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Zori noi I

Ce este Săptămâna
v Tineretului Mondial
(Obt chemarea Consil mondial al Tineretului pt.SâptămânaTineretulul Mondial 945) 

flondial tineretului să devină puternică și du- 
" ' rabilă-

„In 1943, săptămâna a fost 
„Săptămâna Ofensivei de

,,Săptămână Tineretului!
prima săptămână a primăverii in 

.emisfera de nord - a fost organi-
zată pentru prima datăjde către Con- | mită
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siliul Mondial al Tineretului în 1943, 
pentru ca în timpul celor 7 zile, 
gândurile și faptele tineretului din 
lumea întreagă să se unească în- 
tr'un efort deosebit, pentru acelaș 
scop, ca prietenia internațională a

PItlETElIVKE
care se manifestă conținu Maxrea adunare a femeilor

____ . în Valea Jiului ____
A participat o savantă sovietică și o delegație a F. F. D. R.

„In fiecare zl, în fiecare oră, flecare femele să se întrebe 
ce am făcut eu azi pentru reconstrucția țării mele ?“

— a spus Ecaterina Leonteva vorbind femeilor din Valea Jiului —

njutându-ne și de data, asta- 
gest de prietenie vine să pecetluias- 

două (ări Pe temeiul acordului din 
România și Uniunea Sovietică, a-

In mintea tuturor e proaspăt încă comunicatul guvernului sovie-. 
tic prin care guvernul român a fost înștiințat că, ni se pun la dispoziție 
trupele Armatei Roșii aflate“în țară, împreună cu caii, mașinile: și trac
toarele de care dispun pentru efectua rea cât mai rapida a muncilor agri
cole.

Vestea a umplut inimile* noastre de bucurie, căci, atunci când atenția 
tuturor era îndreptată asupra însă mânțărilor de primăvară, dfe a căror 
reușită depinde îmbunătățirea econo miei noastre, Uniunea Sovietică ne-a 
întins din nou mâna i prietenească

Dar iată că zilele trecute un nou 
că raporturile cordiale dintre cele 
11 Septembrie 1945, încheiat între
ceasta din urmă, a acordat țării noa stre 115 locomotive și l(5.ooo va
goane fără nici o contravaloare ba mai mult, guvernul Uniunii Sovie
tice ne-a închiriat pe termen de 2 _ ani, 5536 de vagoane de marfă in
trate în patrimoniul U. R. S. S.-ului,ca trofee, conform convențiilor in
ternaționale.

Un obstacol serios în drumul refacerii noastre economice, a fost 
astfel înlăturat. Datorită acestui a cord generos și prietenesc venit din 
partea Sovietelor, parcul rulant al C. F. R. se dublează, deci suntem 
indrituiți a crede ca serviciul circu lației se va îndulci'simțitor- 
Vorbind despre însemnătatea acordtt llui vicepreședintele Consiliului de mi 
niștrii a spus: „Rcstituindu-ne cu atâta generozitate vagoanele și lo-> 
comotivele cuprinse în acordul înche jat, guvernul sovietic a adus un mare 
ajutor sforțărilor pc care le facem, pentru redresarea economiei noa
stre și consolidarea materialăța țării noastre"-

Ușurându-ne condlț ile armisti țiului, împrumutându-ne cereale a- 
tunci când foametea începuse să frământe universul, sprijinindu-ne la 
muncile agricole de primavara, dan du-ne toată solicitundinea la desvol- 
tarea căilor de comunicații terestre, 
toate sectoarele economice ultimul 
U. R. S. S contribuie la consolidarea

Aceste dovezi de sinceră pri 
nouă și democrata de după 6 
tmța noastiă și ,el să fie pentru noi 
reală democratizare a țarii, și de 
țhipeaza interesele masselor largi

maritime și aeriene,, precum) și în 
fiind înfințarca Soc. Sovrom lemn, 
structurală a Statuluf Român.

etenie și de încredere în România 
Martie trebuie răsplătite cu recunoș- 

un stimulent puternic în lupta de 
consolidare a regimului care întru- 
ale poporului.

— V1-52A. • w —

~= economica =~
Hotărîrile Consiliului Superior Economic

Credite pentru economate

Consiliul Superior al Economiei 
Naționale, ascultând raportul d-lui 
consilier A Burghelea a constatat că 
creditele acordate de cătr<T consorțiul 
bancar diferitelor întreprinderi pen
tru aprovizionarea economatelor au 
un caracter quasi permanent- S’a lio- 
tarît sa se recomande o majorare 
a plafonului de credite care astăzi 
este de 1 2o.ooo lei de salariat.

rit ca Ministerul Agriculturii să ad
mită pentru anul acesta prin dero
gare dela lege, având'în vedere con- 
dițiunile prin cari trecem, cultivarea 
în dijmă a terenurilor agricole.

Problema îns’mânțărilor si a dijmei

Dl Prof Traian Săvulescu sub
secretar de stat la ministrul agricul
turii și domeniilor, a făcut o pxpunere 
asupra stadiului in care se află ope
rațiunile de pregătire a însămânță- 
rilor Consiliul a aprobat o serie de 
rr«i-uri urgente pentru asigurarea 
bunei reușite r^apcrațiunilor. Con-/ 
siliul a aprobat O serie de măsuri Ur
gente pentru asigurarea bunei reu
șite a o erațmnilor Consiliuîa hotă-

Noul preț al pâinii
După vii discuții, s’a hotărît 

noui preț al pâinii să fie de 680 
/a brutării și 700 lei la domiciliul'con
sumatorilor- /

In ce privește pâinea pentru mun
citori și salariații publici s’a stabilit 
definitiv, ca diferențele dela prețul 
actuali la noul preț să fie suportat Ale 
Stat pentru funcționarii publici și de 
Întreprinderi pentru muncitorii res
pectivi. ,

ca 
lei

MII de femei, din toată Valea Jiului, delegate din județul Alba șl Hune 
doara, au venit pline de însuflețire să asculte glasul pHn de expeiiență și în
țelepciune al savantei soviet ce Leonteva, profesoară la universitatea din Moscova. 

Sosirea el Însoțită de delegatele t" 

mâții frenetice,

Salutul organizațiilor de femei 
din jud Alba șl Hunedoara

întrunirea este prezidată de d-na 
inginer Piso, care dă cuvântul dele
gatelor din toate organizațiile de fe
mei din Petroșeni și delegatelor din 
Petrila, Lonea, Lupenj, Aninoasa, 
Vulcan, Zlatna, Călan, Orăștie, Alba- 
lulia, Baru Mare etc., care aduc sa
lutul lor.

Cuvântarea tov. Elena Sioia
Luând cuvântul, tov. Elena Stoiaj 

aduce salutul Federației Democrate 
a Femeilor din România spunând a- 
ipoi că cele mai de seamă femei din 
Uniunea Sovietică au fost deleg 
să ia parte la Congresul femeii' 
dela București.

Prezența lor în mijlocul nostru 
constitue un imbold în munca pen
tru reconstrucție, în lupta pentru di 
strugerea rămășițelor fasciste Și a 
reacțiunii dela noi

Vorbind apoi despre lupta eroică 
a femeilor din România care au în
cruntat lagărele și închisorile lup
tând pentru libertate, — tov. Stoia 
spune — femeile din, România au do
vedit cu prisosință ca știu să lupte 
și să moară pentru patria lor. 
Ele au continuat după 23 August și 
după victorie alături de bărbați, lup
ta pentru reconstrucția și instaurarea 
unui regim cu adevărat democrat în
fruntând cu acelaș curaj gloanțele 
(la 24 Februarie și 8 Noembrie 1945.

Astăzi femeile democrate din toa
tă țara s’au unit pentru a lupta îm
potriva dușmanilor femeilor, fascis
mul și reacțiunea care, vor să provoa
ce un nou război. Ele sunt pe cale 
de-a obține drepturi egale și vor 
obține dreptul de vot. Acest drept 
însă le impune datorii;acelea de a| fi 
conștiente, să știe cine le sunt duș
manii și cine prieteni și apărător, să 
știe să arate tuturor ce au însemnat 
guvernele din trecut și ce însenină 
un regim democrat pentru fdmpi.

din București, este salutată de acla-

Unitatea să fie călăuză în lupta 
noastră pentru democrației încheie 
tov. Stoia, în aplauzele^ntuziaste ale 
asistenței.

Cuvântarea savantei Leonteva

Când Ecaterina Leonteva se pre
gătește să-și înceapă cuvântarea femei 
le se ridică în picioare ca un singur 
om pentru a_ manifesta în aclamații 
si ale nesfârșite dragostea și ad- 

,..itru luptătoarea soviet;că.
D. igi prieteni — își începe ea 

cuvântarea în nUm'ele femeilor! 
sovietice vă aduc un căit ros salut 
INoi am primit cu mare plăcere invi
tația de a.narticipa la congresul' fe- 

eilor, i 
Roman •’
tr’o .n'.igură 
vor . >ri. 
pir. n;

Fe.!. ■" 1 r
por n’au vrut niciodată, război, nu 
Vrea nici acum și nici în viitor.'

Poporul nostru ia arma în mână 
numai când nu are alte mijloace de 
a opri pe agresor, când dușmanul 
cotropește pământul nostru. Dar a- 
ceasta nu înseamnă că stăm cu m'âi- 
țnile în sân ; noi luptăm pentru pace, 
luptăm împotriva războiului.

Suntem alături de temeile 
care vor pace

însuși faptul că țara noastră
trimis la congresul vostru înseam-

lucrăm cu toată încordarea puterilor 
noastre.

IDcce facem noi aceasta, ca și 
tregul popor sovietic?

Pentrucă în munca noastră noî 
fvedem numai o sarcină față,

'problemele în țara noastră, ci față 
de popoarele din toată lumea care 

A NORA 
(Continuare in pag. 2)

în-

nu 
de

nu- 
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măvară” și veștile despre entuzias
mul puternic cu care tineretul a răs
puns acestei prime chemări, au în
conjurat lumea întreagă-

„In 1944, chemarea noastră pen
tru Săptămâna Mondială, sfpunea 
,^ă facem ca 1944 să fie anul victo
riei”. In vremea aceasta, fuseseră, 
stabilite legături cu și mai multe 
țări, iar rapoartele au arătat că Să
ptămâna Tineretului Mondial începe 
să intre în tradiția' marilor, masse de 

| tineri din toate colțurileflumii- 
1 „ăptămâna Tineretului! Mondial 

(9-15 este o chemare cătreL flecare 
tânăr cetățean de mâine- Victoria e- 
ste certă, dar trebue asigurată...

„Vă cehmăm în numleleftuturor ti
nerilor care și-au jertfit viețile apă- 
fându-și țările lor și temelia mora
lă a civilizației noastre. Vă chemăm: 
la luptă pentrucă să asigurăm că 
suferințele țărilor lovite de război 
vor fi vindecate în! cel mai scurțtimp 
fci că nu se vor repeta niciodată-

„Vă chemăm ca să asigurăm1 îm
preună că întunericul războiului și 
al oprimării, că nesiguranța de până 
acum și lipsurile din timp de pace, 
vor fi înlăturate în era ce începe.

(Contîouare in pag. 2-a)

Deschiderea Săptămânii Tineretului Mondial

eelingul Sa n erei ului

?ă, dacă femeile din 
au hota, Nse unească în- 

feder. -seamnă că 
otntru „ trainică, 
—*'e.

4 ca si'întreg 1 po-

ne

Unitățile cooperative 
trebuie să-și țină 

adunările generale

Ce cantități de cereale au
sosit din URSS. între 11-16 Martie

' In intervalul dela 11 16 Mai
tie a. c. au sosit din Uniuneă Sovie- 

. tica următoarele cantități de cerea-| 
le;

Porumb: La lași 527.ooo kg.;
< ialați | 584.000 kg. 

Grâu: La lași 1 577.ooo, kg. ■
(ialați 1584 ooo kg. ( 

I ibrărilc de cereale continua.

la

la

co- 
de- 
de

Se amintește tuturor unităților 
operative din țară că, potrivit 
ciziei No 3741 din 1945 dată 
Ministerul Cooperației, toate unită
țile cooperative de gradul 1 trcbue 
să aibă bdanțurile încheiate și vi
zate rle organele de control și să 
țmă adunările lor generale ordinare 
până la 1 Aprilie crt iar federalele 
Intre | - 15 Aprilie crtt. neacortrlân- 
du-se nicio prelungire a acestor ter
mene.
obligațiuni este punerea în lichida 
re a unităților cooperative In cau- 
rfl

Comisiune interministerială 
de coordonare a campaniei 

de însămfințâri

Printr'un jurnal al Consiliului de 
Miniștri ă fost instituită! o (.omisiune 
interminisleriafă de coordonări-’’ a 
campaniei de insămânțări din pritnlă- 
vara anului 1916 alcătuită din șefii 
departamentelor Agriculturii și Do
meniilor, Apărării Naționale, Subse
cretariatului de stat al aprovizionăm 
rii Afacerilor Interne ( omimicații-ț 
lor, Minelor și Petrolului și Institu
tului Național al Cooperației.

a
nă, că noi suntem alături de acele 
femei indiferent de naționalitate cre
dință, care vor pace/

Ași putea să spun că noi femeile 
din Uniunea Sovietica, acum când 
am terminat războiul nu încetam să

anaștaa 
organizează bande de 

cufifași la Cugir

Uniunea Populară Maghiară or- 
| ganizația locală Deva, a sărbătorit 

zilele acestea două date importante 
in istoria poporului maghiar si a tu- 

i turor popoarelor care luptă pentru 
I 'democrație și progres.

lii nenumărate sate și orașe din 
țară, maniștii au organizat bande de 
huligani, cari atacă oamenii 
și muncitori.

In asemenea atac a fost 
comuna Cugir in seara zilei 
Martie a. c., când au maltratat 
chip mișelesc pe tânărul Crețoiu 
manoil, taindu-l cu cuțilele și cșîl- 
cându-l în picioare, după earc a fost 
lăsat în nesimțire

Bandiții C.impeanli și Bcrian, au 
/fost prinși și duși la Poliția Deva, 
pcnlrti cercetări

Așa înțeleg maniștii libertatea de 
■morratiră de care se bucură, prin 
•a aplica metoda legionarismului.

Autoritățile trcbue să ia toate mă 
șurile pentru a asigura viața și li
bertatea cetățenilor amenințați de 
huliganii maniști și pedepsirea lor 
Exemplară. ' '

Anivcrsările au avut loc în sala 
U. P. M. din localitate la cari a luat 
parte un numeros, public-

Odată cu începutul primăverii ca 
re slchimbă natura redându-i pito
rescul farmec al tinereții veșnic viu 
și plăcut, cu cântecul dulce și plin 
de veselie al păsărelelor, tineretul 
democrat din întreaga lume își săr
bătorește săptămâna în care fiecare 
tânăr își manifestă voința de muncă 
Și de luptă pentru libertate și pro
gres-

Deschiderea Săptămânii Tineretu
lui Mondial la Deva, s’a făcut cu o 
frumoasă manifestație tinerească, la 
care au luat partel tineri și tinere din 
toate clasele sociale fără deosebire, 
de naționalitate.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Culaci din U T. S., care dă' cuvântul 
prietenei Aneta Almașan din O. T. 
P. R. Vorbind despre Importanța să
ptămânii Tineretului Mondial sfpp-, 
Ine printre altele „In anul trecut, a- 
ceastă săptămână amț sărbătorit-o 
sub lozinca: „Lupta hotărîtă pentru 
terminarea războiului” anul acesta 
sărbătorim această săptămână sub 
lozinca: „Lupta pentru refacerea și

reconstrucția țării”. In încl 
prietena Aneta — a spus 
unit întreg tineretul indife 
ționalitate, rasă și clasă s 
putea să muncim cu hotăi 
tru refacerea țării spre «inel, 
ricirea noastră”.

Apoi ia cuvântul tov. CF din 
U. T. S., care în scu> fie arată
cum a decurs Congresul Tineretului 
Mondial la Londra îri anul trecut

In încheere tov- Oulaci Alex. a- 
rată jertfele pe care tinerii din Va- 
lea-Jiului le-au adus pentru ridicarea 
producției Tinerii prezenți au pă
strat un minut de reculegere pentru 
eroii tineri căzuți la datorie pe 
Jcâmpul muncii”.

S’a luat apoi hotărîrea — de co
mun acord cu toți tinerii din sală — 
de a pregăti pentrul'încheerea acestei 
săptămâni 28 Martie un festivat cu 
un frumos program artistic,.

Ședința s’a încheat într’o caldă 
armonie și strânsă legătură de fră
țietate, între tineretul democratic.

o amplă 
cum cele 
eliberare 

15 Martie

Luând cuvântul cu această ocazie 
d-nul Martonoșy a rostit 
cuvântare în care a arătat 
două încercări istorice de 
a poporullui maghiar dela
(18 48 și 21 Martie 1019 sau lovit de 
coaliți grofilor și a moșierilor care 
și-au intinl mâna peste hotare reu
șind astfel să doboare încercarea po

de

că 
del

pașnici

Doliul »I s t o rl oii o r«

porului maghiar de a se elibera 
asupritori.

In continuare oratorul a arătat 
dcastădală poporull maghiar pa și
român au reușit să se elibereze da
torită ajutorului neprecupețit al Ar
matei Roșii care a eliberat toate po
poarele din această parte a Euro
pei și că d’cla 6 Martie 1945 poporul 

; maghiar din România se bucură de 
libertățile democratice care se conso
lidează mereu odată cu întărirea de- 

j mocrației în țara noastră.
Arătând că deodată libertățile! câș

tigate nu vor mai putea fi răpite 
I ca in trecut, ori câte încercări ar 

lace reacțiunea oratorul încheie -- 
aducând în numele populației ma
ghiare salutul său Armatei Roșii eli
beratoare și guvernului dc( largă 
concentrare democratică Dr. P. Gro- 
za pe care poporul maghiar îl va 
susține până la ,rn singur om.

La ambele serlrări au fost exe
cutate câteva bucăți de muzica cla
sică și populară precum și cântece 
și pooiii populare.



ZORI NOI

Lupta împotnva analfabetismului la flninoasa

Sfaturi pentru plugari

îmbunătățirea islazurilor comunale
In regiunea noastră sunt cele mai 

mari islazuri pentru păscut Aceste 
islazuri sunt insă aproape complctt 
lăsate în părăsire. Ele nu-și pot în
deplini misiunea lor și mai ales vara

Ce este săptămâna 
tineretului mondial 

Unnasc din p.g 1-.

Ca să asigurăm că viitorul pentn 
care luptăm se va înfăptui grabnic 
in toate câmpurile societății și că 
tineretul Națiunilor Unite și al alia- 
ților săi va ajuta la punerea unor 
temelii sigure și durabile pentru pace 
și securitate.

„Este o chemare către toți tinerii 
iubitori de libertate din toate țări
le ca să muncească împreună, și ca 
simbol al misiunii lor comUne, să 
închine săptămâna tineretului mon
dial luptei lor unite și prieteniei in
ternaționale”.

vitele sunt mereu fără iarbă dato
rită neîngrijirii acestor terenuri

Lucrările absolut necesare pentru 
h da o bunăi producție de iarbăț-'sunt: 
curățirea dc mărăcini. Distrugerea» 
lor se face scoțându-i cu rădăcina 
întreagă din pământ, iar gropile ca
re rămân se nivelează. Mărăcinii 
fac grămezi în afara islazurilor 
li se dă foc;

— drumuri pe islaz, pentru ca 
tele în drumul lor spre pășune
nu calce peste tot câmpul cum este 
obiceiul;

— îndepărtarea apelor ce băl
tesc pe islaz, însămânțarea locuri
lor rămase fără iarbă, construirea de 
adăposturi pentru animale, cultura 
plantelor de nutreț pef parcele anume 
lăsate-

Toate aceste lucrări trebuesc 
cute primăvara sau toamna. In 
cest fel satele vor avea iarbă 
ficientă pe islaz pentru hrănirea 
telor-

Atitudinea 
Frontului î lugarilor în pro
blema impozitului agricol

se
Și

vi
să

fă-
a-

su-
vi-

svo- 
oca-

Pre-

Comitetul Central al Frontului 
Plugarilor în ședința sa din 20 Mar- 
ftie a- c-, a luat în discuție unele 
nuri tendențioase, răspândite cu 
zia recesământului agricol.

In urma întrebărilor făcutcfla
ședinția Consiliului de Miniștri și Ia 
celelalte foruri competente s’a con
statat că toate aceste svonuri nu co
respund adevărului și a fost răspân
dite de anumite cercuri dușmănoase 
plugărimii-

In privința impozitului agricol, F 
rontul Plugarilor își are punctul său 
de vedere hotărît El susține să se 
fixeze un minimum neimpozabil de 

{2 jum hectare la câmpie 
tare la deal și munte.

i Pentru întinderile mai 
rontul Plugarilor susține
unui îinpozit progresiv, singurul ca
re este și drept și omenos.

lutre multele preocupări ale gu
vernului este șr aceea de a stârpi a- 
nalfabctismul

După cum arată raportul expus de 
tov Gb- Gheorghiu Dej, la Confe
rința Națională a P C. R., problema 
analfabetismului este la noi o prob
lemă care trebuie rezolvate cu orice 
preț.

Problema a fost înțeleasă de par
tidul nostru și s’a pornit Ia. muncă 
pentru stârpirea acestei plăgi, moș
tenire a trecutelor guvernări ale „i- 
storicilor”.

Astfel în cursul lunii Februarie a. 
c , s’a deschis și la Aninoasa o școa
lă pentru învățământul primar,1a ca
re iau parte peste 2o tov. minieri 
ȘÎ țărani. Școala este'condusă de d-nii 
învățători Ohișoi, Dănilă, Dulcu, Că- 
tană și Mihnea.

Cursurile se țin de două ori pe

săptainâua in localul școalei primare 
din Aninoasa.

înțelegerea deplină a desideratu- 
liu actual, de acești învățători, me
rită toată atenția din partea oameni
lor conștienți.

Luptând pentru stârpirea acestui 
r-ă-i. putem asigura poporului nostru 
condițiurii de dcsvoltarc firești, căci 
numai astfel putem. face din fiecare 
om, un cetățean conștient dc dreptu
rile și obligațiile lui.

Ședința comisiei de plasă 
a organizației Teiuș aP.C.R.

Luni 18 Martie a. c.„ la sediul 
Partidului < '.omunist organizația Te- 
(iuș, aavut Iodo adunare atomitetu- 
lui dc plasă.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Sălcudea Pavcl, secretarul organiza
ției Teiuș, după care ia cuvântul tov. 
Heic responsabilul Secției dei Ed Po-

și 4 bec-

mari, F- 
stabilirea

Marea adunare a femeilor în Valea Jiului
știm cu cât 

’ternică cu
' cari să 
ământul- 
a o pace 
tenie cu 
âemocrai

Valea Jiului, care 
în primele rânduri 
democratic, trebuie

fiecare zi fiecare o-

o ai

loresc cu 
in amin- 
cu care

tice, în ultimile lo1 zile, ne-am cunos
cut cu aceste femei și putem spune 
că sunt minunate. Deaceca voi mai 
ales femeile din 
șt.m că sunteți 
ale luptei pentru 
să le ajutați

Trebuie ca în
ră, fiecare femeie să se întrebe: ce- 
am făcut eu azi pentru Federație 
ce-am făcut pentru reconstrucția ță
rii mele ?

Noi femeile sovietice vom fi foar
te fericite sa auzim ca femeile xiin

CONSTITUIREA SOCIETĂȚII
SOVROM-LEMN

litică. In cuvântarea sa a aratat lupta 
pe care organizația o duce în preaj
ma alegerilor care se’ apropie și 
unde forțele democratice unite, vor 
duce lupta pentru distrugerea reac- 
fiunii

A mai vorbit tov: Boancă, Lupii, 
Voicu și Sălcudeanu.

După aceasta s’a precedat la ale- 
jperea comitetului de plasă și s’.au 
luat sarcini Concrete pentru ducerea 
la îndeplinire a hotărîrilor luate.

o 
de

fru-

Sivletlce
apoi fi

are și-au 
timp ce 

uovedit și
ele eroine lucrând în spatele fron
tului învingând toate greutățile, toa
te suferințele unui război cumplit.

Nu mai puțin eroică a fost lupta 
femeilor sovietice pentru reconstruc
ția orașelor distruse după alungarea 
cotropitorilor. Toate brigăzile de re
construcție din Uniuneei Sovietică 
poartă numele Alexandrei Cercasova 
eroina dela Stalingrad care a por
nit prima la reclădirea orașului

Și trebuie să adăugam că femeile 
noastre trudesc fără odihnă pentru 
a ridica viața poporului la un nivel 
și mai înalt de cum a fost înainte de 
război.

Dar femeile noastre mi cunosc nu
mai munca din uzine, fabrici, birouri, 
laboratoare Femeia Sovietica dă tot 
atâta atențiune și dragoste familiei 
sale. Statul nostru dă o deosebita 
atenție si grije copiilor In țara noa
stră se bucură de o deosebita cin
ste femeile mame.

Căsnicia în U ”.S S

Cum a putut femeia din Uniunea 
Sovietică să câștige această poziție 
care o are azi și cum1 a putut statul 
nostru să facă educația unei astfel de 
femei ?

In primul rând guvernul nc-a cre
scut în spiritul dragostei între fe
meile din diferite naționalitățrdin ța
ra noastră care toate constituie o 
singură familie prietenească- Pe de 
alta parte muncitorii, țărani și inte
lectuali constituie la rândul lor o 
singură familie prietenească. In al 
treilea rând între bărbații și femeile 
noastre există un spirit de înțelege
re de stimă reciprocă, Căsnicia se în
temeiază la noi pe bază de dra
goste reciprocă 
puterea statului 
putut câștiga o 
victorie poporul

In încheiere
spune 
femei
tetul Executiv al Federației Democ
rate a Femeilor Noi femeile Sovie-

In aceasta coristă 
nostru, iată dece a 
astfel de strălucită 
nostru.

savanta sovietică
aci în fața voastră stau 

circ au fost alese in Corni-

Dela spitalul de StatLa 20 Martie a .c., a avut loc la Acest act depășește cu mult 
Ministerul Agriculturii și Domenii- simplă încheere a unei convenții 
lor, solemnitatea semnării acordului natură economică, pentrucă se vă

dește cu această ocazie încăodată le
gătura politică frățească dintre/popo- 
rul sovietic.

Rezultatul tratativelor care au du
rat săptămâni de zile înseamnă nu
mai un prim pas in realizarea legă
turilor mai adânci și mai complecte 
ce vor urma între noi în domeniul 
punerii în valoare a bogățiilor fo
restiere ale României.

Scopul acestei societăți este ca 
prin exploatarea rațională Și știin 
țifica a bogățiilor Țării românești să 
3e obțină maximum de rezultat prin 
produse finite- Eu sunt sigur că a- 
cest lucru se va realiza.

După aceasta se trece laț actul 
semnării acordului romârtioi - Sovietic 
pentru constituirea Soc. Sovrom-fle- 
mn

i

aco- 
ora-

Valea Jiului merg și de data aceasta 
în primele rânduri ale acestei 
moașe mișcări.
Aplauzele fără sfârșit care au 
perit ultimele cuvinte alei ilustrei
toare au exprimat nu numai admi
rația și adânca recunoștință pentru 
iot ce au învățat, ele au răsunat în 
acelaș timp ca un angajament p 
care femeile din Vau Jiului și I 
luat de a cor’’ j cu forțe înzecite 
lupta lor ’ <tă pentru pace, de
mocrație o viață mai bună între
gului pu,.or-

I
.româno-sovietic pentru constituirea. 
Soc. Sovrom-Iemn.

Dl. Romulus Zăroni, ministrul A- 
griculturii arată în câteva cuvinte în
semnătatea acestei solemnități, după 

1 care ia cuvântul dl. dr- Petru Groza, 
președintele Consiliului de Miniștri.

Mulțumim prietenilor sovietici 
pentru munca care au depus-o, pen-

1 tru răbdarea cu care au asistat Ia 
discuțiunile premergătoare și crte-ț 
dem că prin această înfăptuire noi 
facem un pas înainte, nu numai în 
privința prieteniei noastre, dar și în 
ce privește exploatarea, bogățiilor 
țării noastre, în folosul poporului 
român.

fa apoi cuvântul dl- Vasile Kolda- 
nov, din partea delegației sovieti-, 
pe, care a spus printre altele :

7
«V-

7 e

majoritatea dintre 
la sptal au certi- 
elaborate de pri- 
sunt fictive, deoa-

Se constată că 
bolnavi tare vin 
ficat de sărăcie 
mării, în realitate
rece astăzi este imposiil să mai. e- 

I ixiste oameni care nu pot câștiga 
2oooo mi de lei anual cum prevede 
legea Paupertății In concluzie d-nii 
(primari și notari sunt rugați a nu 
mai elibera certificaate de sărăcie cu 
atâta ușurință gândindu-se la greu
tățile de funcționare a spitalelor mai 
ales că taxele de spitalizare Sunt mi
nime în raport cu scumpetea-

Buletin extern

„Alegerile din Grecia sunt bazate pe 
teamă, corupție și intervenție străină*4

— declară postul de radio Moscova
MOSCOVA. — La pl Martie, vor 

avea loc în Grecia alegeri generale 
dictate de forțe din afară.

In istoria ei de inii de ani, Gre
cia nu a mai cunoscut o astfel de lo
vitură dată democrației ca acum 
când la alegeri generale participă( 
1 2oo de reprezentanți străini și tru
pe britanice.

Adevărata democrație a apelat 
pentru amânarea alegerilor fixate la 
31 Martie, pe care orice patriot a- 
devârat le va boicota Mulți oameni 
pollitici au dezaprobat aceste ale-, 
geri bazate pe teama, corpuție și 
tervenție străină

A susține ca alegerile trebue 
aibă loc la 31 Martie, este egal 
provocarea democrației de către 
galișii și fașciști. D-l Sofulis a de
clarat in repetate rânduri că la 31 
Martie nu ar putea avea loc alegeri 
juste. Insă dl Bevin, în scrisoarea 
adresată primului ministru grec, a 
subliniat că alegerie trebue să aibă 
loc la data fixată Dl Sofulis a ac
ceptat dar dl Kafandaris, vicețpreșe- primind din partea Sobraniei un vot

dintele Consiliului de miniștri și alți 
9 membri ai Cabinetului au demi
sionat în semn de protest împotriva 
acestui acct dc violență contra tă
rii.

lutre timp, campania electorală de
vine tot mai sălbatecă Mulți vorbesc 
despre valul de teoare care domnește 
mai ales in provincie. I

Fostul ministru dc externe care a 
fost rechemat dela O. N. U. in Fe
bruarie, a subliniat de cu rând im
posibilitatea de a se ține alegeri la 
31 Martie.

Poporul grec vrea alegeri libe
re, în condiții favorabile și în a- 
ccastă cerere, arc sprijinul întregii' 

lumi democrate. (

in

să 
cu 
rc-

Dl. Kimon Gheorghief a fost 
însărcinat cu formarea 

noului guvern bulgar
SOFIA — Guvernul bulgar a 

ținui Joi un consiliu dc miniștrii e- 
xtraordinar, în urma căruia

1)1 Kimon Glicorghie, a anunțat 
că guvernul a hotărît să-și prezinte 
'demisia spre a da posibilitate fac
torilor constituționali să holărcască 
asupra viitorului regim al tării.

Dl Kimon Ohcorgliie, a fost în
sărcinat cu formarea noului cabinet,

ținanim ca viitor președinte al 
lui guvern

Astfel in Bulgaria Frontul Patrio
tic este singura forță politică capa
bilă pentru a ^sigura, un guvern) sta
bil, popular și pe deplin reprezen
tativ.

I1OI1-

RELUAREA 
relațiilor diplomatice 
sovieto-elvețiene
MOSCOVA. — Guvernul sovietic 

a acceptat propunerea guvernului el- 
evțian relativa la restabilirea reiat 
țțiilor diplomatice.

„In cursul anului trecut, prin di
ferite măsuri și demersuri Consiliul 
jFcderal aa arătat că el dorea să re
glementeze chestiunile nerezolvatie 
cu Uniunea Sovietică.

Prin invitația adresată guvernului 
Sovietic, și pe care acesta din urmă 
a acceptat-o cu privire la trimiterea 
Unei delegații militare în Elveția 
IConsiliul Federal a dovedit că și-a 
modificat atitudinea sa preccdientă 
în măsura în care ea era neamicală 
față de Uniunea Sovieticor”.

Citiți șl râspândlțl ziarul

„ZORI NOI”

FOSTUL PRIM MINISTRU PERSAN

Delegatul sovietic a cerut
amânarea Consiliului de (Securitate

NEW YORK După intervedere 
cu dl P.yrni - dl (iromice ambasade 
ml Uniunii Sovietice irr Statele Uujte 
a declarat corespondenților dc presă 
ca Uniunea Sovietică dorește cu se
siunea consiliului de securitate să fie

amânată deoarece acest .fapt este 
gic atâta timp cât au loc conversații 
diplomatice între Moscova și Tehe
ran. Amânarea sesiunii, ar face mai 
ușoară soluționare diferendului din 
tre aceste două țări.

Io

a fost arestat
fiind acuzat că pregătea o lovitură de stat

TEHERAN Din ordinul guver
nului a fost arestat fostul prim mi
nistru persan Sandzi Aedin El s’a 
înapoi acum doi ani în țară.

Fostul premier a fost acuzai de 
ziarul sovietic, .Izvcstia” cățcsle unul 
dintre conducătorii neacționarilor 
persani, iar organizația d,c. stânga

I odcli” îl scuzăj că pnegătea o

lovitură de stat.

• •

Imnrtaeri* jud. tLuritdoara Dava

MOSCOVA — Președintele Re
publicii Finlandeze d. Pasikivi a în
sărcinat pe dl Petala fost ministru 
social-democrat, cu formarea noului 
cabinet finlandez.

PRAGA — JMareșalul Titoa făcut 
Joi o vizită președintelui Teneș, în 
cursul căreia a avut loc o discuție 
am cală în prezenta mai multor me
mbri ai guvernului.

— Vineri dimineața 
terminat depoziția la 
Nueemberg, după o

LONDRA
Goering și-a 
procesul dela 
săptămână petrecut la bara martori
lor. El a încercat sa țină un discurs 
de încheere dar Inul i ts’a dat voe.

M'-)S(!()VA. Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Sovietice a numit urmă
torii miniștri adjuncți:

La Miuisterul Afacerilor străine: 
Vâșiuski, Decanozov, Lozovski t și 
Litvinov.

La Ministerul Comerțului Fxte- 
rior: Cruticov, Sergheev

5
NiEW-YORK. — Președintele Tru
inau a declarat la o conferință dc 
presă că nu s’a propus vre-o nouă 
întâlnire a reprezentanților celor 3 
națiuni.

/

TEHF.RAN. — Dl. Ivan Sadcicov, 
noul ambasador al Uniunii Sovietice 
în Pcrsia, a sosit Miercuri la amiază 
la Teharan spre a-și lua postul în 
primire.

CINEMA ,,C0RS0“
prezintă

Vineri și Sâmbătă

Randi-Zvous pe malul 
Dunării

O delicioasă comedie după 
romanul Iul Carol Notl


