
O transformare structurală
m economia țării

Mim ni din Mmiții Xpu 
Seni, '| e’iiu și Lo.iea, meta 
luigi' iu din ( .dan, ( trașii și 
( ugir, țes.norii de'a l.tipi-ni 
Și împreuna < u ei întreg po
porul Uium :lo- al acestui pi- 
deț, al țarii întregi, au pn 
mit cu <> btii liric rar j ,t :1- 
nilâ hoiarir<a guverimlu R. 
P- R- aprobata d, votul una
nim al Mai'ei Adunări Na
țional, . vie a s< ț.eee la na
ționalizarea întreprinderilor 
inșlu'-țt iah . bancare, minie
re, de asigurări și transpor
turi.

( li't-u dat vii tor o - este dru 
mul parcurs ele poporul no
stru in frunte <u clasa niun- 
<itoar<- și Partidi.fl ei de a 
vantg.irda <1 la 2ț \ugu-t 
1944, ziua ( lila-rai 11 noastre 
de sub jugul iascisl și până 
la 11 Iunie a. . zi < are 
va rămâne înscrisă cu lit
re de am- in istoria țț oporului 
muncitor dm această țara.

Nu odatai in dec ursul a- 
Cestor ani dușmanii popo
rului au încercat sa întoarcă 
carul istoriei noastre pornit 
pe drumul cel bun, INAPOi 
la mizerie și sclavie.

S’ati împlinit astăzi un an 
dela istoricele Propuneri fă
cute de tov. Gh- (iheo’gbiu 
Dej, în numele Partidului Cc> 
munist Român pentru redre
sarea Economică și finan 
ciară a țării, propuneri care 
puse în viață au contribuit 
în măsura cea mai mare la 
efectuarea Reformei Mone 
tare și a Stabilizării, la cree- 
rea premizelor pentru a se 
putca trece azi la naționali
zarea celei mai principale 
părți a mijloacelor de. pre 
ducțic- Ce n au făcut însii 
clementele butgheziei. râma 
se in guvern și întreaga re- 
acțiune din țara grupată în 
jurul regelui l?i ascultând de 
directivele imperialiștilor de 
peste hotare, ca să oprească 
mersul înainte al țării noa
stre spre progi e» și bunăsta 
re.

Sabotarea Pi opunerilor P. 
C. R., evaziunea fiscală. în
trebuințarea creditelor obți-

MLv---- 1

l'rolttari dtn toal» (arilf unili-va!

Miercuri,' 16/lume 1948

■
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p<ricoluî reînvierii domina
ției politice a burgheziei 
m,mea ca o posibilitate.

..Lăsând mai dejfarte u 
licitele de producție in ace
ste mâini spune to . Gh. 
(Jieorghju pcj. |Secr( t ir G( 
neial al 1’. M- l<- înțexpozeul 
saii făcut în fața Marii Adu
nării Naționale 
na <a permit m 
inlatui ar(ei poporului 
Conducerea poliljt a... 
semna sa-i permitem sa fo 
losească mai departe aceste 
unelte ca mijloace de :iia 
nevra în scopul de a restau
ra vechiul regim”.

Pentru a a.- smulge din
B SOMEȘFELEANU

ar înseni 
burgheziei 

d<la 
ar în

(Continuare în pag. IV a)
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In cadrul unor tieelinguri uriașe

Au fost instalați nouii directori 
ai întreprinderilor naționa 
lizate din Valea-Jiului

Conducătorul Partidului 
Comunist Cehoslovac 

KLEMENT GOTTWALD 
a fost ales Prețedinto 

al Republicii Cehoslovace

In ziua de 11 țu iie, a. c , 
in urma votări, d'- - atic Ma 
r(-a Adunare N.ațimi.tlă a 
gn pentru naționalizarea 
treprindcrițor, industriale 
nic-re, etc.. mun< lorii și
tehnicienii fabriș.-i de textile. 
„Viscoza’’ Lupetr, ai exploa
tărilor forestiere f. X. C. 
Arsa-I.upcni ai iți s.doriei din

Ic 
in-
mi 
te

Apelul Comitetului Executiv C.G.M.
adresat către toți oamenii muncii• •

Comitetul eie utiv, in nunele Co
mitetului Central al C.O.M. ej1nntr-t 
mele mișcării ș ndicale unite din 
România, a adresat un apel că re 
toți oamenii muncii, în care ^alută 
cu mult entuziasm marele act re
voluționar al raționa 1/ării intreprin-f 
derilor. Din acest apel desprindem 
următoarele datorii ale mun itorilor.

Datoriile muncitori or
1) Toți membrii sindi ațelor noasj 

tre trebue să se considere mobili
zați pentru preluarea in cele 
mai bune condițiuni de către or
ganele Stalului, a int.cprindeiilor nat 
ționalizate;

2) Ei trebue să ajute prin toate 
mijloacele pe nouii directori teșiți 
din rândurile clasei muncitoare, pen
tru ca aceștia Ssă (pată îndeplini 
în bune condițiuni misiunea pri
mită din partea guvernului;

3) Trebue Intaâti disciplina în
murlcă’ arip-nramfit^V îndeplinita <1/1 
supraindeplinirca programelor de 
producție; ’

4) Trebucsc organizate temeinic 
întrecerile în producție, pentru ri
dicarea productivității nmn-.ii.

Securițdtea intreprindurilor
Flecare membru al sindi-catc'or 

trebue să fie conștient de făptui- 
că trecerea mijloacelor de produc
ție care au a| a ținut exploatatorilor 
și cari au trecut în mâinile Sta
tului ca bunuri comune ale poporu
lui, însemnează ascuțirea luptei de 
clasă și de nece itatca ridicării con
științei și vigilenței sale de clasă.

Noi nu trebue să uităm ca ex- 
iploatatorii expropriați de mijloa.ele

(Continuare In pag. III a)

\Ti|i\hi pr<-«.tiin și minierii 
din Lonca, au nianiirslal rn 
mare entuziasm pentru tre 
cerea întreprinde rilor respec
tive in patrimoniul Malului.

In cadrul avCe'tor mectin 
guri, au fost instalați la < <>a 
du<-crca acestorjintrcprindcri 
njuncitorii ridicați din 
durițe lor.

Astfel, la fabrica de 
iile Visco/a-Lupeni, in 
7-ența tov. Schwarlz, preșe
dintele Consiliului Sindical 
Local Valea țiului, a tov. 
Suciu, președintele Sindica
tului Miner din I tipc-ni, a u- 
uui mare număr de sajariați 
ai întreprinderii, a fost in 
statal m postul dc dit ^r j.tK. 
tov. Kardoș I'tancisc

Tov. KardoȘ'Francjsc. și-a 
luat angajamentul, ca ’îm - 
preună c u toți salariații intre 
prinderii, sub îndrumarea P.

I. BRANEA
(Continuare ta pag. III a)

ran-

KLEMENT GOTTWALD
I’KACA 14 Radio!. — 

Aduna rca _ N a ț i on aki Ceh o 
slovaca întrunită azi dimi 
n<-ața a ales ca Președinte 
al Republicii < eljOslovace 
pe |<leinenlf<1 țottwald. La 
ședința au particip.it 300 de 
putati dintre care 2)6 au vo 
tat pentru Gotwald.

- -

Pe ecranul cinematografului „Progresul" rulează

un film cu marea 
fllanova în regia

dansatoare Qalina 
lui A. Jvanovski

Legea pentru naționalizarea întreprinde
rilor industriale, bancare, de asigurări, 

miniere și de transporturi
Capitolul I.

Obiectivul naționaliz&rii
Art. 1. -r- Se națio .al zează toate 

bogățiile subsolului care nu se gă
seau in proprietatea Stalului la data 
intrării în vigoare a Constituției,' 
Republicii Populare Române, pre
cum și N întreprinderile individuale 
societățile de o.i e fel și asocia- 
țiunile parii u are indu4nae, ban
care, de asigurări, min ere, de tran
sporturi și lele omunicatii, enume
rate mai jos du, ă criteriile indicate 
pentru fiecaie categorie:

1) întreprinderile siderurgice, de 
metalurgie neferoasă și de laminat, 
prevăzute în lista anexă Nr. I;

2) 1 oate întreprinderile din dome
niul metalurgiei rrelu.rătoare cu pes
te 100 de salaria i;

3) întreprinderile prdu.ratoare de 
metale, șaniiere e navale, î t eprin- 
dtr.le produ ătoa e de n t umente 
<k precizie și de material, e.ec- 
trntehnic, garajele și atelierele de

reparat auto enumerate în lista a- 
nexă Nr. II;

4) Toate întreprinderile care pro
duc, transportă sau ui t ibue ener
gia electrică, cu excepția uzinelor 
aparținând organelor administrației 
loca'e și acelea care ajrarțin între
prinderilor nena.ionaliza'e șl servesc) 
in cca mai mare parte nevoilor 
proprii ale acestor uzine

5) Toate întreprinderile ce extrac
ție și prelucrare a minereurilor c'e 
fier, aur, argint și alte metale ne
feroase ;

0) întreprinderile din domeniul 
industriei carbonifere, precum și ca
rierele prevăzute în lista anexă 
Nr. III;

7) întreprinderile din domeniul
industriei petroliere și de gaze nas 
turale enumerate în lista anexă Nr. 
IV; •’

8) Țoate îțl'.re, rinderile producă
toare țle ciment; ;

9) întreprinderile producătoare de 
materiale de construcție și anume:

var, materiale ce a ni:e, brute și 
fine, pietre de construcție, produse 
din piatră, produse de ciment, ma
teriale pentru izolări termice, car
ton asfaltat conform listei anexe 
Nr. V; '

(Continuare iu pag. Jl-a)

Cinematograful sovieiic nu se li
mitează la anume genuri, ci le a- 
bordeaza ne toate, vădind mereu 
aceeași virtuozi'ate, aceeași putere 
de pătrundere în viață. Filmul „Ba
lerina’’, prezintă un frag-f 
ment din viața balerinelor sovie
tice, arata năzuința mereu vie a 
acestora spre inovații creatoare.

Nimeni nu contestă azi un adevăr 
devenit elementar: superioritatea ba
letului sovietic asupra baletului din' 
orice altă parte 
superioritate Tși 
desvoltarea unei 
balet rus, încă 
colului trecut.

a lumii. Această 
arc rădăcinile iu 
puterci.e școli de 
dela începutul se-

0 importantă cantitate de piele și alte 
produse au sosit din Argentina

<-ordurilor in vigoare înche
iate cu Argentina.

Delegații Oficiului Ind't - 
strjal al Pielăriei și Oficiului 
Industrial al Lânci au înce
put recepționarea încărcltu 
iii luându-se tnăsuri ca în- ■ 
treaga cantitate sosita să fie I 
expediată imediat intrepri 1 
derilor prelucrătoare.

BUCI. RLȘTL 14 (Age>- 
pi’cs>, Zihlc acestea a so
sit în portul Constanța va
sul Argentinian „Riociubut" 
Ca>e a adus in țară o < int;ta 
te de 3.306.000 kg. piei cm 
de, 2.117.000 kg. kdjiaco șt 
cca. 2.000.000 kg. lână,

Mărfurile de mai sus au 
fost importate în cadrul a-

i

Reginiul so.ieti. a făurit insă ba
letului astfel de poribiLtăți și con
diții prielnice creației artei, cum 
nu puteau fi concepute înainte de 
Revoluția Socialistă. I

Filmul „Balerina” ne istorisește 
cariera unei dansatoare sovietice, Na-'* 
tașa Subotina care încearcă să spar
gă tiparele 
a aduce o 
își îngăduie 
ticagă din 

Jcelebrul balet cu muzica de Ceai- 
covski. ț

> lecum vedem, ulmul a^e-ta pu
re o interesantă problemă artistici: 
poale care creatorul să se oprriscă 
murai la inovaii forma'e, își poate 
permite el schimbări parțiale? Răs
punsul pe care il dă filmul și care 
oglindește concepția sovietică în a- 
ceastă privința este cei mai sănă
tos și cel mai just po-ibil: nu! Crea
torul trebue să vizeze întotdeauna a- 
dâncimea. ideile v. itoui trebue' 
să șc refere întotdeaițna la fond, 
inovațiile trebue să lie structurale.

Evident că filmul este străbătut 
dela un capăt la altul de muzica 
ți de dans. ,

In film se deslășoara, două ba-' 
lete: „Lacul lebedelor” de Ceai- 
covski în interpretarea niarei dan« 
satoarc sovietice Ga’.ina Ulanova 4 

(Continuare In paț. Il-a) |

dansului clasic pentru 
serie de inovații. Ea 
sa schimbe o scenă in- 
.,Frumoasa adormita'’,.

particip.it


2 ZoiU NO.

A. S. A Deva — A. S. A Alba lulia
4-1 (3-0)

Legea pentru naționalizarea

Duminica 13 Iunie a. c.. 
s a disputat pe aivna ( ).S L. 
din Deva, n’.atchul de foot 
Ijall dintre ec|)ip(-ie A. S. A 
Deva tși A. S. A- Alba lulia, 
comand pLiilin < ,(mp onatul 
armei de geniu pe țara.

După un joc dinamic și 
spectaculos, în, cne gazdele 
iii avut și câteva bare. av. 

dispus cu ușurință de oaspeți cu 
scorul de 4 1 .o)./Prin
aceasta victorie 'echipa arma 
tei din Deva. s'a calificat 
pentru \iitoaicle jo uri do

Sind. Metalochimic — Sind. MixtAlimentar
50

In Cadrul ;Cupei Sindicale, 
oferită de Consiliul Sindi' al 
]ud< țecan Hunedoara JDeva 
s’a disputat în ziua de D 
minica 13' Iunie a. c.. ia 
Deva, matchul de foot-l all 
dintre echipele sindicatul ai 
Metalochimic și Mixt-AP- 
mentar. Victoria a reveni1 
primilor cari ,jau dispus Cu

La Hațeg a fost formată comisia 
de coordonare a C. U. T.

La Hațeg tineretul se pre 
gătește pentru marea com
petiție a Cupei Unității 'ț ine 
retului. Pentru buna reușită 
a acestei manifestații spor

Echipa națională de ciclism a plecat 
la Budapesta

BUCUREȘTI, 14 ■’Tget- 
ptds)). Eri dimineața a para 
sit, Capitala <-chipa naționa 
lă de ciclism care va repre

Se anunță o bună recoltă 
de sfeclă de zahăr

ÎWCUREȘTI. 14 Ag.r 
piesp. Campania de însă .

! „BALERINA"
(Urmare dtic pag. l-a)_____

„Frumoasa adormita’’, tot de Ceai- 
coski, î«i interpretarea mai tinerei 
M. Reâma (Natașa). Tot ce con- 
sfitue marele preț al baletului so 
vieți': grația vaporoasă. simțul înă- 
scut al ritinu'ui, arta ges'.u.ilor ar
monioase, autenti italca emoțională1 
a conținutului transpus mreagraic 
se poate vedea în a este două ba 
lete.

Cu totul spe i ic, in acest film 
este faptul ca ba'erinele se inte
grează perfe t acțiunii, ne onsti- 
tuind piese detașate.

l.n merit deo ebtt are rțgisorul 
filmului „Balerina’’: A. Ivanovski 
care a izbutit aă pună in valoare 
baletul clasic, prin mijloace strict 
cinematografice, cu un respect de
săvârșit al regulilor artistice.

campionat.
Au Înscris ■! Ran< n d< 3 ori

■ i Țjca, iar pentru ir- 
învinși Moldoveanu din penaldy,

S’a'i ri-marc.it: Matei, Lh< 
cur, Rancu, Auisie, lamu și 
Așteleanu dela învingători, 
i,ar dela iiiyinși Moldovanu. 
Ion(se:.i D’di și Pârvu.

♦

In niat< pul de deschidere 
sau intâlnit reprezentativele 
orașului Deva și a colo îiei 
(’iangai, lcrminat indecis 
1 Iti o'.

(2-0
scorul de 5 o 2 • o). (z 

In urma a< cstui maicii, 
s au calificat pentru jocuri
le din semifinala următoare
le echipe: Sindicatul McfCdo 
chimic Sindicatul ( on . 
structuri’or, Sindicatul 'Pune 
ționarilor Particulari și S’u- 
dicatul Mixt de Artiști și /.ia 
riști.

tive. a avut loc Joi to Iu
nie a. '0., la sediul organiza 
ției U. T- M- din Hațeg a- 
legerea comisiei de i oordo- 
nare. ” ” N. Sbucliea

zenta Republica Populară Ro 
mâna la J. IJ. E C, dclaB 1 
dapesta.

mânțare a sfeclei de zahăr 
se consideră complect în . 
chisă jfe. ziua de 6 Iunie a. c.

După cum se știe progra
mul de însămânțare care pr ? 
vedea o suprafață totală Je 
65.000 hp.Ca fost depășit, su 
prafața însămânțată fiind de 
66.203 ha.

In urma ploilor din ulti
mul timp, se anunță o buna 
jpcoltă de sfeclă de zahăr.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc B 
adminikTația ziarului in 
localul Prefecturii

(Urmare din pag. 1 a)

10) foaje Întreprinde ile p,odn 
c.4(oaie de materiale ieractaie:

11) I oale mire ri,ide:ile prodll 
căfoare de geamuri;

Iz) /iitrepiindi-iile producătoare 
de sti la, cristale pentru ogin/i, 
conform listei anexe Nr. VI.

1'3) întreprinderile de construi (le 
enumerate in lista anexă Nr. VII;

14) I oate în'ieprin.le ile ț rmlu- 
cățoare de cherettea, iu zel puțin 
un gater mecanic, având o insla'ațlc 
de forță de cel puțin 50 IIP;

15) I oate întreprinderile | rodu- 
rătoare de tâmplarie de artă șl de 
binale de unelte de tâmpi irle, cu 
o instalație de forță molrică de 
cel puțin 0 II.P, utilate cu cel 
puțin 5 ma i-iilunelle, <uni ar fi: 
bandseglie a'riclit, fierăstrău dr- 
cular, frez-ma ină, 111a Ina de gro
sime, lanțrra i:ă, b irmașină, strung, 
nul și le .Ier, au mașini de im
portanță apropiată;

16) 1 oate întreprinderile produ
cătoare de placaje, panele, tundere, 
parchete și frezu 1, iu o in.lalație 
de torță molciie de cel pu'in 20 HP;

17) Toate întreprinderile pqodu 
cătoare de accesorii pentru indus
tria textiă, de ca'apoade și cuie de 
lemn, cu o .forță molrică de ,cel 
puțin .'00 H.P.;

18) Toate întreprinderile produ
cătoare de creioane, rechizite șco
lare din Jenin, metri de lemn, cu o 
torță niptrică de cel puțin 30 IIP.;

19) Toate întreprinderile produ
cătoare de țe,i ți butoae, cu o 
forță motrică de cel puțin .0 ilP.;

20) Toate întreprinderile produ
cătoare de el.erefțea, cărucioare, ju
cării, p.erii și pensule, miruri și 
jaluzele, ră.ițoaie și alte articole 
de lemn, enumerate in lista anexa 
Nr. fiii

21) Toate Întreprinderile produ 
cătoare de celuloza, hârtie, carton 
și mu.ava;

22) Toate Întreprinde ile de art 
grafice contecțiuni din hârtie, carto 
naje, precum și secțiile de arte 
grafice și cai tonaje, aparținând al
tor întreprinderi, a.aud cel puțin o 
niașjnă rotativă sau o instalație de 
forță motrică de cel puțin 30 HP.;

23) Toate întreprinderile produ
cătoare de țe.i din carton, necesare 
industriei textile, întreprinderile pro
ducătoare de hârtie sticlati (emeri) 
sau de ajte articole din hârtie, enu
merate în lista anexă Nr..IX;

24) Toate filaturile de bu.iibate;
25) Toate țesătoriile de bumbac 

având cel puțin 30 de războae;
26) întreprinderile produ.ătoare

de bumbac și anume, țesătoriile, 
întreprinderi e de tri ota.e, înlreprin. 
derile producătoare de ață, în.re 
prinderile prodll ătoare ele vată, | re- 
cum ți întreprinderi'e de egrenat 
bunibacu1, enumerate în lista anexă 
Nr. X; ,

27) Toate filaturile de mătase; .
28) Toate țesătoriile de mătase 

având cel puțin 20 războae;
29) Intreprinderi'e prelucrătoare 

de mătase și anume: țesătorii, în
treprinderi de tri.otaje, împletituri, 
ață, ciorapi; enumerate în lista a 
nexă Nr. XVI.;

30) Vopsitoriile, apreturi'e i în 
treprinderilc de confecțluni enume
rate în lista anexă Nr. XII ;

31) Toate filaturile ,și țesătoriile 
de lână având cel puțin 150 de 
fuse sau cel puțin 4 războae cord;

32) întreprinderile producătoare 
de lână și anume: de tricotaje, vată 
de croitorie, pâslă , pălării și ar
ticole tehnice, enumerate în ista a- 
nexă Nr. XIII;

33) întreprinderile l ro lu ătoare 
de in, cânepă și iută, enumerate 
în lista anexă Nr. XIV;

34) Toate întreprinderile de tex
tile cu producție diversă având însă 
cel puțin 30 de răsboae; i

35) Toate întreprinderile integrate 
și semiîntegrate din domeniul in
dustriei de pielărie, având o insta

lație de (orță n.otri a de cel puțin 
30 IIP; I

36) I oate tăbă ariile având o in
stalație de lorța moții a de cel pu
țin 20 HP.

17) Toate înlreprinJerile de în
călțăminte având o insia'ație de forță 
motrice de cel puțin 10 HP;

38) întreprinderile prelucrătoare 
de blănuri, proJu ătoare de mânu i 
șl alte arii ole din piele, enume.ate, 
in lisța anexă Nr. XV.;

39) întreprinderile din industria 
chimică de bază, conform listei a- 
nexe Nr. XVI.;

40) Întreprinderile producătoare 
de articole de cauciuc, cu o forță 
motrică de cel puțin 50 HP.;

41) Intreprindeiile producătoare 
și prelucrătoare de materiale plas
tice, cu o forță motrică de cel pu
țin 20 IIP.;

42) Toate întreprinderile pirelu- 
craioare de materii grase: săpun, 
stearna. oleina și lumânări, având 
o forță motrică de cel puțin 50 
IIP precum și toate fabricile c.- 
produc glicerim

43) Toate întreprinderile piXtdll-
cătoare de lacuri și vo, sele, de 
culori, oxizi metalici, malerii co
lorante, de ultramariir, având o in
stalație de forță motrică de cel pu
țin 40 IIP.; ț

4 1) Întreprinderile producătoare 
de pangli i pentru ma ini de scris, 
hârtie carbon, indigo, paste și cer 
neluri pentru șapirogral și cerne
luri în general, având o instala
ție de forță moții.:î de cel puțin 
10 HP.;

<5) întreprinderile țr.ducătoare 
de negru de fum, cărbune vegetal 
și animal conform listei anexă Nr. 
XVII.;

46) întreprinderile producătoare' 
de chimicale pentru industriile tex
tila și laba.arie, a.and o imstalacie 
de forță motrică de cel puțin 10 HFX/

47) Întreprinderile produ.ătoare 
de oxigen, având o forță moții a 
cel puțin 50 HP;

48) întreprinderile producătoare 
de produse chimice diverse, enu
merate în lista arexă Nr. XVIII. f

49) Întreprinderile producătoare! 
de articole de parfirmerie și cos
metice, de splven'i, e ențe și uleiuri 
eterice, precum și laboratoarele far
maceutice enumerate în lista anexă 
Nr. XIX;

50) Toate morile sistematice a- 
vând cel puțin un valț dublu •pentru 
grâu sau porumb și o capacitate 
teoretică de măciniș de minimum' 
1 vag/24 ore de păioase sau de 
porumb.

51) Toate fabri ile de bere cu o 
capacitate de producție de cel pu
țin 1.000.000 1/an;

52) Toate întreprinderile produ
cătoare de spirt, cu o capacitate de 
producție de cel puțin 100 tone pe 
an;

53) Intreprinderi'e producâtoare-
de băuturi spirtoase, enumerate în 
lista ajiexă Nr. XX; <

54) întreprinderile producătoare 
ile glucoza, dextrina, amidon, droj
die comprimată, enumerate în lista 
anexă Nr. XXI.;

55) întreprinderile produ itoare 
de ulei, enumerate în lista anexă 
Nr. XXII;

56) Toate presele mecanice Ce ulei 
care aparțin proprietari'or de morîf 
ce au fost naționalizate prin efec- 
'ul prezentei legi, a.ele ca e func
ționează'împreună cu o moară na
ționalizată, indiferent de proprie
tar, precum și acelea a .căror ca
pacitate de producție este de cel 
puțin 500 kg. ulei în 24 ore;

57) Toate întreprinderile produ
cătoare de gliiață artificială și toate 
depozitele frigorifere;

58) Toate întreprinderile producă
toare de zahăr;

59) Toate întreprinderile produ
cătoare de produse zaharoase (bom
boane, ciocolată, halva, marmeladă 
etc.), cu o capacitate de produc
ție de cel puțin 1 t° 8 ore;

60) Toate întreprinderile produ

cătoare de eon.-eri e de or ce fel, 
care posedă infta'așii | e-.itru fabri
carea conseneior în tu ji e t bl i -aiș 
toate iutiej ibideiile produc ăloa e o 
borcane de șticla inel i e erme t.’, 
bulion sau marmeladă, iu o capacl 
tate de producție de cel puțin 1 
to(8 ore, precum .i toate înțrd 

prinderile produ .ătoare de aiu mi
turi sau preparate de <arne cu o 
capacitate de producție de cel pu
țin :0l) tone produse an;

61) întreprinderile de us at Iructe, 
enumerate in lista ane'ă Nr. X.-.lll;

62) Toate întreprinderile de de- 
corticat cereale (orez, ar, aiaș, ,u i 
de ovăz), cu o capa ițate cje pro
ducție de cel puțin 1,5 to/8 ore;

63) Toate între, rindeiile produ 
cătoare de paste faimoase;

61) Toate brutăriile ce posedă in
stalații mecanice pentru lianântal- 
aluatui;

65) Toate îjilrcprindeiile produ
cătoare de unt, brânzeturi și lapte 
pasteurizat, cu o ^apacitale de pre. 
lucrare zilnică de cel puțm Otg' ‘ 
litri lapte;

06) Toate întreprinde-, ile jrdu 
cătoare de bulion sau marmeladă cu 
o capacitate de produc ie de cel 
puțin 1 to/8 ore;

67) Toate abatoarele parii lila e 
cu o capacitate de tăcere zilnic 
de cel puțin 100 bovine sau 150 
porcine;

68) Caile ferate enumerate în li-t^ 
-anexă Nr. XXIV;

09) Toate sovietăie | articulare 
de expf catare a Iramvaie'or da.J nu 
au fost naționali/ate oi ată ui i i’.re- 
primlerilc iiidustria'e;

7(J) întreprinderile ex 1 >aiaf a e 
de vagoane-cisterne, enu i.e aie in 
lista anexă Nr. XXV; j‘

71) Toate conductee pentru tran
sportul produselor li.hiJe și ga
zoase, care nu sunt națfo.ialiZi'q 
prin efectul prezentei e^i conco
mitent cu societăvi'e indudriei re 
pective;

72) So.ielă ile de navi/ație, enu
merate in lista anexă Nr. XXVI;

7J) Toate vasele fluvla'e -i ma- 
■ ritime, enumerate în lista axe ă 
XXVII, precum și toate va-ele sub 
pavilion românesc, scufundate în a- 
pele teritoriale românești sau -Irairc» 

71) So.ietăile de asigurare, enu
merate în lisla ace-ă Nr. XXVIII;

75) Societatea Anonimă Români 
de Telefoane;

70) So.ietatea Română de Radio- 
Difuzine;

. 77) So ietatea Națională t’e Credit

.Industrial.
(Va urma)

30 zile IUNIE 194€

Calendar muncitoresc

Soarele r. 4 33
. ap. 20.0

1899—Moare
1947—-O delegație ministerială com

pusă din tov. Oh. Olieorg.iiu- 
Dej și prof. Traian Savulesiu 
pleacă la Moscova.

CATE LIMBI SE VORBESC?
Savanții numără în lumea în

treagă aproxima iv 2.090 de limbi.
In acest număr se cuprind lim

bile mondiale sau de uz i îternațio- 
nal ca: rusa, engleza, franceza, a- 
raba, chineza, ctc.

Limba rusă este cunoscută de cel 
puțin 250 mii. oameni, dintre care 
90 milioane o folosesc ca limbă 
maternă.

Limba engleză este vorbita de 
circa 540 mii. oameni, dintre care 
45 mii. o folosesc ca limbă materna.

Limba franceză este vorbită de 
107 mii, oameni, dintre care 45 mii. 
o folosesc ca limbă materni •

Limba chineză este folosită de 
mai mult de ,500 mii. oameni.

Limba spaniolă este vorbită de 
90 inii, oameni, în Europa, în Ame
rica Centrală și America de Sud.

marc.it
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Au fost instalați nouii directori ai
întreprinderilor naționalizate

(Urinare (!■ pag. li)
M. R- Și al Sindicatului, M 
înlături* toate greutățile < c 
stau iu lața ridicării produc 
țic-i din punct de vedere < au 
tilativ și < ablativ, precum 
pentru a ridica întreprinde 
rea din to.de punctele de ve 
<lcie. iarc acum mi mai este 
a Capitaliștilor, < i a întregu
lui popor.

Întreaga muncitorime pic 
Zenta și-a )u;it angajamentul 
de a munci m.,i mult și mai 
bine, de a îngriji ca de o- 
chii din < ap d< intrejiriiule- 
i’ea |or, 'de a lupta din râs- 
puteri pentru a lauri cât mai 
curând un trai mai bun pen 
tru cei ce muncesc.

•
In localul'sindicatului fore 

Stier Valea de Pește f. N- 
secția I.upeni, în prczepța 

tov. Kalitca, din partea fu- 
dc-țenei P. M R. Valea | iu
bii a to\. Shwartz, președin
tele Consiliului Sindical 
Loial, a tov. Suciți, pre
ședintele Sindicatului M‘ 
net din I.upeni, a tov. Bălă 
îiesi u. președintele sindica
tului forestier, precum și ;l 
unui mare număr de munc - 
tori, .1 fost instalat noul d' 
ie‘ ior al exploatărilor, tov. 
Roba Dumitru, unul dintre 
cei mai bum muncitori ai a- 
cestei exploatări.

In cuvântările rostite iov. 
Schwartz, Sui iu, ing. Miha'ij, 
.au arătat importanța trecerii 
intreprinderiior particula rc 
in partimoniul întregului po
por, care crează largi posi
bilități de grabnica refacere 
a patrie1 noastre.

• •
La țesatoria.din vlilcan, in 

stalarea tov. maestru Valje- 
njc Ion, in postul de'director 
al întreprinderii a avut loc 
in prezența tov. Muțiu Ion, 
secretarul org. P. M- R. Vul 
<an, a tov. Sulea Ion, preșe
dintele sindicatului Vulcan 
prec um și a celor câteva su 
te de muncitoare ai întilepri.i 
derii.

Fixarea nouilor organe exterioare ale 
Ministerumi Minelor și Petrolu’ui 

Supravegherea realizării planurilor de producție

j Toc. Miron Coastantinescu 
ministrul Minelor și Petro
lului, a dat o decizie potrivit 
căreia se fixează nouile or- 

t»<gane exterioare ale acestui 
Departament.

Aceste organe exterioare 
au rolul important de a su 
praveghea realizarea planu 
rilor de producție în sectorul 
minicr și petrolifer și de 
a cordona toate problemele 
locale ale fiecărei legiuni mi
niere sau petrolifere, în par
te.

Prin poziția lor, jnspcctora 
tele și ocoalele miniere sunt 
fixate chiar ]a locul de pro
ducție, astfel ca organele

■/ competente ale Ministerului 
să stea permanent într’un 
contact cât mai strâns cu 
muncitorii, tehnicienii și ln-

[nticaga asistență, > âl și 
noul, director, și au luat un 
gajanieiitu) d<* a-și mări <■- 
loriul, în muma, pentru j 
face ca întreprinderea |or și 
a întregului popor să pros 
pere, putând astfel contribui 
in cea mai marc măsura |a 
grăbirea refacerii economi 
ce.

O imprcsionanta Imanifesta 
ție a avut loc la Lonea, 
când în postul de director d 
cxolo.eârii minere a fost in
stalat tov. Boda Ion,1 mmer. 
z\u vorbit tov. 1' edoranovii i 
Ladtslati, din partea org? L. 
M. R Lonea, Smida losif, 
președintele sindicatului mi- 
ner-l.onea, Boda Ion, noul 
director și tov. ing. șei l’ja 
Setnciuc, care au aratat < ă 
acest mare act, prin „care 
exploatarea mineră Lonea 
trece in posesia întregului 
popor, Constituie un mare im 
bold. în muncă, pentru mun 
citorimea de aici.

Ridicați din'rândurile mim 
citorilor, cunoscând grcut i-

Cum va beneficia personalul I 
casnic de concedii de odihnă

Ministeru] Muncii și Pre
vederilor Sociale, aduce, la 
Cunoștință patronilor cari au 
personal casnic în serviciu 
ca. potrivit prevederilor art. 
18 din legea Nr. 337 .clin. I047 
pentru ocrotirea personalului 
casnic, sunt aplicabile și a- 
cestui personal dispo'ițiuni- 
le legii contractelor de mun 
că privind dreptul la conce
diu anual de odihnă.

In consecință,v personalul 
casnic urmează a se bucu
ra de concediul anual de o- 
dilmă calculat potrivit pre 
vedeiiolr art. 89 din legea 
contractelor de muncă. In 
toate Cazurile acest concediu 
nu poate fi mai mic .decât :t

a. i-j zile, pentru salariații

ginerii antrenați în proce
sul de producție, în vede 
rea creșterii producției fși pro 
ductivității.

Meseriașii salută
naționalizarea

Comitetul Executiv al l'e 
derației Generale a Meseria 
șilor a întocmit o moțiune 
prin care salută cu satisfac 
ție actul istoric, al naționali 
zării întreprinderilor jgdus- 
riale, miniere, bancare, dc 
asigurări și de transporturi, 
realizat de Guvern, la pro
punerea P. M. R. și votat în 
unanimitate de Marea Adu
nare Națională.

din Valea-Jiului
ți'1' și năzuințele celor ce 
mun< nouii <hii->ton .111 
sarcina ca alături de munci 
ton, teclmici<-ni și ing ncri. 
să lupte pentru ijdican a pro 
duepei, a produc I.vil iții amin 
mi, a scăderii pi ei ului de 
cost, de a se crea i ondițiuni 
1 âl mai bune de muncă, de 
a crea și Îndeplini toate con 
dițitmile prin Care sa se a- 
sigui'e tuturor celor ce mun
cesc, .:n vii or nou, mtr’o ța 
ră noua. I. BRANEA

Dela 10 Iulie pensiile vor fi plătite 
prin poștă

In urma acordului încheiat 
intre Casa generală de Pen 
sii și PTT s'a hotărit ca pen 
sjile să se plătească prin 
mandat poștal, atât în Ca 
pilala cât și in provincie.

Ca-sn Centrală de Pensii a 
luat măsurile prealabile pei 
tru stabilirea domiciliului fie 
cărui pensionar.

| Operațiile fiind terminate. | 

cari au vârsta sub 30 ani;
b. 21 zile, pentru salariații 

în vârsta dc* 30 — 45 ani;
c. 30 zile, pentru salariații 

cari au depășit vârsta de 45 
ani.

Dreptul la concediu se na
ște numai după o vechime 
dc un an la acela? patron.

Salutul Federației Naționale 
a foștilor deținuți și internați politici anti

fasciști către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român 

cu ocazia naționalizărilor
In numele foștilor deținuți 

si internați politici antifas
ciști, cari au înfruntat închi
sorile și ocnele regimurilor 
burghezo-moșierești și fas - 
ciste, salutăm cu nemărgini 
tă satisfacție actul revoluționar al nac 
ționalizării intreprinderiior ia 
dustriale, miniere, bancare, 
de transport și asigurări, ini 
țiat de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro 
mân, care înfăptuește astfel 
una din înaltele, năzuințe ale 
clasei muncitoare în lupta 
ei pentru lichidarea regimu-

intreprinderilor
Conștient i de valoarea deo 

sebită pe care legea de na
ționalizare o are pentru me
seriași, pentru opera de re 
dresare a țării și ca pas de
cisiv spre planificarea în
tregii producții, meseriașii 
sunt cu tot sufletul alături de 
întregul popor muncitor, 
pentru sprijinirea măsurii 
luate.

Caravana sanitară 
a Casei Centrale a Asigurărilor Sociale 
și-a început activitatea în Valea-Jiului

încă dela începutul sîipt 1 
mânu trecute a sosit în Va 
lca țiului o caravană sani
tară a Casei Centrale a A-'- 
guraii|or Sociale.

Caravana esle formala dm 
două mașini cu aparate ra- 
biologice mobil'- pentru de
pistarea cazurilor de tuber
culoza, un laborator Serolo- 
gir pentru depistarea cază
rilor de sifilis, o ambulanta 
dentară, înzestrată cu apa- 

plata tuturor pensiilor prin 
mandat poștal va începe de 
la 10 Iulie.

Apelul Comitetului Executiv CGM.
(Urmare dia pag. I a) 

dc producție, vor deveni du;manî 
și nuii înverșunați ai clasei munci
toare și a regimului nostru.

Fiecare salariat trebuc să știe că 
foștii exploatatori, prin slugile lor, 
vor căuta să folosească cele mai per
fide metode de . dezorganizare a 
producției, prin acte de sabotaj, prin 
înstrăinări de bunuri și de materii, 
prime, prin deteriorarea utilajului.

Comitetele dc întreprindere și de 
instituții și comitetele ritidicale, Ire- 
bue să păstreze un contact nemij
locit cu toți salariații intreprindprtlor 
naționalizate, veghind îndeaproape la 
securitatea întreprinderii ți la asi
gurarea continuării normale a muncii 
și producției.

Organele de conducere a'e sindi 
catelor trebue șă mobilizeze mun 
ciforii, tehnicienii și funcționarii în-

lui exploatării omului de că
tre om.

Acest act dc covârșitoare 
importanță pcntru desvo]ta- 
rea țarii noastre, ne îndeam 
nă să luptam cu și mai marc 
putere pentru întărirea vigi 
lentei de clasă față de toți 
acei cari ar încerca să înfrâ 
nezc mersul înainte al Re
publicii Populare.

Toata dragostea noastră 
se îndreaptă către Comitetul 
Centra) al Partidului Munci 
toresc Român. în frunte ca 
tov. Gir. Gheorghiu Dej. a- 
lături de care am suferit și 
dela care am învățat ce în
seamnă lupta împotriva daș 
'■nanului de clasă și mânuirea 
învățăturii piarxiste-leninistc 
pentru victoria cauzei clasei 
muncitoare și a intregei lu
mi progresiste.

Cu toți anii grci dc sufe
rință din trecut, lte simțim a- 
stăzi cu mai multă putere de 
muncă ca oricând și asigu
răm Partidul, avantgarda cla 
sei muncitoare, ca nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru a contribui la înfăptuirea 
programului măreț jal P. M- 
R-ului. 

î.itr moderne și toate ine
dit ainentele nc< e are,

( aravana șj-a mc(-put a< • 
tivitatea imediat după -><ei- 
rea ei in Vajta jiului.

Astfel, la I.onea, s(- ga e 
Ște in pljnă activitate secții 
de radiologie pentru defzi- 
slaiea tuberculozei, la Ani- 
noasa ambulanța dentară, 
ia' la Petrila cea pentru de 
pisla'ea sifilisului.

( aravana va rămân1' ni 
Vale* Jiului până la d‘‘V'- 
slarea tuturor cazurilor dm 
toate io<a)lt!ițilc din această 
regiune. Bolnavii descope 
riți. vor ii puși imedjat in 
tratament, Conform K u -tarea 
pe care o prezintă. Pe lângă 
caracterul d<^ depistare, a< s-.i 
stă caravana arc caracterul 
dc prevenire a bolilor.

treprinderflor 1 a ionali/aie la lupt! 
împotriva agen i'or ,i uneltelor foș
tilor exploatatori, demascâmlu i la 
timp și înlaturându i fala aniena- 
janicnte (lin jnlreprinderi.

Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii din întreprinderile naiiona'iza- 
te, trebue să fie conștienți că orica 
acțiune de sabotaj și orice împiedi
care a ae-thită'ii normale In țrrodil - 
ție, nu dăunează numai întreprinderi 
și economiei naționale, ci dăunează 
in cea mai mare măsura condițiilo* 
de viața materiala a'.e lor.

Dragoste și grijă fața 
de intredrinderi

Pentru aceasta, țoale organele da 
conducere ale sindi. ațelor noastie,. 
începând cu comitetele de între
prinderi ji instituții și t- rminând 
cu Uniunile noastre, trebue să cul
tive in rândurile membrilor organi
zați în sindicate, dragostea și grija 
față de întreprindere, față de ma
șini, fața de unitele ce le foloe-c 
Î11 munca ,>entru ridicarea produc
ției, pentru desvoltarea industriei 
noastre, pentru ridicarea nivelului 
de trai al tuturor celor ce munce-c 
dela orașe și sate.

Fiecare muncitor și muncitoare, 
fiecare tehnician și inginer, fiecare 
funcționar, și funcționară, trebue să 
fie un element acțjv în lupta pen
tru îndeplinirea măsurilor legate de 
acest njare act ic’.o'uționur. ,,națio» 
nalizarea părții celei mai impor 
fante a mijloacelor de producție’’.

Consiliile Sindi a;e Județene, ț rin 
președinții și >sc retarii lor, trebue 
să colaboreze strâns cu Comi-iite 
Județene de Naționalizare, |<ntru în
deplinirea cu su.-cei a lu uror măsu. 

rilor legate de Legea Naționa izării.

Plecarea echipelor 
U. S. A. S. Z. 
pe șantiere

In urma unei înțelegeri in 
tervenite intre USASZ și 
( omandamcntul Șantierelor 
din Comisia dc Redresare 
Economică primele; cchipede 
creatori vor porni în ziua de 
15 lu'be pe șantierele nat o- 
nale.

Aceste echipe comjtuse 
din pictori. Scriitori și compo 
zitori în grupe ile câte 1 5 oa 
meni vor trăi și vor munci^în 
mijlocul brigadierilor îm - 
părtășind împreună cu ace
știa efortu lși elanul lor .crea
tor.

to.de
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Congresul Partidului Muncitoresc Ungar

Programul noului partid 
al clasei muncitoare din Ungaria a fost elaborat în spiritul 

învățăturilor lui Marx, Engels, Lenin și Stalin 
Creiarea Frontului Independenței Naționale

Ca răspuns la notificarea Guvernului Provizoriu 
al Statului Israel

GUVERNUL 
Republicii Populare Române 

a recunoscut statul Israel și guvernul său

r

_ * 
I

BUPaPESIA, 14 (Radio). In> 
fat» Congresului Parfiduui Munci- 

’< Ungar, raportul asupra si
tuației politice a fost făcut de că
tre Matyas Rakosy, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ungar.

Raportul începe prin a arăta că 
producția qgiicola și inJustiia'ă a 
Ungariei va atinge în acest an ni
velul dinainte de război. In urma 
naționalizării 
întreprinderi, 
căile ferate 
tului. 86 la 
tal al muncitorilor, lucrează în indus
tria controlață de guvern și la căile

celor mai însemnate 
industria minerii și 

sunt în mâinile Sta- 
sutâ din numărul to

In următorii 3 ani vor 
fi electrificate

1794 Ferme de Stat în U. R. S. S.
'Moscova,' j (Radorj. — 

In conformitate cu ultimele 
deciziuni ale Ministerului 
Fermelor de Stat, 1794 Fer 
me de Stat vor fi electrifi 
cate în următorii 3 ani.

ferate. (
Trecând la problema uni i.aiii ce

lor <|ouă partide muncitorești, Ra- 
Icosy a declarat că programul comun 
prezentat Congresului spre exami
nare, a fost elaborat în spiritul în
vățăturilor lui Marș, Engels, Lenin 
și Stalin. Una din principalele sar
cini ce stau în ffjța Partidu'ui Mun
citoresc Ungar este creiarea unei or
ganizații de niasse, Frontul înde 
peiidenpi Națjonale care va înlo
cui colaborarea superficială dinfne 
partide. Acestui Front va trebui să 
i se alăture marile organizații sin
dicale, de fjmei șl de tineret. Prie-

Electrificarea se va face 
la toate muncile agricole ca 
re cer un timp mai lung ca 
la lucrările de: treer șj’vântii 
rătoare de grâu, irigație și a 
previzionale cu xrpă a cre
scătoriilor de vite.

nificare a muncii.
Vor trebui ajutați nouii di

rectori numiți din rândurile 
clasei muncitoare în fruntea 
intreprinderilor (jpaționaliza- 
te. Sfiala de început cu care 
ei pășesc în posturile lor va 
putea fi repede înlăturată 
prin înțelegerea și dragostea 
cu Care vor fi înconjurați in 
munca lor de massele largi 
salariate, prin întărirea dis
ciplinei în muncă.

Nu tiebua pierdută din ve
dere ascuțirea luptei de cla
să care are loc în actualele 
condițiuni. Exploatatorii nu 
renunță așa de ușor — cum 
am văzut jn piesa ,,Un bă
iat de viață’’ jucată în ju
dețul nostru la bunurile'§1 
pozițiile pierdute. Ei vor de
veni dușmani și mai înver
șunați ai clasei muncitoare 
și ai regimului nostru.

Cozile de topor vor trebui 
deasemenea supravegbiate în 
deaproape. Mai mult ca ori
când reacțiunea desmoșteni 
ta ya recurge la serviciilei 
lor.

Atențiune lă încercările de 
sabotaj. Daca până acum pa 
tronii se mai ,,gândeau” pâ
nă să treacă la sabotaj 
tj-ucă spefau să tragă 
fituri din fabricile care 
erau ale lor, azi ei nu 
întâlnesc aceste ,,piedici”.

Și însfârșit noua atitudine 
fața de muncă care a înce- 

pen 
t>ro- 
mai 
mai

tenie cu Uniunea Sovietică și cu 
țările democrației populare, sunt 
piatra de temelie a Partidului Mun
citoresc Ungar — a /cclarat mal de
parte Rakosy.

I

Ziarul sovietic Krasnaia Svezda 
despre situația din Palestina

UI 4»'

III

J'

Moscova. 14 .Rador), 
Jn legătură . u situația din 
Palestina. ziarul Krasnaia 
Svezda, scrie intre altele:

,,A trecut aproape o luna 
de când Palestina a fost in
vadată de țările arabe. Jude
când după știrile publicate 
in prezent guvernele acestor 
țări și-au pus ca sarcină di 
strugerea in scurt timp .1 
Statului Evreesc Israel, Cu 
toate acestea, speranțe' ■ 
cotropitorilor arabici ale pro 
tectorilor lor, într’o victorie 
rapidă și fructuoasă, au fost 
înșelate.

După ce redă situația de

put să prindă rădăcini ti’e- 
bue sa se generalizeze pen- 
trucă prin legea yiaționalizl- 
zărilor poporul a devenit stă 
pân al cclor mai importante 
mijloace de producție și lu
crează pentru el și nu pentru 
un pumn de exploatatori.

Să fim demni de mărețele 
zile pe care le trăim pentru 
a mcrge sub îndrumarea Par 
tidului Muncitorcsc JRoniâ.i 
din . victorie în victorie pe 
i'alen construirii socialismu
lui în țara noastră.

B. Someșfeleanu

Finlanda 
a recunoscut statul 

Israel
Helsinki. — Ziarele țuiun 

ța că Finlanda a recunoscu*: 
Vineri de facto statul Israel.

Guvernul englez 
refuză să recuno
ască Statul Israel

Londra. - Răspunzând Vi 
neri în Camera Comunelor u 
nui deputat laburist care a 
ridicat chestiunea (recunoaște 
rii Statului Jsracl, șubsecreta 
riatul de Stat al Afacerilor 
Streine, d. Mayhew a ară
tat că guvernul englez nu re 
cunoaște Statul Israel. 

pe diferitele fronturi de lu
pta. zi;1riil subliniază e.î ar
mistițiu) din Palestina a 
fost viol d din prima zi. D'J- 
pă cum a < .instalat comanda 
meniu! trupelor evteeșli 
scrie ziarul forțele arabe 
au continuat să atac.

Bulgaria a ratificat 
tratatul bulgaro-polon
SOFIA. I’rezidiumul M;| 

rei .Adunări Populate a Bui 
gaiiei a ratificat tratatul d • 
prictenie, colaborare și asi
stență între Bulgaria și po 
lonia, semnat J;i 2o Mai a. < ., 
la Varșovia.

Luni a început în Capitală 
procesul masacrelor dela lași

BGCL REȘTI, UdRadio). 
Azi dim. a început în fața 
Secției l-a Criminală» a Cui ii- 
de Apel din București, pi o 
< esul masacrelor dela lași. 
In fruntea lotului de incul 
păți se afla criminalul Slav 
îescu, fost general. l)upa ci 
tirea actului de acuzare, ca
re i uprinde 136 pagini, e-

Sumele primite 
de salariații 

care nu beneficiază 
de concediu, se impun 

la plata cotizațiilor
PrinU'o hotărire a Conă 

liului de .Administrație nl Ca
sei Centrale a Asiguraril.1- 
Sociale, se consideră că și 
sumele care reprezintă dre
ptul dc . oncediu în bani, în 
Cazul când salariatul nu și-a 
făcut concediul,intră în sfera 
noțiunei de salariu și ca a- 
tare ele trebuesc impuse la 
Asigurările Sociale.
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Adunarca a ratificat ; •- 
s<-nieiica acordul țzolonu- 1! 
g ir privitor la colabor ■ n 
economică și schimbul 
mărfuri încheiat la 30 M<. 
a. < .

dința de dimineața a 
ridicată urmând sa Fie 
luată după amiază.

Importante cantități 
de fontă, oțel și 

zaghele sosite din 
U. R. S. S.

Bl CEREȘTI, 14 Agi 
preș). In ziua de ii Iunie a. 
1 .. au intrat in țara^jrin pun 
tul vamal Galați. 2So tom 
fontă oțel și 407 toni zagh- 
le importate din I . R S 
în cadrul acordului actual 
mente în vigoare.. l

In ziua de 25 Iunie 
va începe 

recensământul sanitar
B CC CREȘTI, J 4* Ag 

preș* 1. In ziua de 2ț Iunie 
a. c., va începe in jnireat® 
țară recensământul sanitar.

mâna burgheziei aceste po
sibilități de restaurare pen
tru a se putea trece la o 
economie planificată pe ca
re cea mai mare parte a 
poporului o așteaptă, din par
tea guvernului și însfârș t 
pentru ca munca acestui po 
por de harnici truditori sa 
nu îmbogățească o clică de 
jefuitori învățați să trăiască 
pe spinarea poporului s’a tre 
cut la punerea în viață a na
ționalizărilor,act Xevoluționar 
care așa cum spune tov. C.l. 
Gheorghiu Dej, constitue o 
schimbarea structurala în de 
meniul economiei' noastre na 
ționale.

Nu în viața fiecărei ge
nerații au loc asemenea 
schimbări de structură ca 
Cea desăvârșită prin reforma 
agrară în anul 1945, și cea 
din 11 Iunie a. c., prin trece
rea în mâinile Statului ca 
bun comun al poporului a 
celei mai importante părți 
din mijloacele de producție.

Deaceea și sarcinile care 
stau în fața clasei jnunc:- 
toare din țara noastră având 
azi în frunte un singur deta
șament de avantgardă Par
tidul Muncitoresc Român 
sunt mari și multiplej

In primul rând va trebui 
asigurata o folosire raționala 
ă mijloacelor de producție o 
temeinică organizare și pla-

Recensământul care e*t- 
organizat de Ministerul Sa 
natății, urmează >ă stabileai 
ca numărul exact al celor 
ce. funcționează în câmpul 
muncii sanitare precum și 
al instituțiilor caic deser- esc - 
acest scop.
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