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„CONTRAOFENSIVA 
SPECULANȚILOR

Atu avut ocazia să citesc înainte 
de sărbători tn z’arele de capitală fi 
mai pe larg in Monitorul Oficiat, deci
ziile date de Ministerul Industiiei fi Co
merțului, privitoare la noul regim al 
salariilor fi prețurilor.

Am putut constata, că atât prețu
rile, cât fi salariile au fost de astă 
dată fixate pe baze realiste, țin&ndu- 
se cont de sugestiile industria
șilor, comercianțllor și ale C. 
G. M. in limita în care situa 
ția grea economică a țării a 
permis acest lucru.

N’au trecut iniă decât câ
teva zile dela apnriți. acestor 
decizii fi după un plan dia 
bulk dinainte pus la c«le — 
de acei cari iși văd câștigu
rile exagerate periclitate, — 
a început ce ace am putea nu 
mi „contra ofensiva speculan
ților14.

Producând salturi artificiale 
la diferite prețuri colportând 
svonuri ni.ncinoase despie 
„inflație44 — intenție pe care 
o atribue guvernului, — șl 
reușind să ar:treneze o par
te a comercianțllor cari nu 
mai șliu căt să cea & pentru 
mărfurile lor unii din ei i chi 
zân 1 și prăvăliile, acești re
chini vor să atragă economia 
țării într’o goană continuă 
latre salarii și prețuri din care 
numai El singuri ar putea 
profita.

Prevăzând lucrurile a.estea, 
Guvernul democratic al țării 
și In primul rând comuniștii 
in frunte cu secretarul gene
ral tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej care conduce Mlnisteml 
industriei și Comerțului au a- 
rătat, că pentru a eși din si
tuația economică grea in care 
r.c ăm, c nevoie dc 'O SC
RIE de măsuri coordonate și 
nu numai de stabilirea prețu
rilor șl a salaii.lor.

E nevoie ca prețurile fixate 
la mărfuri să fie respectate 
in primul rând le marile in 
dustrii, fapt ce prin noua lege 
de funcționare a M nisterniui 
Industriei și Comerțului Va pu
tea fi pus de curând in apli
care.

B SOMEȘFELEANU
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INTERVIEW4JL f 
cordat ziarului nostru

de tov. MIHAI MUJilC deau’at de Hunedoaia
Pe sbaii Horia la Nr. 15 dni Petroșeni'într'o modestă a 

suță-tlp cu gard de scânduri sl o grad In Hă-curie, asa cum sunt 
multe case In co'on'ile rr.incitoreșt! din Valea-fiului, locteșfe depu
tatul minerilor dn cceaslă regiune, tov. Mihai Mujic. Demult timp 
doream să i fac o vizită lna:tostă căsuță pentru ca Inlln'ștea că
minului său să putem discut i dife ,te chestlunt cu privire la v ofa 
P'litlcă șl munclfo'/as'ă

Acum' pot să alirm cu bucur e 
ca aceasta dorință a ir.c.i 
a fost îndeplinită Ni'ci nu ini 
am dat seanța cum au trecut 
de repede jele 2 or,e, tini’p țn 
care am discutat liniștiți în bi 
roul său simpiu dar fi uinos a 
ranjat cu difer-te moible și ob 
iecte, dăru te de munef or i care^'. 
stimează și/ț prețuesc atât de 
mult. i

In deputatul comunist de a 
stăzi am regăsit pe acelaș mu 1 
ci tor mi'ier pe care (din curios 
cut cu doi ani în urmă: simplu, 
prietenos, vioi’, puțin la vorba 
dar vrednic la treabă iu suflet 
blând, piin de dragoste pe itru 
cei mulți șt necăjiți, cu o voiul 
ță de luptă neclintită si o ură 
înverșunată caracteristică mi 
nerujui din Valea Jiului îinpotri 
"va a tot ce este,'dușman |r( l^ ei 
muncitoare și al democr ț'ei.

Rolul deputaților 
comuniști

pun prima întreba e:
Care este rolut oeputaților

comuniști în Parlament?
Noi deputății comuniști, 

caic am fost aleși' în Parlamen 
tul țarii, avem un scop bine 
definit; să apăram acolo inie

resele n u ici orilor, țăranito-, 11 
(♦lectuapior într’un cuvânt

- ale întregului popor munci 
tor. ( ine iirir.ăiește desbaterile 
parlamentare poja'e ob-erva cu 
ușurința că acțiunile noastre

I

toaie în viața celor care ani 
dearândul au sulerit, au fost e 
xploaiay, iar adazi (sunt în frun 
lea luptei pentru reconstrucția 
țării.

In ceea ce privește bugetul, 
deputății comunișii luplă pentru 
ca el șă Ițe în așa fel întocmit 
încât greutățile sa fie suportate 
în cea urai mare măsuip de 
acei care s'au îmbogățit dc pe 
urma războiului și pilii diverse 
speciilațiuni

Trebue sțti arăt ca sunt uni: 
deputay puțini la număr

- care au crezut că platforma 
program va rămâne un simplu 
petec de hârtie și (nu se va la 
plică. Ei s’au înșelțat însă amar 
nic pentru.ă Partidul Comunist 
Român luptă cu dârzenie pen 
tru înfăptuirea punct cu punct 
a acestui program.

- Ce legi vor fi Luate în 
discuția Parlamentului imediat 
după Sărbfitori?

—- Bugetul și o 
gă de alte legi' cu 
nomic printre care 
A SPECULEI.

Deasemeni In discuția 
parlamentului se va aduce 
un profet de lege privitor 
la pensionarea muncito
rilor mineri, proect pe care 
eu în calitate de repre
zentant al minerilor din

C. MAGDALIN

serie întrea 
caracter eco 
si O LEGE

Ii

Activiștii P. C. A. din Valea 
întră voluntar în mină

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regii.» Marh Nr. 5 
— Telefon 252 B. —

ADMINISTRAȚIA 
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Mărfuri sosite 
din U. R, S. S.

Până î,i [’. ezi-ir .wu -o;if în la 
ia co.ilor ii rl arii aconJului 
eco uni. r .mâi ■ m.ei aicb.e 
iii iccc-iit f.esT- heiiiîtor» bum 
bac, /I lua'ijs.e urmânJ a o 
scj-c i un nou tra . port e 1 ioo 
tone Au mai lost 
i ' i. >oo ioi'e

aJu e dea*, 
em nț« d» 

sfecla de jaluir si loo kgr se 
minți t'e gândaci ce mă. a e t r 
n ea/a -o -.ase - în ui înJ im 
porta 'i ca ti aț i c- [ roi u e rr e 
talur/j'ce [ r< unt și. un număr 
de Jo / cu'ccam o ne 7o moto 
ci letc- un n asiv stoc de pi » 
dc schimb, 1 5oo to: e s u(f, fos 
for -i clorat de potanu

Comuniștii pu servit întot Jeau 
na ca exemplu în tați poporului 
înțelegând s,ă pună primii în 
practiqâ .ceea ce afirmă.

Indentificânduă.i lupta, cu nă 
zuințQleijpoporului, comuniștii au 
fost prezenți în mijlocul masse 
lor popujare întotdeauna când 
suferiiițele^au fostjima mari'și in 
mizeria maj mare, insuîkmduje 
încredere îndemnându<e să re 
z>stc, să Lupte pentru liberate 
și pentru o. viață mai bună ' 
— ducându4'e ia victorie.

Astăzi când țara are nevoe de 
multe brațe de muncă comunlș- 
s'au înrolat primii în marea bă
tălie pentru refacerea economică 
și pentru stârpirea rămășițelor 
reacționare și fasciste Prelutin 
deni, ei stau în fruntea acestei 
lupte. î (

In Valea Jiupui, unde se dă 
o apriră bătaie peitru mărirea 
producție [de cărbune, tovarășii: 
dr. Almuy Filip, Bodea Mircea 
Baternay Tiberiu, Mogoș Iosif, 
Berindei Gheorghe, Ge.rgesau 
A«fțt«l, Lori.er H»inr<elt, B*

soiu Avisalon, Mozeș Dezideriu, 
Radu Vasile. Cotot Iosif șl Ta- 
tulea, activiștii ai județenei Va, 
lea Jiu;ui a Partidului Conăunist 
Român au lucrat voluntari Vine 
rl 11 Aprilie în Mina Petrila extră 
gând o mare cantitate de c.ăr 
buni. / ’i

Tot în aceeaș zi, iun alt grup, 
de activiști ai P. C. R. având; 
în frunte pe tov. Țuțuianu, sec 
retarul organizației județene Va 
lea Jiu[ui ja lucrat în mina Ani 
noasa.

Sâmbătă 12 Apripe în mina 
din Petrila au lucrat tov. Mihai 
Mujic, deputat, membru în Co 
mitetul Centrapal !P. C. R., tov; 
Cristescu iela C. C. al P.C.R, 
tov. Popa Alex din organizația: 
județeană ' Valea Jiului, ș. a.

Activiștii comuniști din Val a 
Jiuluiui ș'4iu luat angajamen 
tul săt intre cât mai des î^minlă, 
ținând în acest fel un contact 
cât mai strâns cu muncitorii mi 
neri și în acelaș timp aducând 
o contribuție reală în lupta pen 
tru mariraa pr»ducți»i' d» căr 
buni |

Tov. MUJIC MIHAI 
Deputat de Huntdoira 

sunt numai și numai în folosul 
poporului.

In activitatea noastră parii 
mentară avem ci mdi ator plat 
forma program, elaboia'ă de B. 
P. D, consfințită de ntassele, 
largi populare în alegerile din 
19 Noembrie anul trecut.

Un important succes al comu 
niștilor a fost obținut puțin îna 
iute de vacanță prin votarea 
proectului de Lege privitor la 
reorganizarea Miiiis eml ii Indu 
strjei și comerțului- Legei pen 
tru reorganizarea “acestui mini 
ster va da posibilitate tovară 
șuiul Gh. Gheorghit^Dej. ii 
tularul acestui departament — 
ca prin m|ăsurile ce le va lua 
să aducă o îmbunătiftire simți

Continuare In pag. 2-a

Cum vor fl acor
date concediile 
salarlaflior

In noul contract coțeciii de 
munca s’a reglementa și prob 
Ierna con edii^r. Sal r1 Ț i ca: e 
au cel puțin un an vechime au 
dreptul la un concediu ce sc sta 
bilește in rapor cu vechimea 
în câmpul muncii șt'anume:

D? ît-y la 5 (mi, ;tn concediuțde 
1 4 zile; dela 5 la 10 ani un conce 
diu dc 21 zl peste Io ani/con 
cediul/va spori; cu o ei ren r iftie 
care an in plus, ne putând depâ 
si de 3o zile.

7i|ele de con eliu vor fi pL 
tite la plecare.. în coiced u n :a 
Iar ia tu pur'

ROLUL AVOCATULUI SOVIETIC

GURA LUMII • • •
Hltierîstul

Carol Alessl a fost trimis in ju
decată pentrucă în toamna lui 
1944 a ascuns în pământ mal 
multe lucruri, printre care și un 
mire stoc de ață.

Pledându 1 
cauza, dl avocat Răulea — lip
sit complectamente și de cel mai 
minuscul capăt de argument 
jast — s’a folosit foarte subtil 
de eâleva tirade teatrale cari 
au lmjresienat atât de rănit (sic) 
încât completui de j idecatâ s’a 
grăbit să vină c’o sentinjă de 
achitare.

Nu 
pronunțarea justiției ne a sur
prins — deși prezenta toate 
elementele necesare pentru a- 
ceasta — ci căldura cu care dl 
Răulea și-a apărat clientul.

Căci 
se identlfi- 
cauza aces-

la un mement dat 
case intr’atâta cu 
tuia că nu se mai putea distinge 
apărătorul de... hitlerlst..,

D.A,B.

Dreptul sovietic acordă incul 
patului cele mai largi posibili 
tați de apărare. Articolul 111 al 
Constituției Stalmiste suiiă:,,DeȘ 
baterile judiciare în fața tuturor 
instanțelor din U.R.S.Ș sunt pu 
blice, în afară de excepțiile pre 
văzute prin lege, asigurându» e 
inculpatului dreptul de apăra 
re”.

Prezența avocatului în instan 
ța judecătorească este obligato 
rie. In caz când inculpatul nu 
ș'.j.a angajat un avocat, el Va fi 
apărat din oficiu de către un 
apărător desemnat de colegiul 
avocaților. Inculpatul are dease 
menea dreptul de a se apari 
singur.

Care este poziția avocatului 
sovietic în fața instanțelor jude 
qătore ti? 'Interesele Statului Șo 
cialist reclamă o cercetare amă 
nunțftă a circumstanțelor de 
fapt, a indiciilor și a probelor, 
care acopără pe inculpat de a 
cuzare. Avocatul va trebui deci 
să ajute instanței judecătorești 
și să analizeze în (modul cel mai 
(obiectiv și amănunțit materialul 
dosarului, pentru ca aceasta să 
poată pronunța o seati iță deap 
tă. —

In aceasta constă minunea no 
bilă a avocatului sovietic. Apă 
rând pe inculpat, el trebue -să 
pornească în primul rând dela 
îndatorirea de a servi interesele 
poporului său, interesele socie 
tâții se»iali6te. In U.R.S.țJ, însă,

unde au fost lichita'e contradic 
țiile dintre interesele sociale și 
cele personale, nu există șf nu 
poate exista nici contradicție în 
tre apărarea intereselor perso 
nale și apărarea intereselor co 
lectivității. Când are conving» 
rea ca inculpatul este pe nedrjspt 
tras la răspundere, avocatul so 
vietic va prezenta instanței toat» 
datele pe baza cărora poate pro 
ba exactitatea punctului său d» 
vedere. După, cum' procurorul so 
vietic nu tinde să susțină acu 
zarea cu orice preț, tot astfel 
nici avocatul sovietic nu va cău 
ta în exercitarea profesiunii* sale 
să obțină cu orice preț achita 
rea atunci când datele stabilesc 
vinovăția inculpatului.

Pătrunsă de un adânc Spirit 
democratic instanța judecăto. 
rească sovieti ă crează toate po 
sibilitățite pentru o critică pti 
ternică și consecventă, ceea ce 
face ca apărătorul să poată îm 
piedica pe judecători să.-i 'însu 
șească concluzii, greșite jșt' să 
pronunțe sentințe neîntemeiate.

Cât de mult preț pune legîsla 
ția sovietică pe apărarea intere 
se[or inculpatului se poate v» 
dea din următoarea împrejura 
re: pe când acuzatorul are drep 
tul să renunțe la acuzare, când 
ajunge Ia concluzia că rezultate 
le instrucției judiciare nu con 
firmă afirmațiumle acuiărif, a

Din .GRAIUL NOU*
(Continuare in pag. 2-a)
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A FOST SEMNAT
NOUL CONTRACT COLECTIV

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
♦ «3==2 2S2O

Du [ta tratativele care au durat 
aproape șase săptămâni, între 
reprezentanții (' G. M. și ai 
l1 2 * * G l.R.»țifui a fost sentnat con 
trăitul colectiv de munca „tip”

Anunț
„Uz'nele de fier ale Statului 

din Hunedoara, angajează un 
funcționar și un magazioner cu 
practică îndelungată la magazie,
2 funcționari și o dactilografă
versată- Concursul se va fine
la Uzinele din Hunedoara, în
ziua de 5 Mai a. c., ora II a.
m‘. — flDeasemeni angajează lo
zileri. —

In acest răstimp, patronii au 
recurs la inernimărate marevre, 
pentril a lipi unele avantagii 
ale salariafi|or.

Vigilenți ș1' hotărîți insa, re 
prezentanții Ci. G. M., au ve 
ghiat ca iliimic să nu fie știrbit 
clin).drepturile câștigate; și au ren

PRIME DE ACTIVITATE 
PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 
dela întreprinderile Economice ale Statului

m începere deva l April e a. 
c , se acordă tuturor salariați 
lor încadrați, potrivit prevederi 
lor Statutelor personalului CJT. 
R, PCA, PTT., și UAțMio prin ă 
de activitate economică de 35 
la sută care se va calcula asupra 
salariului net, inel isîv chirii și 
indemnizația pentru activitate 
technică-

Festiva* artistic oat
Organizația din Petroșeni a 

Uniunii Tineretalui 'Muncitoresc 
în colaborare iti tinerii

din brigada de reconstrui: 
ție „Mihai M'uji'c” a dat Luni 11 
Aprilie în sața cazinoului din 
Petroșeni un reușit festival ar 
fistic armat de dans.

lnterview-ul acordat ziarului nostru
de tov. MIHAI MUJIC deputat de Hunedoara

— Urmare din pag. l-a —

Valea Jiului îl voi susține 
din toate puterile.

„Astăzi om fost în producte"
— Cțum ați întrebuințat până 

acum vacanța ?
— (In timpul vacanței, am luat 

până acum contact cu o serie 
întreagă de muncitori de toate 
categoi i le,[e.am'> cercetat nevoii ' 

i«am îndrumat în muncă și 
luptă, letaim explicat greutățile 
prjn care trecem. Am vizitat a 
tellerele șl depoul CFR, din Pet
roșeni, fabrica de ceramică din 
Baru 'Mare, am asistat la o adu 
nare sindicală la Petrila.

Astăzi am fost în producție. 
Am lucrat în puțul Ana Pauker 
Ia mina din Petrila împreună 
cu tov. Cristescu, dela Comite 
tul Central al Partidul ri Comu 
nist Român, 'Popa Alexandru 
din biroul 'județenei Valea Jiu 
lui a P.C-R. Și muncitorii Gaja 
Gheorgtae, 'Mo[se Ș'efan ș a , 
toți în grupa No. 33 condusă 
de tov. Trifon Francisc.

Lovitura pe care 
o vom da speculanților 
va fi cu i tât mai mare, 
cu câte tone de cărbuni 

vom da mai mult.
(Aici, tov. Mujic povestește 

cum' la intrare în mină I<iu în 
tâmpinat doi dintre cei mai "buni 
tovarăși ai săi Merii Petru și 
Cuderea Emil, care după ce și 
au exprimat bucuria că se inte 
resează îndeaproape 'de viața 
Ior_i.au spus:_,,Dece nu—i for 
țați. pe topi speculanții' și pe 
toți'acei careijslint împotriva noa 

ii i îmbunâtațcasca aijesi cot: 
tract, l'ațti de cel vechili

Contractul colectiv de n unei 
„tip ' semnat, uiineaza acum tai 
fie klisciitat pe ramuri de produc 
(ie, între reprezentanții t’iniyii 
lor sindicale și patroni, gentili 
i ‘li adaptat1 la 'fiecare ra'niurță de 
producție in parte, ținândiu e 
scama de specificul fiecărei in 
ditstrii.

După această operație, coiu 
tractul colectiv de munca va fi 
aplicat în întreprinderi

Primele de producție prevă 
zute în Statutele salariați|or de 
la întreprinderile economi e ; li
statului, anume la art. I, se vor 
plitei plăti cu începere dela l 
Aprilie a. c., mimai salariațiloiț 
lucrând în acord, sau salar ia 
ților care lucrează pe baza unor, 
norme determinate 'de produc 
ție. )

de U. T. M Petroșani
Venitul a fost vărsat organi 

zației pentru întreține e

Citijl rAs^ândPți 
ziarul -ZORi MOI'

stră a muncitorimii, să lucreze 
alături de flioi”? LjeAm spus 
— continuă tov. Mujic: „Lovi 
tura de grație pe care o vom 
da acestora va fi ipu atât unlai 
mare, cu câte tone de cărbuni 
vorn da mai mult. Tov. Mujic a 
povestit apoi cam' echipa în care 
nAucrat a ter'mînat înta orfe'mun 
ca ce o avea !de făcut îln; lo', cu 
vădita satisfacț e a arătat drago 
stea ce ioo poartă minerii, care 
la eșirea din mină Ru purtat 
pe brațe, cum toți voiau 4 du 
că la ei acasă).

Vreau să simt pe umerii 
mei greutățile care apasă 

asupra minerilor
— C',e vă îndeamnă sa intrați 

în mină oridecâte ori veniți în 
Valea Jiului.

— In primul rând mă leagă 
o strânsă prietenie cu tovarășii 
mei din rândurile cărora am 
plecat. De câte ori mă duc în 
mijlocul lor și lucre7 cot li cot 
cu ei, capăt Uoui forțe, mă simt 
muli mai întărit.

In al doilea rând, vreau să 
simt pe umerii mei greutățile 
care apasă asupra minerilor pen 
tru ca plecând din mijlocul lor 
să știu săwmi fac datoria față 
de ei și față de Partid, așa-cum 
trebue.

Clum veți' întrebuința le 
stul vacanței ?

— Cfit mai stau în vacanță 
vreau să merg în mijlocul ță 
rănilor din plasele Hațeg și Pui. 
Pe urmă, vreau să lucrez o zi 
în mijlocul minerilor' di î Lupeni. 
iși o zt în rândluj brigăzilor 'de, re 
construcție alcătuite de UTM«- 
ști în Valea^țiutui. Deasemenea 
mii voiu ideplasa Ii Deva și în' 
restul județului.

Activitatea Consiliului Miniștrilor de Externe
Ședința de M< rțl a Consiliului 

Miniștrilor de Externe a fost pre
zidata de generalul Marshall. Mi
niștrii au continuat să examineze 
pioectul de tratat al celor patru 
mari puteri asupra democratizării 
șl demilitarizării Germaniei.

Proectul de tratat propus de 
ministrul de externe sovietic V. 
M. Mulotov pentru demilitarizarea 
și democratizarea Germaniei in 
timp de 40 ani, prevede complecta 
dtsarmare șl de militarizare a Ger
manici șl menținerea el în acca-ită 
stare, atât tm.j, cât este necesar 
pentru ca Germania să nu mal 
amenințe niciodată vecinii el și 
nici menținerea păcii in lume. 
Pentru a se realiza acest scop, 
toate forțele armate germane, toate 
forțele parrmilltare precum șl toate 
organizațiile auxiliare ale acestor 
formații vor fi complect desarmate 
șl dizolvate. Deasemenea, nu se 
va admite reorganizarea lor sub 
nici o formă.

Fabricarea și producerea de e- 
chipament în Germania precum și 
Importarea iu!, vor fi împiedicate, 
întregul potențial de răibta tre- 
bue distrus. Pentru împiedicarea 
utilizării industrillo’' germane io 
scopuri militare, proectul prevede 
un control comun al Un’unii So
vietice, Mare! Britanii, Statelor

Să privim cu Încredere 
spre viitor

Te rog, să asiguri 'cui orii că 
voiu lupta cu toa’ă dârzenii al i 
turi de ce Ti pi tovarăși' deputafi 
comuniști și îmi vota fa e dato 
rla așa cutii minerii din Valea-Jiu 
lui, in greutăți și ppsuri, își fac 
pe a lor. Munca lor te roi ă mă 
întărește în (mUnca Și lupta 
mea.

Cunoaștem cauzele lipsurilor 
șț greutăților de astăzi, Ș im și 
cine a provocat aceste lipsuri 
șt greutăți. Ca să scăpdm de 
ele, trebue să ne încadrăm cu 
toții în marea armată care lup 
tă pentru reconstrucția și demo 
crati’zarea țări:, să luptăm uniți 
în rândurile forțelor democrate 
ca să consolidam pacea, demo, 
crația, l’bertăițle cucerite înde 
pendența mațională.

Să privim' cu încrede e spre 
viitor, care ne Va aduce o Viață 
maj bunjaj mai fericita. Dar sa 
nu uităm nici un moment că 
acest viitor poate fi asigurat 
numai prin distrugerea rămași 
țelor fasciste șî reacționare ca 
re stau deacurmezișul în calei 
progresului țării noastre.

Magdalln

Un<te și Franței ce va fi stabilit 
asupra regiunii industriale Ruhr. 
Concernele șl trusturile trebutsc 
lichidate, Iar Întreprinderile ce le 
aparțin vor fl remise statului 
german.

Proectul sovietic prevede mă
suri pentru diatrugerea nazismu
lui gcimin și pentru eliminarea 
posiblliiățllor de renaștere a par
tidului, organizațiilor șl instituții
lor nazlsle șl măsuil pentru sprl-

Trădătorul Tiso 
condamnat la moarte

PRAG A, 16 (Agerpres) 
Corespondentul agenției Tass 
trasmlte:

Tribunalul Poporului din

GENERALISSIMUL STALIN
a primit pe d. MARSHAL

Geaeralissimul I. V. Stalin, 
președintele consiliului de mi
niștri al Uniunii Sovietice, a 
primit Marți pe Generalul 
Marshall, ministrul de externe 
al Statelor Unite. La Între

ROLUL AVOCATULUI SOVIETIC
— Urnire din oa». I.______

vocatul nu poate în nici un caz 
sâ renunțe ta apărare Refuzul 
avocatului de . aj i paia cpe ițul 
ar crea impresia unei aii udini 
nedrepte fața de acuzat, ar vio 
ta princip.u[ egalității părților 
in proces șî ar da naștere la 
neîncredere în ho arârjle instan 
ței Judiciare Pe de ala par e a 
părătorul star putea trezi intr’o 
situație ridicola, căci re-uzul l’ii

„Contraofensiva1 speculanților
Urmare din pag. l-a

Deasemenea, e nevoe ca 
circulația mărfurilor și in spe
cial a acelora care sunt de 
strictă necesitate și în cantități 
Insuficiente să fie dirijată în- 
tr’acolo unde se simte mal 
mult lipsa.

Nu poale lipsi nici o lege as
pră care să lovească in top acei 
caii ca niște corbi de pradă se 
Înfruptă d n mizeria și nenoro
cirea altora.

Dacă până acum această lege 
a put* t întârzia deoarece nu au 
existat în toate domeniile piemize 
pentru aplicarea el, aceasta nu 
mai poate întârzia acum când 
Ministerul a fixat prețurile și 
s dariile. Din interviivul tov, M - 
jlc Mhal deputat de Hmedoara 
și membru supleant în C. C. al 
P. C. R. publicat în corpul zia
rului nostru reese că această lege 
va piimi forma definitivă și va 
fi supusă parlamentului probabil 
încă la sfârșitul acestei luni cea 
ce nu înseamnă că până atunci 
acel care sfidează cu dispreț lip
surile populate nu trebuesc și nu 
pot fi demascațl și pedepsiți.

Muncitorii din uzine și birouri 
țărănimea muncitoare pet și tre
bue prin munca șl vigilența lor 
sl-și spună cuvântul hotirâtor în 
această bătăile.

j'nlrea poporului german de a se 
organiza pe baze democratice pre
cum șl înfăptuirea reformei a- 
grare prfn expropkrea moșiilor 
junker lor.

D. Bidault, ministrul ce externe 
francez făcând unele afirmațlunl 
cu privire la pioectul de tr» tatăl 
celor patru mari puteri a subli
niat, că punctele de vedere ale 
celor patru delegații tn chestiunea 
drsarmărll și democratizării sunt 
apropiate.

Bratislava a condamnat la 
moarte prin spânzurătoare pe 
trădătorii poporului slcvac 
Tiso și Durceanski.

vedere au asistat V. M. Mo- 
lotov ministrul de externe al 
Uniunii Sov,'etice, N. Novikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
in Statele Unite și Schmidt, 
ambasadorul Statelor Unite 
în Uniunea Sovietică.

de a.și apăra clientul, cu toate 
coiicluă>iije nefavorabile ale pro 
curoruhii nu impieta u de'.oc >i 
stanța j-udeoatoreascE sj pronun 
țe o sentință de achita e

Activitatea avo atului so\ie: c 
este deci nc e -ara și folositoare, 
iar proTesiunea de avocat esis 
respectata, ea fiind remunerata 
după calitate.! și cant t .tea mun 
cii depună de acesta.

„Lovitura de grație pe cire e 
vom da speculanților șl dușma
nilor muncitorimi va fl cu atât 
mal mare cu cât mal mu’te tone 
de cărbme vom da țârii" s?une 
tov. Mujic mai departe în inter- 
vlevul său șl acest lucru e vala
bil pentru flecare om productiv 
din câmpul muncii manuale sau 
intelectuale siu pentru acei an
gajați ii lupta pentru asigurarea 
frânei poporului. Comtrciasții 
cinstiți vor putea să contribue șl 
ei la normalizare, cecumpârând 
și n^vânzând decât la prețurile 
oficiale fixate pe calcule juste.

Numai astfel, ducând până la 
capăt lupta economică începută, 
sdrobind cu hotărâre .contra
ofensiva** speculanților și saboto
rilor — care de astfel se vede 
încă de pe acum că este sortită 
eșecului, se va putea ajutge la 
îmbunătățirea situației mateiiale 
a poporului la eșirea din g eu- 
tățtle in care ne aflăm.

B. Someșfeleanu.

ȘTIRE MEDICALĂ
Dr. Eugen Hosu Loghin 

med'c dent st anunță 
Onor clientelă că și a re
început activitatea ca 

medic dentist In cabinetal său 
pe str. Reg. Ferdinand 17. *3
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