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nuoEiiDîi^s telEiiîlă Sid 
a obținut victorii mărețe în câmpul muncii

Muncitorimea minieră din Val-a Jiului, prin munca ei uriașă tlă 
tării tot mai mult cărbune, contribuind ustlcl la propășirea economici națio
nale.

Efortul ei însă nu ^’ar bucura de rezultatele dorite dacă muncitori 
nu s’ar încadra 4 u acelaș entuziasm 

comun al întregei clare muncitoare,

a obținut un frumos succes prin 
reducerea timpului dc staționare î:> 
stații, înregistrând astfel pe lângă 
un transport mai rapid, și o eco
nomie de -10 la suia la combustibil 
și la uleiuri.

Ceferiștii din Petroșeni au obli 
put o victorie unică în țara, prin 
expedierea din stație a celui mai 
mare număr de trenuri frânate au
tomat. Aici, muncitorii dela revi
zia- de vagoane aduc un aixrrt |>re- 
țios. Tuburile de aer, fiind puține, 
ele sunt demontate dela 
rare sose-e ,,i mc-nfate la 
care urmează să plece, 
se astfel, cu toată marea
tuburi de aer. să se frâneze au
tomat, toate trenurile. |

In loc de 18 frânări, câ\i înso
țeau trenurile înfrânate cu mâna, as
tăzi, trenurile sunt însoții? numai 
de 2 frânări.

mea ceferistă din această regiune 
și devotament in muncă, în efortul

Muncitorimea tuturor serei iilor 
C.F.R. din Petroșeni, a avut de 
întâmpinat multe greutăți. Aici, lip
sa de personal este mai accentuata 
ea oriunde iar în trecut, întârzierile 
de trenuri erau foarte frecvente 
Con-jienți de însemnătatea ajungerii 
din timp la destinație, a cărbunelui, 
ccfeiișlii din Petroșeni n’au mai 
pLtut lăsa trenurile sa întârzie. In 
frunte cu conducătorii org. de Partid 
și ai Sindicatului, ei au efectuat 
posturi voluntare ca frânări, șefi 
de tren, etc. conducând un mare nu
măr de trenuri dela Petroșeni la Si 
meria și înapoi

Acum, pleacă zilnic din Petroșeni 
<00 vagoane încărcate cu cărbuni, iar 
în acelaș timp 300 de vagoane goata 
pentru încărcare sunt îndrumate spre 
Valea Jiului

O victoria unică in tară
Personalul de tren și locomotivă,

începând din 18 Iunie a c,

Timbrele de facturi și borderourile 
fiscale vechi vor fi preschimbate

BUCUREȘTI. 15 Ager- 
pers). Ministerul Finanțelor 
a dat o decizie, prm care de 
bitanții C AM precum și cei 
care posedă autorizații spe 
ciule pentru vânzarea dc tim 
bre, sunt obligați sâ depună.

Timbrele de facturi, borde 
rotiri fiscale pe care le-ar 
/ai avea asupra lor.

Timbrele respective vor fi 
/depuse până la 18 Iunie a. 

c., inclusiv spre preschimba 
re depozitelor CAM dc 
unde le-au cumpărat in 
plicuri deschise, însoțite dc- 
cereri în care timbrele de
puse să fie specificate cantî 
ta tiv și pe valon.

Depunătorului nu-i Se vor 
elibera alte timbre în schimb 
decât după ce timbrele de
puse vor fi examinate de că
tre contisiunea pentru pre
schimbare de pe lângă fa
brica de timbre.

Debitanții CAM, și cei cari 
j posedă autorizații dc vânzări 

dc timbre care vor vinde și 
după data de 18 Iunie ace., 
tambre de facturi bordero

.trenurile 
trenurile 

reușindu- 
lipsă de

uri, pe lângă retragerea -.-j 
torizației de a mai vinde tim 
bre tor fi sancționați cu 
amendă.
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O pagină 
pentru 

tineret

Noui mari depășiri 
de norme în Valea Jiului

Ll l’E.AI Prin telefon).
Lucrând într un abataj ca 

merii in stratul 5 sectorul 
3 mina Lupeni, minerii 
MobantJ Florian și Bodea 
Aurel, au realizat o depă
șire dc normă de 1.162 o,c

Dcasemenea, minerii VI1- 
dtilescu Zahariași Iico Mih.ii

Șl alte victorii
Arcaș muncii sc desfășoară și Ia 

atei erele de /onă ‘'■'umărul repara
țiilor periodice la vagoane a spo 
rit simțitor.(JCiu toate că aici nu se 
repară locomotive, muncitorii aces
tor ateliere au efectuat o marc re
parație unei locomo iic pe care au 
repus-o in circula Pentru alte 
lucrări sau reparații muncitorii de 
aici au .efectuat un mare număr de 
orc voluntare de muncă.

1. BRANEA
(Continuare In pag. lil a)

Vizita tov. Ana Pauker a tov. 
Gh Vasiliwi și tov. Miron Constantinescu 
la câteva întreprinderi naționalizate 

clin I*loe«ti
Holului au vizitat întreprin
derile Astra-Română. Po 
mâno Americană și fabrica 
Dorobanțul din Ploești. toa
te întreprinderi1 naționaliza 
te, fiind primiți cu entuziasm 
de muncitorimea din aceste 
fabrici.

Oaspeții aii stat de vorbă 
cu muncitorii explicându-le 
importanța actului revoluțio 
nar înfăptuit de clasa munci 
toare din inițiativa avantgar 
dei ei Partidul Muncitoresc 
Român.

BUCUREȘTI, (Ș (Ager- 
ptcS). Tov. Ana Pauker. sc 
cretar ăl Partidului Muncito
resc Român și Ministru al 
Afacerilor Externe to . 
C>h. VaSilichi membru in Bi
roul Politic al .Comitetului 
Central al Partidului Muncite 
iese Român și Ministru al 
Învățământului Pablinși tov 
Miron Constantinescu,nicin - 
bru în Biroul Politic al Co
mitetului Central al Partid r 
lui Muncitoresc Ro nân și 
Ministru al Minelor și Pe-

Pentru a veni în ajutorul pensionarilor, văduvelor și orfanilor

Ministeru Muncii si Prevederi of Sociale 
a înființat in Valea Jiului 
o serie de cantine obștești

Pentru a veni in ajutorul 
pensionarilor, văduvelor și 
orfanilor precum și a ace

în ziua de 13 Iunie a. c., lu
crând într’un -(bataj in stra 
tul 13 înclinat sectorul I B.

. mina Lupeni. au realizat o 
-depășire dc normă de 1.050 
la sută.

Ambelor echipe, la cși - 
tea din mină, li sau făcut 
manifestații entuziaste.

Născut din conștința revoluționară de 
clasă a muncitorimii actul naționalizăm 
rii a dus la rându-i la creșterea con
științei revoluționare și a spiritului de 

luptă a muncitorimii 
scrie Scânteia de azi

p.( < 1 ki.și 1, 15
t-sj. in articolul de fond iu 

titulat ,,(.reștc conștiința <h 
cla'-.i < iești' spiritul d<’ r;i 
punderc al muncitorimii ' uu 
blii al in numărul ,au d1 a. 
stază ziarul «Scânteia vorbind 
despre actul naționaliza ■ ii 
scrie, următoarele:

?>,incul din conștiința re- 
voluționară de clasă a munci 
torimii, actul mațiionalizârii .1 
dus la rându-i la creșterea 
conștiinței revoluționare și 
a spiritului de lupta al mun 
citorimii .

In cele 4 zile scurse dela 
votul Mărci Adunări Nați > 
nale, Ceas cu ceas, a cres
cut și s’a copt în inimile ro 
bilor de odinioară, bucuria 
că deacum înainte stăpâni 
în casa lor, muncesc țx-ntru 
înșiși și pentim ai lor.

.Această bucurie nemărgi 
nită se împletește cu simță
mântul de mândrie și încre
dere ce-1 dă faptul că acea
stă schimbare adâncă în via 

lora care până acum din. di
ferite cauze nu au posibilita
tea să se hrănească în bune 
conciițiuni. Ministerul Mun 
cii Și al Prevederilor Socia
le, a înființai in Valea țiului 
o set ie de cantine obștești la 
care se servești* masa gra 
tuit persoanelot din catego
riile de mai sus.

I

O cantină model
Cantina obștească din I’e 

froșeni, este instalată într'un 
local spațios de o curățenie 
exemplară, frumos împodo
bit cu portretele conducăto
rilor clasei muncitoire. Mc 
sole frumos aranjate, acopa-

!l ci' 1. III ' . Iț ■
U'.i U.UJIK 11 i> :i . e-

efiiJ) <;i a< rui 1 ■ ■ •
al naționalizări: j»rm 

im|l<-j' <• d<- pro 
fost la r.indu-i ,n 
zeci și <|<- am 

soluționară ■ 1 îvrl 
ale clasei mu 1

bndușă de Partidul

Ui*

ța ta,H
Cnili 
zoi <im 
luțio-.l.l; 
< Ipa ii liji 
dlKJ.K- a 
marca a
dc luptă ■ 
Ic ăingi oa* 
cito-ir».- <. 
ei.

iar in < ontjnuarc -ii
■ < i ic.

Astăzi a ■ anal și .-.•■a -ui <: - 
propria lorilor -,.i fie ,-xpro 
priați in fojo-ul po|x>mlui 
muncitor Și c-asa do.: t;,‘, 
muncitoare e nu numai mândra 
ca a rc'ilizai acc-st ,<-t mă 
roț, dar și imtt tot mai'mult 
uri.iîn -ia pundt-re c-e-t o-." 
ne din-aceasta.

Amintind c i conștienta de 
forța ei și d<- răspunderea • 
storică ce 1 11 r ine.ciAsa m 
citoare și a luat . -upr.i-și <a 
sarcina în alianță cu țărăni
mea muncitoare și intchxrua 
litatea înaintată, nu susține 
rea unei simple îmbunutu- 
țiri mai miri sau mai marj a 
nivelului de trai a) poporu 
lui muncitor ci măreața mi
siune a schimbării din mim 
hi a .sojrtr) poțfnmJm 
stru.

Ziarul Scânteia arată 
departe că luând azi 
mână ei pârghia vie.ții 

no

măi 
în 

r - O- 
nomice clasa muncitoan î<i 
propune ca în decursul unei 
întregi perioade d<- muncă 
și de luptă de clasă îndârjită 
să muncească, să smulgă -,i- 
dacinile vechei orânduiri ba 
zate pe exploatare, batjo< o 
rjreă și jefuirea poporului 
muncitor sa pornească râs 
boi împotriva înapoierii eco
nomice, a sărăciei, a întune
ricului, a neștiinței și s.i Iii 
deasca" o țară puternică, 
mândră, bogată.

rite cu .fețe albe, florile puse 
în vase, dau cantinei un as
pect sărbătoresc.

Bucătăria, este deaseme 
nea întreținut.1 curat. După 
întrebuințare vasele și tacâ
murile. sunt spălate și fierte.

I.a ora 12 începe servitul 
mesei. Pensionari, văduve . 
copii o’fani. bătrâni și bă
trâne, așezați la mesele cu
rate, primesc o masă substan 
țială și bine gătită. La L 
stă cantină iau masa regulat 
și orfani care sunt încă ,ni 
cuți, numai de. câțiva ani. To 
varășcle Cilic Viorica și p,uI

I B.

(Continuare In pag. III tj
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Jon £upem 

au câștigat ‘Drapelul 
^reducției <l»*i Valea 7;u|u;

Legea pentru naționalizarea 
t W j<<opr»iiidLeriloi*

l'.ll|>i iu 'l'rill lelcloii (lela 
( <n\ .^poiiileiitul nostru 1. 1).
(i...

In urina rezultatelor pS'ți- 
nulv in munca pe luna Mai 
a. . . minerii din Lupeni au 
câștigat Orapelul 1‘rodiu 
lici din Valea jiului, care ,t 
f<>--l deținui în luna trecuta 

~t de minerii din l.oiiea
lumânarea Drapelului mi 

nerilm din Lupeni, de către 
'fnin: rii din L<>ne;t, a avut loc 
r)u:i inica i t lume a. <■_, în 

J ' <;ad> unui grandios mee-
> ting la eur< a participat un 

nijn utimâi de mineri, pro 
■, um -.i ri prezetil.mtii județe, 
nei ț’.M.K Valea |iului, 
ai t 'onsiiiului Sindical Local 
Valea jiului, ai org. de Par
tid .si Sindicatului din locali
tate-

Ministerul Muncii
și al Prevederilor Sociale a înființat în 
Valea-Jiului o serie de cantine obștești

(Urmare din pag. l-a)

bui ...n Marioara^îi aȘeazâ pe 
■toți ia o uu.să, și cu^dragoste 
de mamă, îi ajută sa mănân
ce.

Două și trei feluri da 
mâncări la masă

Dc cinci ori pe săptămână 
se servesc câte două 
feluri i:ir de două ori pe să 
ptamânâ se servesc câte trei 
feluri.

Acc;mta acțiune^menită să 
ajut,- pe cei ce și-au închinat 
toata viața muncii, nu a pu
tut ii privita cu ochi bum. 
de ace care nu se mai pot 
lăfăi in jaf și exploatare. Slu 
■o-ile ior, au lansat storul că O 
acei ce iau masa la acest,? 
cantine im vor mai primi 
pensii.

P',pitele au uovedit însă 
contrariul și zilnic alți cetă

Muncitorimea ceferista 
din Valea-Jiului a obținut victorii 
mărețe în câmpul muncii

(Urmare din pag. l-a)
/ Muncitorii depoului de locomo- 

' tive, in întrecere in producție cu dP- 
S poul de locomotive Simeria, au de- 

rx. pășit programul de muncă cu 160 
la sută, pe când cei dela Simeria 
l’au depășit numai cu 80 la sută.

Tot prin muncă voluntară, ei con 
ștruesc voluntar un elevator electric 
pentru alimentarea locomotivelor cu 
cărbuni, care va fi gata la 1 Nov. 
a. c. Acest elevator, va aduce ad
ministrației C.F.R. o economie lu
nară de 200.000 lei.

Nici muncitorii dela întreținerea 
nu s’au lăsat mai prejos. Ei așează 
14-15 traverse pe zi în loc de 
7 - 8 câte erau așezate înainte.

Ceferiștii din Petroșeni se 
4 pregătesc pentru deschide

rea liniei Bumbești Livezenl
In toate serviciile C F R. din Pe

troșeni, sa fac mari pregătiri în 
vederea deschiderii liniei Bumbești- 
Livezeni, pentru ca atunci când a-

Jn Cadrul acestui mee.ting', 
nimerii din Lupeni < na în 
cursul lunci Mai an obținut 
cele mai bune rezultat'- în 
munca, Și- Iu luat angajamen 
tul de a munci mai intens si 
mai bine, pentru a se me-i- 
ține și de.tcum înainte în 
fruntea clasamentului, de a 
da cât mai mult < ubtine ța 
rii.

(’u pecastâ ocazie .s’au tri 
mis telegrame tov. MlTOit 
Constaminescu, Ministrul .Mi 
nelor și al Petrolului, precum 
și Iov. Suilfcr Viliain, depu
tat și președinte al Uniu
nii Mimere, fin c;irc și-au luat 
angajamentul de a fi în pri
mele rânduri ale P^iptc-i num • 
citorimii pentru ridicarea și 
propășirea Republicii noa - 
stre Populate- 

țeni din Categoriile îndreptă.- 
țite, soljcită să îa masa la a- 
ceste cantine.

Cantinele funcționează și în 
celelalte centre

Astfel de cantine au pai 
fost înființate la Lupeni, un 
de mănâncă ijo, la Vulcan 
2co la Lonea 150 persoane, 
în acelaș conditiuni ca și Ia 
cantina din Petroșeni și vor 
fi inițiate în toate centrele 
unde există un oarecare nu

măr de pensionari, văduve 
și orfani.

Acțiunea lăudabilă a Mi
nisterul Muncii și Prevede
rilor So iale, pentru înfiin
țarea acestor cantine, adau
gă încă o verigă la lanțu^rea 
lizărilor. regimului' nostru de 
democrație populară în lu
pta sa pentru ridicarea ni
velului de viață al maselor 
largi populare.

I. B.

ceasta va fi gata, ei să poată face 
față cu succes nțarelui trafic ce se" 
va desfășura pe această linie.

încasările dela casa de bilete și 
mărfuri au crescut și ele în luna 
Mai cu 50 la sută față de luna 
trecută, încasându-se 12.O0P.0OO lei, 
în loc de 8.000.000 lei cât este 
media încasărilor din lunile prece 
dente .

Lipsurile dela serviciu, cât și fur
turile au fost reduse la minimum!

Munca ceferiștilor din Petroșeni, 
precum și rezultatele lor în muncă 
dovedesc elanul cu care s’au înca
drat în efortul gpneral al munci
torimii pentru redresarea economiei 
noastre naționale, iar azi cândjvopo- 
rul muncitor lucrează pentru el și 
nu pentru un pumn de exploatatori, 
elanul lor devine și mai mare ho- 
tărîți să înfăptuiască cât mai grab
nic societatea pe care am visat-o 
cu toții societatea socialistă.

I. BRANEA

(Urmare din numărul trecut)

La întrej rinderile înființate prin 
tr’o convențiune speciala de către 
un Stat străin <11 Slutul român se 
naționalizează tot <e nu aparține 
celor două state.

Listele anexe fa parte i ite- ranlă 
din prezenta lege.

O întreprindere se ron.ideră in
trând în prevederile legii de față 
dacă condițiiinile stabilite prin rii 
teriile indicate pentru fie are ca
tegorie au existat într’un moment 
oarecare Î11 decursul perioadei cu
prinse între 1 Ianuarie 1938 și date 
publicării prezentei legi.

întreprinderile prevăzute Î11 lis
tele anexă se consideră naționali
zate, chiar clacă denumirea sau a 
dresa lor sunt indl ate Î11 aceste 
liste parțial sau inexat; deaseme 
nea dacă șl-au schimbat denumirea 
ori adresa.

Deasemenea, întreprindeii'e se 
consideră naționalizate dacă sunt 
indicate cu numele persoanei fizice 
sau juridice care le-a deținut sub 
orice titlu (arendă etc.).

Pe data publicării prezentei legi 
trec în proprietatea Statului ca 
bunuri comune ale poporului ad
ministrate prin Ministerul de Fi
nanțe, libere de orice sarcini, ac
țiunile și părțile sociale aje socie
tăților și asociațiunilor care intră 
în prevederile acestui articol.

Bunurile naționalizate prin efec
tul prezentei legi vor fi adminis
trate de Ministerele jn al căror do
meniu de preocupare întră ohiec 
tul întreprinderilor naționalizate. I

Brutăriile, abatoarele, morile,, 
presele mecanice de ulei, care se 
încadrează Î11 criteriile legii de fa
ță, art. 1), vor fi preluate și admi
nistrate de organele primăriilor 
locale, cu excepția acelora ja care 
s’au numit sau se vor numi direc
tori de către Ministerele de resort.

In termen de zece zile de a apa
riția prezentei legi, primăriile 
vor comunica Consiliului de Miniș
tri, prin Comisiunea Județeană de 
Naționalizare respectivă precum 
și Ministerului de Interne lista a- 
cesfor unități industriale pentru a 
se da -decizia dc t>ecerea lor în ad
ministrația primăriilor.

Consiliile de Administrație ale 
întreprinderilor naționalizate se di
zolvă pe data publicării ledi de 
față.

ART. 2. — Odată cu întreprin
derile principale se naționalizează 
toate întreprinderile anexe.

Se naționalizează deasemenea in
stalațiile care servesc în mod perma
nent activității unei întreprinderi na
ționalizate; chiar dacă aceste insta- 
lațiuni apa-țin a tui | roprietar decât 
acel al întreprinderii națioua'izate.,

Art. 3. — Societățile de o i.e 
fel care posedă mai multe unități, 
se naționalizează în întregime dacă 
vre’una din unități se încadrează 
în prevederile legii de față

Art. 4. — începând dela data pu 
blicării prezentei legi, nici o în
treprindere nu va putea înstr.iîna, 
nici în total și nici în parte, și 
nici muta utilajul său insta'aliițe salej 
decât cu autorizarea prealabilă a Mi
nisterului de resort, chiar dacă nu 
se încadrează în prevederile pre
zentei legi. I

înstrăinările făcute fără respecta
rea dispozițiunilor de mai sus sunr 
nule de drept, nulitatea fiind de 
ordine publică și putând fi invo
cată de oricine.

Proprietarii sau reprezentanții le
gali ori împuterniciții acestora, ai 
întreprinderilor în construcție sau a 
acelora care, din orice motiv, nu au 
fost puse în funcțiune, precum și 
a acelora care și-au încetat sau în
trerupt activitatea, sunt obligați ca 
în termen de 15 zile dela publi
carea legii de față, să înainteze 
Dircțiunii Generale a Controlului E- 
conomic, iar în provincie Serviciilor 
Județene de Control Economic, o 
declarație întocmită conform formu
larului epstituind anexa Nr.vX-XIX 
din prezenta lege.

Art. 5. — Nu intră în prevede
rile legii <Je față și nu se națio

nalizează întreprinderile sau par
tea din capitalul acestora, râie se 
găsesc în proprietatea unui Stal fă
când parte din Națiunile Un.tu 
țeare a dobândit aceste bunuri ca ur- 
Imare a executării Iratatu.ui de Pa 
ce, sau prin achitarea unor obliga 
țiuni de despăgubiri izvorând din 
starea de războiu. '

Capitolul li.

Efectele naționpiizării
Art. 6. — Prin efectul naționa

lizării, întreprinderile trec în pio- 
priefafea Stalului cu fondul de co
merț si cu toate obligațiunile con
tractante în vederea exploatării lor; 
întreprinderile sub formă de socie 
late sau aso.iațiuni își pă treza pa
trimoniul, așa precum el va reieși 
din bilanțul încheiat în vederea pre
dări către noua conducere desemnată 
de Stat în urma naționalizării; în 
activul și pasivul întreprinderi or de 
orice fel, naționalizate, intrând:

a) LA ACTIV toate bunurile i- 
mobile i mobile, corporale și in- 
corporale, precum: terenuri, vlă-iiri, 
instalațiuni, drepturi-palenle, li ențe, 
contracte, autorizații, măr i „e fa 
brică, hârtii de valoare, cambii, 
cărți de depuneri, numerar, sume da
torate întreprinderii, asesorii, ma
terii prime, mărfuri semi-labrirate 
sau finite și alte a emenea.

b) LA PASIV totalitalea obli 
gațnmilor întreprinderii.

Prin efectul prezentei legi în
treprinderile naționalizate se ub-ti- 
tue în toate drepturile si obligațiu
nii vechilor întreprinderi.

Art. 7. — Noua c>mduccre a în
treprinderii naționalizate ,va pu
tea cere, în termen dc șase luni 
de zile dela publicarea ..prezentei 
legi, să declare nule obligațiunile 
sau transacțiunile încheiate fie în
treprinderea respectivă înainte de 
naționalizare, care au fost încheiate 
cu scopul vădit de a păgubi între
prinderea, în folosul personal al 
contractantului sau al unei persoane 
fizice sau juridice străine.

Pentru judecarea acestor cer ii 
va fi instituită pe lângă Curți câte 
o comisie compusă din trei inagis- 
trați numiți de Ministerul de Jus 
tiție Comisiunea va jude.a la pri
mul termen, pe bază de memorii 
scrise depuse dle părțile interesa
te cu 15 zile înainte de termenul 
de judecată.

Deriziunea Comisitmii nu este 
supusă nici unei căi de atac ordi
nară sau extraordinară.

Capitolul III.

Procedura naționalizării
Art. 8. — La intrarea șn vigoare 

a prezentei legi, Ministerele de re
sort vor lua în primire conducerea 
întreprinderilor naționalizate p ■ ba
za unor sîtuatiuni sumare, dela pro
prietarii sau reprezentanții ori îm
puternicirii acestora. ț

Nouii dire.tori vor exercita toalo 
atribuțiunile vechilor organe dc con
ducere.

In caz de lipsă a proprietarilor 
reprezentanților sau împuterni iților, 
lor, întreprinderea va fi preluată în 
prezența autorităților polițienești, în 
comunele urbane, sau a autorități
lor comunale în comunele rurale.

Art. 9. — Până în momentul 
preluării întreprinderilor de către 
noua conducere, conform inventarului 
și bilanțului pe care întreprinderile 
sunt obligate să le încheie în’ acest 
scop, vechea conducere stă la dis
poziția celei noui pentru orice lă
muriri, fiind responsabilă pentru 
Unsurile constatate, afară de .lipsu
rile și pagubele provenite din ac
tele de administrație ale nouei con
duceri. (

Ari. 10. — La predarea întreprin
derii se va încheia un proces ver
bal, în triplu exemplar, Ia care se 
vor alătura copii de pe inventar 
și bilanț. Un exemplar al proce
sului verbal se va înmâna velitu
lui proprietar, un altul se va păstra 
de întreprindere, iar ultimul se va 
înainta Ministerului de reserot.

Capitolul IV,

Despăgubiri
Art. 11. — Statul va acorda des

păgubiri proprietarilor și avțicoa 
rilor Întreprinderilor naționalizat .

In acest scop se iu-tltue „Fon
dul Industriei Naționalizate” pei- 
scana juridica de drept public, au
tonomă, cu sediul în Buure tl.

Pentru sumele datorate, Fondul 
Industriei Naționalizate va emite o- 
bligațiuni, qăc- pare le va ia cum
păra din beneficiul net al întreprin
derii naționalizate.

Art. 12. — Organizarea și mo
dul dc funcționare al Fondului In
dustriei Naționalizate se v.a -tăblii 
printr’o deriziune a Consiliului de 
Miniștri.

Gestiunea Fondului Industriei Na
ționalizate este «u/.usă controlului 
Ministerului de Finanțe.

Art. 13. — Despăgubirile cuve 
nife proprietarilor se or stabili de 
Comisiuni funcționând pe lm_â 
Curți, lorniate din trei magistrațl 
numiți de Ministerul Justiției.

Împotriva Jc. iriunilor acestor Co
misiuni nu există ni i o cale de 
atac,

Lrt 14, — Dji drepturile de des
păgubire se v or scadea datoriile in- 
treprindeiilor ncțre.ăzute în pasi
vul acestora, precum i a.ele îzvo- 
rând din evaziunile lisrae >au alte 
operațiuni contrare led., va 1 ; ier- 

■ derile ș/rovenite din reaua admi
nistrație a acestor .ntreprinderi, ina- 
inte de na^ona'izare..

Ari.. 15. — Nu se a.ordă despă
gubiri. . :

a Jacelora care fiind in servi
ciul Statului, județelor sau comune
lor, s’au îmbogățit în timpul cât 
erau în servi iu, prin fapte ilicite, 
constatate judecător*" te.

b) acelora care au plecat din 
țară în rpod clandestin, ori frau
dulos, precum -i acelora care au 
se întorc în țară după expiranea 
termenului de valabilitate a actelor 
de călătorie eliberate de autorită
țile române, j

Capitolul V. 
înființări de noui între
prinderi și concesiuni

Art. 16. — In ramurile în care 
întreprinderile au fost naționalizate, 
dreputul de a crea întreprinderi noid 
aparține Statului..

Art. 17. — Prin țxcepție Statul 
va putea acorda concesiuni pentru în
ființarea de noui întreprinderi per
soanelor fizice sau juridice, prin 
Jurnal, al Consiliului de Miniștri, 
la propunerea Ministerului de resort

(Va urma)

I

De vorbă 
cu corespondenții

IGNA RADU, V. STANCIU, C. 
țCARICA. — Bumbești-Livezeni —■ 

jNe bucură faptul că doriți să deve- 
niți corespondenți ai ziarului nos
tru, cu atât mai mult cu cât aveți 
mari posibilități de exprimare si un 
punct just de vedere. Materialul 
trimis nu goate fi însă publicați 
tratând probleme învechite deja. Aș
teptăm să ne trimile i corespondența 
în care să se trateze probleme mai 
actuale, în care să se oglindească 
viața dc pe șantier, metode noi 
introduse în muncă, spre a servi 
drept îndemn și îndrumare pentru 
cei ce muncesc pe șantierele locale.

AXENTE VASIU Brad — Ti- 
mite-ne și d-ta corespondențe in 
care să arăți noile acțiuni în do
meniul reconstrucției. £

N. SBUCHEA Ha eg - Arii olul 
în care tratezi prob c na șt.i fe tiaK 
nu poate fi publi at ne fiind loca
lizat. Trimiteți-ne probleme care să 
fie legate de județ cum ne-ai mai 
trimis până acum. Așteptăm stt ne 
scrii mai des.

ANDRAȘESCU M., și H. AVRAM 
— Bumbești-Livezeni — Publicări^ 
materialul trimis în pagina tinere
tului. Mai așteptăm și alte știri, (
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Peste 500,000 cetățeni au participat la

URIAȘUL MEETING
Muncitoresc Ungar din Budapesta

Guvernul monarho-fascist 
caută să evite o discuție în parLmerv 

asupra situației militare din Greciaal Partidului
BUDAPESTA, 15 »Ra

avut loc la Budapesta ori 
mul meeling al Partidului 
Muncitoresc Ungar, Oa .are 
au participat peste 500.000 
persoane. La acest nieeting 
a vorbit Jaques I)u< los sec 
retarul Partidului Comunist 
Francez, care a adus salutul

Profesorii universitari 
din Peking se solidarizează cu mișca
rea studențească împbtriva politicii americane 

ne.Peking, 15 (Rador). — IJn 
număr de 37 profesori ai u- 
niversității din Peking au tri
mis ambasadorului St. U - 
nite o scrisoare de protest 
împotriva declarațiilor sale 
din 4 Iunie.

La această’ dată ambasado 
rul american a declarat că 
dacă mișcarea studențească 
împotriva politicii america
ne în Japonia va continua, 
ea va amenința să compro
mită relațiile chino-america 

Referendumul pentru unitatea 
Germaniei a fost încheiat

frățesc al poporului francez, 
Secretarul partidului socia
list polonez a salutat dease 
meni participanții în nume
le partidului său. Arpad Sza 
kasics a salutat unitatea cla 
sei muncitoare din 1 ugaria 
iar Mutius Rakosy a făcut 
un istoric al mișcării munci
torești din Ungaria, sublini

Scrisoarea profesorilor u- 
niversității din Peking caii 
fică drept insultătoare decla 
rația aml>asadorului ameri
can,

j Știri scurte |
New-York, 15 (Rador). — 

Cuntea Supremă din Okoha 
ina a refuzat să înscrie noul

ind su< cescle dobândite în | 
ultimul timp. |

ANTON ZAPOTOSKY 
însărcinat cu formarea noului guvern Cehoslovac

PR.\GA, 15 l/>adîo)Kle - 
meni Gottwald, președint 
Ic Republicii Cehoslovace, a 
primit (ri demisia guvvrnj 
lui. Cu constituirea noului

Turburări la Tripolis
’l ripolis, ijfRador). In 

orașul Tripolis, unde în mo 
montul de față se găsesc tru 
pe britanic, au izbucnit tur 
burări. Grupe de arabi au 
atacat cartierele evreești. l’â 
tă Duminecă seara se înre- 

partifl progresist care sui ine 
candidatura lui Henry Wa- 
llace Ia președinția Statelor 
Unite.

«

Tel-Aviv, 15 .Radio). Po 
stul de radio Vocea lui is
rael anunță că de două ori 
armistițiul a fost violat Luni 
de către arabi. 

iciriul a făcut tot |H>-,ibihil 
pentru a evita o dncuție în 

guvernul a fost însai.inat 
Anton Zapotoky, vicepreșe
dinte în fostul guvern reho- 
sloVa>.

gistreaz,i numeroși nrorți și 
răniți în rândul coreilor.

Partidul Muncitoresc Ungar,
a fost creiat oficial

Budapesta, 15 .Radio;. Pri 
mul Congres al Partidului 
Muncitoresc Ungar a apro
bat unificarea oficială, a parti 
delor Comunist și Sociial De 
mocrat Lngar, a aprobat 
programul noului partid și 
a adoptat Statutul. Congrc 
su Ide unificare a stabilit că 
în programul său, în poli i 
ca și structura sa organizate 
iacă, noul partid va fii ca 
lăuzit de învățăturile lui

AT1.NA. 15 Rador G |;.| 1 l. •! 1 ,Cl 11 1 -llpra
din < h e< ia llm.'-i - .1
j,oi a < ,■rut d< • .1 it.1 !• o. a
1. u niterp- l.tn < u privin la 
->tarea ,ei uritaiil d 111 . i
te regiuni ale țarii pun-tiM 
< a loiicle arm ib- ,unt in 
tu.tții la < aia- guvernu| 1; 1 
va putea 1 1 „spunda.

In ședința de <|irp .1::-.
za din 12 fur e, depu* 1
Pap.igbiorghiu a aiătat j
declarația radiodifuzata a ■ 
mandamc’iitujui jandarmilor 
din Rumelia că partizanii :• 

I ii fesl nimiciți in a. , a .tă r< 
giime. nu < orvspnde a<l< ■ 
rului .111 a asigurat parlarm , 
tul că nici o localitate 
fost curățita d< partizani.

M-rx, E'.tgo’s, Lenin si St 1 
lin. '

Congresul a liotărit în u:iă 
ninjitatt ■ a zi arul Szabad 
Nep să devină organul ■ 
trai d<- pti-s.i al Partidului 
iar ziarul Nepszava. să 
vină organ central de pi 1 
al sindicatelor.

A fost ales apoi Comitelui 
Central al Partidului care n'i 
înără 66 membrii și i2 sup- 
leanți. După alegerca Corn; 
tetului Executiv,Congresul a 
fost închis.

Berlin, — La 13 Iunie s’a 
încheiat referendumul pen
tru unitatea Germaniei, care 
a ținut trei săptămâni. Parti

Lucrările privitoare la naționaliza
rea celor 35 de întreprinderi 

încadrate în Oficiul Industrial al Uleiuri
lor vegetale, au luat sfârșit

București 15 (Agerpres).
La Oficiul Industrial al uleiu 
rilor vegetale lucrările privi 
toare la naționalizarea celor 
35 de întreprinderi în acest

Congresul Partidului
Paris. — Ziarul L’Humani- 

tte anunță că la Tunis s’a ți 
nut cel Ide al treilea Congres 
Partidului Comunist din Tu 
nis.

Congresul a subliniat că 
dușmanul principal al Tuni 
sului ca și al tuturor poțpoa 
relor iubitoare de pace, este 
imperialismul american, că 
re prin intermediul coloniza 

ciparea populației la acest re 
ferendum s’a Sporit conside 
rabil în ultimele zile, după ce 
s’au aflat hotărîrile conferin 
ței dela Londra.

oficiu s’au terminat.
In timpul preluări inventa 

rului de către nouii directori, 
producția a continuat ne
stânjenită.

Comunist din Tunis
tarilor francezi, vrea să uti 
lizeze Africa de Nord drept 
bază strategică în vederea 
unei agresiuni împotriva ță 
rilor democratice.

Congresul a ales comite
tul central în care au in
trat 22 de musulmani din 
Tunisia, 4 evrei și 6 francezi 
cari locuesc în Tunis.

Membrii Prezidiului Mare 
rei Adunări Naționale s’au 
întrunit Marți la ora i2 
sub președinția d-lui prof. 
Petre Constantinescu-Iași. 
vicepreședinte. S’au exami - 
nat și rezolvat lucrările cu 
rente.

Printr'un decret preziden 
țial d. Grigore Geamănu a 
fost numit ministru adjunct 
la Departamentul Lucrări - 
lor Publice.

Procesul masacrelor
dela lași

București 15 (Agerprcs). 
Azi dimineață în fața Curții 
secția 1 București, au conți 
nuat clesbaterile în procesul 
masacrelor dela lași prin in 
terogarea inculpaților, înce 
pută eri după amiază.

Principalii interogați de 
azi dimineață au fost: Co
mandantul garnizoanei din 
Tg. Frumos, -Matinescu Da 
nubiu și comandantul „tre 
nului fantomă” fostul magi
strat Trianda.

A urmat deaSemeni întet-o-

Srîn sute Je telegrame 
trimise Comitetului Central P.M.R. mun
citorimea din întreaga țară salută ma

rele act revoluționar al naționalizării 
întreprinderilor

BUCUREȘTI, 15 Ager
preS). Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro

continuă
garea jandarmilor Leiicea 
C-tin, Cristiuc Leon, Tăna- 
se Gh- și Emil ZibovschA.

ZORI NOI 
primește mică si mare 
publicitate

Anunțurile le primesc la 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii 

mân continua să primca> ;• 
sute de moțiuni și lelegra- 
grame. din partea muncito
rilor, technicienilor și fonc 
ționarilor din întreaga țară 
prin care se saluta cu en
tuziasm marele act reovluți 
nar al naționalizări, expri 
mându-și recunoștința fața 
dc inițiatorul acestui act ma 
reț. Comitetul Central a, 
Partidului Munciton-si Ro 
mân, forța inițiatoare a tu
turor acțiunilor intr<-prinse 
de clasa muncitoare în fo
losul poporului muncitor

Prin angajamente .concrete 
oamenii muncii își iau sar
cina de a muncii și a lupta 
pentru desvoitarea democra 
ției noastre populare, nentru 
întărirea Republicii F.jipuJa 
iv Române, pentru realizarea 
cu un ceas mai devreme a 
bazelor orânduirii socialiste 
în țara noastră.

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNED OARA DEVA — 1<MS.


