
La 23 August 1044 și chiar 
și după aceasta data in țara 
noastră, in economia vi> e- 
xistau ram.oițe puternice ale 
societății feudali*.

Burghezia capitalista, caro 
ar fi trebuit **a  lichideze a< <• 
sie rămășițe și a împletit 
foarte bine interesele cu < c 
le ale moșierimii. Frica <|e. 
clasa muncitoare, a < arei ni 
nire <|e a elibera întreaga 
societate*  de orice fel de ex
ploatare devenise <> proble
mă practica,*  de actualitate . 
a strâns și mai mult acea- 
ștă cârdășie.

Numai prin efectuarea re 
formei agrare in Februarie 

Martie 1945. 1,-formă, yu 
sa in tiață printr’o lupta în
dârjita de clasa muncitoare 
în alianță cu țărănimea mnn 
eitoare condusa de Partidul 
Comunist Român, a putut fi 
lichidată moșierimea ca 
clasă. I

Toate main-vrele reacțiti- 
nii burghezo - moșierești în 
frunte < u regele, nu au putut 
împiedeca gceastă reforma 
Cel mai marc moșier a ,,con 
simțit” să se efectueze ex
proprierea în schimbul ex
ceptării familiei sale dela a- 
ceastă măsură.

])upă acest act revoluțio
nar, au urmat o serie de re
forme efectuate sub condu
cerea politică a clasei munci 
toate, dar care totuși n’a 1 
schimbat structura, societății 
noastre.

Au fost încheiate conți ac
tele colective, prin care e 
impunea patronului să plă
tească salariaților mai mult 
decât un salariu de mize
rie; au fost înființate Ofi
ciile Industriale prin cari în 
afară de faptul ca se contri
buia la o mai bună organi
zare a producției, a putut fi 
Îngrădit — prin prețurile fi
xate — câștigul capitaliști

lor; a fost efectuată refor 
ma monetar.!, care a dat 

lovituri serioa 
se capitalului'speculativ, coti 
tribunul deasemenca la îm
bunătățirea treptată a tr.mi 
Iu' celor nitilți.

Oii cât 'de bune condi- 
țiunj de muin ii și de sala
rizare ar li obținut insă pro 
letariatul din partea <apita 
listului, atâta timp cât mii; 
toacele de producție „unt pro 
prietate.a capitaliștii, iar sa
lariatul produce pentru < apt 
talist, el nu putea primi m 
ciodată drept salariu ini rea 
ga valoare a forței .sale rte 
muncă. Exp'oatarea a fost 
limitată ea însă nu a fost 
lichidată.

Dcaccea 1 upta de clasă se 
ascuțea iar dușmanii democ
rației au trecut la noi forme 

ale luptei, camuflate jn dosul 
.,neputinței” de a pune în 
funcțiune tot utilajul „lipsa” 
de materii prime ele.

Partidul care a condus în 
condiriuni și mai grele lupta 
clasei muncitoare, lupte din 
care unele au dat rezultate 
iar altele au fost înăbușit? 
in sânge, a învățat mereu 
pe muncitori că exploatarea 
nu poate fi desființată decât 
prin trecerea mijloacelor de 
producție în mâinile statului 
ca bunuri comune ale înre- 
gului popor.

. Și trebue subliniat acest iu 
cm pentru a putea face o 
deosebire între naționaliza 
rile efectuate în țara noastră 
sau în celelalte țări cu de
mocrație populară unde a- 
tât reformele de până ac im, 
cât și actul revoluționar aI 
naționalizării sunt efectuare 
de guverne populare, care 
vor folosi toate resursele ma 
teriale ale țării în slujba ri- j

B. Someșfeleanu
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COMERȚUL DE STATI 
0 armă puternică împotriva speculei 

Descliidevea primalui Magaun de Sloi la Osva

Una din problemele, care 
ți a județului Hunedoara, a fosil 
nare cu articole iiu|il,l(ial ■ dc prin ț 
concurența, comercianții hrăpăreți,| 
exagerate pe mărimile lor, deoarece1 
marlă era silit să plăteauă, ncavânii

A luat ființa un Magazin de Stat 
în enerns la Diva

Aceasta lipsă putea fi în atura: 
tă, nuinai pri i în in a < a unui ira^a- 
zin de Stat, un magazin al ț o; oruluil 
râie sa devină un concurent se
rios cămătari'o ■, arooioi ți spe
culanților, un coiicur nt < are să adu
că mărfuri în cănirăți suicienti și 
la prețuri acccsibie cetățeanului cu 
Venituri modeste, muncitor în fa
brică sau pe ogor. 1

Zilele acestea a leat ființă la 
Deva, primul Maga- ,,.f 
zln dc Stat Acesta are până aciuit 
o secție dc ineălțiminte, i r in tim
pul eel mai scurt, tși va deccliide 
și celelalte -cetii 1» nând a cet 
târziu în 3 săptămâni, să înceap-i' 
funcțiunea și celui cil detail.

Țărănimea din Județul nostru iși 
primește azi răsplata

Datorită colecțiilor de cereale și 
vițe, efectuate anul trecut de gu
vern, .pare prin spiritul lui j^osj- 
podăres: a știut să a igure l.r iii 
populației până la noua reco tă, | e 
de o parte, iar pe de /.fă parte 
să facă economii pentru export, s’a 
putut asțfel adu e din -trăinălale 
pe baza a ordurilor încheiate, măr-, 
furi de care (a a uoa-tră aie nevoie.

Țărănimea i*i  județul nostru care 

frământa populația oralului De a 
lipsa magazinelor de ațrocizio- 

necesitate. Datuiila i, Sci Iota e e 
iși puteau permite să ceară prețurT 
cetățeanul care avea r.e oie de 
altă sursă de aprovizionare

a contribuit in mare parte la -ne 
cesul acestor colectări, iși căpătă 
astăzi răsplata prin Maga. inul de 
Stat din peva, care a p i nit spre

(Continuate In pag. III a)
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Marfa adusă în schimbul produselor exportat» în Cehoslovacia *■}- 
așteaptă în rafturi să fie distribuită cooperativelor sătești.f'JJH
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Partidul ne chemă la munci 
și luptă pentru construirea socialismului

Un nou lot de 
prizonieri 

repatriați din U. R.S.S.
BlL'I'REȘTJ, 17 (Ager

im- jn ziua <L- j6’ lume 
1<)4-L a sosit in gara S(|- 
t <>]a <lm lași un lot de 1.428 
prizonieri din L'RSS.

< ei în.ipoiați in p urii ,tu 
fost îndrumați spre centrul 
de triere Fo< ani dc unde 
\or li trimi-i la vetrele lor,

Luptând cu tot elanul pentru câștigarea Drapelului Muncii

Minierii din Lupeni au realizat mari 
depășiri medii de notme pe luna Mai 

întrecerile tn producție în Valea-Jiului pe luna Mai s'au soldat cu o strălucită 
vietorie a minerilor din Lupeni.

Iată grupele care au depășit norma cu peste 45 % în medie dela 1 la 31 Mai 
și care au contribuit cu tot elanul la câștigarea Drapelului Muncii de minerii din Lupeni.

scrie ziarul ,S<

BUCUREȘTI, 17 (Agerpies). —, 
Sub titlul Partidu n_- clica nă 

strunea șo ialismulu.”, rinul SCA

...Actul naționalizării, rea 
lizat din inițiativa și sub condu-, 
cerea Comitetului Central al 
Partalului Muncitoresc Ro - 
mân, a smuls din ghiarelc 
exploatatorilor principalele 
mijloace de producție și le a 
trecut in proprietatea Stat’.i-

Tomoiaga Ștefan a depășit
norma cu 112 Ia sută

^raisch Ioan cu 87 ff

Demian Tratan cu 71 ff

lovan Silviu cu 63 tf

Ciminga Ioan cu 61 /7

Stroe Nicolae cu 55
Furdui Petru cu 55 tr

Timar Alex. cu 53 ff

Pralea Petru cu 52 h

Nedelski Ștefan cu 51 tf

Mihălă A. cu 51 tt

Zborovski L, cu 50 tf

^Fazakas Adalb. cu 48 tr

Vlădulescu Z. cu 48 tr

Lupaș Iustin cu 47 „ KocS’k Mihai cu 46 „
Poboreni Alex. cu 46 „ gr m.ocn

Noui mari depășiri de norme 
la anina

La mina Lupeni grupele 
de mineri au obținut noui 
victorii in depășiri de nornr .

Astfel la Sect. I, echipa 
tov, Vlâdescu Zaharia im - 
preună cu minerul Levko 
Mihai au realizat o depășire 
de normă de 1056 la sută- E- 
chipa Iov. Hraboc Vcnțel im 
preun i cu Prohosca Eugen 
și Șuba Alexandru au rea- 
liazt o depășire de 461 Li

Kaupeni
sută, iar echipa minerului 
Mahan Florian miner de 
53 ani și minerul Boda .Au
rel au depășit norma cu 
1.162 la sută.

La ieșirea din mină li-s'au 
făcut o frumoasă întâmpi 
nare, de către reprezentanța 
P. M. R. ai Sindicatelor, pre 
cum și un mare număr de 
muncitori cu flori și cu mu 
zică militară.

începere dela 

1 dulie va începe 

Distribuirea zahărului 
pe trimestrul Iulie, 
August, Septemvrie

BLCCREȘTI, 17 (Ao-m- | 
preș;. Ministerul Comerțu - ■ 
lut a hotai-it ca după 1 Iulie 1 
a. c, sa înceapă distribui- i 
rea rațiilor de zahăr cuve
nite populației pe li inestru! 
Iulie .August - Septem
brie.

Rațiile se vor reparti a pe 
nouilc cartele, a căror rcp.tr 
lizare este în curs și se va 
prelungi până (Țproapc de 
finele lunii Iulie.

anlcla dc aaâ

la muu â -i la luptă pv-nt 11 con 
NTEI A dc azi s.-ri;- ur năfoarele .- 

lui, <a bunuri ale poporului 
mu ne tor.

Sectorul de Stat în , 
conomic a fost considerabil 
lărgit și întărit. Prin acea
sta, clasa muncitoare a cu 
cent o buni jrarte din mi 
teica economică pe care o 
dețineau capitaliștii”.

După ce arată fclul dezor 
gaiUzat în care lucrau fab
ricile și tratamenml care cra 
<>pl cat muncitorilor, autorul 
aiticolului scrie fn continua 
re-

.,l) 'ț n.itorit m jloacelm de 
producție au îngăduit (capitali 
știlor sa saboteze refacerea 
e cnomica a României de
mocrate, si pună stavila con 
solidarii 1 (-gi nului nostru de 
(i'.’inoerație populară".

Insistând asupra |K*rspec  
titelor care se deschid eco
nomiei noastre naționale, du
pă actul naționalizării mari 
lor întreprinderi care va a- 
duce odata <u sine buna •

(Continuare ta pag. III a) ;
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Viața culturală Ia sate

Comemorarea revoluției din 1848
la Băcia și Cercul Cultural învățătoresc dela Stăneasa

Viata i-ultiua'a a -idelor .lume 'o 
rene este în plinii de .voi ar -. Prin 
echipele culturale care însoțesc î i 
deplasările lor iu Im nator.i, ani. 
festărilc cultura e iâ;ligă lot mai 
mult terni îi rânduri- țărănimii.

Zilei- tre iile la H icia, In sala 
festiva a Câni L Pura'e, în pre
zența unui mare nu na de jilu-șari, 
s’a desfășurat un propa u arii tic 
în cadrul caruia ’a arzători .eii- 
tcnarul aiului r. \ ol i io iar 1318.

După cuvân ul de deschidere ios- 
tit de toc. Șoș Carol secrelarui 
organizației Io.a’.e P’.M.R., prieti 
■iul învățător Ru-u Alexa îdiu -ia 
desvoltat conferi, a .,Ue o uț a < 
18-18 i Ni o ae Balcesni’’ în ca < 
a tăcut o ;jia iză atiăiiun itî a <mi 
zelor care au determinat re.olu i 
pornită și stisii :u.ă de țărani m-, 
care lupta pcn’ru i'edii.nțar.a i ■ 
băgi.-i și cuc r .ei drepturilor și i 
bertățilo de.no rat'ce.

Vorbitorul a a ă at că .dacă ’.e 
lurile revoluției din 1818 nu au 
putut fi atinse aluni ckoa.ece lur- 
gliez.ia a trădat o înăbu î d-o, e'.e 
au fost înfăptuite și mult de-ușile 
de regimul democrației , o ilare, 
prin lupta co ise.-ren ă a la e' miiii-

Prin muncă voluntară
Slugărit Jîat Ceșnîc 

contribue la refacerea Fermei de Stat
In cadrul reorganizării Fer 

melor de Stat și Stațiunilor 
de Mașini, -— A F. S M - 
prietenul [urconi Romulus.a 
fost numit administratorul 
Fermei de Stat din Leșnic.

Imediat după instalarea 
la conducerea fermei, noul 
administrator a ținut o șe
dința cu organizațiile poli 
tice și de massă din locali
tate in ^cadrul oărcia a e<pus 
participanților starea înapo - 
iată în care se găsește ni
velul gospodăresc al fer - 
mei cerându-le concursul 
pentru realizarea unei grab
nice refaceri a fermei.
- Participanții au hotărit de 
coumn acord începerea unei 
acțiuni de muncă voluntară 
50 fefutorul căreia să se'dps 
molească gardul de zid pă 
răginit al fermei urmând ca 
in locul lui să fie construit 
altul nou.

A doua zi echipele 'olnn- 
rare formate din populația 
locală in frunte cu reprezen 
fanții (Organizațiilor politice 
și autorităților locale au 
pornit cu entu iasm la e'e- 
tuarea lucrărilor necesare 
pentru construirea noului 
gard.

Demn de subliniat este

Umplem butelii de
Aragaz 

citoiiu- con-lu-ă ele par i.Iul său do 
avanțgar- [a.

In part.-a a do.ia a , rc ramului 
preotul F,nla loa i a țiuit o corfe 
rinlă des- ri l’etb'i a ,dor marele 
poet și luptător progiesi.l ma
ghiar care în revoluția di i 18-18 a 
luptat a afini de Nieola ■ Bal eicu 
pentru drepturile țărani nii.

Con'erinți a o .t î i r ită cu nu 
frumos progra n arti-tic evo ator al 
Revoluției din 1818.

*

In ziua de l : l-i ir i c fa 
școala primară lin st m >i .1 a a- 
vut Io: șed n a ■ u I ii Cu t r -l In- 
vățătoresc, îi cm r ii rmia s’a i de 
sbatut o scrie i- probleme di‘a 
tice și pio.e ionic ton. le late ci 
conferința Iov. Bozai S ba; ian dc 
pre ,,F.'ric'e de piodu ț e și re
lațiile de | rotii ț'e’’.

D Ipă n a a șe-'m a Cer lui Cul- 
|tura', a fost într gi ă cu un fe li val 
arț s.i lat d • c c i ș oa ei primare 
si L'.T.M. Cin ’o aliiate.

Program’ a cătuit din recitări, 
coruri, dan uri și teatru a fost în- 
cl.e'at prin expu crea 1o,r. îiv. Flo- 
1 ■ a Tco-'o de r- ,,' ti .ta popoa

lmga participare a plugari 
mii locale, care alături de 
conducătorii ei a pornit cu 
însuflețire la realizarea acp- 
Sltl 1 tlClulT] Hlt^ltU. Scl 
clesvo]tar(a Fermei de Stat 
din Leșnic.

13.000 bocanci vor fi
distribuiți prin cooperativele sătești

In grija deosebită pe care 
regimul îl are pentru apro 
vizionarea plugărimii c-j 
mărfuri industriale,, guvernul 
a încheiat cu țările vecine a 
corduri economice pe ba-a 
cai or au sosit în țară im
portante cantități'de mărfuri 
dc mare necesitate pentru 
plugari me.

La magazinul de Stat din 
Deva au sosit 13.000 perechi 
bocanci fabricați în Ceb.o-

o întețiți prașila porumbului 
B Nu mușuroiațl porumbul 
EK Pregătiți-vă pentru secere

Xu irosiți nici o zi. Timpu’ 
este prielnic muncilor ce tre 
buesc făcute în prezent pe 
ogoare. întețiți prășila a 
doua a jjorumbului și celor
lalte culturi prășitoare. Nu 
uitați siatul technici.milor dc 
a nu face mușuroiu la po - 
rumb, știut fiind că, mușu
roiul micșorează recolta po 
rumbului.

relor p.uliu pa e’’ după care ser
barea a luat -d'ârfit îiltr'o atmos
feră de înalta î isuflețire. ț

I ă.definii Pavel înv.

In județul nostru vor fi înfi nțate

Cent e pentru fabricarea conservelor 
populare

Din dorința de a se da ț,î 
rănilor largi posibilități peii 
tru ași pn-găti și păstra în 
condiținni cât mai bune le
gumele conservate pc-ntru 
iarnă, Ministerul Agricultu 
iii în colaborare cu org.ini 
zațiilc de massă a hotărît în
ființarea. în lipcare plasă a 
unui centru și mai multe sub 
centre pentru fabricarea con 
servelor de tip popular.

In acest scop pe lângă fie 
care Inspectorat Agricol ,au 
lost organizate cursuri de 
specialitate in cadrul cărora 
vor fi pregătite cadrele te- 
cnice necesare pentru cpn<l ; 
cerea acestor centre pentru 
fabricarea conservelor, popa 
la re.

In ziua Idje i2 Iunie a. c, 
la Sibiu au fost deschise 
cursurile de pregătire de jie 
lângă Inspectoiatul Agricol 
la care din partea județului 
nostru participă d na ing.. 
Răileanu Larisa și Loecsey 
Elisabcta.

In programul fixat de școa 
lă s’a prevăzut câte un va 
gon de conserve pentru fie- 

slovacia care urmează să fie 
distribuiti plugărimii hunedo 
rene prin cooperativele să
tești, fără nici un fel de re
stricție fic-care plugar putând 
sa cumpere ori câte pere
chi de bocanci îi sunt ne
cesare.

Bocancii sunt de bună ca 
1 itate și prețurile la care sunt 
distribuiri permit fiecărui‘plu 
gar să-și cumpere bocancii 
necesari.

Pregatiți-vă din timp ma
șinile și -uneltele pentru mun 
cile de recoltare și treeriș. 
Puneți-vă la îndemână sec^ 
rile, coasele, secerătorile și 
toate cele necesare în mun
cile secerișului. Jngrijindu-xa 
din timp, ve-ți putea face la 
timp și in condițiuni cât mai 
bune muncile ce vă stau în 
față.

In județul nostru

A luat ființă agenția
SOC. „ROMCEREAL“

Jn cadrul acțiunii |»nU • 
îiriiiniar<_-a agențiilor jiul- p - 
ne alo Soc. Rom' c-real, Î11 
ziua d<- 7 Iunie a. < Ia (De
va a avui loc ședința <b cnu 
slituiii a agenției ,,Romce- 
1 cal” IJ unedoar<i-D' va.‘

La conducc-rea ag, nți< i a 
fost ab s un comitet dc di 
recțic format din Iov. Mu.'i 
t<‘aiiu 1 eodor, director, Cer 
gel) Gheza, subdirector, 
(ilierinnn ( oroian și Alad.ar 

care Centru iar ele\ ii și-au 
luat angajamentul să d pi - 
șească aceasta cantitate

In viitor vom reve-ni < u a 
manunte asupra acestei 1. 
țiuni precum și asupra f, lu- 
lui cum trebue făcută con
servarea.

Primele rezultate
In ultimele trei lu.ii, Hațegul a 

devenit un i^devă at șantier de muncă 
voluntară. LTortunle organizațiile»! 
politice și de massă se împletesc! 
fructuos cu ale întrțgei populați, 
locale, toate concurând la grabni a| 
refacere a ora.u'.ui și ridica ea ni
velului sau ediitar. I

Con e ințele îmbu.urato; re sta
țiunilor de muncă voluntară sunt o-, 
țjlindite în lăudabi c;e realizări caie 
au contribuit la rela.-erea și înfru
musețarea parcului comunal, repara
rea și curățirea străzilor și poduri 
lor avariate și alte îmbunătățiri dc 
largă utilitate publi.ă.

Zilele trecute to.. Ropoti i losif 
primarul orașului Hațeg, a chemat 
la îpțrecere în muncă lountară toa 
organizațiile loiale pe-tru intensi-' 
ficarea lucrărilor de exploatare a 
carierii de p.alră, de curând des
chisă, de unde urmează s-ă se ex
tragă materialul ncce;ar lucrărilor 
edilitare ce vor fi efectuate în oraș.

Primele rezultate ,ale ace tei ac
țiuni, indică ecoul larg pe care che
marea l-a găsit în rândurile oițga- 
nizațiilor wre în to'.a' au prestat 
1.293 ore de mun a voluntară .

De subl niat că a. este cifre o- 
glindesc numai pri ne e rezul ate ale 
întrecerii care în prezent este în 
plină desfășurare.

învățătorul din Târnava
Plugarii din Tâijja.a ne au sem

nalat cu adâncă indignare purta" 
rea necinstită și abuz.ivă a învățjă-' 
torului Vapciroschi Vasilie care în 
decurs de aproape un an de când 
funcționează în sat s’a de
dat la o serie de grave abateri pe 
care le practică cu stăruință cres
cândă.

Unul dintre variatele sale siste
me de a șicana și jecmăni țărăni 
inea, constă în aplicarea unor a- 
nienzi fictive gospodarilor a căror, 
copii nu au frecventat cu regula
ritate cursurile școalei. amenzi pe 
care apoi învățătorul le anulează, 
în schimbul di’eritelor atenții pe care 
le impune plugarilor, sil ndu i să-i 
aducă cereale, a'imen e, ui .1, ele.

Deși Inspectoratul Șco’ar a re- 
, parfizat elevilor de aici o serie 
de carțj gratuite totuși învățătorul in 

Loslo <b-l('guți ai Miuistcim 
hii Comerțului

Iu ]j]anu) <h- lucru a] ag'm 
ției i.-sl prevăzută,'mfinițan-a 
liliecii.ita a < litrelor ,l<om 
cereai” iu localiiâțilr-: D'-va 
Hațeg, IIuDi-'loara, Brad, 
și I’etroșeni,

Agc-nția Romci-real <hu 
De .1 împreuna cu ceb- i u i 
c<mA| diii țudeț sunt i berna 
t< s i jiilesnoiscâ < o!c tai'e » 
c'realelor Ag-ntrii Stat apă
rând plugârimea de lafl’im.i 
samsarilor care au în;,e! t-'> 
și jeluit-o in trecut Rome 
i-caluLva a duce mi sprijin s- 
rios plugărimii, careia in 
scliiiubtil cerea|ebjr ț>c irtrc 
i ]e va cumpăra la țiri.jmi 
bune îi va aduce niărfuii iu 
dustriale pe care țăianu pu 
le vor jnitc.Tr,căpătă dm 
altă țwfte. Di iceia fifi are 
plugar este dator să susțină 
agenția și centrele Romce 
real din județul nostru vân- 
zându și cu încredere cerea 
lele ce îi prisosesc.

cauză le-a vândut la sume maii do 
bani iar la examenele de sfârșit 
de an a impus vierilor din clisa 
a Vll-a să pCateaî a o taxă obliga
torie de 100 lei pe când la șco- 
Iile din satele îi iei 11 a e acea-ti 
taxă a fost de 15 lei.

Toate a.cste sa navolnicii ale î 1- 
vățătorului Vap.iroschi se <xr grab
nic remediate și sancționa e dâmlu- 
se satisfacție obștei lo.a'e care a 
suportat atâ'a timp a.eite pro.edee 
străine și ostile spiritu'ui de mu 
cralic introdus în îmăământ.

Renasc 
pădurile

Reginerarea și exploa aria rați J 
nală a pădurilor a devenit o pro
blemă centrală care prejeupi tot 
mai intens organele si vice ale ju
dețului nostru precum și populația 
din regiunile păduroase.

Un fapt care ilustrează noua a- 
titudine a ț opula i 1 hunedorene fațl 
de regenerarea și dezvoltarea si- 
viculturii îl con litue frumoasele rea
lizări obținute îi a eastă djre.ți - de 
Ocolul Silvic și populația pla ei 
Baia de Criș.

Astfel în cadru’ campanii i pe.it a 
reegenerarea pădur i ir dii această 
plasă prin munca ro'unta ă a po
pulației s’au plan a: 32 I1.1. iu 32.000 «
pueți forestieii, 270 pueți de uni
și 320 pueți de dud talie înaltă pe 
șoseaua Brad-Baia de Criș și 94 
tei pe aleia stației C.F.R. iar pe 
islazul comunal 100 pueți de nua 
talie înaltă. 1

In cadrul lucrărilor de regenerare 
întreprinse de proprietarii de pă
duri s’au plantat 25 ha. cu..250.000 
pueți forestieri iar în perimetru de. 
ameliorare — Prăvăleni — Ocolul 
Silvic a plantat 4 ha. cu 40.00Q 
pueți forestieii.

Realizările dc mai sus eviden
țiază suficient .grija și strădania ce 
se depune astăzi de către massela 
populare pentru a,ne io area stării 
dezastruoase în care au fost aduse 
pădurile de către moșie ime.i sub 
a cărui xilregă stăpânire au fost î:C 
trecut. ,
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Gheorghi M*  Dimitrov I 
I
I

Septembrie 1923, este 
din conducătorii revo- 
armate a muncitori - 
țiir.milor din Bulgaria.

1' m al clasei muiu 11<>ai e
■ ,d poporului bulgar, Gh. 

Dimitrov. nu aparține însă 
numai țarii sale; cl aparține 
inuiu noijinii din lumea in 
1 n aga, este iubii și stimat 
-de oamenii progresului dc 
uri tuiindeni.

încercai luptător pentru 
a: -a clasei jmuih tioart-, <•' 

-e a|lâ lin 1909 în frunte-'» 
< onl'ed(-rațici Generale a Sin 
dicalclor și c-sle ales. în ac(>- 
laȘ -in. membru în C. C, al 
Partidului Muncitoresc Hui 
rar.

Jn 
unul 
Iuții i 
lor d
Aceasta fiind înăbușită. Di
ni itrov, în fruntea eroilor lu 
ptatori revoluționari, se re 
trage pe teritoriul jugoslav.

In anul 19'33 în Marți.. 
Dimitrov este arestat de că 
tre bandiții fasciști sub în
vinuirea falșă de incendiere 
a Reichstagului.

I-a procesul dela Lcjp - 
zig apare in toată 
măreția figura acestui erou 
al clasei muncitoare- El de 
mas< ă cu necruțare mâișă- 
vijle fasciste, și dela banca 
acuzaților. într’un lechizita- 
riu care constitue un docu
ment istoric, desvălue lu - 
mii întregi banda de crimi 
nali, care, cu complicitatea 
trusturilor germane, se in

ger-

Ci
gc. 
II!

Qameni progresiști din toate 
țările . silesc tribunal ui 
in.ui sa 1 achite.

l’âna la disolvarea 
1 19421 a lost secretarul 
nr-ral al Internaționalei

In timpul războiului anii 
hitlerist. Dimitrov întemeia 
ză, Frontul Patriei, jn care 
se grupează toate forțele de
mocratice bulgare.

Astăzi el este președintele 
( oiisiiiului ele1 Miniștri al Re 
publicii Populare Bulgare și 
un <• unpion neobosit în lu
pta. împotriva imperialiști - 
lor americani și englezi, care 
atentează la pacea și inde
pendența popoarelor.

Gheorghi Cimitrov 
noscut maselor largi din lu 
mea întreagă ca un simbol 
al luțjfeei antifasciste.

Protestul milioanelor ele

0 inportanfă circulară a Consiliului Sindical jndețoan

Criteriile de desfășurare 
ale întrecerilor în producție 

Preluarea industriilor naționalizate în bune 
condițiuni face parte din condițiile de întrecere

Consiliul Sindical Județean Hune
doara Deva, a trimis o 1 ircii’aitâ (tif.iț 
ror sindicatelor din Jude cană, prii! 
ț;are, in baza experienței câștiga» 
te Ipână acum în întrecerile in pro
ducție, precum și în urma noui
lor sarcini ce stau în fața muneito-’ 
rimii create prin naținoa'izâri, dă 
instrucțiuni asupra întrecerilor
producție, ce se desfășoare pe pe
rioada 15 Mai — 23 August a. c,t

La aceste întreceri participă ur
mătoarele întreprinderi:

„Mica”-Brad, căruia i se va

111

lua

Pentru creiarea de noui cadre sanitare

Vor lua ființă două școli
pentru tehnicieni, radiologi și sanitari

BUCUREȘTI, 17 (Age--. 
preș), in scopul de a creta e

Deschiderea primului Magazin 
de Stat la Deva

(Urmare din pag. I a) 
vânzare o cant! ate apreciabilă de 
încălțăminte, importați cit Cehoslo
vacia, a.ând destina i 1 specială pen
tru aprovizionarea populației rurale.

Primul iot de încâ’tăminte de ca
litate superioară va fi distribuite 

la sate

Ca și celelalte acțiuni, a'.e Ou

rr.e-

în 
în- 
sa>" 
a e

Legea pentru naționalizarea
întreprinderilor

Urirare din numărul trocul!

Consiliul de M i n i ș t r 1 
va putea delega o Comisiune res 
transă din sânul său pentru con
ducerea opt. atica a operațlunilog, 
care va avea ca organe exterioare, 
în fiecare județ, câte o Coni-iune 
Județeană de ^Naționalizare.

Art. 22. — întreprinderile națio
nalizate pot fi date Î11 proprietate 
sau în simplă folo-ință Adininistra- 
țiunilor locale, ,pe baza hotărârii 
Consiliului de Miniștri.

Art. 23. — In cazul dizolvării 
unei întreprinderi' naționalizate, ac
tivul net rămas după li.hidare trece’ 
în proprietatea Stalului.

Art. 2I._— Conturile creJitoareț 
ale proprietaiLor întrepiiiderilor na
ționalizate, la aceste întreprinderi 7 
fie că aceste conturi au fost des
chise pe numele ace-tora sau p ‘ nu
mele de interpu-i, după o consta
tare judecătorească se consideră a- 
|x>rt de capital la întreprinderea res
pectivă, neconstituind o greanță îm
potriva „întreprinderii.

Art. 25. — Membrii societăților 
cooperative industria’e existente la 
data întării în vigoare a prezentei 
legi, la ieșirea lor di,11 so.ietate^ 
vor putea retraze din partea lor so
cială maximum 
restul profitând

Disțozițiiinilc 
dent nu vor fi
cooperative ce se vor înființa după 
intrarea în vigoare a legii de țață..

Art. 26. — Timp de trei luni dela' 
naționalizare, persona’ul administra
tiv dela șef de secție în su-, pre
cum fj personalul tehnic (ingineri, 
subit ineri, de enatorij con t u torl, 
maiștri, etc.) a! întreprinderii na
ționalizate, nu va putea ț ărăși în
treprinderea și nu va putea fi li
cențiat din această, fără aprobarea 
Mini-terului de resort.

Art. 27. -r- Polițele în'reprinderi-

lor naționalizate s adente în decursul 
unei luni dela ziua naționalizării),' 
nu vor pufea fi protesta1 e, acordân 
du-li-se o prelungire de trei zeci de 
zile dela data scadenței.

Art. 2S. — Delegațiile de numire 
a nouilor directori le dau drept lasentf | 
natura valabi ă chiar și până 
cleplinirea formelor legale de 
care în Mon. Oficial.

Art. 29. — întreprinderile 
ționalizate vor continua activitatea 
lor în cadrul legilor în vigoare,

Art. 30. — Legea de față intră 
în vigoare .pe 
Mon. Oficial.

Art 31. —
prezentei legi

la ln- 
pub.i-

nena

data publicării ei îrf

Orice disp. contrarie!*  
se abrogă.

Au început 
întrecerile în 

industria textilă

50.000 lei numerar, 
?o-ieta'ea.
aliniatului prece- 

apli.ate societăților

BUCI REȘTI, 17 (Ager- 
pres). In ziua de 14 Iunie a. 
c., început în întreaga țară 
prima întrecere în industria 
textilă după naționalizare.

Pentru atingerea obiective 
lor s'au luat la întrecere toa 
te cel 2i filaturi din tară.

vernului Republicii Populare Ro- 
Pntâne, pentru îmbunătățirea vieții*  
economice la sa e, ci tribuirea prin 
cooperativele sate ti a unei impor
tante cantilă.i de încălțăminte, con- 
sfitue o veri ,ă ntai mult la lanțul 
redresării vieții e onomee, din 
diul rural.

Stocul de încălțăminte all t 
Magazinul de Stat din Deva, 
tr’o cantitate șuficientă pentru 

. tisfacerea .necesităților imediate
populației rurale din juJețul Hune
doara, este de o calitate superioară,: 
atât în ceea ce privește materialul 
cât și execuția, iar distribuirea la 
sate, se Aa face prin cooperative 
fără nici o formalitate.

In magazin se găsesc diferite sor
turi de încălțăminte ca: bocanci mun
citorești din piele unsuroasă, cu tal
pă de crupon; bocanci cu (alpă du
blă; bocanci cu ta’pă de cauciuc" 
vulcanizal direct pe ta'ț a bo alicului j 
bocanci de bizon 

| dublă; bocanci de 
| pă dublă; bocanci 
| naturală, cusut la

damă . dievreux 
ramă #u culorile maiou și negtrtr f. 
pantofi de damă de tip sport de cu
loare deschisă maron din box fin 
cusut la ramă; cisme de cauciuc' 
speciale rezistente, având talpă du
blă de cauciuc, căptu i e cu pânză; 
etc. , i
Magazinul de Stat factor impor
tant in desvoltarea Comerțului

Prin înființarea Magazinului def 
Stat, se va reuși însănătoșirea vieții 
comerciale din orașul și ju Jețul nos-t 
tru, printr’o circulație normală a 
mărfurilor dire.t de’a proJu ă’or li 
cumpărător, înlăturând astfel in
termediarii speculanți, el va contri
bui la micșorarea prețurilor, întru t 
cuvânt el va fi o armă puternică1 
împotriva specul-.i.

Beneficiile pe care Magazinul de 
Stat le va „realiza, vor fi investitei 
cu grijă și în spirit gospoaăresq 
pentru folosul întregu ui popor, iar 
nu ca până mai eri, când patronul u- 
nui magazin î;i agonisea averi con
siderabile de pe spina ea inassei con
sumatoare. - 1

M Mihai

maron, cu talpă 
iuft roșu cu tali 
toval de culoare 
ramă; ghete de' 

superior cu ut la?

lemente sanitare bine pre
gătite, Ministerul Sănătății 
înființează începând dela 20 
VI 1948, următoarele școli.

1) O școală de radiologi, 
în care vor fi primiți absol
venții a 4 clase de liceu teo 
retic sau o școală îndustda
lă echivalenta.

2) O școală de sanitari în 
care vor fi primiți absolven 
ții a 4 clase de liceu indii - 
strial, de preferință din sec
ția mecanică.

Vârsta de admitere pen
tru ambele școli este de 17 
— 25 ani- . ,

Durata cursului este de 10 
luni pentru technicienii ra
diologii și 8 luni pentru sa
nitari, întreținerea/fiind^ abso 
lut gratuită.

Candidații clin provincie 
care îndeplinesc condițiile d ■ 
admitere, vor depune cereri 
urgent la Ministerul Sănătă
ții, Calea Plevnei nr. 19 Di
recția de Studii-

ședințe, mein- 
bază P.M.R.ț 

luat zilele 
provoca la

tre-
în-

a
Și

L P.

drep bază îrt Întrecere cantltafed 
“de aur fin extrasă, preuin și tonajul 
de minereu prelucrat.

Atelierele C.F.R.-Simeria, cu pro
gramul de producție al Dir. Gene
rale C.F.R. la locomotive și va
goane, care va fi raportat în reali
zarea de orc norme. 1

Uzinele I.M.S. Hunedoara ,cu pro
gramul M. 
minate și 
porlat Î11 I

Minele 
programul 
raporta în 
extras.

Uzinele Astra-Orășlie. i 1 curs de 
transformare; șe ia raporta nu
mărul de ore norme programate șl 
numărul de ore/norme realizate. ■ 

Uzinele metalurgice din Cugir 
cu toate produsele F. A. și F. M. (

In afară de producție, la baza 
întrecerilor stă mărirea productivi
tății mumii, micșorarea procentului 
de absențe nemotivate ji întârzieri 
dela serviciu, disciplina în muncă, 
micșorarea procentului dc rebuturlj 
reducerea deșeurilor, îmb natațirea 
calității produselor precum și mic
șorarea cheltuelilor de regie.

I ne|e din < ondițnl ■ p in 
cipale care vor sta la baza 
întrecerilor pe această perioa 
dă sunt; mobilizarea între
gului personal pentru a con

tribui Ia preluarea în cele 
mai bune condițiuni de căti'e 
Stat a întreprinderilor, națio 
lizate;

ajutorarea prin toate mij
loacele a nouilor directori, 
eȘiți din rândurjle clas i 
muncitoare, pentru ca ace
știa să-și poată îndeplini >n 
cele mai bune condițiuni mi
siunea ce le-a fost încredința 
tă;

respectarea ierarhiei în in 
treprinderi, fără dc care nu 
se va produce decât dezor
dine și desorganizarea mun
cii.

Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii .trebue să contribuie cu toate 
puterile în compartimentul muncii1 
lor, la preluarea industriilor națio
nalizate. ?

Comitetele dc fabrică, de între
prindere și sindicatele, au prima sarf 
cină de a lămuri întreaga muncito
rime despre importan'a tuturor con- 
dițiunilor întrecerilor, și în special 
asupra nouilor și mărețelor sarcini 
ce stau în fața muncitorilor între
prinderilor naționalizate.

Partidul ne chema la munca 
și luptă pentru construirea 

sosialismului
(Urmare dia pag. 1-|J

I. la fontă, oțel, 
turnătorie, care va fi 
tone, 
de fier din Teliu-.-, 
de producție, care se

1 cantitatea de minereu

ia-
ra-

cil
var

In schimbul semințelor de floarea soarelui 
dredate Soc. „Romcereal" se va primi bumbac *

Ministerul Comerțu'ui a ho'ărîf' 
ca din cele 1.000.000 kg. bumbao 
fir aduse recent din străinătate 4 

“trimise cooperativelor din țară, să

țee distribue o anumită cantitate și 
acelor producători care vor vinde 
Societăților de Sfat jRomceral” se
mințele de floarea soarelui. ' |

Viața de partid 

întrecere în munca 
de difuzare a 

ziarelor de partid 
Conștient! de sarcinile ce le stau 

în față în vederea ridicării nivelului1 
cultural-politic a masselor largi po
pulare, în urma unei 
brii organizației de 
Isectorul I Deva, au 
cute hotăiîrea de a
trecere în munca de difuzare 
ziar- iar de pa tid ,,Scânteia’’ 
„Zon Noi’’ organizația de bază 
M.R. din sectorul 3-Deva.

Provocarea a fost primită cu en
tuziasm. întrecerea a și început și 
ea va dura până la data de 1 
Iulie a. c., organizația care va re
uși să difuzeze un număr cât 
mare de ziare urmând a fi 
dențiată Î11 muncă.

Rezultatele acestei întrece, i 
fi cu atât mai fructuoase cu cât ea 
nu va fi privită ta un fapt -îrt 
sine, ci ca o inițiativă demnă def 
a servi <,a exeijjplu pentru toatei 
organizațiile de bază P.M.R. 
Deva și din întreg județul.

In acest fel desigur că una 
principalele sarcini ce stau în 
membrilor de partid va fi du-ă laf 
îndeplinire cu succes. (

i

mai
evi-

vod

diit 
f 

diit 
tați

i 
stare pentru toți cei ce mun
cesc Scânteia scrie:

„Mergând pc drumul ace 
sta trasat de Partid, întă 
rind și desvoltând sectorul 

economic de Stat, con
struim bazele materiale a 
trecerii la socialism, la so
cietatea în care nu mai e- 
xistă exploatarea omului de 
către rom.

Deaceea acum când- cor.- 
duși în luptă de Partidul cla 
sei muncitoare, capit tliștii 
au primit o lovitură puterni
că, să ne încordăm puterile 
pentru bătăliile ce vor urma, 
și ziarul Scânteia închec;

„Partidul ne cheamă ța 
muncă și luptă pentru con - 
struirea socialismului”.
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^"^EVENIMENTELE Z1LET~>
Telegrama adresată

de Congresul
lui

BUDAPESTA, — Intr’o atmo»- 
feră de marc cntu iasm, | inul 
Congres al Partidului Mim itore-.<J 
Ungar a adoptat textul următoarei 
telegrame, adresată gene alis-imului 
Stalin: \ ,i ■ lL__L

. Congresul partidelor < o 
monist și social democrat u- 
mficate, care a pus capăt 
rupturii din mișcarea munci
torească ungară, a <-reiat un 
puternic partid de tnasse al 
clasei muncitoare ungare, al 
oamenilor muncii Parti
dul Muncitoresc) ,Ungar.

Cu profundă recunoștința 
și cu cel mai mare devot i- 
ment. Congresul unificat a 
duce salutulțsău marelui con 
ducător al Uniunii Sovietice 
și al Partidului Comunist 
(bolșevic) din Uniunea So
vietică. Oamenii muncii din 
Ungaria își vor reaminti în
totdeauna că, mulțumită 
Domniei Voastre, marelui 
popor sovietic și glorioasei 
armate sovietice, ei s’au eli 
berat de jugul fascismului 
german și al reaciiunii un 
gare.

Ați vândut dintr’o singură lovitură 
interesele securității Franței 

a declarat] deputatul comunist Francois Biloi* * referin- 
du-se la hotărîrile conferinței dela Londra

(Urmare din pagiaa I-a) 
dicării nivelului de viață a 
masseloi; largi populare, și 
„naționalizările" care se fac 
în țările capitaliste, dc guve.r 
ne puse în slujba capitalu
lui internațional, Statul bur
ghez având1 la îndemână mai 
multe bogății, le va folosi 
pentru a exploata și mai ta-

poștelor, Nc-umani (din par idtf so
cialist cehoslo a.); ministru al a- 
griculturii, Dur cli (co nunist); mi
nistru al corner,u ui interior, Krai- 
cirz (comunist), rri :istru :1 a aceri- 
lor interne, Nosek (comunist); mi
nistru al educa in, N’ejedly (comu
nist) ; ministru al comerțului ex
terior, Gregor (comunist) ș. a.

*

PRAG A, — Clement Goltwalcț, 
Președintele Repub i ii Celiosjo a.e, 
a primit Marți corpul diplomatic, 
în numele căru a de.anul s u, d nul 
Steingardt, amba aiorul Stalclo ti
uite, a prezentat feli i’ări noului 
președinte.

Partidului Muncitoresc Ungar
M. V. Sltalfin
()am(-nii muncii din 1 rnga 

i ia iși dau seama că marile 
sacrificii suportate <|c po - 
poarele Uniunii Sovieti-e 
in cursul celui de al doi|< a 
război mondial fiu dat po
porului ungar putința de a 
se scutura de jugul sclaviei 
și de a porni ]>e calea pro
gresului.

Oamenii muncii din Un
garia sunt convinși că cl-.s- 
voltarea libera și pașnică ,i 
Ungariei este asigurată 
prin politica pacifică a 1'- 
njunii Sovietice, atât de 
înțelept condusă de Domma 
Voastră.

Călăuzit de învățătura lui 
Marx, Engels, Lenin și Sta 
lin, Partidul Muncitoresc 
Ungar va urmări fără aba 
tere politica de prietenie și |

Partizanii din Peloponez 
și-au intensificat activitatea
ATENA, 17 (Rador). —

Transpres anunță că într’un 

alianța cu popoarele l niunii 
Sovietice și va' Iuțită eu ho- 
tărire pentru independența 
țării sale, pentru desvolta 
rea realizărilor demni rati 
ce, pentru menținerea păcii 
și împotriva tuturor încer
cărilor imperialiștilor de a 
viola pacea”.

Comuniștii au obtinut
mari succese la alegerile 
Sindicale din Italia

ROMA, 17 j ['.ador). La a-
legerile sindicale din Italia, 
candidații comuniști conți - 
nuă să obțină încrederea de
plina a muncitorilor italieni.

articol clin ziarul LIMA. ge
neralul monarho-fascist Mo 
randitis recunoaște că în 
timp ce guvernul din Atena 
încerca în Epir o ofensivă contrat 
armatelor democratice, for
țele de partizani din Pelolpo- 
nez și-au intensificat mult ac
tivitatea. Moranditis recunoa 
ște că cel puțin 250.000 sol
dați ar fi necesari monarho 
fasciștilor pentru a restabili 
ordinea.

alt ofițer sovietic răpit de 
serviciul de spionaj american 

la Viena
El a fost eliberat în urma interv enție 
unei patrule sovietice

Vietia. I.a Viena a avut 
loc o tentativa de răp’-e. a u- 
niii ofițer sovietic. Zilele a- 
cestea, în centrul Vic-nei, un 
individ in haine civile și o 
patrulă a poliției militare bri 
lanice, comandată de un o-

I.a alegerile sindicatelor 
muncitorilor din construcții 
dela Florența, candidații co 
muniȘti au obținut 89 la su 
lă, din voturi iar candidații 
democrați < reștini numai 2 
la sută.

In întreprinderile'(u-ronai 1- 
tice dela 'f'orino, candidații 
comuniști au obținut 68,4 | 1 
suta, din’ totalul voturilor iar 
în uzina Alva Nova, 74,4 
la sută. La Cosenzza (Calab- 
ria) lista comuniștilor a ob
ținut 82 la sută,- din voturi 
în timp ce lista democr ai
lor creștini na obținut decât 
2 la sută. I.a Neapoli, lista 
comună a comuniștilor și :O 
cialiștilor a obținut 71.7 |a 
sută, iar lista democraților 
creștini numai 16 la sută. 

iițeii s’au năpustit asu’pr 
ofițerului so\ ietic Alexi'i- •. 
care traveisa podul de peste 
canalul Dumirii. I au trântă 
și l-au urcat < u forța iritr un 
automobil pregătit dinainte.

Militari sovietici au urm 
rit automobilul care a poiw. 
< u o mart- viteză și au putut 
observa că el a intrat ;n 
curtea poliției austriaco. Du
pă ce l-au percheziționat i 
’ au luat artele, agresorii ar. 
încercat să-l du ă pe ofiu ’ui 
sovietic in |< >< aiul poliției, ?a 
acest moment, un locoti-m 
sovietic însoțit de doi ,0’- 
dați a pătruns în curtea jv 
ției, eliberă n d p. 
Alexcicv și prinzând p-,_- ne
cunoscutul care luase ,,,rte 
activă la răpirea lui Al -■ 
iev.

DU(ându-l la Comand 
tura Sovietică din Vien. 
s’a constatat în urma veri 
ficării actelor pe care 1< 
vea asupra sa, câ acest ne
cunoscut este un agent al 
Serviciului de Spionaj am 
ricam După terminarea an
chetei el a fost predat auto
rităților militare americ.ui>:.

Comandamentul Sovietic 
din Austria, a înaintat autori 
tăților militare americane -i 
engleze un protest în l, g i- 

I tură cu atacul îndreptat îm- 
l potriva ofițerului sovietic și 
I a cerut luarea de măsur 
I împotriva vinovaților.

PARIS, 17 (Rador). — In seara 
zilei de 11 Iunie, în Adunarea Na- 
țioaală Franceză au început dezba
terile cu privire la politica extec- 
nâ a guvernului.

Ministru de externe, Bidault, a 
ținut un mare discurs consacrat re
comandărilor Conferinței dela Lon- 
(dra a celor 6 puteri în chestiunea 
Germaniei. In discursul său, Bi
dault a vrut să demonstreze par
lamentului că Franța a obținut a- 
vantagii în Conferința dela Lon
dra și a încercat să justifice po 
ziția delegației franceze, pe care 
opinia publică franceză a condam
nat o pentru faptul că a cefuzatfv 
să apere interesele naliona e ale 
Franței. 1

In cea de a doua ședință a A- 
dunarii Naționale din seara zilei 
de 11 Iunie, a luat cuvântul de
putatul comunist Francois Bil oix 
Discursul a fost un ade
vărat act de acuzare împotriva gu- 
yernului și a (politicii lui externe 7

„Săptămână aceasta — a spus 
oratorul — suntem martorii eveni
mentului prin care guvernul și mi
nistrul lui Qe externe au făcut un 
nou pas îndreptat împotriva intere
selor Franței în Germania. Aceasta 
este o urmare logică a po’iticii de 
constatantă abandonare a pozițiilor1, 
franceze”.

Criticând cu ajgiime politica fran
ceza în ceea ce privește Germa
nia, ca fiind o politică de capitulatd 
hi fața politicii Statelor Unite, 
d sa s’a oprit asupra recomandărilor 
Conferinței dela Londra. „Ați vân
dut dintr’o singură lovitură intere
sele securității Franței” — a ex

clamat el. „Conferința dela Lon< 
dra — a continuat Villon — este o 
încălcare brutală a aco.dllrjlor inter
naționale deoarece ta a examinat 
probleme care se re.’erță la toți par- 
ticipanții la acordul dela Potsdana 
Guvernul actual fiind un j-jive n de 
renunțare la interesele naționale a'e 
Franței, nu corespunde voinței po
porului francez”.

Bil oix a amintit de programul 
salvgardării naționale al Partidului 
Comunist Francez și a s^i că | 
pentru realizarea acestui progranfj | 
care corespunde într’adevăr i.nfere-j i 
selor Franței, este nevoe Ce un nou . 
guvern și de unirea forțe'or demo- I 
crafice ale țârii. I

Noul guvern cehoslovac
PRAQA. Clement Gotwa'.d//Președintele Republi ii (^î'ioslova e 

a aprobat lista nou’ui guvern l prezentată de Amoniu Zapolocky,-

Noul guvern are următoarea a că- 
tuire: Prim ministru, ZapotO ky (co
munist); Vi e președinți ai Consi-i 
liului de Miniștri, Sirovy (,omunist){ 
Fierlinger (social de.no ra ) și Sev- 
cik (membru al par viului renașerii 
slovace); ministru al afazeritor stră
ine, KJen.entis-.(comunist); minis
tru al (Industriei, Kliment (comu
nist); ministru al apărării națio
nale, Svoboda f^âră partid), minis
tru al finanțe’or, Dolanski (comu
nist), ministru al justiției, Ce icka 
(comunist); ni i tru al informa i Io? 
Kopecki 'comunist); rr.iiistru al 
muncii si asigurărilor so.-iae, Ef- 
ban (social democra ) ; ni i tru al

flm intrat pe calea construirii socialismului

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNEJJ OARA l»!A —

re clasa muncitoare, pentru 
a subjuga și mai mult națio 
nulitățile conlocuitoare, po
poarele țărilor subjugate 
ele.."

Prin naționalizările iefec - 
luate in țara noastră sub în
drumarea și la îndemnul co 
miletului Central al Partidu 
lui Muncitoresc Român, pu 
tem spune că am pășit jn 
faza în care trecerea dela 

I regimul capitalist ța regi - 
I mul socialist a început să 
j capete forme concrete. Am 

intrat pe calea aonstruirii 
j socialismului.

A fost o cale grea. u»eori 
a fost nevoie de retrageri 
tactice, de unele conqesiirn 
și compromisuri. Ele au dus 
insă la slăbirea forțelor .ad
versarului de clasă, la în 
tărt'ea (forțelor revoluționa
re-

Prin naționalizările efectua 
te a fost desifințată exploata 
rea capitalistă în intreprin 
derile industriale, miniere, 
bancare, de asigurări și cțe 
transporturi. Nu trebue însă 
pierdut din vedere faptul că

19«. 

mai există exploatare atât 
la orașe cât și la sate. iu 
trebue pierdut din vedere 
faptul, că lupta de clasă nu 
a încetat, dimpotrivă se as 
cule din zi in zi, căci jra 
dușmanilor crește și ea no.- 
te lua forme disperate.

Deaceea și vigilența noa
stră trebue să crească spre 
a putea descoperi orice în
cercare de sabotaj.

Punctele noui de întrecer 
înscrise in circulara Conu 
liului Sindical Județean c, 
preluarea în cele mai bune 
condițiuni și fără lipsuri ;1 
averilor naționalizate ctc. 
trebue să preocupe pe fie
care muncitor. Numai ast
fel tom fi demni de caracte
ristica societății noastre ca 
re spune: Am intrat pe ca
lea construirii socialismului.

B. SOMEȘFELEANll
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