cficiuli?] 
coi firmată de c^tre Doecțiunea cen
tra ă a noatUă dio București".

totuși In aceiași zl 
de hâ tie «u mat drumul 
Ara d uIu I
cu țoală sirlctețra d spo-

Acțiunea este condusă de tov. 
d<\ 1 cdrfa Stoica, președinta 
orgjnizatf i care de un an de 
zUe de când a fost aleasă ca 
pr. ștd'niâ, muncește activ pen
tru ajutorarea celo” nev< iași.

încont nuu pe motvil că, odată se ter
mini picura, a Odată celuloz ’, etc..,

Difctorul f b fcet nu si a dit nlcio- 
d t« după 23 August 1944 ns'eneala 
ca fab ica să fie aprovizionată d n timp 
cu materii prime,

Dicl ne gândim că dl director nu 
este st ă n de 1 it resele cercurilor bră- 
tltn ste, care la o altă fab ică de hârtie 
«Letca*  procedează ca |i d. Câtuneanu, 
nu ne vom mira de atitudinea acestuia.

Uj lucru numai nu ințehg-m după 
toate acestra ce m >1 caută la fabrică 
tov. T. dor And ei d legatul M n ste
rului sau a i f ciulul. El nu mai vede 
ce ss Întâmplă la acevslă fabrică?

* *
*

Noi șl m ră d Cătuncanu nu privrș'e 
cu ochi b ini d sv rltarea tinerei noastre 
d mocani și mii știm șl asta că dum
nealui se nutrește cu 
odnlă ... se vor m I 
iile — apuse pentru

P. ntru acest hpt, 
Câtuneanu să pkce in concediu până 
la reîntoarcerea ac lor vremuri iar In 
locul d-sale să fie adus un om cu 
tragere de Inimă pentru rrgmul de
mocratic ș' care ac va gândi nu numai 
la profiturile nemăsurate ale patro
nilor săi.

iluzia, că poate 
î îtoarce vremu- 
totdeauna.
am crede că d.

R. F,

Comuniștii d n Baia de Crjș 
In ajutorul reg’unilor lo
vita de seCe^â șl a popu

lației nevoiașe tocate
In dorința ds a veni îi rj norul po

pulației nevoiaș; din lovita te O gaal- 
zaț a P. C. R. dm Bi’a de Criș a co
lectat sima de 400.000 le!, mal multe 
efecte dc îmbiâcâminte șl bng<rir, pre
cum ș' următoarele canthâți de alimente: 
200 kg. cârti b, 
kg . făină.

Toate acesta 
m liil >r nevoiașe 
a fost 1 atâ de 
secretarul*  org locale a P. C. R., 
CurânJc-se de toi concu sul autorități
lor și a popjbțiti.

Diasemenea s’au colectat 2000 kj. 
cartufi și suma de 523 000 lei, care ao 
fost înaintate C A. R * ului, pentr# 
ajutorarea regiunilor lovite de se
cetă.

1500 kg. lemne șl 180

an fost împărțite fe- 
d n localitate. Inițiativa 
tov. lonescu At gheL 

bu-

FI te familii cari au primit 
In casele lor copil 

din Moldova
Con’lîiuăm să pub'icăm numele ce- 

tăț u ior patrioți care au luat spre în- 
g ijire, copil din M Idova.

Plot, mj Păun Vâsle, Achim Gîfta, 
Stâne3cu Chinac, Locot. Almășan șl 
Nistor Vera, toț> din orașul Dcv , câte 
un copil: Preot Popovicl Oh , Moraru 
bn, Morsru Niculae, Moraru Arol, 
Potnariu lul'an, Almășan Gheorghe, 
Săncrăianu’ M hal, Lupșa Avram și 
Igția Constantin, toți din corn. Sâa- 
ta.-.drei, câ’e un copil. Ceitezan Ion, 
Luca Ion lui Ion, Hans la bn și J da 
Gh orgii * din comuna Ba<ata câte un 
copil, B rza Gneorghe din Mintia, B >- 
dea Aurel dio Brruetie plot, mj Jk 
Al xard u din Ș > muș, șl dna Lt, Arnâ- 
șan E ena câte un c< pil.

•

Donațiile pentru regiunile 
secetoase conținu*

A i mai donat pentru regiunile lovite 
' de secetă :

Muncitorii mYerl
1 Lonea și Pet iia .

Locuitorii comunei 
‘ Baia de Criș . . 
’ Locuitorii ccmunel

Baru Mare . . .

din

Donsțll anterioare
T tal general

20 000 0r0 Lei

523.000 Lei

705 roo Lei
2 .22H(XIO Lcl
486 10700 Lei
69838 700 Lei

încă ZO miliardB Lei 
pentru colectarea 

cerealelor
In vederea continuării acțiunii 

de colectare a cerealelor, M nis- 
terul de Finanțe a aprobat Insti
tutului Nițonal al Cooper .țiel un 
nou credit de 20 m I arde lei.

Pentru real zarea urg nt? a cre
ditului Minist rul de Finanțe a in
ter zenit la Binca Națională șl 
Casa do Finanțare și Amortizare,
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In U. R- S- S-

LITERATURA Șl TEATRUL
IN SLUJBA EDUCAȚIEI COPIILOR

de A. SEMERCIUC

Călătorind prin*  Uniunea Sovietică jIn satul Tarasofka
de GH. MATEI.

Cartea ocupi un loc Imporhnt ți de 
onoare în educația copiilor sovietici. 
Pentru editarea literaturii pentru copil, 
există In Uniunea Sovietică edituri spe
ciale. Numai editura pentru copii a Mi
nisterului Educației Naționale din Re
publica Federativă Rusă (una din cele 
16 Republici Unionale ale U. R. S. S.) 
a publicat In timpul celor 4 ani de 
rărbol 626 cărți pentru copil, cu un 
tiraj total de 31 milioane exemplare. 
Trtbue să ținem lesma de faptul că 
aceștia au fost anii de război, când po- 
slb.l tățlle pentru editarea literaturii 
pentru copil au fost extrem de limitate. 
In prezent, editarea cărților pentru 
ccpll a sporit considerabil, gl In curând 
va atinge nivelul antebelic. In 1938, 
au fost publicate in U.R.S.S. 490 cărți 
pentru copiii, cu un tiraj total de 59 
milioane 500 mii exemplare.

Pentruca aceaștâ literatură să ajungă 
până la majoritatea copiilor, pentru ca 
lnf.uen|a ei educativă să fie cât mai 
amplă, cititul acestei literaturi trtbue 
organizat In mod rațional. In această 
sarcină, rolul principal revine b.biiote- 
cilor de copil. Cea mai mare parte a 
literaturii pentru copil, se dlstribue a- 
Meior b»b ioteci. la afară de b bUotecile 
școlare, există In U.R.S.S. o rețea de 
biblioteci speciale pentru copil care 
sunt înzestrate cu un număr foarte 
mare de căiți. In Republica Federativă 
Rusă există 621 biblioteci speciale de 
acest fel, ți la afară de aceasta, func
ționează și sec[iuni pentru copil pe 
lângă bibliotecile destinate oamenilor 
maturi.

Sistemul pedagogic sovietic, acordă 
o mare importantă educației estelloe a 
copiilor. Tocmai pentru acest scop au 
fost înființate ți s’au dezvoltat mult In 
Uniunea Sovietică teatrul și cinemato
graful pentru copii. Există un studiou 
special de stat pentru producea filme
lor artistice pentru copil. Printre aceste 
filme, găsim transpunerea pe ecran a 
operelor clasicilor ruși șl străini.

Ia școlile din U.R.S.S. se găsesc peste 
3 mii instalații cinematografice, In afară 
de acestea, in toate cinematografele din 
U.R.S.S. rulează In fiecare zi, In cadrul
■atinceiur f«me speciale pentru copil?

Tsairul pentru copii este un fenomen 
aecunus.ut Rusiei de dinainte de Oc
tombrie 1917. Uniunea Sovietică nu
mără in prezent 148 teatre pentru copil

CINEMA PROGRESUL 

prezintă MIERCURI șl JOI 
Irezistibila comedie

„FERNANDEZ 
în jurul lumii’* 

eu M hdius.u, Joseite D^y, și M. Vidol.

VINIRI șl SÂMBĂTĂ 

Marele film romanesc

.Visul unei nopți do larni"
•u M«rla Filntti, Oh. Dcndrlno

Aceste teatre au clădiri proprii, colec
tive de actori calificați și pedagogi ex
perimentat!, un repertoriu special pen
tru copil de o valoare artistică supe
rioară. Matineuri speciale pentru copii 
se fac ia toate teatrele. Pentru aceste 
spectacole se alege desigur un reper
toriu corespunzător.

Literatura, casele pentru copii și 
palate de cultură, biblioteci, teatre și 
cinematograf — sunt instituții extrapo
lare accesibile milioanelor de copii. Ele 
asigură ocupații culturale extrapolare 
șl ajută ș oiile Tn educarea rațională a 
cop 1 or.

(Din „Oralul Nou")

A murit profesorul 
Paul Langevln

După o uriașă munca depusă in 
slujba (ființei ?1 a umanității profeso
rul, Paul Langevln, unul din cei mai 
mari invățați ai timpului nostru a în
cetat din viață, Joi 19 Dectmbile a. c. 
în Parisul pe care l-a Iubit atât de mult.

Savant cu renume moLdial, viața sa 
până ia adânci bătrâneți, a fost închi
nată șilinței pe care a servit o cu a- 
c«l foratlsra, caracteristic osn»enilor 
mari ți cârd l-a adus glorie.

Colaborator al marelui Pierre Curie. 
Iar după moartea acestuia a Iul Msria 
Curie, având elevi savanțl ca: Frede- 
r.’a Julllot, Jaiques Solomon, irene Cu
rie, Louis Dcbieuil, Boca și mulți alții, 
contribuția s'a in domeniul fizicei 
matematice a fost Imens.

O utură a activității sale care l-a 
adus venerația și dragostea ÎDtregel 
lumi progre uste a fost șl activitatea 
sa politică trasată pe linia marxismului. 
Membru al Partidului Comunist Fran
cez, Iar în timpul războiului, unul din 
conducătorii mișcării d« rezistență, el 
a fost arestat de ocupanțli hitlerlșll.

Eliberat sub presiunea protestelor 
poporului francez, el a fost totuși sta
bilit forțat tntr’un crâșel de fiontieră.

Astăzi, când Idealul pentru care a 
luptat Paul Langevln începe să devină 
realitate, popoarele lumii, alături de 

-^poporul francez deplâDg dispariția a- 
^cestel,lumini a oameniril progresiste.

Am vizitat Kievul, Moscova, Lenin
gradul,..

Frământarea orașelor avântul omu
lui sovietic spre reconstruirea vieții 
pașnice a si pat adânci impresii în suf
letele noastre. Dar satul, țăranii ? Ișl 
încadrează el puterile în aceeași stră
danie de a clădi viață prosperă, viitor 
luminos? Care-i situația aci în marea 
lume a satelor din țara sovietică ?

Cu acest gând am pornit in ziua de 
15 Noembrie, spre satul Tarasolka. 
Lăsăm Moscova în urmă, cu lnfernalu-1 
sgomot de motoare. Cât vezi în de
părtare, pământ șl cer. Pământul care 
a cunoscut năpasta celui mai crud 
război și care acum rodește din plin, 
pentru Imbelșugarea oamenilor și lecui
rea necazurilor.

Semănăturile îmbracă 
pământul negru

Mergem intr’una. Gerul ne tale la 
față, ne îmbujorează. Toți privim în 
lături, cu curiozitatea omului străin. 
Câmpul n'are margini, până câod se îm
bină cu cerul. O pădure in dreapta.

Predomina bradul șl mesteacănul.
Pământul este arat în cea mai mare 

parte și semănăturile cresc. Țăranii 
sovietici lucrează pământul cu mașini, 
astfel încât și randamentul e mai mare 
șl condițiunile de muncă mai ușoare.

Am trecut câmpul. Suntem aproape 
de sat. Casele șunt aliniate și-și arată 
perdelele șl florile dela ferestre.

— Au șl aici flori, șoptesc priete
nului de alături.

— La noi florile sunt prețuite foarte 
mult — ni se explică.

Ne amintim de florile dela K(»v de 
pasiune a oamenilor de acolo pentru 
fiori — l-am văzut purtându. le în 
brațe pe străzi în drum spre case — 
de mușcata care nu lipsește mai din 
nlci-o căsuță de țară dda noi și-am 
făcut repede legătura Intre frumosul 
la care țin cele două popoare ale 
noastre.

Lucrțrllâ agricola nu 
inceteazâ

lată-ne în sat.
Președintele Sovietului loc.l un lo- 

cotr nent-colonel rănitde 8 ori în răz- 

aolu — și venit aci ca să lucreze îm
preună cu agienomul satului ne con
dus și răspund la întrebările noastre. 
N’a scăpat nimic necercetat de mintea 
și ochiul ziaristului nostru, venit să se 
edifice asupra stărilor de lucruri din 
Țara Sovietică. înfățișarea generală a 
satului, averea lui, modul de trai al. 
Cetățeni or, cultura, toate au fost dls- 
cusute. Tarasoika este o comună cu 
peste 9000 de oameni. Aci se atia col
hozul „Ili amintirea iui Lemn".

Acum se lucrează intens pentru în- 
grășarea pământului șl pentru selecțio
narea cartofilor de însâmânțâr), fiindcă 
aici cartoful ocupă primai lec fa pianul 
de cuitură.

Qiâul se cultivă aci în proporția 
redusă spre deosebire de câmpul nes
fârșit al Ucrainei, grânarul eel nare 
al Uniunii Sovietice.

Casa da ajutor mutual
Un rol important în satul sovietic d 

ocupă casa de ajutor mutual.
Pentru oamenii bo>navl, pentru eel 

în neputința de a munci, cum ar fi 
bătrânii, Statul Sovietic a creiat aceasta 
instituție. Casa de ajutor mutttai se 
susține de tărie săteni și de Stat. Aju
torul este abordat în alimente, bani sau 
sub forma trimiterii la casele de odihnă 
și sănătate. Pentru tinerii țărani, casa 
de ajutor mutual dă sprijin să-și con
struiască locuințe și «ă-șl cumpsre vite, 
in afară de această, există asigurări 
de către stat pentru fiecare țăran col
hoznic; în cecace privește casa, vitele 
și viața.

Rucoli*  cu orice pr«|
Crescătoriile de animale de rasă se 

atia iu partea de răsărit a șusefei. Et
ani obbcivat atent și am observat tot- 
ouata chipul conștiincios In care-fi fac 
uatuna oamenii. Elanul robust spre 
activitate ii stăpânește pe toți. Proble
ma care ii se pune este aceea a ast- 
guiaru unei recolte mari și a nnti vieți 
prosptre, după elioerarea patriei de 
cotropitul ii tdScișii. Prugiesul, lumina, 
viața pașnică și îmbelșugată, iată spre 
ce nazuește omul sovietic.

— Dar d«ca e secetă? intervenim 
noi, sub impresia năpastelor de acest 
soi, care lovesc adesea țara noastiă,

— in Uniunea Sovietică se pune 
problema c*e  a se obține recoita in 
Oilce ump, fu răspunsul. Dacă e secetă, 
se tace chiar ploaie artificială. Contra 
biurnei și iughcțuruur, noi foiusim clo
pote de paiatică și tot nu lăsăm să ni 
se cump.umha rccoiia.

Am înțeles astfel In ce eonstl tăria 
țării sovietice, Tehnica șl ștința, slu
jește poporul întieg, slujește progre
sului. Agricultura sovietică a ajuna la 
un grad de desveitare ntastmuit In 
lume și ține pasul cu toate cuceririle 
științifice. D.n tot ce am văzut la Ta- 
rssolkj se desprinde optimismul sănâ 
tos al oamenilor uri tiudesc în satul 
sovietic, peDtiu refact rea țării șl pentru 
ridicai ea ia un g>ad tot mai înalt de 
viață a țărănimei din Uniusea Sovietică.

fi M>șu FotUo, Zlupd maned.., fi rfaplatd (D|e .Frontali FlsțsriltY*)



Ce cuprinde legea pentru

Etatizarea Băncii Naționale a României
Banca Națională a Ronân'ei se 

etatîzeazk pe data de 1 Ianuarie 
1947.

Acțiunile Băncii Naționale a Ro
mâniei trec libere de orice sarcini 
în proprietatea Stalului Român pe 
data publicării prezentei Legi In 
Monitorul Oficial. Ele sunt inalie
nabile.

Banca Națională a României are 
singuri dreptul să emită bilete de 
bancă pe întreg teritoriul țării.

Durata acestui drept este nellmi- 
mitat.

Dirijarea și controlul 
creditelor

Banca Națioală a României ca 
mandatară a Statului Român asi
gură, conform îndrumărilor Consi
liului Superior Economic dirijarea 
șl ccntrolul creditelor.

In acest scop, Banca Națională a 
României poate cere orice infor
mații ni și face orice recomandări 
băncilor și stabilimentelor finan
ciare. De asemeni ea poate să dea 
instrucțiuni ți norme socotite nece
sare in Interesul economiei națio
nale, privitoare la utilizarea depu
nerilor de ori ce fel a fondurilor 
obținute fie prin credite, fie prin 
orice altă cale.

Despăgubirea acționarilor
Acționarii vor primi pentru fie

care acțiune o sumă in rumerar 
stabilită de instanța prevăzută la 
art. 8 din prezenta lege, pe baza 
cursului mediu comercial al acțiunii, 
In intervalul de la 1 Ianuarie la 1 
Decembrie 1946.

Banca are sediul principal in 
București.

Ea va avea câte o sucursală în 
fiecare capitală de județ și ia putea 
Ceasemenea să stabilească și 11 e 
sucursale sau agenții, unde va fi 
nevoie.

Credite
Na vor fi admise la scont decât e- 

fectele de comerț la ordin, timbrate 
având o cauză reală, cu scadența de 
cel malt 100 zile șl garantate prin 
trei semrâturl solvabile.

Totuși;
o) efectele cu două semnături pot 

fl admise In cazurile prevăzute șl 
după modalitățile fixate de regula
mente stabilite tn Consll ui Genera’.

b) una din semnături poate fl înlo
cuită prin orice goj de efecte comer
ciale, de mărfuri, varante sau titluri 
publice naționale seu In subsidiar șl 
garanții Imc biliare.

c) efectele semnate de agricultori 
sau de instituții care st ocupă In spe
cial cu agricultura sau cu valorificarea 
produselor el, precum șt cambiile do
cumentare agricole pot avea scadențe 
până la 9 luni dacă ele reprezintă o- 
perațil făiu'e de agricultorii tn exer- 
tflul prcfeslunei lor sau de Instituții 
care se ocupă tn special cu agricultura 
sat cu valorificarea sau cu Indus
trializarea produselor el.

Art. 31. — Banca Națională a 
României este ținută să aibă o acope
rire In aar, tn caisă sau tn depozit 

liber in străinătate, egală cu cel puțin 
25 la sută din suma totală a angoja- 

mrnte’or la vedere.

Administrația
Banca este administrată de un 

Consiliu de Administrație compus 
din : guvernator, un viceguvernator 
și 9 administratori numiți prin De
cret Regal, la propunerea Ministe
rului de Finanțe, cu aprobarea Con 
siliului de miniștri, pe termen de 
5 ani. Mandatul lor poate fi re- 
înoit.

Guvernatorul conduce instituția 
Imprtună cu administratorii. El ve
ghează ca legile organice, slatutde 
Băncii sau normele șl regulamen
tele întocmite de Consiliul de Admi
nistrație să fie cbservate.

Răspunsul Adunării Deputaților 
la Mesajul Tronului

Miercuri în cadrul solemnității dela Palatul Regal, dl. Mihail Sado- 
veanu, președintele Adunării Deputaților a dat citire în fața M. S.. 
Regelui Mihai I, textului răspunsuri l> Mesajul TronuiflC;

SIRE,
Adunarea Dcputaților, aleasa pen 

tru prima oară prin votul liber expri 
mat al tuturor fiilor țării, bărbați 
și femei, civili și mlPta I, după o 
întrerupere de nouă ani a vieții paria 
mentare, își reia activitatea pe Cete 
mai largi baze democratice cunos
cute în istoria țării noastre.

Adunarea Dcputaților a (salutat cu 
unanimă și deosebită dragoste pre
zenta Maj'stățil Voastre In mijlocul el.

Parlamentul nou ațes ,are greaua 
sarcină și marea misiune de a duce 
mai departe și a desăvârși opera do 
democratizare a țării, încejîută la 6 
Martie 1945 de guvernul dr4 Petru 
Groza, de a lichida tristele urmări 
a'e dictaluiii fasciste, ale războiului 
precum șl ale cumplitei secete care 
â lovit țara noastrjă.

SIRE,
In urma mărețului act dela 23 Au

gust 1944, la care contribuția Mjaje- 
stății Voastre a fost ,esențială, Ro
mânia s’a alăturat Națiunilor Unite 
și a (participat (activ, prin viteaza sa 
armată, alături de eroica Armata Ro
șie, la zdrobirea armatelor fasciste 
eliberând, odată cu întregul popor 
român, Nordul Transilvaniei, readu
când-o Patrlel-Mr me||i urmărind pe ina
mic în Ungarii șl Cihoslovacla până 
la victoria totală împotriva armatelor 
hltleriste.

Guvernul M. jeslățil Voastre a sta
tornicit un regim democratic de res
pectare a drepturilor și libertăților 
cetățenești pentru poporul român și 
toate naționalitățile conlocuitoare, a 
golind în acelaș timp întreaga le
gislație rasială.

A fost stabilită egalitațea de drep 
turi și posibilitatea de liberă de&- 
voltara a Mțtonaiitățîțor conlocnUnv

Guvernatorul va lua parte cu vot 
deliberativ la ședințele Consiliului 
de Miniștrii în care se vor discuta 
probleme în legătură cu politica 
financiară și a creditului.

Viceguvernatorul înlocuește pe 
guvernator.

Consiliul de Adm’nistrație face 
acte de dispoziție, numește șl re- 
voacă funcțioarli, fixează salariile 
și întocmește normele de organi
zare șt funcționare a direcțiunilor 
și serviciilor Băncii.

Administratorii împreună cu cen
zorii formează Consiliul gereral, 
care se pronunță asupra propuneri
lor de creiere și desființare de su 
cursele și agenții de provincie și 
fixează remunerația guvernatorului,

re, pe târâm politic, social, econo 
mic și cultural. Această operă înce
pută, va fi desăvârșită, contribuind 
astfel la consolidarea democrației și, 
prin aceasta, a Statului Român.

Prin înfăptuirea reformei agrare — 

act de mare dredtate socială — s’a 
deschis calea desi/oliăril șl înfloririi 
gospodăriei țărănești.

S’a început acțiunea de redresare e- 
conomică, prin punerea în funcțiune a 
numeroase întreprinderi industriale și 
prin normalizarea șl înzestrarea rețe
lelor de comunicații — condiții nece
sare Îmbunătățirii slăill grele materiale 
a populației.

S’au creiat relații de sinceră priete
nie cu marea noastră vecină, Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice; s’au 
reluat legăturile d plomatice cu Marea 
Britanie, Statele Unite âle Americii, 
Franța șl alte țări; s’a întărit priete
nia cu vecinii noștri: Jugoslavia, Bul
garia, Cehoslovacia, Ungaria șl Polonia.

Adunarea Deputațllor, luându și an
gajamentul să suțloă întreaga această 
operă națională înfăptuită de Guvern*  I 
M?jeslățil Voastre, va urmări prin opera 
sa legislativă viitoare consolidarea re
gimului democrat.

SIRE,
Vom sprijini acțiunea Guvernului, în 

vederea înfăptuirii Platformel-Program 
a Blocului Partidelor Democrate, care 
constitue baza activității noastre legis
lative, accentuând Iu primul rând re
formele cu caracter economic.

In cadrul activității noastre legisla
tive, vom fi călăuziți de respectarea 
proprietății individuale și vom asigura 
condițiunlle necesare pentru întărirea 
și ridicarea bunei stări materiale a la- 
mil el și a națiunii.

Adunarea Deputațllor va legileia mă
suri menite să asigure o Importantă 
sporire a producției industriale, pe baza 
ridicării productivității muncii, dându-se 

viceguvernatorului, a administrato
rilor șl a cenzorilor.

Cenzorii
Gestiunea Băncii este verificată de 

un Consiliu de Cenzori compus din 7 
membri, cetățeni români numiți prin 
Decret Regal, la propunerea Ministe
rului Finanțelor cu aprobarea Consi
liului de Miniștri pe termen de 3 ani.

In flecare an Consiliul de Cenzori 
alege un președinte.

Cenzo li trebuie să albă domiciliul 
tn București.

Dispozlțiunl diverse
Atrlbuțiunile Adunării Generale 

ordinare și extraordinare, prevâ*  
zute în Codul de Comerț, trec a- 
supra Consiliului de Miniștri, cu 
excepțlunile prevăzute în acest 
Statut.

o atenție deosebită industriei grele șl 
exploatării intensive șl raționale a bo
gățiilor naționale; măsuri pentru încu
rajarea Inițiativei particulare; o justă 
politică fiscală; o dreaptă repartizare 
a creditelor conform intereselor pătu
rilor producătoare; Intensificarea s hlm- 
burilor comerciale cu străinătatea.

Stabilind o unitate de conducere în 
întreaga economie națională, opera le
gislativă a Parlamentului va căuta să 
asigure cea mai mare desvoltare a for
țelor de producție ale țării, în toate 
domeniile.

Etatizarea Băncii Naționale a Româ
niei va da posibilitatea unei săcătnase 
șl juste politici de credite.

Pentru a a.lgura tuturor este got iilor 
de saiarlați un standard de viață mai 
ridicat, conform nevoilor șl eforturilor 
lor, vom lua măsuri în consecință, ur
mărind în acelaș timp stăvilirea speculei.

Vom da o deosebită atenție ridicării 
producției agricole și modernizării agri
culturii, prin înzestrarea ei cu mașini 
șl unelte, prin acordarea de credite a- 
vantajoase agricultorilor și prlntr’o po
litică de neșovâltă protejare și promo
vare a proprietății țărănești.

Ca o necesitate a consolidării regi
mului democrat și a unei kbune gos
podării, vim sprijini proiectele do legi 
pentru reorganizarea și simplificarea 
aparatului de Stat, precum și o temei
nică legislație socială și sanitară.

Conform stipulațiunilor, tratatelor șl 
convențiunltor Încheiate de țara noas
tră, vom urmări înzestrarea ai matei cu 
material modern și suficient, îmbună
tățind totodafă condițiile de viața ale 
ofițerilor, subofițerilor și trupei.

Biserica va fi sprjlnitâ, pentru a-șl 
îndeplini misiunea sa in cadrd Stitu- 
lul român democrat, garantându-se ’ 1 
acelaș timp I b.rlaiea iutuior culțdor.

Se vor lua măsuri pentru desvulta- 
rea culturii naționale, pentru reorgani
zarea șl înzestrarea școlii în așa fel, 
îo-ât să devină un bun acces.bil In-

(CoiUnuare tn pas. 0)



ZORI NOI 5VIAȚA POLITICA LA ZI Sa'arlațli încadrați in contract-le olective

LUCRĂRILE PARLAMENTULUI
Ședința de Joi

li ș-dloțile de J >1 ale Cernerii, 
Mu continuat d scuțiiie privituare la oro- 
ectul de lege pe. tru etaliur- aB N. R.

D pLt tul V M doran (PNȚ Alc- 
Xandresc j) raportorul prectuiul de ie 
I etat zării BMR, face un istoric al 
■politicii contrare interi, st lor generale, 
ksi de conducătorii el. Cercetând 

Starea Indi stii i românești a spus d sa 
se po te const ta câ BNR. a dat cre
dite numai unui anumit fel de Indus- 
t anime aceleia care p ezrnta si
guranța unui câștig imediat. Foțl de 
Ag icLlt.iră, a avut o atitudine da 
Cruntă v.treeie, Neg'qând Interesele 
micii șl m jioc/tl proprletâ|l ță âneșt1, 
BNR. a creiat condițiile care au cks 
la apariția convrr iiunli. In fond, con
versiunea a slimrn at s tea de câșdg 
a nenim’rate binci. B R, a condus 
politica monetară în așa fel, îacât 
"'atui a s feili marf pierderi.

Au luat apoi cuvântul de pută {I din 
(Titârescu), UPM., PNP. care 
clarat că vor vota leg-a. 

Ședințele de Vineri
. Șed n(a de Vînrii dim a C m'rei 

s’a des h s la ora 10 sub pre*eiin|ia  
d iui M nul Srdovcanu D pâ <e au 
fjst făcute imele comunică 1 d depu
tății Petru O 1 -Moțu, M ga-Fil ru, 
Ion Tlmoft*.  i'r. Mâ zi, a cerut cu
vântul tov. GHEORGHE APOSTOL 
deput t de Hun d a a, care a adus 
h cunoștința C»me ei [r îpigai d i ațâ- 
țJT a e a pr-ie1 ra Ud ‘or „ U >Hce"

înlăturarea greutăților
Urmare din pag. I. —

câtoare de Ipsuri și greutăți, preocupă 
In mod eonttnuu și s ncer guvimul și 
pa'li.m nt l țârii.

As țel am p >tut vtd a cum după 
terminarea dls.uț dor iu mesaj, ouria- 
mental a vvtat tâteva legi impor ante 
— de care ne ocupăm In aitu parte 
a za ului — șl 'rit’e care cea mal 
Impo tun'ă este legea pentru e'atizarta 
Ban n Naț'o a e a R mâniei.

Dl’ij irta creditelor — prevăzutâ 
tn ni uu le^e — va fuce ca banii să 
fie tnd'umtft sp e operațunl p od^c- 
tive spre h das< tal zarea lă h, acor
dând a se cred' e ef ine pentru ță' n1, 
Ceuce >a contr b u lu rlalca ea n veluiul 
de vtațâ ul l tregu ui popor.

D.ir oricât s'a leoetut acest lucru 
noi vom sunliniu șt ac', mportanța 
fact nhel om In pro e<u[ de 
marbe a :rodu:i/e, de refacere a 
țârii, de crierea acelei vieț> m t bune 
înspre care t ndem cu ti ți. rolul 
clasei mw c'tnare este tot atdl de mare 
tn uctastâ m încă — șl poot‘ chiar șl 
mal l s m iui — dc ât In bătălia po
li icâ unde a stut In fruntea forțelor 
p'oges'ite ale tării, pentru dnb rlrea 
dictaturii, a lut Râdts u, pentru vl ta
ra In a egert a Blocului Pari de or 
Denoc'ate. — Rolut țdrân m t — cure 
cu toate lipsirile a dtpâșt In / dețul 
nostru planul de tnsa nân ărl — rolul 
intdevu li ce cern c aț ari s’uu oi- 
fwat luptei duie de popor' l n mân 
pe tru rial area s>, sunt deastmeuea 

'de o Impo fanții ur/ușe.
Conș emă de a tst luc u ntlnci'o- 

flmea noastre, ouporul i os ru după 
2iie e d^odniă ocaziona e de tă'bă- 
torlreai Crăc unului, adună da st nu
feri napi v >r porni >a m n ă hilărt e 
să tnitfwe toate p'ed'ctle crti se w 
mai ivi fn ca e, pi â la l I onirea 
tmel vieți demne, șl Inbelș gate.

Sotneșfeleaim.

împotriva conducăL riîor sl'.dkaH, pro
pagandă circii I «nu căzut victime doi 
fruntași ai muncitorilor, D sa a ce ui 
Guvernuli 1 să ia m^sni grabnice im- 
pct'iva aiâțătorilor șl a crlml alilor.

I it ândi st îi ordinea de z’, au con
ți nat de b terile la p-oect I de lege 
pentru e'abzarei Bs^cit N ționa'e.

D. dr. Pehu Groza 
și tov. Emil Bidnăras 
Înviîați Joi la dejun de 

M. S. Reg sie
M S R- gete a avut Joi invitați 
la dejun pe d dr. Peuu Groza, 
primul ministru, și pe iov. 
Emil Bodnăr ș, sub «ecretar de - 
Stat la P. e^ed nția Consiliului 
de Miniștri.

In curând ne sosesc 
cereale din Jugoslavia 

h portul Pancevo oii J tgosla- 
vla a început î icSrcavea primei 
tranș’ d n ceh 2 000 vpgoane ce
reale c le importăm din J goslavia.

Uzinele „dstra" — Orăștie, pășesc spre o viață nouă
(Urmare (Un pagina 1-a)

rare a uzinelor în cadrul cerințe
lor economiei noastre naționale. t 

O secție de distilare a rășlnei 
Pr>ma secție înființată în cadru! 

planului de transformare este secția 
de distilare a nășinei brute de brad, 
din care se scoate colofoniu, terben- 
tină, etc-, necesare fabricării uleiu- 
lui sintetic, care se întrebuințează la 
fabricare.! vopselei pentru vagoane.

Importanța acestei secții consta în 
faptul că ea este prima și singura 
destilerie de rășină brută de brad, 
din țară. întrecut, materia brută se 
exporta în Franța, Germania și Gre
cia, de unde noi importam apoi tere
bentină, sau în Portugalia de unde 
ne venea colofoniu.

D ■ subliniat faptul că toate schi
țele și instalațiile de distrare, an 
fost executate în atelierele uzinelor 
cu muncitori și technicicni, proprî.

Mândrii de succesele obținute pi 
năoctim, ei continuă munca cu ace- 
laș avânt.

Se vor fabrica produse chi- 
mlje șl farmaceutice

Li secția chimică, transformării, 
sunt în toiu și in curând se va pu
tea începe fabricarea produselor chi- 
m’ce — industriale, ca: sulfat de 

magneziu, sulfat de aluminiu, țipirig» 
fosfați, acitad de plumb, ele..

Deasemenea se vor fabrica și pro
duse pure, pentru farmacii

«r

Probele șl experiențele făcute 
până acum' a dat rezultate foarte bn. 
ne, ceeace încurajează pe muncitori 
să continue jnunca cu acelaș avânt.

vor plăti mărfurile furnizate 
de economate cu prețurile ofi
ciate iii vigoare în cursul lunii 

Iunie
Jil a avut io: la S'diul Confedera

ției G neral- a Muncii ș-dnța obiș
nuită a oreș d nților șl secretarilor Uniu
ni or Sindicale. D jpâ ce s’-u dismtat 
d.ferite chestiuni cu caracter o gîniza- 
toric a luat cuvâotul tov. Angbeliu E ni- 
liar» men b u ia Comitetul Executiv al 
C G. M. care a făcut câ'eva comu
nicări in legltu'ă cu prob'emele eco
nomice din care re(inem următoarele:

1. Fjță di noul val de scumpete ie 
p edzează fncăodată că saariațll în
cadrați îd contractele colective de 
muncă vor p'ă I mă furile furnizate de 
ecoDoma e cu prețurile ofic ale în vl- 
g’are fn cursul lunii Iunie 1946 Pen- 
tiu produsele care n’aveau prețul ofi
cial sa'arlaț I vir p 1 ti prețul cu care 
st put au a tnz ționa acele pioduse în 
cursul lunii lume 1946 dela producă
tor). Sa'arlațli pib Ici și toți cei Inca- 
d ați în diferite statute vir plăti măr
furile numai cu prețuri cfic'ale curente.

2 Pr< țui mes*l  la cantinele de sala
ri» ti o-b Ici »a f fx-t d n costul ehe-

Dacă, totuși nu s’a putut trec? 
până acum la fabricarea în serie, 
aceasta se datorește lipsei de mato- 
rii pr>me și a combustibîlu.uî, ceeacs 
trebue îndreptat.

Tot aici se lucrează intens pen
tru obținerea glucozei și amidonului 
din ghindă și la transformarea troti
lului în material plastic sau coloranți..

Pentru viitor se proectează fab
ricarea materiilor tanante, — până 
acum neproduse în țară, —a acidului 
lactic și a altor derivate de acest 
sens-

Motoare electrice, transfor
matoare, articole de menaj etc.

Cea mai înaintată secție, în sta
diul producției este secția de mon
taje electrice și feroase.

Inșii-uiți dcalungul mesețor de 
lucru, sau la mașini, muncitorii, băr 
bați și femei, lucrează la fabricarea 
articolelor electrice, ca motorașe e- 
lectrice pentru diverse mașini, tran
sformatoare pentru sonerii, venlila- 
b’toare, expiatoare de praf, acumla- 
toare, bobinagii, .tc., sau la produse 
feroase; ca: balamale, cremoane, col- 
țâre, broaște, articole dc menaj, etc. 

Nu demult, în această secție, se 
lucrau încărcături dc asvârliie pentru 
artilerie.

Și aici însă, ca și în celelalte sccțl 
lipsește materia primă, — respectiv 
fier"! și sârma de bobinaj.

Pentru îndepărtarea acestui nea 
juns, muncitorii și tcchnic.eriK uzi 
nclor, au recurs la întrebuințarea de 
yeurllor rămase (Un trecut, pâcă a- 
cum aruncate, Iffsl acei te a nu sunt 
suficiente producției decât peutru pu
țin timp, cccace impune prganelor de

1946
tiv al allme ilclor la preț oficial firi 
nici un alt achos. (Nu se ad.ugă trans
portul, lumina, personalul, etc.) D'O 
acest preț saa- ații publici v »r piăti 
nimil 50% Df rența va fl suportat! 
de insutuțiile șl departamentele rts- 
pecttve.

Conform celor ștab lite de d. minis
tru ai finanț lor A exandrini, urmează 
ca depiriament le respective să cearl 
crelitele ne esare peot u acope Irea a- 
cest>r ch.ltuell suplimentare. D ase
meni, s’a stabili, în conformitate ctt 
prevederile ita utul i să se pătrasd 
orele suplimentare lucrate eLctv da 
6 il rialii p. bLcl.

Ajutorul de Crăciun va fi plltlt ta- 
lariaților încadrați Li contra ttiecdec- 
tlve In mod ex rpțional '□ a:est ao, 
e h va'entui a 208 ore plus toate acce
soriile fixe șl pcimmenif.

Tov. A gn.iliu a accentuat aooi ne
cesitatea d a se spori producția. Ifl 
aci st scop este necesar să se intro
ducă cea mal co- ș ieată disjpllnă ia 
muncă.

resort sfi aprovizioneze uzina cu te- 
r°ase- t' i_| l j'ț [J

Pe lângă aceasta în laboratoareje 
uzinelor se lucrează intens la găsi
rea unui înlocuitor al ebonitei și ai 
termoplastului, necesare piesețor e- 
lectrice..

Un ecoiomat model și o masă 
cu 120 lei

DrsigUr că munca depusă în tran
sformarea acestor uzine a fost ma
re. Dar dacă muncitorii ar fi 
găsit din partea conducerii uzinelor 
nu înțelegere ci riposte, rezultate 
poate nu ar fi ceh de acum-

și-apoi, muncitorii au muneît ct» 
mal mult avânt, știind că cele nec® 
sare le sunt asigurate, și într’ade- 
văr așa e.

Contractul colectiv e respectat în 
tocmai, ajutorul de iarnă 1-au primit 
la timp, cei evidențiați în muncă 
Pr>mesc gratificații, economatul func 
'ționează bine și e considerat ca un e- 
conomat model, iar cantina uzinelor, 
servește zilnic o masă, la prețul de 
Ici 12o.

In acest timp, ^acțiunea mai cau
tă încă să Creeze noui piedici, noul 
obstacole, în calea transformării și 
desvoltării industriilor noastre.

Dir, muncitorimea dela „Asta”-OL 
răștie, așa cum a știut să curețe 
uzinele de uneltețe antonjcștiene și să 
facă clin locul său de muncă un șan
tier al reconstrucție, v i ști și pd 
mai departe, să înlăturc toate co
zile de topor ce i-ar mai sta în cald 
și aproviziona'ă cu cele necesare pro 
ducției, să ducă uzinele cu acelaș 
avânt, pe drumul refacerii, pe dru- 
piul desvoltării. j
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Un sijtteț rrnoortsnt!
Cu pu(in timp însiutea Siibătoril®r 

Crăciunului șt-a lnch-iat lucrurile cta 
dc a doua «isiune a AJu. âili O u«ia- 
le a Națiunilor Ufilt-, care s’ti jirul la 
Klw Vuik.

QHe peste 50 delegații ale diverselor 
|ări care au pârtie p.t la această s> sin- 
■e, au avut de deibitut o serie lot ea 

de chestiuni printre care șl proble- 
■e deonbt de Importante ca priveau 
direct picta și securitatea popoareler 
din lumea întreabă. Șl — contrar aș
teptărilor mal pesimiste, bJantul înche
iat la afâ ștul lucrărilor arată un rezul
tat puzltiv care poate fl caracter zat 
drept an succes important,

ia fruntea hotăiîrilor asupra cărora 
s*a  căzut de acord, din puactul de ve
dere al Importantei, stă cu sgiraață 
acerdul privitor la dezaunarca genera'ă 
propus de delegația sovletkă. Urmea
ză «p d hotărfrea privitoare la retragerea 
<Domaților Natluolloi Udte din Spania 
fascistă, hotârirea privitoare la prezen
tarea de informațiuul asupra efectivelor 
forțelor armate aliate de ps teritoriile 
altor state, împiedicarea Africel de Sud 
de a anexa teritorii (foste cote aii ger
mane) ce nu-l aparțin și iote zicerea 
persecuțiilor rasiale din această țară, ur
gentarea lucrăd'or comisiei energii a- 
tomlce, acceptarea Federației Snlkale 
Mondiale în Consiliul Sodsl și Eono- 
nic al O. N. U., înființarea organiza
ției internat onale pentru ajutorarea re- 
fugiațllor, înf.lnțarea uni 1 consiliu da 
tutelă pentru teritoriile sub maniat șa.

Rezultatele frumoase rbținuta la se
siunea dela New Y k vin să ne dova 
deaecă șl de dita aceasta că, tonte pe- 
dl.ite care stau In calea păci ori.âl ar 
fi ele de mari, pot fi înlăturate. Nu 
există probi mă de ar rezolvat In f ța 
■ i l ; puteri, atunci cîcd de vor a- 
•est licrw.

Lucrările de'a New-To. kaus:«s dla 
■ou îa evi lentă tendința recllat iă a 
O lu*MI  Sovietice de a c'ădl pacea r« 
baze solide șl săDălosce șl de a o apă
ra ou tiate firțde. Acesta a foit du
bii care a că ăuz t delrgafa sovletkâ îa 
activitatea sa, acesta a I st izvorul tu
turor propunerilor jiite șl cănltoase 
ale del’gitei sovietice, propuneri care 
ae fost primite așa cum ss cuvine — 
ea slnpitle șl îicredrre — de milioa
nele de oameni slmjli din kmea în
treagă precum șl dc mijorltaka delega- 
|flnr pr zvnțl li Adunate.

Spre ngretul nost u și al înlrr gel o 
■eMrl democrate d mice do pace, a 
tetbult să constatăm fosă șl atitudinea 
contrară principiilor păcii a unor dele
gat1. atitudine care era în f agrar fă con
trazice-e cu menirea pe care aceștia o 
aveau In Adunarea G nerală a Națiuni
lor Ualte, de a contribui Ja așezarea 
Hetf pe baze solide și sănătoase.

încercările lor s'au lovit însă de a- 
Wadinea botărltă a delegației sovietice 
oara a făcut toate «forturile purira a

Lv nările Consiliului de Securit?'

Creierea unei Comisie 
car® va ancheta situația din regiune ’ 
de frontieră a Greciei

MOSCOVA, 20 (R do) C m- 
sibui db S cu ri ta te al O. N U. 
a continuat in ffdirța de Joi 
dini, discuțiile cu privire ia p ăn- 
gerea înaintată de guvernul g ec. 
Au leat cuvântul rtpre^ntagfii 
Jugo ioviei, U iicn i Sovlt ilce, E- 
glptaiui, Brazii ei.

Deltgitul sovitilc O omîco a 
arătat că de pe acum Consiliul 
de Securitate poate trage anu
miteconcluzii despre s tuotm din 
Grecia Gr*  mîcoa «ridat câplăn 
g^ta gu emulai grec est? neln 
temeiată. Argumentele primului

Răspunsul 
Adunării Deputa|£- 

lor la Mesajul 
Tronului
Ura tare <-a

tr gdui poro-, șl [ euliu li. h darea n«ș- 
tlltitel ds carie.

SIRE,
Adunaiea Dtputițller, s'nocră eme- 

csțk a vo'nțil populare, va coctrbul 
h opera da consolidare a păcii inter- 
aațonale, in acest s op, vom păitra 
șl ds roita relațiile de prietenie și co
laborare aconoiz 1 ă, politică și cuitura'fl, 
ou Uniunea Sovietică șl cu celelalte 
țări vecine; de asemeni vom î. țări re
lațiile politice, economice șl culturale 
cu Statele Uolle ala AmeiicH, Marca 
Britanic Franța șl toate țările Iubitoare 
de pace, dorind ca reiata relații să fie 
căt mal prietiroase.

SIRE,
însuflețită dc cel mal cald patriotism 

Adunir a Deputalilor aslgmă pc Ma
iestatea Voastră șl Ouveruul Mâlc etății 
Voastre, că va porni la muncă pentru 
reaJrarea mari er sarcini naționale în 
slijba poporului, anunțate în mssajul 
de dea bldrre a Parlamentului.

Să tră t1, Sire I

se ajunge la un acord în toate ches
tiunile spre a se sa'va pacea.

Drumul păcii oara pare atăt da grea 
șl Intortochlat, devine tot mal neted, 
tot mal drept. Rezultatele celei de a 
doua sesiuni a Adunării Otnerale e 
Națiunilor Ualte coastltue un aport se
rios 1a Deferirea acestui dram.

C. MAOPALIN 

minist u Tscldaris care afirmă, 
că războiul civil din Grecia ar 
fi p ovocat de țările tecire — 
fugoslavia, Bu gări a șl Albania 
— su-1 inexaJe. Războiul civil 
din Grecia a fost provocat de 
teroarea dusă d guvernul Tsol- 
daris precum șt de prezerva tru
pelor streine In anostă țari.

Consil ul de Securitate a ho- 
târli. pffi crelatta i nei cum s uni 
speciale care va ancheta si
tuația din r giuree de frontieră 
a Greci i cu Jugoslaoio, B Iga- 
rla ș1 A’lfri niu. Comisiunea va 
fi al âtuită din reprezentanții 
statelor din Coi»iliul de Securi
tate și î'i&fită de riprezr-ntan 
ții Jugosicniei, Gre.iel, Bdgâ
rlei șt A b iniei, cere vor servi 
ca ofițeri dt legătură, Comisia 
ut a va t bai să p Cce la fața

Procesul trădătorului slovac Ti!
PRAGA, 20 (Agerpren). — Co

respondentul t gențirl Tis? tran
smite: li ziua de 19 Decembrie 
auzitul Tiso șl-a continuat măr
turia la pr cesil trădător lor slo
vaci. Cînd președintele I a Intre 
b^t motivele pentru care a deco- 
rat ofițeri și soldați germani cu

Un membru al Senatul, 
american acuzat de corupt

WASHINGTON, 20 (Agerp^es) 
— Corespondentul agenț'ei Tsss 
transmite: Comiâlunea Senatuhi 
continuă examinarea afacerii lui 
B Ibo, men b u reacț orar al Se
natului, acuz t de corupt e.

Toate prcbele strlnse dovtdesc 

Msrcel Cachin ales președinte 
al comisiei afacerilor străine

PARIS. — Marcel C, h n, di
rectorul of dosului comunist L’HU- 
MANITE șl cel mai In virată par
lamentar francez a fost ales Joi 
președinte al comisiei afacerilor 
ătrllne a AdunirH Naționale.

Este prlraa datl In Istoria poli
ticei franceza că un comunist este

lotului cei mol tâ za la lc t» 
nuorie Î947.

U mă te a ea ședință a i 
iiutui de Securitate va t v. cr 
la 31 Decembrie a. c.

P. S. Arhiereul lașilor 
invitat să slujească t1 
sărbătorile Crăcuru 

la Odessa
P. S Jjstînisn Vasluianul ar 

reni lașilor a primit o înVitaț 
parfea P, S. episc p Ierorin: 
Ch ș'nâului prin care este i * 
ca împreenă cu vicarul arh ei 
Vale/iu dela MltroroVa Iașilor 
se deplaseze la Chișinâu si f 
acolo la O'essa ca r a^peți ar 
a slr fi slujbJe de sârbi'fonie Ci» 
ciunulul.

ordine slovace, acuzatul a râ» 
In mod Ipocrit: .Pentru ca u 
fie mal b nevoitori fațl de ’m 
vațil slovaci*.  Totuși, cân ' 
ședințele I a întrebat dacă 
ira H au arătat bun^voin, 
de slovaci, acesta n’a pi? 
nid u i râșpuns

cl Bilbo a primit mari sum. . 
bani din partea a naueroș ’ 
dustrlași de materia e de râ b 
dar nu se știe încă dacă n 
brii comisiunli vo« vedea in a<*  
probe „confirmarea evidentă*  
sumelor prknite de Bilbo.

numit în acest post.

La Moscova au început 
laciăriie Adunării Generau 
Academiei Științifice 2 grica. 
Lenin. In prima zi dc luau 
făcut numeroase comunicări 
supra lucrărilor efectaate tn l 
1946 de o serie de institute 
dinte de această Academie.

taprlverte Jafla|ulai Hai


