
Un bilanț 
îmbucurător

de însămânțai* dm primi 
vara acestui aii, este o mai 
tiij-ie evidenta a clanului ■■ a 
re a insul],țit-o în ,t< ( asta 
gr< a și importanta bai ijie

1 a -la i .ritul campaniei < a 
re a permis ca eh-cinarea în 
samânțurilor s.i -,c fa< a ța 
timp și în ondițiuni 1 it mai 
bune, s'a mai putut face con 
-Uatarea satisfac ă toane ca 
față de ultnniii ani suprafețe 
le ocupate c u grâu, orz, și 
o\ ăz, au crescut considera 
bil redti, indu se suprafețele 
< niturilor |e porumb.

•Dar succesul obținut în a- 
ceasta campanie, scoate în 
evidența în afară de strada 
niilc perseverente ale la.a 
numii pc vele ale clasei muncitoare, 
ale Partidului Muncitoresc 
Român. < are animată de ho 
tărirea ferma de a cuceri 
cu un ceas mai devreme 
victoria în bătălia însămânța 
iilor mpi precupețit nici un 
ajutor necesar pentru câ-ti 
garca bătăliei.

Cauzele adânci țare au 
dus Partidul nostru la mobi . 
lizarea unanimă a forțelor 
populare în această bătălie 
agricolă, trebuesc găsite în 
Politica consecventă pe ca 
re Partidul de avantgardâ 
al clasei muncitoare, a ini 
țiat-o și conturat o în toate 
acțiunile sale, politică de . 
stjnată ridicării permanente 
a nivelului material și culta 
ral al masselor muncitoare 
și al întregului popor mun
citor.

In vederea înfăptuirii prac

4

Se refac pădurile
In cadrul vastei rtețiuni 

deschise de Ministerul Sil
viculturii pentru regenera
rea și exploatarea raționa 
lă a pădurilor, in județul no 
stru a sosit zilele trecute o 
comisie de specialiști forma 
tă din 6 ingineri silvici, care 
în prezent studiază la fața lo 
cuiul condițiunile unei gra
bnice refaceri a pădurilor 
lmnedorene.

Comisia și a început lucră 
iile în centrul forestier 
Dobra, urmând ca ulterior 
să cerceteze și să stabilească 
condițiunile de regenerare 
forestieră ale celorlalte cea 
tre forestiere din județul no
stru.

Acțiunea pentru refacerea 
economiei noastre forestie < 
re, mărturisește grija pe 
care regimul nostru o poar
tă pentru ameliorarea situa 
ției dezastruoase in care au 
ajuns pădurile noastre, da
torită exploatării sălbatice 
pc care moșierii foștii 
lor proprietari au practi 
cat-o în detrimentul păduri
lor noastre care constitues, 
una din marele bogății ale 
economiei noastre.

niașinil1 ' și llii'ltch agii- o
le au fost reparate la tuni).
Banca Naționalii și V edc' a
|a ,m a<’ord-it cea. io im-

’lioane. credite agrii ole piu
gărilor. inlezindu li-se .om
plectari -< inventarul ui (ic
munea < li ce|e ncccsare.

l'rin grija < oman< laincnfiț
lui județean au fost aduse în 
județ și distribuite la pivl 11 
oficia] 2o vagoane grâu ' 
primat ară importate din U. 
IU S. S., precum și alte în 
Semnate cantități de semințe

Gh, Pleșu

!<•

(Continua: e tu pag. lV-a)

Pentru consolidarea prieteniei cu popoarele vecine

6 LrSgâzt de tineri
vor pleca la muncă voluntară 
în aceste țări

bl UUrEȘT.I. 28 Ager- 
prci'.1. I11 ctH’sul acestui an 
brigăzi de tineri voluntari ro 
mâni vor lucra pe șantierele 
de reconstrucție ale țăriior 
vecine prietene.

Astiel in Iugoslavia vor 
lu<ra 2 brigăzi a câte too<li; 
tineri: Una va lucra dcla 1

100 000 pueți plantați
Plugarii din comuna Hăr 

țegani in f nan te Cu directo 
rul ș-Coalei primare din co
muna respectivă, au plan
tat prin muncă voluntară, 
îoo.ooo pueți forestieri ne 
o suprafața de ii ha.-

(?ifrcle de mai us sunt 
mărturie convingătoare a c- 
lanului de munca care insa 
flețeȘte p|ugărimea noastră 
in lupta dâr/ă pentru recon
strucția țării și făurirea unui 
viitor luminos în care bună
starea și belșugul să a- 
parțină întregului popor.

Campsnia curățeniei
Din inițiativa organizației 

de bază P. M. R., din Soho 
do|, plugarii au purces la 
efectuarea unei campanii de 
curățenie, prini < are s’a dat 
satului un aspect înoiter de 
Îngrijire și bună gosțx»dări 
re.

Campania a fost începură 
< u școala și biserica satu
lui, care au fost curățite «i 
văruite și a continuat in 
tot restul satului.

In această campanie tine 
retul plugaresc din comună 
* depus o muncă deosebită

REDACȚIA: Dwa Str. Knrl Marx Nr. 2 Telefon 252 
ADMINISTRAȚIA: D«va Palatul Prefeoturll Telefon 426 
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Călăuziți de P. M. R, și Sindicat

Muncitorii industriei Ceramice 
din Mrar®

au obținut victorii mărețe în câmpul muncii 
reușind să depășească cu 282°„ producția din 1938

A/«

Situata aproape Ir urate u» 
locul munților, hulii 1 rîa < 
din Haiti Mare, in cârc lucie, 
iiiiiiicitui i Fi a duru q ortul 
iu ivfaccrca M pr.- iun 
mici naționale. *

1 ahrica produce i.ir.nni/i de ța

Una 
August 

5 August

Iulie-la i Augn-t iar < eal 1 
ta dcla ( August la i Sep 
tembric-

In Bulgai -• tor lucra ih a 
semenea douJ brigăzi a câte 
îoo tineri, 
lie 
intre 
brie-

Jn 
15 [u|ie - August obn 
gadă de 80 de tineri.

In Polonia va lucra o 
brigadă de 50 de tineri între 
26 Iulie și 26 August.

Alb mia va

MINISTERUL DE FINANȚE
nu poate să admită sub nici un motiv sustragerea 
vreunui contribuabil dela datoria lui față de fisc 
dar nu poate îngădui, nici impuneri abuzive

— a declarat d. Vasile Modoran, Ministru Adjunct la Finanțe, în ședința 
cu Inspectorii administrativi și administratorii financiari din țară —

BUCUREȘTI. -3 Ager-' 
presj. In aula Academiei C.> 
meiciale din București a in 
ceput eri dimineață confe
rința pe țara a Minbteri 
Iui d& F inanțe cu inspectorii 
generali finani iari, Inspec-

Elevatorul inaugurat 
zilele trecute la Depoul

l • C. F. R. Petroșeni 

înota -nTra-taic) iix -a-e u loa 
rvloi | ruliu labri.a.;a <" u ui. 
bu de teracotă și grecii ',<‘inru ;u 
cuțitul coaselor.

îndrumați de organizația de Par
tid :j ^indicat muncitoiii areștH 

fabrici au intui ui rolul lor in M>lr 
sarea economica a țarii ți punind 
serios la muncă au reușit Iaca 
Milluri mai cțc in iprudm ție.

Dela 2,4 tone pe cap de om 
în Aprilie 1938, la 9,3 tone 

în Aprilie 1948
zVslfd p.ma când iu luna Apri

lie 1938, producția de șamola a fo-t 
dc 120 tone, la uj) electiv de 1,0 
nwucitoii, revenind o producție de 
2,1 tone pe cap de om, in luna 
Aprilie 1917, prouu<|iu a fon de 
208 tone, la aceiaș efectiv de mun
citori, revenind o producție de 1,5 
tone pe cap de om. înfruntând gre
utăți și lipsuri, muncitorii ace-dci (Continuare In pag. 111 a)
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Casei* munoltorflof frumos așezate — Alături fabrica

torii și Administratorii v fi
nanciari.

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de d. Ministru Ad 
junct Vasili- Modoran care ,l 
subliniat importanța strâr. 
gerii legăturilor intre cond > 
cerea Ministerului de Fi ia > 
țe și organele sale exterio i 
re. organe ce activează pe 
teren-

Ministerul de Finanțe ințe 
lege și pretinde ca fixarea 
impozitelor sa se fa a in 
spiritul legilor cu tbată die 
ptatea. Abuzurile c;lre s aii 
făcut în trecut in privința 
stabilirii impunerilor trebu 
c« dcȘnăîv înlăturate.

Ministerul de Finanțe mi 
poate «ă adnma sub nici un

iic 1 ă ic 'Lz’-Ze 
a Iu.ti itoiii .unt i] 
Ia sula.

Luuele u /ulULe 
.impui muncii, precum 

inioun.jUii; c-a ir « plată a i- 
c iih'in.i, t ' i nu 'du «jps it 

Ut iu ii ii ajucnajjri U 
loi. lurjli j ucsKOpcrit <) 

oluui, bruia, pe litre munci 
ju pus-o in <•-,ploa:a. c, ia. ân- 

i u !.ibf i a j.nn’r’o li
.ni i.-qju'iatâul rnvtude.e 

*5 ni luna Aprilie 
o producție de 
u ui ca- iiv de 

producția pe 
lâ < ii 2'2 Ia sută.

fabru i i ■ ii
< 1 uv, - -1 re j 
ii.lt 10J- <U

L iilu/iaMiiau Cl
obținute hi 
și dr 
ludțui 
aici, 
hi ict 1,
I1OUJ 
Iutii
tlu-i Ivyalura 
nic furata, 
de munca, rcu>iild 
19-IS 'a itali/.Z’ 
1 3 31 lunu >jnu=id, 
110 i■ mu n 
cap uc om t

Si a bună gospodărie
l’aiald 

câmpul rnun. i

l
diî

io rii a.lhitaie 
muncitorii «.e «Ki

I. H ERAI AN coresp.

motiv sustragerea vreunei 
contribuabil dela datoria b’i 
fața de fisc, dar nu poate in 
gadui nici impuneri tbuzi- 
re.

Trebue deas, menea acor 
data <> deosebită atenție .-a 
porturilor dintre fisc și ,;on 
tribuabil- Trebaesc stârpite 
acele masuri locale care cor. 
"tuuesc un i-vor țx-rmanent 
de șicane precum și atitudi
nea de indiferență față de 
nevoile contribuabililor.

DtipX cuvântul de de->chi 
dere conferința a început sa 
discute rapoartele făcute de 
Iu., set U g--.cra’i finan - 
eiari si Administratori fj . 
nanciari din ț;lră.



zor: noi

—PftGiNA FEMEII ==—
—™-s - -    

Figuri de femei luptătoare^ activitatea femEiloF dela CEntFul de lapte
din Revoluția din 1848

I venimentelc și 
prin care a trecut 
noastiâ,

tiaiislorinuiile 
până aium ț.ira 

datorită luptei intense h 
|Mjpoiului |xmtru obținerea unei vieți
mai bune, ne dovedește clăi că nu 
a existat mișcaie socială sall eveni 
meni istoric la care să nu fi luat 
parte și femeia.

Marile frământări
din 

.meii
Late, 
gim 
din Moldova și Muntenia și a ie 
lui I labsburgic din Transilvania.

In lupta îndârjită pe care „moții" 
de|X teritoriul județului nostru și 
țăranii din întreaga Transilvanie au 
purLat o in perioada dinaintea revo 
luțici din 1843, ei si au găsit spri

i tovarășe de lupta in Ie
și o conducătoare 
luptătoarea neobosita 
Varga.
femeie, fiică a |>oporuluij 

maghiar și-a dat repede seama că 
suferințele țăranilor români și unguri 
au 
de 
ba 
rea 
au 
dârjita pentru 
greu al iobagiei.

Inteligența ei, bunătatea, spiri-x 
tul de sacrificiu, toate acestea puse 
în slujba cauzei desrobirii țăranilor, 
a ajulat pe Ecalerina Varga să ci-' 
mcnleze solid, blocul de rezisten
ță al plugărimii și minerilor din 
Munții Apuseni.

Vrednica luptătoare a pazul însă 
pradă torturilor boierești care au 
condanmal-o la întemnițare care i-au 
cauzal moartea. (

( 
revoluționare 

1818, reliefează participarea fe- 
in lupta |rt>porului pentru dreț;- 
penlru abolirea apăsătoiului ie- 
moșieresc, al jugului turcesc

Eliniia l’le 
pentiu libei 
.irmalci care 

a fost tr;

;;i ■

depe lângă Școala primară l\lr. 1 Deva

jiniloai r 
ineile lor 
frunte in 
Ecalerina

Aceasta

dc

aceleași cauze, asuprirea lor 
către boerimea care era în sluj- 
habsburgilor. A știut lă dure- 
treime să-i înfrățească, liindciț 

un drum comun, de |uplă In 
a,.scăpa de jugul

O altă figură de luptătoare con
secventă pentru desrobirea ponorului 
său care s’a desprins din rândurile 
femeilor muntenie a fost Ana Ipă- 
tescu.

Crescută în casa undr iniei func
ționari cu ide, avansate, martoră 
directă a suferințelor poporului sa- 
rac, Ana Ipătescu cutreera in tim
pul revoluției Capitala — a a cum 
Ecalerina Varga își făcea datoiir în 
Munții Apuseni — propagând ide
ile revoluționare. In fruntea inasS:-

Se împlinește anul acesta, un xeac, 
de când făclia revoluției trei ea din- 
tdo țară ’n alta, ca dmldo mână 
’nlr'alta, făcând sa zornăie lanțurile 
celor subțugati și înfiorând de groa
ză {re tirani.

Revoluția franceză-dela 178U dase 
o lovitură puternică aiisto,rației =i 
alungase dinastia Pe înfrângerea 
ceslora, se riaiea o nouă clasă: bur
ghezia. f)ar uu tre^e multă xrenie și 
burghezia fran eză î i dovedește slă
biciunea. Ea cade la învoială cu 
nobilimea. Monarhia reînvie. Măre
țele idealuri de libertate, egalitate 
și fraternitate, al căror ecou stră
bătuse, ca un fulger, lumea întreagă, 
ajunseseră din nou simple vorbe. 
Drepturile omufui, pentru care' se 
jertfiseră atâția, sunt din nou la che
remul unui rege înconjurat de o 
bandă de nobili și de inari lej- 
ghetari.

In celelalte țări, mulțimile nu e 
bucurau de o viață mai buna. Dim
potrivă. Privilegii e nobilimii nu fuz 
seseră cu desăvârșire înlăturate.

Țăranii se aflau în multe țari 
în aceeaș stare de șerbie ca pe 
vremea răscoalei lui Gheorghe Doja 
(1504). Ei nu se puteau, în fapt, 
muta nici acum de pe un pământ 
pe altul, fiind fol ,.ads.ripti gle- 
bae” („legați de pământ").

Anul 1848 vede, așa dar, izbuc
nind revoluția nu numai in Franța, 
ci aproape în (oate țările Europei, 
printre aproape toate popoarele: in 
Germania, Austro-Ungaria, Italia, Ir-

lor. pe slrazi, la mauiledațfi de pru 
test, ea apăra cot la iot ni luptătorii 
barliați siguranța guvernului provi
zoriu, imitamat după luga domnito
rului Gh. ifibescu.

l_a fel, în Oltenia, 
șoianu a luplat intens 
latea popoiului și a 
din ordinul boerimii,
misă sa înăbușe revoluția ni gloanțe 
și sânge.

Aslăzi când ne gasiin înti’o Iu 
ză a vieții noastre so.iale cu toiul 
deosebilă de cea din anul I848( 
când datorită conținu irii luptei m.- 
străinutal.'r a poporului In frunte- ut 
clasa muncitoare și partidul ei de 
avanlgardă, lupta iiiicpiil.1 in 1818, 
visul 
lizal 
Păși 
mult

* 
nostru de un veac îl vedem rea- 
— mai mult ne apropiem cu 
repezi spre o -o.ietate nouă, 
mai înaintata societatea so

cialistă, — noi lemeile din jude
țul nostru și depe fol cuprinsul țării 
avem datoria sa urmam exemplul e 
roinelor Ecalerina Varga. Ana Ipa 
tescu și a altor femei care și au 
închinat viața, luptei de Jesrobire.

Luptând intens contra rămășițelor' 
dușmănoase ale reacțiunii, muncind 
cu dragoste pentru ridicarea -tatu ui 
nostru, crescând și educând copiii 
noștri in spiritul demo rației i dra
gostei de Patrie, numai așa vom 
reuși să răsplătim pe deplin sacri
ficiile eroinelor noastre, să creiein' 
din Republica noastră Populara o 
țară fericită.

OLGA SAVU piof.

1 '' l.'mg.:î mtini a ie »> d 
pun, r undit 'to.iTi‘1' i i-niiu 
lui pentru edil» -■ i si hi am 
rea copiilor, de i mila s„ (1 
na ședințe și < u mame[( pt-n 
ti iu a prm i onfi-rințe și sț , 
litri sa je indrumeze min 
s;i i i reasc a și sa i edii»'»

In ziua de 2o Mai a. c , 
a ax ul loc la centrul de lapte 
Nr. i din D(-va im program 
artiști» o-» u furai la cari- au

o nioțiuiie <le |irotf‘~t 
irit;* m-kgiuinlor munirhu 
fasciste din Grei ia, organi
zației Națiunilor I nite.

I Icoiiora. .atn.fi 
ajtele, masai r< 
nu>n;trh‘>t.i''Ci- 

\ ri tini* ului ]>n-

s;'i s<- imuna

Foloasele centrelor de lapte 
din -JlioBiii

< <>|>ii hrăniți 
a< ut )iiu|t «I 
( i ].t centrii.

11 la țața. v i: 
m oala asinnlea

< ii

5‘

au

Din activitatea U. F. D. R. din Orăștie
Diu inițiativa femeilor din 

lT. L . I). R., <a formal la 
Oraștie. un comitet tic 30 de 
membre care bit vegheze ja 
bunul met' ui spitalului, si 
coi-țti ibue prin ntunt ă )oi la 
redresarea gospodăriei sale 
și astfel să îmbunătățească 
nivelul de trai al bolnavilor.

De dorit ar fi ca subfilia 
la din Orăștie să organizeze 
mici programe artistice —

așa cum se f;v e ]a Di-va și 
in alte localități unde există 
spitale care să tic date in 
interiorul spitalului: progra
me destinate ridicării mo . 
ralului la bolnavii intcrnați.

sa
1).

deschis
R. a clema, 
instructaj 
ivelul p->-

cuUural al membre

< fracție, 
gii, u. 1 ■
i școlilor do

Anul 1948 si învățămintele lui
landa, Belgia, Principale. Polonia; 
etc.

In fiecare dintre țări ea capătă 
o alta înfățișare, — alte condiții 
sociale și naționale existând în fie
care dintre ele.

Alia e fața i evoluții i dea -18 in 
Franța, alla.î.i Germania, și alta în 
Principale. i

In Franța, de exemplu, după ce 
revoluț a izbu nede, c a-a muncitoare 
dă lupta pe față împotriva burglie 
ziei. , \

In Germania, muncitorimea si 
conducătorii săi se află deaseme- 
nea, în fruntea luptătorilor pentru 
libertate i.Friedrich Engels ia parte 
în mod activ Ia răscoa'a din Saxonia);

In ce fel se înfăptuiau lucrurile 
înainte de revoluție, în Moldova și 
Muntenia?

Să dăm cuvântul, în ceeace pri
vește revoluția din Moldova, scrii
torului G. Sion, care a luat parte 
la acea revoluție.

„Reprezentațiunea națio..a ă .s.rie 
Sion) ajunsese o adevărata păpu- 
șerie: adunarea se compunea după 
voia domnului, din sateliții sai; a- 
legerile se făceau prin corupțiune, 
amenințări, exiluri, arestări, promi- 
teri de favoruri. Administrațiunea^ 
un mijloc de apăsare și de stoar- 
cere a bunurilor private și publi
ce. Justiția o formalitate de spri-1 
jinire și de răpire, un trafic de

cupiditate și de Lceiiță. 1 inanțele 
o sorg.nle de Întreținut sbiril și 
hoția organizată, spre a mări co
morile domnitorului. Po iția, un in
strument de demoral zar. a tuturor 
licptelor societății. Servilismul, in
triga, spi-madhil, tiajana la:i a- 
tea infamia, e.au titluri de a se ic- 
comanda cineva către guvern, -pre a i 
face carieră. Demnitatea, capacita
tea, integritatea, talentul .erau fa
cultăți ce atrageau persecuț.unea din 
partea guvernulu . Dacă cineva se 
lânguia pentru vre-o judecată, daca 
reclama în contra mituirii, era lip
sit de drepturile politice. Daca cu- 
tezarea se arăta contra voințelor gu
vernului, era arestat și exi al! Astfel 
domnul acesta, căutând sași mă
rească comorile prin care se susți
nea politicește, ucidea orice ins
tinct nobil, orice inimă patriotică,! 
orice virtute civică".

Aceea tiranie |X- care moșicri- 
înea domnitorului Miliail Sturza o 
adusese asupra ‘ Moldovei, apă a prin 
Gheo'ghe Bibescu, și asupra Mun
teniei. Susținuți de boierii mari 
proprietari de pământ,, cei doi 
domni rămâneau surzi la ecourile 
mișcărilor de reforme sociale por
nite din Apus, surzi la gemetele 
țărănimii, care se afia înlr'o sta.q 
de cumplită mizerie. (

In Februarie 1843, revoluționarii» 
francezi gonesc pe regele Ludovic

Citiți și răspândiți

„SĂTEANCA“
și „FEMEIA" 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

Femei!
Biblioteca U. F. D, R.-olul 
vă împrumută cărți pentru 
citii in zilele de Luni il Joi 
Intre orele 15 —17 le sediul 
organizației.

l’ilip, susținui de aiisto rație si de 
marea burghe, ie.

La 11 Martie, rascua’a vienezilor 
gonește guvernul abso'.ulist a'. Iul 
Melternich. Acesta e -emna'ul .are 
pune în mișcare toate ro|x>arele in- 
genuuchmte din imperiul ha isbur- , 
gic, și deci și pe ion:.mu din
Transilvania.

Una după alta. .Muntenia ri T an 
silvania se mișca.

Evenimentele i vouționare se d> — 
lanțuie mai îni.iiu în Moldova. Ea 
pornește in- ziua de 27 Martie stil 
vechili țS Aprilie), de'.a lași. Prin-' 
tre conducătorii ei. se aflau: Ale
xandru Cuza »viitorul domnitor), Va- 
sile Alexandri, Miliail Kogairii eanu, 
Vasile Gliiea, ti. Sion și alții.

O comisie de 10 întocmește o 
petiție alcătuită din 35 de .,pun- 
luri", prin care se cerea domnului, 
intre altele: responsabilitate a . inis 
tcriala, desființaua cenzurii țxm. 
tru chestiunile interne, î u lut nea 
unei bănci de Scont și a u. ci I nci 
naționale, garantarea ,it tați in
dividuale și desființarea surghiunu
lui, etc.

Din păcate, orășenii se • mere- 
sează de țărănime.

Legătura cu păturile ț.. me li i u 
exista, .iar o mișcare muncitoreasca 
propriu zisă, astfel cum ci a ea din 
Franța și Germania, nu sa- alia încă 
în țările românești.

Greșeala de a nesocoti .ar. ii nea 
fu scump plătită, și iine.lial.

(Va 'urma)

Posta
I

noastră
Cimponieru 1 u reția < iră tie

lăudabil - a o . auizația U.
R. din ’ nadir a intimi it o 
de .inallabetr ,.u o , infv 
femei.

Este
1 1).
școala 

du 1

AUrptâni sj nu mat 
pcdjind <uiesfxjndtnia cât 
polc pentru a nu

s- rieji
mai

se iute iii

cx-

re-

Z am ora Sihia < >raUi-

Luciarra triu.ua 
sub titlul InUiu 
La o scurta nota 
lUIIlțu drsuîudu: ca 

Molilor du ÎI

♦ fracție.

Ne-a; «ti • 
luî cum fum | 
atest fel, du s 
cum lut ața 
>1 Jrx ri uruit•
li-t dc slradj

reduce

lâfc ic a-

a doua a
A -Llbilllrua

A-

■au ••'DC,

O. Miiea .rj-t e.
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penii ii n putej u; :::: ‘<- 
liuni iu a(a«a ] îm-i^t 
tumcninu.

Descrierea unu d- :c
luptătoare pcnlru <au/a cia^cx ii 
citoarv, a poporului uclâ mi 
11 .k’.s.S , -au dm alte 
vez hune rvzultil»- in 
xețtc ridi.arua nioi^la 
noastre,

lllică

i i:e

a ,c:nu.
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Calendar muncitoresc
Soarala r. 4 38

. ap. 19,49 Z9
Sâ»nbă‘ă

Zlla trac 150
Zile rtm 316

1778—in. Vollaire, filosof, siri.tor, 
precursor al Marii Revoluția 
Franceze.

1018 -m. Plehan'iv.
PLEHAN-JV (135ul9iS)

A fost unul dinți e primii propa
gator, ai marxismului in Rusia. E- 
xilal din Rusia lanstă, el organ 
zeazâ iu 18>3, Ia jenei a, uiu,:ui 
„Eliberarea Mun.u care dc-tă oara 
o intensa activitate de propagare 
a marxismului in Rusia.

Sub imboldul lui sunt traduse rt 
lipirile în rusește „Matii'eMuI Par
tidului Comunist", , Muncă salariata 
și capital" și alte lucrări mai de 
seamă ale lui Marx si Engo

Luvrarile iiObu i.c a e iui i-
luinux ‘^IxO’.ui ptrsu .ahla u hi s
lorie”, , [)<?>[ re <«ince|'tLa mal -(ia
lista a îsto iu.’’) au : . ut uite
Leuiu -- edili alia unui Gienihi
întregi C.e inar\i<ti ruș .

Trăind timp îndelungat in . i 
giațic, lar.i conlat .u muici ol nea 
rusa, el nu a fosl i > stare -a apre
cieze jusl ti anxformai ie pclreeute 
in țara . Coci- ța ,. i .isu.-.ra ro 
Intui ță: inimi', ca t atitudinea ui 
in uncie probleme a e . .o|uței pro- 
lelare, dovedes,. a.est lucru. To'u-i 
mcrilc.s sa'e i interne e or i ,aii- 
uzilor sunt r<.m.>seue de ătre 
marxiști

triu.ua
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Un fiu al Maramureșului
decorat cu „Ordinul Muncii" la Aninoasa

i|uș Petru ești un im 
nvr de ’p »1» ani original 
tiu Ținutul Maramureșului 

t-ornuna Rebegii
I)in iq26 când a venit î i 

Va)« <t |iu)ui înSușindu și lai 
moașa meserie de miner și 
pân.. azi nu Și a părăsit |o 

ni de munca nici o clipa 
Nil .1 știut ce înseamnă ab- 
it iița deja servi» iu. iar dc 
la introducerea noilor nor 
mei ]e del^aȘi-t-te mereu. \ 
lucrat în condițiuni foarte 
gr»')» < u apă, presiune și
sun<>ri pcst» 100 m. dar m 
meni nu l-a auzit spunând 
cii norma nu poate fi depa 
șjia.

Cum se pot da examenele de trecere 
a două clase într’un an

BFC'JRtȘTl, 28 (Ager- 
pre- . Ministerul Invățamân 
tului Public face următoare 
le precizări, în legătură cu 
trecerea a doua clase într’un 
singur ;in școlar.
Pot depune examene pârtii u 
lare pentru două clase în - 
tr’un singur an, elevii de
la urs și particulari care 
până la data de 31 August 
a anului/școlar în curs depă 
șese \ pi'sta regulamentar;» 
< 11 cel puțin 2 ani, luându-se 
ca punct de plecare vârsta 
de 11 ani la i Septembrie 
când au- intrat în clasa. Fa
secundară.

l.a ultima ( lasă ce va ab
solvii elevul va trebui să

Muncitorii industriei Ceramice 
din Baru-Mare au depășit cu 282%
producția din

(Urmare din pagina l-a)
a»i obtmut succese remarcabile pe 
tărâm economic, cultural, sporav.ete

Pe aleea principală ce duce dela

PRIM. ORAȘULUI HUNEDOARA!

j'l uLlCA’J'IL'NE
Primăria orașului nere>cdința ca

tegoria II-a Hunedoara publică ur
mătoarele posturi rămase vacante 
după încadrarea definitiva a sala- 
riaților ei. i

Un subinginer sau conductor teh
nic la Biroul Tehnicțșef de birou 
tehnic).

Un lucrător specialist (de prefe
rință dulgher) la Biroul Tehnic.

Un funcționar administrativ la
Biroul Administrativ.

Un funcționar administrativ la
Serviciul pentru iluminat public.

lin agent de urmărire șl consta
tare la Biroul Financiar-Econpmic;

Ocuparea acestor posturi se va 
face în condițiunile și după prevede
rile din ari. 5, 6 și 7 din Sta
tutul Salariaților Comunali și con
form regulamentului Nr. 10.291,1947 
al Prefecturci jud. Hunedoara, publi
cat în Buletinul Oficial al județu 
lui Hunedoara Nr. 6 din 15 Mar
tie ,1948.

Cererile însoțite de acte, vor fi 
înaintate acestei primării în termen 
de 15 zile dela apariția prezentei 
publicațiuni în Buletinul Oficial ai 
județului Hunedoara.

Tov. Săcăluș Petru

Munca voluntară la Hațeg
Duminică 16 Mai a. »., a 

avut |o< începerea muncii 

aibe media genei ala de cel 
puțin 7,

Sunt dispensați dela acea
stă medic elevii aflat i în 
câmpul muncii care vor 
prezenta do\ada sindicalii 
lui respectiv.

Mai pot depune examene 
particulare pentru două»qla 
se jn acelaș an școlar cu 
dispensa de medie elevii 
cari au1 cel puțin trei ani mai 
mult decât vârsta cuvenita.

Ștampile, sigile, plachete și orice fel de insigne 
se pot confecționa numai la Monetăria Națională

Ministerul Finanțelor a care atrage atențiunea auto 
dat un ordin circular prin rităților instituțiilor de Stat. 

____________ .......  — administrațiilor locale, in-

1938
poartă spre fabrică frumos aranjate 
și atragatoare, se află așezate lo
cuințele muncitori'or și funcționa
rilor. Muncitorii au o cantină bine 
gospodărită, la care, cu un preț con
venabil șe servește dc trei ori pe 
zi o masă bună. Deasemenea au 
o sală culturala, care este des frec
ventată de muncitori, o arenă spor
tivă pentru popice țrrecum și una' 
pentru fbot-ball.

Aceste realizări sunt roa 
delc- efortului muncitorimii 
din câmpul muncii cât și al 
strânsei colaborări între or
ganizația de p irtid, Sindi
cat și conducerea fabricii.

Atât aceasta colaborare, 
cât și eforturile în muncă, 
trebuesc continuate și intea 
sjficate, pentru a se obține 
noui victorii în muncă prin 
care se va putea merge cu 
pași mari spre întărirea eco 
nomiei naționale,de care de 
pinde bună starea și belșu 
gul tuturor celor ce mun - 
cesc.

I. HERMAN coresp.'

Umplem butelii de
w loiormațltuilAragaz

,Sa».aluș este un Ș<l d»’ 
grupă (xmlru care drag" - 
st» a de munca a fost o cin 
ste și <> onoare dragoste 
1 arc a insuflețit-»» tuturor 
Iov. săi din grupa.

Astăzi-stă <11 randamentul 
în fruntea sectorului său 
știjnd că depășirea 'normei 
înseamnă înflorirea Republi 
< ii Populare Române și o 
data » u ea îmbunătățirea 
traiului celor ce muncesc.

voluntare la cariera de pia 
tra din orașul Hațeg.

Au luat parte 75 de uf 
miști și elevi ai liceului c<> 
mercial. S’au realizat în a- 
ceastă zi 2io orc de. muncă 
voluntară, scoțândti e 2 va 
goane de piatră, necesară ]a 
repararea șoselc-lo.r.

S’au evidențiat în mod cu 
totul excepțional următorii 
tovarăși și tovarășe: prof. 
Nopcea zXnton, I’opoviciu 
Tiberia, Miți Nemeș, Ber- 
nacl Eva precum și elevele 
clasdi a H-a dela liceul co 
mercial.

NICU SBUCHEA coresp.

stituțiijor speciale de orice 
fel, că odată cu decretarea 
stemei Republicii Populare. 
Române, sunt obligate a co 
manda numai ja Monetă 
ria Națională ștampilele și 
sigiliile de care au nevoie.

Deasemenea se vor co - 
manda numai la Monetă 
ria Națională orice fel dc^ 
insigne, plachete, decorații 
semne de identitate, ștant . 
gravate etc..

Condamnări pronunțate 
de instanța de 
sabotaj Deva

Instanța specială de sabo
taj, de pe lângă Tribunal ii 
Hunedoara-Deva, formată 
din Petrache Eftimie, jude 
cător și Băideanu V., Zsok 
Titus, asesori' populari, a 
pronunțat în ziua de 24 Mai 
a. c., următoarele condam 
nări:

Rozengarten Ludovic, pro 
prietarul fabricei de sifoane 
din Deva, ja 4 ani închisoa
re corecțională, pentrucă a 
făcut auto-calculație nesincc 
ră la prețul sifoanelor și 
Sturza luliana comerciantă 
din Cugir ța 2 ani închisoare 
pentru dosire de mărfuri.

CRUCISETDRUL VARIflB
Cinema „Progresul"

In reconstituirea trccutu 
lui, artjștii sovietici nu Ur 
măresc sa redea sub forma 
senzațională faptele istorice, 
ci dimpotrivă pătrunzând cu 
ajutorul metodei marxist" 
— leniniste în miezul pro 
blenielor, ei se opresc asu
pra trăsăturilor specific»- ale 
epocii, asupra cauzelor rea 
le care au determinat situa 
ții]e respective.

In filmul „Cnicișetorul 
Variag" se scot in evidență 
două Jafuri < aracteristice ale 
vieții rusești in perioada 
răsboiului ruso-japonez din 
anul 1905. Pe de-oparfe pa 
triotismul fierbinte al oame 
nildr din popor, lai marinari 
lor și al căpitanului de vas, 
care preferă să moar,» e 
roic apaiând crucișătorul

FOOT - »
A fost alcătuit lotul de jucători 

pentru echipa Națională A.
în vederea matchului dela 6 Iunie cu Ungaria

In ședința de Marți a Coinilc 
tului Federal, luânduse în discuție 
raportul Comisiei Tehnice, a fost 
fixat următorul lot pentru matchul 
cu Ungaria A, ce se va juca Ia 
6 Iunie la Budapesta: Marki, Bo- 
roș, Ritter, Farmali Mihăiles.u Ba- 
cuț, Pali, Petchovski. Covaci; Ma
rian. Incz.e, Andrei Rădulescu, Boni 
hady, Mercea și Dumitrescu III.

• •
In cadrul jocurilor de baraj, desfă

șurate Miercuii 25 și Joi 26 Mal 
a. c. in Capitală, s’au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice;

Infințarea unei echipe de foot-ball
la Răcăștie

Resortul sportiv, din org. U. T. 
M. Răcăștie, prin munca de lămurire 
dusă în mijlocul tineiiior muncitori 
și plugari, din acea comuna, a re
ușit sa formeze o echipă de foot- 
ball. Mobilizându-i la antrenamente 
în timpul lor liber, echipa s'a în
tărit și a debutat în mai multe co
mune învecinate culegând victorii, 
frumoase.
Vața—Baia de Criș 2-2 (10)

Duminică 23 Mai a. c., ;i 
avut loc la Vața, un match 
amical <je foot-ball dintre 
reprezentativele Vaței și 
Baia de Criș.

După un joc frumos și e- 
echilibrat matchul s’a ter
minat cu! un dratv 2 — 2.

A luat ființă secție de mota- 
ciclism pe lângă 6. S. M. □.
Stabilirea traseulnl ptr. crosul da Duminici 
. Zilele trecute^a avut loc în 
localul Sindicatului Metalo- 
Chimic din Deva. înființa 
rea secției dc motociclism 
pe lângă G. S. M. Deva, 
precum și stabilirea 
traseului competiției de 
moto-cros , ce se va desfă 
șura Duminică 30 Mai a. c. 
orele 10,30 la Deva.

Pot participa toți amatorii 
din județ, cari au depus în
scrierile la O. S. P- Deva, 
până în seara zilei de 3») Mai 
a. c..

,,Variag" blocat într’un port 
neutru de 14 vapoare ja 
l»oneze, iar |a un mal opus 
desjnteresarca sfidătoare a 
marelui stat major, care ce 
re rapoarte asupra vacsujui 
și nasturilor în timp ce cru
cișătorul Variag ducea lipsă 
de sufiriente cantități d<- mu 
niț ii.

Filmul insistă apoi asu - 
pra duplicității și jpocri - 
ziei amiralului japonez Na- 
mamura »are nu se silește 
să faca vizite de curtoazie, 
in vreme ce escadra sa corn 
pusă din 14 vase așteaptă < a 
o haită de rechini crucișăto 
rul Variag.

Gravitatea situațiilor, este 
excelent reliefată prin epi 
soadele dramatice care pre 
sară filmul dela un capăt 
la celălalt al peliculei.

F. C. Pleoști - Dermata4 4-1 
C.S.M.M - A. S. Armata 2-1 
Desrobirea - Phânix 4-2 
Metalodumic - Po ltechnica 4 -0
In urma acestor jocuri clasamestul 

se prezintă după cum urmează:

1. F.C. Ploiești 4 3 0 1 13: 6 6
2. Metalochlmlc 4 3 0 1 12: 7 6
3. C. S. M, M. 4 3 0 1 10: 7 6
4. Politehnica 4 2 1 16:75
5. Detroblraa 4 1 12 6:63
6. A.S. Armțta 4 112 9:73
7. Phonix 4 1 0 3 9 ;15 2
8. Dermita 4 0 1 3 4 :11 1

Astfel Duminecă 16 Mai a. c. e- 
chipa din Răcăștie, jucând la Peș- 
tișul Mare, a dispus de echipa gaztH 
cu scorul de 5-3.

Șoimoș Ștefan coresp.

| MINISTERUL LUCR. PUBLIC»^ 
| Direțiunea Generată a DrumurBoif

PI'BLICATIUNE
Se aduce Ia cunoștința generala, 

că in ziua de 11 Iunie 1948, orele 
10, se va ține in localul Serviciului 
Drumurilor Naționale Deva, din De
va, slr. 1. V. Lenin Nr. 15, liiiație 
publică prin buna învoială, pentru 
vânzarea din depozitele Serviciului 
a următoarelor materiale lemnoase:

a) Lemnărie ecarizata de stejar, 
ncfolosibilă pentru construcție, depo
zitată pe drumul național Nr. 13 
Sebeș-Deva-Arad inc. 17.846.

b) Lemnărie semiecarizată de ste
jar, nefolosibilă pentru construcție^ 
depozitată pe drumurile naționale 
Nr. 13 Sebeș-Deva-Arad, Nr. 24 Fi- 
liași-Tg. Jiu-Petroșeni Hațeg —Sima 
ria și Nr. 45 Hațeg-Caransebcș mc. 
118.975.

Condițiunile licitației și caetul de 
sarcini pot fi văzute în fiecare zi 
de lucru, între orele 7-14, in !o<alcl 
Serv. Drumurilor Naționae Dc.a.

Prețurile de striga: e .Te a estei 
lemnării sunt:

— 800 lei pentru 1 mc. stejar 
seiniecarizal.

— 2000 lei pentru 1 mc. stejaț
ecarizat. (

Oeva, 24 Mai 1948.
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^-^EVEHIMEMTELE ZILEr~>
Presa engleză cere retragerea ofițe- Energica acțiune a poporului 

în Palestina finlandez a repurtat un succesrilor britanici care luptă
LONDRA. 28. Ziarul 

„limes" critică, atitudinea 
arabilor cu privire la n-spin 
gerea apelului Consiliului de 
Securitate pentru încetarea 
focului în Palestina. Ziarul

5 membri ai Partidului 
Comunist chinez 

condamnați la moarte
Joi au fost împușcați la 

Peking (China) 5 membrii 
ai Partidului Comunist ('hi 
nez, printre care se afla și 
un profesor universitar. Ei

Palestina unități ale 
Arabe continuă îr.a 
spre Ierusalim. A

— In 
legiunii 
intarea 
vioane ale! Statului Israel au 
bombardat mai multe pozi
ții arabe. 

cere retragerea ofițerilor 
britanici 1 arc lupta .daturi 
de arabi în Palestina, jx-ntru 
înlaturafea unei mari pri
mejdii din Orientul Mijlociu

I.a rândul său, ziarul Dai

au fost condanmați la moar 
te de un tribunal prezidat 
de Șeful cartierului g-ral ;d 
Kuomintangului din China 
de Nord.

scurte
— Președintele Partidu

lui Socialist unificat din z<> 
na americană a Berlinului a 
fost arestat de poliția genna 
nă și predat autorităților a 
mericane.

|y .Mai! < ritică cu ainâr.iciu- I 
ne politica ministrului de <■- 
xterne englez față de pale
stina. "“acțiune a poporului hnian

Energica

Mari frământări
în sânul guvernului francez

PARIS. [n ultima |K-u 
niune de Sâmbătă a Const 
liului <lc Miniștrii francez, 
au fo'-t lua'e in discuție o 
serie de probleme interne și 
externe asupra cărora exi 
știi serioase divergențe, în 
sânul cabinetului.

Ziarele franceze sublinia 
za faptul că guvernul fran 
cez se găsește pus într'o si 
tuație grea, la conferința de 
la Londra, in legătură c.i 
Germania.

Subtitlul ,.O problemă dra 
mutică’’, ziarul de dreapta 
l'Intransigcant, arata ca, 
dacă Franța nu va accept t 
fuziunea zonei Sale de ocu 
pație cu Bizonia, riscă sa 
se expună ]a represalii din

remarcabil

partea stai<*]<ji t mtv i.u p * 
de ațla parte acr.i-.ta fmiu 
ne înseamnă refacerea unei 
Germanii <ar<‘ amenința vii 
torul și securitatea Franței.

0 declarație cinică in parlamentul englez

Evacuarea trupelor britanice din Palestina va 
aduce atingerea intereselor engleze în

Orientul Mijlociu
Mmi'Uiil britanii al ațiâ 

rării, răspunzând ]a o înt 
bare pustele un depuiat ]a 
burist țn Camera Comune
lor, a declarat fă maruare.t 
trupelor britanice din Pale 

Buletin intern

<!<•/. .1 reputat un 1 e- 
niar< abi).

In urma lemamerii _ r
nu|ui finlandez <1, Kilki
I tnunea Democratica -
pulara. a f(Jst numit injn 
'tril <!'• interne d. < mm 1 , 
toiicn So< tal democrat mir . 
'tril al asigurărilor tonale 
<1 l.cnari Helsas. mini- 1 
al învățământului. jar ■ ■
IL-it.i Kussim-n. din pi. 
dul comunist, ministru
■ i’etar di ^t.it tara |x>rt<«o 
liu.

stina, re-du. e obligațiile 
litare dar ca in acrlaș iii • 
ea va aduc»' atingerea jr 
îeselor < ngl<-zc in < »ri<n 1'. 
Mijlociu.

Un bilanț îmbucurător BUCUREȘTI, 28 (Agit- 
pr<-s). Azi 28 Mai se desch1 
de in Capitala conferința p<-

Parchetului <lc pe lări_ 
Curte.

(Urnure din p»g, 1-a) 
care au a asigurat necesar 
de semințe al județului no 
stru.

Dar pentru ducerea ]a 
bun sfârșit a campaniei, P. 
M. R. sprijinit de organele 
de Stat organizațiile de mas 
să comandamentul jud ’- 
țean și comitetele gospolă 
rești a organizat o vastă 
campanie de lămurire și mo 
bilizare a tuturor forțelor în 
vederea câștigării bătăliei 
însămânțărilor.

întrecerile pentru ternii - 
narea și depășirea planului 
de însămânțări înainte de 
termen desfășurate între co 
munele și plasele județului 
nostru, ap Oglindit noua con 
știință a plugărimii, care și-a 
dat seama că numai rner - 
gând pe drumul just trasat 
de clasa muncitoare și nu 
mai în strânsă alianță cu 
forța uriașe p. muncitori - 
mii, va putea să-și cucereas 
că un nivel de trai tot mai 
superior.

Prin cele nouă ferme de 
Stat din județul nostru s’a 
trecut la procurarea și îmbu 
nătățirea soiurilor de semin 
țe și (animale, menite a în
zestra și desvolta agricuFu 
ra noastră.

Campania de însămânțări 
«dată terminată, noui sar - 
cini destinate a-i ridica nive 

Iu] de trai stau în fața plugă 
rimii.

Semănăturile ajutate de 
timpul foarte prielnic, bunei 
lor desvoltărrtrebues< îngri
jite și imbunutățite urmă 
rindu-se asigurarea unei re
colte îmbelșugate. Culturile 
de păioase trebuesc plivite șt 
îngrijite pentru la produce 
cât mai mult.

Porumbul trebucște prășit 
din timp în condițiunile pre
conizate de organele techni- 
ce condițiuni care sunt ro 
dul unor îndelungate expe 
riențe științifice.

Comitetele gospodărești 
au datoria de a îndruma 
și organiza temeinic toate 
aceste munci, căutând ca pe 
temeiul experiențelor, culese 
în timpui campaniei de însă 
mânțări să rezolve toate di 
ficultațile ixrite în mersul 
muncilor de vară. Tot lor le 
revine sarcina de a lua mă 
suri din timp pentru repa 
rarea și pregătirea celor 
304 mașini 'de treer de cart 
dispune județul nostr.u a 
căror necesitate se va imp 1 
ne peste puțin timp în mun 
cile de recoltare.

O condiție esențială pen

Cinema „PROGRESUL11 
prezintă Sâmbătă și Duminică 

renumitul film muzical
dinka 

tru îndeplinirea marilor .ir 
cini ce'ne stau in față o con 
stitue întărirea luptei îmno 
triva tuturor dușmanilor ca 
re mai caută să dea lovituri 
desvoltării nivelului de trai 
al niasselor muncitoare.

Țărănimea va putea să du 
.că la îndeplinire aceste sar 

cini strângând tot mai -,c 
meinic alianța cu clasa mun 
citoare, întărându-și vigi
lența pentru demascarea duș 
manilor săi, întensificându 
și eforturile în muncă, apli 
când în munca sa lozinca 
de a lucra cât mai mult ?i 
cât mai bine, lozincă sub 
a cărei semn trudesc neobo 
siți muncitorii din uzine ș; 
sprijinind cu hotărîre mă
surile guvernului menite .> 
desvolta tot mai mult nivelul 
ei de trai. I

Prin eforturile sale comu 
ne poporul nostim a învins 
rând pe rând o serie de greu 
tați izvorite din moșteriirea 
grea a anilor de război și ai 
celor de secetă, creindu-șl 
condițiunile prielnice unei 
rapide și rodnice des\-o|tări. 
in cadrul căreia plugărimea 
este datoare sa și întețească 
sforțările pentru, a cuceri vie 
toria în 1 upta cea mare ce se 
duce pentru bunăstarea în 
tregului popor, pentru ridi 
carea Republicii Populare 
Române pe culmile progre
sului, belșugului și' fericirii

Gh. Pleșu 

IMPRIAfeniA JUDEȚULUI HUNE© ©ARA DEVA — 1MS.

țară a Directorilor R g oua 
li RATA.

Di'cuțiunile se vor îndre
pta jn special asupra orga
nizării transporturilor mun . 
lorilor în localitățile bala ■ 
climaterice.

Această problemă caic 
preocupi in mod deosebit 
Direcțiunea R. A- T- A. 
va fi soluționată îr. 
mod practic prin înființarea 
de noi trasee ce vor deservi 
aceste localități. Se studia 
za deasemeni posibilitatea 
transportării pasagerilor < u 
autobuze speciale cu o ca
pacitate de locuri sporită.

*
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preș). Legea pentru urmări
rea și sancționarea crimina
lilor de război, a suferit o mo 
dificare prin care se stabi
lește că cercetarea mfrac 
ț junilor, se va face de Par
chetul de pe lângă Curte, 
iar sesizarea instanțe, se va 
face de Primul Procuror al

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p ub licitate

ABunțnrile se primesc la 
adamislrația ziar al ui în 
Incalul Prefecturii

BUCI REȘTI. 28 Ar-, 
prost. En ];i orele 19 a 
sit în gara £nco|a Roșie d 
lași un nou tren .11 t.„ti 
pnzomeri români veniti du 
U. R. S. S

*

BUCUREȘTI. -’8 Ag. 
preș). In cadrul acordul - 
economic încheiat ni Polo
nia se ££teaptă sosirea 1 
nui mare t.ansport de .na 
se din această țară.

Coasele vor fi puse la dis 
poziția populației țărănești

»

BUCUREȘTI. 28 Agu- 
ț ies)La Casa Centrala a Am 
gtrrărilor Sociale au început 
studiile pentru înființarea u- 
nui institut anticanceros

BUCUREȘTI, 28 \g r 
preș). Printr’o decizie mint 
sterială a fost înființată So
cietatea română de Stat țx-n 
tru exportul Petrolului și aț 
tuturor derivatelor petrob 
fere precum și al oricăror 
produse autorizate de Mint 
sterul Comerțului și pentru 
importul de produse chîmi 
ce și farmaceutice ,pr,n um și 
orice alte materiale n< sare 
industriei petrolifere minere 
și celorlalte industrii.

Societatea denumită Pe 
trol Export va avea sediul 
în București.

fl


