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Prin noi victorii în câmpul 

munci’, spre progres

< )

Valea | iu,i>?, ' ed mai im
portanta r.giune cărbuni 
ivia ilin țara noastia că
ței.i pe buna dreptah i se 
spunea înainte vt< ;me ,,Va- 
le-a Plâng fii” p litru ini <: 
îia neagra in < are se sba- 
leau muncitorii mim ri dato 
rita crunt, i exploatări . api 
talistc captează dcIa un 
timp încoace atenția unani
mă a poporului nostru.

O una.a transformare ca
re va avea efecte binefăcă
toare asupri (1 ..voltării 
întregii noastre economii, (- 
ste pe i jle de a se produc.' 
în Valea 1 i Putem, afu
ma, fără e agei'ai'e că olnsriui 
tul carii ii al inlrecerilor în 
producție care animă o.imc. 
nii miiir i (lela un capăt la 
altul al Republicii noastre, 
:\fosl depășit in A'alea (iubii

Știrile* tot mai niimcroa 
se și mai interesante ce 
ne sosesc in uluina vreme 
din această importantă t\gi.i 
ne a tării noastre, dove
desc acest luciu. Depășirii* 
de norme ce se reali/.cază 
prin perfecționarea tecknică, 
profesionala și prin introdu
cerea unor nm i sisteme d>- 
muncă, îm egistrează proc< n 
taje neobișnuit de mari in 
raport . u succesele obținute 
până acum.

Noul * is.tem de lucru în
cercat de mincn l Pop Ludo 
vie sistem elaborat de iag ■ 
nertil Boicu Ia_onida Ja mina 
din Pctrila, se extinde eu’ 
repezîf'mîT^ ]ă toate'mani* 
«lin bazinul carbonifer ’al 
Văii Jiului. In cadrul între
cerilor bazate pe noua me
todă, normele care la înce

>

Noul record stabilit în Valea Jiului

Echipa minerului ^scovei Ion 

a depășit norma cu Il80°|o
l'E l'ROȘENI, 3 Plin telefon dela corespondentul no 

stru Szo]ga Ștefan).
Lupta de a contribui cât mai mult la refacerea e- 

conomică a țării noastre, cuprinde cu un entuziasm 
uriaȘ, muncitorimea miniera din Valea țiului.

Ziinic, ,-d|ar mai ales după ce a fost introdusă noua 
metodă experimentată de minierul Pop Ludovic, sosesc 
vești care anunță noui recorduri în muncă.

Primul record stabilit de Pop Ludovic care a depă
șit norma u 483 la suta, a tost doborit după puțin timp 
de echipa miiieri’li-'iMacr'ct.'c. Iosif care a depășit norma 
cu 485 la sută. Pe neașteptate echipa minierului Car iș- 
că Afibai lucrând într un abataj mecanizat din mina Lo- 
nea depășește norma cu 67L4 la suta, record disputat 
serios în ziua următoare ele echipa de. șoc a lui Buciu
mau Dumitru tot Bin I.onea care a realizat o depășire de 
normă de 627 la sută.

Elanul uriaș de a realiza recorduri cât mai mari a 
cuprins minerii din toate minele, ahiar și acolo unde în
că nu' a fost introdusă mecanizarea.

Astfel la mina Aninoasa lucrând într'un abataj ca
mera în stratul 13 fără nici un fel de mecanizare, echi
pa tovarășului Macovei Io aii compusă din Aloldovan 
Gheorghc, și Mihuț Zabaria, in ziua de 3 Iunie a. c. 
în schimbul 1 dela orele 6 ia 14 a reușit sa realizeze o de
pășire de normă de 1.180 ]a sută.

In timpul lucrului," echipa a fost asistată de tov Bu 
tariu Virgil secretarul jud. P. M- R- Valea Jiu ui, i\Iois 
loan președintele sindicatului minier Aninoasa și tov. Cos 
ma secret, org. P. ftj. R. Aninoasa.

La eșirea din mină echipa a fost întâmpinată de o 
maj-e mulțime de muncitori, femei și copii care au făcut o 
entuziastă manifestație bravilor mineri.

put păreau greu de realizil. 
sunt d<'| a, >tp asta. i cil u ii 
ri.ița Se stalul.'*.. di .alic u 
nii mim i i mari recorduri ca 
ie duț i scurt i. muie sunt 
duhorite de alții, i ari re i 
șesc intre timp să ,i dop i 
șcasi a tovara ii prin if s ol 
tari a elanului patriotic și a 
experienței profesionale-

Nu demult, minerii Pop 
Ludovic și vlaicri iak lo if 
din Petrii,i. ,.u r<-apz il re< or
dini care le-au adus stima 
și admirația unanima a 
oamenilor muncii din țar i 
noastră, depășind norma < u 
483, respectiv 485 la sula. 
Ambele recorduri au fost în 
sa de scurta durata. In noa
ptea spr< 1 Jiinie, grupa mi 
norului • 'ara -i ă \ț ih ii din 
I onea. Im ml după acela•> 
sistem, a i(u,it sa depașeas 
că norma cu 071,4 la suta, 
doborâtul toate r cordurile 
stabilite până aținu ' în țara 
noastră. Asta înseamnă < â 
într’un singur schimb, 
echipa min.t^r.ișcă produ <■ 
> ât 7 echipe sau cât ar pro 
duce o echipă după vecie a 
norma în 7 zile.

Numai la <> zi după < ■ a 
fost stabilit acest r< cord g u 
1 a minerului Buciumau Du
mitru, toi dela Lenea, a reu
șit să realizeze 627,25 la su
ta, fapi oaie a întai'u convin 
gerea că se poate merge <-i< 
succes înainte pentru stabi
lirea unor noifi recorduri îi» 
Valea țiului.

T'n ...AHnffic i-ortdT'junl ’ 
când dcsvoltarea Statului no 
stm și a poporului nostru

Alag.'b’lin
(Continuare In pag. IV a) ț

La propu •.» ta tov. Gh orghiu-Dej 
secretar general al P. M. R.

Guvernul Republicii Populare Române 
s’a adresa» Generalissimului I. V. Stalin 

rugămintea de a se examina posibilitatea micșoră- 
sumei pe ce 1 mai are de plătit Statul Român, 

în contul renarațiilor de război

CU
ni

c

Textul scrisorii adresată Genei a fsiniului Stalin

t-

.r.

e

1rc

l‘c* a»e il | 
ro ii An i a . 11 
clipc'c -al?
t c xiiitv.11 a 
( Ml' eu 11 llî 

va

Jr rh-’i
oraie a ob i ațKini 
iuile St i-.u ui ho.; âu^ 
marc a uțor . at po 
in e.o iul ; 2 ic.c ii 
întări e;i i k-svol

a re.ablicii

hin Dej-
BUCUREȘTI. ■ (Radio).

Președinta Co:-i iului de Miniștri 
da următorul comunâat:

Azi I Iunie 1'48, ora U, a a u» 
loc o Hm .4 a Consiiiului e Ml 
niștri pre i a'.a de d. ț rim ins g 
Dr. Pcf.u ciroza.

\’i cpr. c.'inte'c Co sil uli i 
Miniștri tov. .h. (T-.eorg'niu D<J. 
sccrcla.nl general al PariLi'lui u 

n u' în
I Par- 

a ă ut 
• u.W

citoicsc Poniâu. ’uAnd ‘ii 
numele Co’iiitclu’ui Ccnva 
(idultii Mun i'oicse * o ân, 
propunerea ‘‘e a a’he a

14.600 studanxî vor
lucra pe șantierele naționale

Bl L I'REȘtI. 4 Ager- 
pi-(Si. [n krigiz;lc stiukii - 
teșii cc \ <ii luci d p. , ut 
ticrele iiiițion.'tli’ f-' 0:1 
strucție s au înscris

șindu-se astfel angajamen 
tul cu 3- '

Jn fruntea 
vei-sitare se 
2970 student' 
pășind cu 82

Slllă-
ccntcclot nni 

află laîul cu 
brigadieri, de
la suta, anga

jamentul* luat, urmat de [ g
Mureș, CU 2-0 tu.Ii-.ițT bri- 
gailicii ceeacc înseamnă ,21 
la sută. IKst'1 angaiamentul 
luat.

La Bit nii1 11 s ai! i isci'is 
8.2c,<> brigaclic-ri.exi'-i nd ast
fel; un ] ‘.oi cntaj le 8 lasufâ, 
peste nliniarul d' studenti 
programați-

Entuziasmul cu 
den*ii au râ 
.rea l". 
adân ' ecou 
p .1 ir
mul i dimie 
pm ti -iparea 
ționale. 

caie -tu
ia cina-
\ a . "t un 

și in ■■ .hr. 'e 
uni* erș-ta’. i
< i :mu," ân.Iu și 
pe șantierele na

Ic

nulii' II. U.p.Ș- lugami.lea I a 
h.ithin 1 l'M i! i itak'.i *’■ i joiarji 
Aiiiim î >r k‘c| ul>ii ii I »> »i 
.Anu !:i ;i de 11 limn a S c i 
ivea ic pri -c h V; «i. a iur.i 
război.

Consiliul de Minițlri Iu nd 
discude pioplinni.e ia u'e d'- 
creta.ul (lene.al al Pard.ului 
. itorejc Român a boia, t n'> 
rea ’ir'i ato.uei -cri ori a r ată

1 c o irjl
i"

T

■.•emul l’C| ub i< 11 
. recea,a u e- 

iiij 3 uin a ue 
'atea h i urării -ii nci ; e 
are de p'atit Rdul Rom.in in 
tul n-, națiunilor

Iceasta n.ic 
lor n-jUrând sar 
ar însemna U11 
porului nost u 
depune pentru 
tarea c ie ii c ..no . e 
Popula. >■ Ru âne.

Cunos. ând senti .'e e ca'di 
prietenie a c Do.urnei V a-ine și ale 
< îuvcrnidui 
de poporul 
acordat în 
cercare, ne 
rugam ntea 
Populare Române 
con ide rare.

Primi i, ... rugim Do nule P.e 
ședințe al Conciliului de Miniștri ;l

Prelungirea stagiului militar

O măsură bine venită

reprezenta decât came de 
războaiele duse pentru in- 
lor meschine așa după ui u 
timpurile nu reprezenta i.e-

Experiența tr cutului ne-a a atat 
cât de slaba era picgâtirca mili
tară a soldatului nostru. Ea nea 
aratat ți nepăsarea potenla'.i’or regi> 
murilor de atunci față de această 
problemă. Nepăsarea aceasta carac
teriza dealtfel toarte bine poziția 
lor de clasă exploatatoare, p.ntru 
care soldatul — muncitor sau lara.i 
— nu 
tun in 
tcresele 
în toate 
cât obiectul exploatării;

Instaurarea regimului de demo
crație populară - legat de popor 
și emanație a acestui 1 -- nu put a 
decât să înregistreze o schimbare 
de atitudine față de problemele vi
tale ale poporului deci fi fa^l de 
armata. Această ati'udlne se <01- 
cretizcază at't pr 11 reformele a- 
duse pentru îmbunătățirea t aiu'uf 
soldatului, dar • i p. iu reccn a măsura 
I:: dă în sțnsu: prelung rli 'ta ;iu
bii militar la 2 mi.

Privită atât sub raportul pregă-

I .R.S.s., 
ciHisidc a.iuii.

Pre-jcri. Coi>.
Dr. IETPI' (iROZK 

tirii mditare cât și sub cel al edu
cației cetățenești a ostașu'u , mă
sura este cât se poate de b nc f 
uită si umple un gol de mult -imțit.

Lipsa aceasta a ,0 t di aia chiar 
de către ostași. A le' oldatul ’-.lar- 
dara A'irgil scrie păr n ilor: ,V’am 
ma; scris în mult, ra leu i și v’ani 
arătat cât de b ji csl. a um In ar
mată. Totu-i ne mai lirs- a .<va șt 
anume: timpul 11c e ar pentru a re 
însuși cât mai bi-e instru.-da mi
litară’1. — și-apoi mai de ,arte — 
..Noi o-tadi suutc 1 1 11 ut.-și că s'a 
luat acea-ta ma ur... In ti m u' elo- 
2 ani ne vom putea insu.i o bună 
Instrucție -i educate cetă'e îea că. 
A'tfc-1 von. avea un lidiaf ivfl 
politic -i cultura', care ne va 'i folo
sitor .Hăt în o lire c'd și după 
eliberare de*eni: d e ăle i , r g t ti 
care știu să mut ească țx-ntru în
tărire. Rcpul li i To ua c Po -âne.

Aceea i bucurie io ma.il estă și 
soldatul Barbu Icn. în s risca.ea

(Continua: c In pag. 111 a)
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ZORI NOI

; PAGI N A FEM EH
Protecția mamei și a copilului

în Uniunea Sovietică
Aspectul unui cămin de zi 
într‘un centru muncitoresc

Plivind în urmă, i.ispi. Rusia 
rcvoluționaiă, sub doini.înția ța is
ta, situația femeilor mame, era si
milara și chiar mai crudă decât a re 
meilor din Ronftnia, sub regimurile 
istoricilor.

Ca și la noi. iu Rusia, paturilor 
maternităților erau î tr’un îiiinăr a- 
tât de mic incit mamele erau ncioite 
.a na- ă aca ă, de mute ori fii ă în
grijire medl ală, ia in exeace pri
vește leagănele nici, nu e sistau.

Imediat după icvoluț-'a din 1917 
și mai ales după instaurarea stătu ui 
.socialist, starea de mizerie în ca e 
au trăit mamele, și io i i înainte, 
a suferit o schimbare ra li.ală.

I Numărul pat: iiilur in maternități 
«’a ridicat în anul 1037 ’a 61.UDO 
iar in anul 1911 la 142.(00, leagă
nele posedau în acela, an 3 mi
lioane 800 mu o iui

Astăzi în t -’ S.S , ma na i . 
pilii! ocupa mi loc de Punt. și -<• 
bucura de o aterire excepțional», 
având un drept recunoscut și bine 
stabilit la viață. j

Sanătatea mamei și copilului, în 
U.R.S.S. este o avere cole.tivă, pro
tejata cu grije și îndrumată cu pri
cepere. Dovada este faptul ca as
tăzi în Uniunea Sovietica, există 
peste 0000 așezăminte de consulta i 
pentru femei si copii, unde ma
mele și copiii lor șunt consultate 
regulat, făcânciu-se în aceia, timp 
anchete la domiciliu, pentru a cu
noaște condiȚunile de viață ale pă
rinților și a se lua măsuri de în 
dreptare.

Un număr de 17.10 3 medici ai : 
fost pregătiți, numai în specia ita- 
tea puericola și s’au in i.irțat in 
acest scop 83.000 ț aiuri pentru co- -I 
pii, prin spitale. I

l.a  sate, protecția mamei și a 
copilului se asigură de către me
dicii de circumscripții care Ingrițj 
jesc și dau sfaturi sanitare și anti
epidemice mameloi pentru sănă atea 
copiilor, iar pentru ca acești conjj 
să fie în permanență sub suprave
ghere chira când mamele sunt la 
munca câmpului, s’au înființat un 
număr de peste 6 milioane creșe d.e 
vara,unde sunt duși toți copiii, fiind 
îngrijiți de către femei pri.epule 
și educați după cele mai desăvârșite 
metode. I

Îngrijirea sugacilor

In cecacv privește feirfiile mun
citoare, au dreptul la concediu de 
I și 5 săptămâni inainte și după 
naștere-, în care timp ele își primesc 
salariul neștirbit, interzicându - ic 
prin lege concedierea fenfeilor gra 
vide, din contră, întreprinderea e-te 
obligată de a le da o muu ă pc 
măsura puterilor lor, iar după naș
tere femeile ce alăptează au drep
tul sa întrerupă muma din 3 iu 
3 ore pentru a-.și hrăni la leagăn 
copilul.

Ciiilliiiele destinate sugari or Șl 
copiilor de vârsta preșcolara ca: 
leagăne, grădinițe de copii și cau-

La subfiliala U. F. D. R. Oraștie 
funcționează un atelier de croitorie

Pe lângă sul:lilial;i l ■ 1 
D R. OrăȘtie h«" I" ' 
în ultimul tiniț) un atelier ele 
croitorie sub conducerea 
prietenei IhuktT Vet oui a, 
in cadrul, căruia muncc-sc 
două Im ratoare și două u 
cenice.

Deși la început totul a 
mers destul de grt-u. din li
psa de fonduri și faptul ca 
populația or.iȘuhi1 2 3 4 5 6 7 8 9 np știi 
incă dc existența acestui a 
telier executând orice co
manda lucrând frumos și 
durabil la preitiri reduse 
atelierul a reușit să-și atragă 
cât mai multă clientelă

1. Aduceți copilul să (ie controlat! 
regulat de medic. Veți învăța ast
fel cum să vă îrtgTIuți bine copilul.

2. Nu ascultați sfaturile binevoi
toare ale rudelor și fe neilor i Igpri- 
cepuțe; ascultați numai s atul me
dicului.

3. Copilul are nevoie de: linișteț, 
curățenie, ordine.

4. Respectați -. u -linte .te ora
le de masă.

5. Până la trei luni va avea sasq 
mese pe zi (la dl ore), iar dela 
3 luni 5 mese pe zi (la 3 Jum, 
ore). Masa nu trebue să dureze mai 
mult ca 15-20 minute. Intre me„e 
nu se dă mâncare sau băutură.

6. Respectați odihna copilului.1 
Noaptea copilul trebue să doarmă 
Mama care dă mâncare copiluluț 
noaptea, face o mare gre.eală. La-' 
sați dela început c opiul să plângi 
noaptea. Va dormi singur, după pu-‘ 
ține nopți.

7. Respectați odihna co i ului.
8. Respectau lini tea co vilului. Niț 

faceți sgomot în jurul lui, înde
părtați persoanele gălăgioase. Nu 
Iuați copilul în brațe, nu 1 legănați. 
Veți avea astfel un »-o 11 liniști# 
și vesel.

9. Vegliiați la curățenia copilu
lui. Spălați rufele lui cu >pă caldă 
și săpun și fierbeti le odată la 2 3

Astăzi atelierul funcționea
ză de dimineață pană seara 
și comenzile sosc-sc mereu.

Cu veniturile obținute din 
pruna lună subfiliala Ota.-tie 
a reușit să înzestreze croit*' 
ria c.u cele necesare, sa plă 
tească salariile lucratoarelor, 
iar restul de bani a fost văr
sat la caseria filialei Deva.

zile. Spălați-vă pe mâini când um, 
blați cu copilul vostru și nu dați 
voie altor persoane să umble cu 
el. Feriți-1 de bătrânii care tușesc, 
Căci astfel îl feriți de tuberculoză?

10. Ascultați cu încredere sfatul 
medicului.llrăniți copilul așa cum 
vă spune el. Nu vă tratați sin
gure copilul bolnav. La primele 
senine de diaree sau vărsături, su
primați orice hrană, și dați copi - 
lului numai ceai.

11. Părinți, fiți energi i dela în 
cepuf, spre binele copilului și șp e 
binele vostru. Mame, fiți ordona e, 
nu vă speriați dacă plânge
puțin copilul, respectați îndrumările 
date de medie. '

Citiți și răspândiți

„SĂTEANCA" 
și „FEMEIA" 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

tine, -uni frecventate de țc-Vie 7 
milioane de copii, iar vai a se lor- 
mează lolonil care a lăpm.tesc la 
munte ».ui șes copii care ne. e-ita 
cura de aer sau soare. i

Toate ace tq scliite a .pe le ale 
protecției mamei și a co, țiului in i 
U.R.S.S., arnla cât de mare este 
Importanța ce u acoidă statul socia
list omului dțsvoltării poporului 
ți nu numai desvoltării din ] unei du 
vederi numeiic, ci iute e-ill cțe cari; 
il poartă penfiu a i'a geneiațiilop» 
viitoare cele mai b.ine condițitlni 
de creștere, pe-Kru a j re: ătii i'in iei 
V iiloiii oameni ai mumii de mâine.

E. Gârjob

I i inel pi inia subfilia'ă a ju 
boțului inmt.ii care a înftin 
țat u.i atelier de i roitoric mc 
i ila s;i j i i- , u. ajalti și dată 
* a exemp’u de urmat și peu 
tri£ alti -ni fi iale din județul 
Hune luata i

Un comitet de sprijin 
înființat pe lângă spitalul de Stat Deva

])iit inițialii a filiajei l ’. F 
D. R. din Deva, a luat fim 
ță ziiele acest -a un Comi
tet de spt ijtn și r< dosare gu 
spcidăre.tscă sui) conducerea 
prietenei Grigoraș, care și a 
început iniedt it activitatea 
po lângă Spitalul de Stat din 
Deva.

I’otmai din 2ț de m*-m- 
bre ( onntelul urmărește s:î 
îmbunat tț* isca conții.uiui’e 
de trai a 1 ihr.iVÎIor din a<'ent 
spital.

Dând sfaturi și uneori ( hi 
ar ajutând la prepararea 
mâncării, treptat se reușe - 
ște ca aceasta sa fie mai 
multă și mai bună, iar bolna 
vilor cu adevărat sărac'- fe
meile din < pmitet le aduc 
in licean- zi - prin rotație 
hrană* dela e'T de acasă, pcu 
tru a acoperi lipsuri’e mân
cării dela spital.

Observ ându se că pâinea 
distribuită de către spital e- 
ste de utilitate inferioară în 
cadrul unei ședințe, comite-

Ce să cetim

N. Araloveț „Femeia Sovietică"
(Editura Cartea Rusă)

Cartea a.ea-ta og’in'e.te aci.i- 
tatea femeii sovietice în t a'e ra
murile de activitate, polili ă. so
ciala, economi- a, fă nd o para
lela între viața de sclnvie a femeii' 
din Rusia țaristă și dre, (urile fe
meii după Revoluții din Octombrie 
1917. In U.R.S.S. fe neile se gă-e d 
în conducerea Siaai’.ui, su t direc-

I. oca 1 i t ă ț i le unde se simte: mai 
mult nevoia căminelor di- zi, sunt 
centrele muncitorești, aco’o unde 
bărbați ei femei, tineri și vârstnici, 
merg cu toții sa lucreze în fabiici 
și uzine.

Având tot sprijiniul conducerii 
statului, femeile noastre au pornit, 
la organizarea a cât mai multor 
cămine de zi, creșe, leagăne și ma- 
teniități, care țn- lângă fa, tul că 
asigură copiilor o creștere Iară pri
mejdiile bo'ilor și m noro irițor, dau 
posibilitate mameloi să-ți continuu 
nesfingherite munca în at.Iiere.

In aceste condițiuiii a luat naș
tere și căminul de zi din Cugir.

Vizitând acest ca uin, stind de 
vorba cu copila,ii mai mariȘori sau 
cu -upraveghetoar a -i eliia. cu ma
mele, vezi imediat cât de prețios 
este acc.sta, atât pentru părinții 
iniiniitoii’ cât și pentru copii care 
sunt bine educați, hrăniți și se de,- 
voltă sub permanenta supraveghere 
a medicului dela dispensar.

Vizitând încăperile căminului, reu 
șești să observi imediat, cât de mare 
este contribuția organizației U. I . 
D.R.-Cugir, în intre:ineica lui

Mese, scaun și paturi speciale 
pentru copii, jmaiii distractive ,și 
educativ e, alimente ca: lapte, mar
melada -au grăsime, au fo-t adu e de

rul a hutaiit ia tot prin io- 
tație să supravegheze fiii - 
mântatul aluatului la brută
rie, pentru-a pâinea să se ta 
că din făină curată.

Tot prin Comitetul respec
tiv, s’a luat inițiativa de a 
se repara d<- către fi-tneile 
din U. F. D. R., cămășile și 
cearceafurile stiicatc: din spi 
tal, pentiuca ele să mai poa 
tă fi folosite la saloan--. l.a 
această chemare, .iu răspuns 
o mulțime d® fenici> obținân- 
du se cele mai frumoase p 
zultate.

De?i activitatea Comit t 
lui de redresare depe lângă 
Spitalul de Stat din De'-a 
a început numai de curând, 
rezultatele îmbucurătoare 
sunt dovada că această iniția 
ti vă nu a dat greș și sigu- ' 
ranța că va continua să aibă 
mereu rezultate frumoase cu 
eât femeile din comitet își 
* on duce munca fără să 
șovăe în fața greutăților.

toare de instituții, ingineri și teh
nicieni, istorici și filosofi, econo
miști, scriitori, aitiștiL sculptori. • 

înalta conștiință socialistă, tena
citatea și dorința de a m rge tot 
înainte, arzătorul patriotism sovie-> 
tic, acestea sunt ca. u terislicile fe
meii sovielice. (

U.l .D.R pentru .upiii de muiiiitoriț
In țuitun cu o linge-ie cm ala,, 

dorin somnul dc după amiaza vre'u 
II copii, iar in iuntra de joc, 
copiii dela I luni, până Iu 2 ani 
se îndeletnicesc m diferite jocuri

Atât educatoarele cât și femei a 
din comitetul de sprijin, șc- invar, 
tesc grijulii in știrul copiilor, f.e<i 
truca nimic sa nu le lipsească

După masa, când sirena și a in 
cctat sunetul, amintind sfârșitul u- 
ilei zile de munca, vezi iemei (. 
ricite apropiindu-se cu pa i repezi 
de cămin. Ajungând înăurrlru el< își 
intâșoar.i iu grija copiii, ii >arută 
pe frunte, mulțumesc cu ealdura, 
femeilor sare le au purtat dc grija 
și se indreapla cu acceaș grabă, 
spre gospodăria lor. <

E atâta mulțumire in sufletele a 
cestor mame, încât nu poți sa tr ci 
alături de ele fara sa te -1 nți le 
rii ita.

Le lipsește iiBa teva și a.cast* 
lipsa va trebui lât de curând re 
zolvată. <3 maternitate. E-mei e gra
vide din Cugir nu au incă posibi
litate sa nasca in condițiuni, 
favorabile pentru ele și copii, din 
lipsa unei asemenea secții. Spitaf.-c 
sunt la o distanța prea mare iar 
muncitoarele sunt nevoite să na-.ca 
numai sub su, ravegherca u ei nvoa a 
care uneori, e și in-uficicnt pre
gătită.

U.l .D.R. ul cunoa te a cașta n e 
sitatc și în colaborare cu orgai.i aț j 

,P.M.R. din Cugir, a tăcut demer
surile necesare, la Ca a Centia-a a 
zVsig. Sociale, obținând o clădire 
special |>entru acest Iu ru -i in cu
rând Cugirul va avea o a-tfel de 
secție.

La aceste acțiuni ale organizației 
locale P.M.R. -i U F.D.R, muncitoa
rele din Cugi. ințeleg sa răspun
dă jirin munca lor. încadrate în or
ganizație, ele merg cu drag la mun
că voluntară, liindca >unt conști nte 
că o fac pentru ele, pentru fami'iile 
lor și pentru întreg poporul Re
publicii Populare Române.

Moisiu Georgcta

□0 zile HJ N IE 1948

Calenda» muncitoresc

$o*r*l* r < 35
. »p. 19 51

Zii* trec 150
Zii» răm 716

Sâmbătă

1910—Poporul l.a an. pini ..el,!.. 
cit votează pentru R. . l> ,

REPUBLICA ITAL
Italia a stat 21 ani u . qț 

fascist.
Dela căderea lui Mussa.ini (75 

Iulie 1913) și ptna la prinderea? 
și executarea lui de către partizanii 
Italieni î.i Aprilie 1*145, po,xvrul ita
lian a întețit lupta pentru tlibe a 
rea sa de sub cotropire-ul l:it epi t 
și de sub sângeroasa di latură fas
cistă.

La 5 Iunie 194o, lta ie ii s’au [ ro- 
nunțat pentru Republică.

Astfel, s’a lichidat cu tnonariiia 
lui Victor Emanuel, expresie a im
perialismului italian, monarhic care 
sprijinise și încurajase politica de 
teroare și agresiune a fascismului.*

Femei!
Biblioteca U. F. D. R. ului 
vă împrumută cărți pentru 
citit !n zilele de Luci el Joi 
tetre cre'c 15' 17 1a sediul 
organizați*!.
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3upă câștigarea Drapelului Producției în luna Aprilie - 
încheind bilanțul producției pe luna Mai 

Muncitorii și technicienii 
exploatărilor aurifere din Munții Apuseni 
au depășit producția din luna Apr. cu 16 3°|0

Pentru a putea face față cu succes sarcinilor 
ce stau în fata muncitorimii organizate

Cons’liul Sindical ludetean Huncdoara-Deva
și-a întocmit un plan de lucru pe perioada 15 Mai 23 Aug. a.c.

< c în luna Aprilie 
muncitorii și technicienii <- 
«ploatărilor minele din Mi'n 
ții Apuseni au câștigat Dr.t 
pelul Producției in intrece 
nici în producție pe județ 
>n luna .Mai ei au obținut 
> noua \ ii torit-, depășind 
producția din luna Aprilie 

u 16,3 la suta, extrăgând o 
cantitate de 161.65 kg- aur 
un.

A<\-ste realizări ale mine 
Hor din Munții Apuseni ( a 

re confirmă din nou crește 
rea 1 onștinței muncitorești 
-.unt de mare importanță în 
<ta<erea economiei jioastre 

naționale. Fțle sunt mai seni 
mfi< ative, d aca amintim ma 
net rele cozilor de topor ale 
inacțiunii din anul trecul, 
prin care acestea căuta să 
spargă unitatea < lașei munci 
toare, sa împiedice prin toa

Tariful cutentului electric, 
a fost redus cu 30% 

Ședința Comisiei Interimare de pe lângă 
Primăria orașului Deva

l.a primăria orașului Deva 
a avut loc în după amiaza 
zilei de 4 Iunie a. c„ ședința 
Comisiei Interimare-

După ce ședința a fost des 
chisă de către d. Popa Ad 
riali, primarul orașului, se 
da c etirc procesului verbal 
întocmit în ședința, anterioa 
ră pentru a putea fi luat 
In cunoștință de consilierii 
cari au fost absenți la întoc 
suirea lui.

Se da apoi spre votarea 
Comise i, regulamentul de 
înființare și funciționare a 
Restaurantului de St it, care 
iși va incepe activitatea pe
dala de 1 Ț • :e a. c., la De 
va. Regulamentul de functio 
nare a fost votat cu unanimi 
tate de voturi.

Cu privire la salubritatea 
orașului a fost întocmit un 
regulament de către Servi 
cin Technic de pe lângă 
Primăria Deva, regulam^' t 
care a fost supus Comisiei 
lâ discuții și apoi spre vo 
tare- 1 iind votat, el va in
tra in vigoare în timpul cel 
mai scurt. Tot în ceea ce 
privește salubritatea, d- pri 
mar,' a anunțat dă orașul no
stru va fi înzestrat cu o ntă 
turitoare mecanică și po 
stupi fixe de măturători care 
vor asigura menținerea cu 
rățenifi urbei- într’o măsură

Firma Dragomir Voișan, 
Deva 

aduce la cunoștință onoratului 
Dublic, că i sau repartizat de către 
Soc, Comerciali de Stat urmă

toarele mărfuri :
1000 metri america 
1500 metri zefir 
3000 metri america

te mijloacele drumul munci 
torimii Spre progres și o vii 
ța mai lmna- Prin realizări 
le lor în mum .1, prin lupta 
lor pentru propășirea econo 
miei naționale și întărirea 
Republicii noastre Populare 
minerii din Munții Apuseni 
dovedesc ca sunt în primele 
rânduri ale muncitorimii din 
județul nostru. 1

I CLEJ, coreip. I

Reorganizarea și înzes
trarea centrelor de copii

Conferința dela Ministerul Sănătății
BUCUREȘTI, 5 (Ager- 

pi'tjs). In vederea reorgani 
zării și înzestrării centrelor 

mai mare ca cea de până în 
prezent.

In cee» ce privește tari
ful l.i'pupra, răscumpărării 
prestației, se dă cetire (a i 
l'ului fixat de către Ministe 
rul Industriei și Comerțului 
publicat în Monitorul Ofi
cial, și adaptat orașului no
stru, pe care Comisia îl a- 
probă în întregime.

La sfârșitul ședinței se 
face cunoscut d-lor consi 
beri, că problema reducerii 
tarifului electric care fră
mântă de atâta vreme popu 
lația orașului nostru, și-a că
pătat rezolvarea prin botă- 
rîrea Ministerului Industriei 
care a dispus eftinirea n»i- 
giei electrice cu 30 la sulă 
față de vechiul tarif.

In urma succeselor obți ute pe 
tărâm economic și politie -i mai/ 
ales după infăptuiren unității depline 
organizatorice, politice și idco'o- 
gice a clasei niiimitoari, in fața, 
mișcării sindicale stau noi sarcini, 
care aceasta trebuc să le duc 1 
la bun sfârșit.

In acest scop, precum și pen
tru a pune în aplicare directivele- 
Congresului General C G. M. din 
19-17, Consiliul Sindical JuJețean Hu 
nedoara-Deva, și-a i itocinit un plan 
de lucru |>e perioada 15 Mai 
21 August 19-18, plan care a fost

ele copii, a avut loc D Mi 
nisterul Sănătății o confe 
rință cu directorii acestor 
centre, din toată țara.

Confcrința a fost prezida 
ta de dna Fjorica Bagda 
sar. Ministrul Sănătății, asi 
stată de tov. Clfelia Manole 
secretar general.

Conferința a preconizat 
o serie de măsuri având 
drept scop scăderea morta 
lității infantile.

Concomitent cti măsura 
preconizată mai sus se vor 
creia școli pentru specializa 
t'ea personalului auxiliar de
stinat de a forma cadrele de 
ocrotire.

Ca în toate acțiunile Sale 
Mimistc-rul Sănătății va co
labora și în acest domeniu 
cu organizațiile democratice 
de masse.

vor începe producția
(Urmare din pag. l-a)

ția metalurgică. Aici s’ar fi putut 
lucra o cantitate de 30 lone mate
rial feros pe lună, ea a fost însă 
întrebuințată de direcție pentru ex
periențe, fabricându-se și dife itf • 
mărfuri, care nu erau necesaie pieței. 
La fel și la secția de produse el irrii.e 
și farmaceutice, s’a prelucrat numai 
din stocul de materii prime rămas 
dela fabricarea muniției, producân- 
du-se în cea mai mare măsura sare 
amară, care și acum stă în depozit 
(o cantitate de 10.000 kg.)

Muncitorii au încercat în diferite 
rânduri să pună Î11 funcțiune ace te 
uzine propunând să se fabrice spirt 
din ghindă, — materie primă se 
găsea din abundență în împrejurimi 
— precum și alte încercări, însă 
s’au lovit de sabotajul siiteinalid 
al conducerii, care urmărea închi
derea uzinelor. (

Ce s’ar fi putut face 
dela început

îmbunătățirea situației acestor u- 
zine, a putut fi făcută numai după 
înființarea Oficiilor Industriale, când 
fiecare uzină trebuia să lucreze după 
un program. ț I

In urma intervenți i muncitorilor) 
directorul Săvulescti, și oamenii lui, 

divizat pe secții (organizatoric, cui 
furai, economic, etc(

începând din numărul de a tazi 
vom reda pe scurt în coloanele zia 
rului nostru punctele eșențiale din 
planul de muncă stabilit.

Se vor revizui toate comite c? 
sindicale, de fabrică, de instituție, 
etc., din punct de vedere organiza 
lorii-, înloculndu se elemente £ ne
corespunzătoare, cu cleme.i'*.- veri
ficate și cinstite. (

Organizațiilor sindicale din co
munele rurale li se va da o deose
bită importanță, Lifințându-se lomisiî 
intersindicalc, care să cuprindă re 
prezentanți din sindicalul < orpului 
didactic, salariați publici, comunali, 
sanitari, I’.T.T și sa’ariați .agri
coli.

Toate colectivele sinJiia'.e vor ti 
mobilizate pentru pregăti ea cam 
panici de strângere a recul lei, pen
tru repararea mașinilor agricole, și 
a batozelor. Se vor organiza în
treceri în muncă voluntari pentru 
strângerea recolte . ț

Vor fi încadrați în sindicale toți

Buletin intern
BUCUREȘTI, 5 (Ager 

pi'eS;- Tov. Vasile VLt-icla mi
nistrul Agriculturii, însoțit 
de Marin Stancu secretar ge 
nepal al Ministerului Agricul 
turii și Constantin Câmpea 
nu secretar general la Mini 
sterul Silviculturii, au \izjtat 
șantierul național de recon
strucției- Ana Pauker - Lun 
ca Brutului înteresându-se în 
deaproape de mersul lucrări 
lor, de muncă, și viața de 
tăbră a brigadierilor.

BUCUREȘTI, 5 f.Ag'-r- 
pi’es. In zilele de 28 și 29 
Mai cri. a avut loc la Ga
lați o conferință a Sindicate 
lor Textile din Moldova.

Cu acest prilej s'a hotă

de pace cu o lună
au fost schimbați dela conducere.

Colectivul muncitorilor și tehni
cienilor, a pornit acum cu un elan 
uriaș, pentru a transforma instala
ția de colofoniu. Lucrările au fost 
programate pentru 50 zile, însă au 
fost terminate numai în 10. Colo- 
foniul produs cu noua instalație este 
de cea mai bună calitate, fiind luat 
drept bază pentru întocmirea cae u- 
lui de sarcini de către Ministerul In
dustriei și Comerțului.

Instalațiile \op ti terminate 
cu <> luna înainte 

de termen
Văzând bunele rezultate obținute, 

Ia insistența tov. administrator de
legat Zamfirescu, Direcția Oenera'ă 
a studiat planul pentru construirea 
instalației făcut de colectivul teh
nicienilor din uzine organizat de 
tov. ing- Scodigor EJtimie, plan 
care a fost aprobat fără nici-o mo
dificare. ț'

Astfel și numai la 25 Februarie 
a. c. s’au putut începe lucrările pen
tru construirea insta'ațiilor de la- 
nante, pigmenți, produse chimice -i 
farmaceutice și terbentină.

Terminarea lucrăjrilor. a fost fi
xată pentru 15 August a. c.

Întreaga muncitorime a a estor u. 

salariajii inii *iesindicalizați, cont
au rămas in afa.a șindii ațelor din 
cauza izolării sau altor cauze. .

Se va duce o muii a intensa de 
ridicare a nivelului nuia' polițist 
și ideologic a tuturor hindi al.ști.cfk 
pentru întărirea simțu'ui de răspuii,. 
dere. ,,.J

Sindicatele mai puternice, vor da 
tot concursul sindicatelor mai mici, 
pentru ca și acestea sași poată în
deplini cu succes rolul lor. Se vorf 
organiza cercuii A.R.l U S. In toata 
sindicatele.

Legăturile intre -indi ate și org. 
de Partid vor fi strân e cât mai 
mult, pentruca împreună să se ob
țină fel mai mari nucces in toate 
acțiunile întreprinse. Deasemț-nea se 
vor stabili legături cu <<|e|alte or
ganizații de inassă

Lupta împotriia rămășițelor rca-> 
(ionare din țara și împotriva reac- 
țiunii din străinătate va li inten i f- 
lata. Se vor antrena niassiie la ac
țiuni eficace pentru coama e ea <e- 
roarei fasciste din Grecia ți Spa
nia.

rit pornirea anei mari între
ceri în producție între toate 
fabricile de textile din Mol 
dova, pentru perioada 1 Iu
lie — 1 Octombrie. 1948.

PRIMĂRIA COM. VALIȘGARA 
Nr. 282—948

PUBLICAȚI UNE
Primăria corn. Văllșoara, public^ 

concurs pentru ocuparea următoa*" 
reior posturi vacante:

Un secretar comunal, un casier 
comunal, un impegat administrativ.

Cererile însoțite cu datele pre
văzute de art. b din St. F. C. 
și art. 9 din St. F. P. se tor 
depune în termen de 10 zile dela 
data publicării concursului în Bu
letinului /udețului.

înainte de termen
zinc, lucrează cu un elan uriaș pen
tru construirea acestor insta'ații. Di i 
dorința de a se putea încadra cât 
mai curând în procesul de produc
ție și-au luat angajamentul de a 
termina cu o lună mai de vreme 
lucrările, in prezent, lucrările la in
stalația de fanate sunt eje.tuae ia 
proporție de 20 la sută, iar cele 
pentru pigmenți în proporție do 
30 la sută.

Secția de colofoniu, care e-te in 
stare de funcționare nu poate lucr4 
din plin, din lipsă de materii prime. 
Totuși, pentru a putea produce^ 
muncitorii prelucrează din nou re- 
zidurile dela prima fabricație.

Muncitorii tiebue să fie 
vigileiiți ca sabotajul <â 

se mai repete
Acum, când muncitorii altor 

industrii se întrec în munca con
tribuind cu toate forțele lor a ro- 
pășirea economiei naționa’e e în- 
gă efortul lor uriaș pmtru t. ra.i1-.an-4 
cât mai curând a t ansfor năirii u- 
zinei, muncitorii trebu e -a ie ii- 
gilenți ca sabota u’ c. I au u er t 
până acum 'să nu se mai repete, 
demasc&ndu-l ți luptând contra lui 
oriunde ar fi el. I (

I. BRANEA ,

MINISTERUL SIVICULTURII ) 
Serv. Silvic al jiide u ui Hun doar» 

Jurii. Nr. 1125 918
J Dos. 2 b- 1048 /

PUBLICAȚIUNE
Se aduce la cunoștința celor in

teresați, că în ziua de 15 Iunie a. 
c., ora 10 a. m. in localul Ser
viciului Silvic Județean Hunedoara 
Deva, Str. C uza VoJă Nr. 1, și 
a Ocolului Silvic M.A.D. Pctro- 
șeni jud. Hunedoara, se va ține li
citație publică pentru vânzarea a 
1.022 arbori de esență fag și -10 
arbori de esența molid de pe par
chetul Nr. 2 pădurea Do u Pribea
gului, proprietatea Compos. urb. 
Câmpul lui Neag jud. Hunedoara.

Licitația se va ț ne cu ofertei 
închise și sigilate conform Legii 
Cont. Publi e, a Condițiunilor ge
nerale pentru exploatarea pădurilor 
Statului și a conditiuni'or speciale 
despre care amatorii pot lua cunoș
tință la sediul Obolului Silvic Pe- 
troșeni și Serv. Silvic Județean.

Garanția de exp'oatare 10 la sută 
din prețul oferit. ,

Oferte telefonice, telegrafice, ne
timbrate, nesigi'ate și supraoterlp 
nu se primesc.
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^~>EVEHIMEHTELE ZILEr~>
Dând urmare propunerii adresate la 19 Mai 
de miniștrii comuniști guvernului finlandez

Guvernul Uniunii Sovietice 
a redus restul plăților datorate de 
Finlanda în contul reparațiilor cu 50°o

Administratorul „planului Marahair* recunoaște cfi 

„PLANUL MARSHALL“ 
nu este un act de caritate pentru 
Europa ci o bună afacere pentru 
Statele Unite

HELSINKI, 5 Rador). 
L.t 19 Mai, cei trei miniștri 
comuniști, Lejno, Suato și 
* anhuncii au adresat guver 
nului finlandez o scrisoare 
in care arătau că p ntru sta 
bilizarea situației politice din 
Finlanda și datorită faptului 
ca Uniunea Sovietică și a 
manifestat în repetate râu 
duri bunăvoința ci în reia- 
țiunile cu Finlanda, guver
nul finlandez ai" trebui să so 
licite guvernului Uniunii So 
vietice o reducere a repara
țiilor. Această comunicare a 
celor trei miniștri comuniști, 
a găsit un viu ecou în cercu
rile democratice finlandeze

La 3 Iunie, ministrul so
vietic in Finlanda Savonako 
s a prezentat primului mini 
stru finlandez Pekalla făc- 
< ând următoarea declarație 
în numele guvernului sovie 
tic.

Acum câteva zile, minist 
rul Uniunii Sovietice în Fin 
landa a informat guvernul 
sovietic că membrii guver 
nului finlandez Lajno, Suato 
și Yanhunen, au făcut guver 
nului Finlandei propunerea 
defa se adresa guvernului U 

Tratatul româno-maghiar în slujba păcii
(Urmire dia pag. l-a)

niunii Sovietice iu vederea 
ușurării sarcini i 1'eparațiuni 
lor datorate dc Finlanda.

Potrivit declarațiilor .mini 
strului sovietic, guvernul Fin 
landei a aprobat propune
rea prezentată de Lejno. Sun 
to -i Umliuncn.

In legătură cu aceasta, 
guv mul Uniunii Sovietice 
a hoiârit să preîntâmpine 
inițiativa Fjnlandej și să * • 
duca costul plăților de repa 
rațiuni începând dela i Iu
lie a. <. cu 50 la sută. ,

Primul ministru Pekalla a 
cerut ministrului sovietic , 
informeze guvernul din Mo 
scova că această decizie a gu 
vernului sovietic va fi pri
mită de poporul finlandez 
cu o profundă recunoștință.

Comentariile presei 
finlandeze

HELSINKI, 5 (RadioU- 
Ziarele din Helsinki omen 
tează pe larg liotărirea gu
vernului sovietic de a reduc,- 
datoriile în contul reparațiu 
nilor pe care Finlanda urma 
să le plătească Uniunii So- I 
vietice.

tion al păcii intre popoare- 
Astăzi țările cu regimurile 

de democrație populară din 
Europa de Est și Sud Est, a 
nimate de politica dc pace 
și frățietate între popoare, 
dusă cu consecvență de ! ' 
niunea Sovietică, au pornit 
cu hotărire la lichidarea a . 
finitivă a divergențelor ce 
le-au separat în trecut, pu 
nând bazele unei colaborări 
frățești menite să întărească 
marele front al păcii și prie
teniei- între poțioare.

Suntem' < onvinși a snus 
tov. Ana I’auker la solem 
ntiatea schimbului instru 
mentelor de ratificare . că 
lucrând și luptând mână în 
mâna cu frații noștri ma . 
ghiari, pentru ridicarea be
nei stări a popoarelor noa
stre, pentru întărirea econo
mică, politică, socială, a ță
rilor noastre vom contribui 
la întărirea frontului demo
crației și a păcii.

Acordurile care cimentea
ză prietenia acestor țări, sunt 
încheiate in spiritul apărării 
independenții și suveranității 
naționale și izvorîte din neee 
sitatea unei colaborări de 
tip nou, străină de orice idei 
de asuprire și exploatare, 
fiind organizată tocmai p-n- 
tru a apăra cu forțe unite 
libertatea și desvoltarea paș

Aceasta hotărire a guver 
nului sovietic — scriu zia
rele are o mare impor
tanță peij'ru finlanda și con 
stitue o victorie a orient mi 
democratice reprezentată 
prin guvernul Pekalla

Manevrele guvernului britanic
pentru a împiedica plecarea evreilor în Israel

LONDRA, 5 (Rador ).
Reiiter anunță că guverna 
torul insulei Cipru a primit 
ordin din partea guvernului 
britanic ca în cele patru 
săptămâni fixate de Organi 
zația Națiunilor Uniți < a 
perioadă dc armistițiu in Pa 
lestina, si nu îngăduc pic 
carea din Lagărele de pe a 
ceasta insulă nici a unui 
bărbat evreu în stare de a 
participa la operațiunile mi 
litare.

Agenția „franspress" trai 
smite că această interdicție 
se relera șt la evreii care 
se găsesc in orice alt me
ritoriu britanic

Laț fel, d. Bcvin a cerut gu 
Vc-rnelor unor state al căror

nicăa acestor popoare împo
triva încercărilor imperialiste 
de a reedita o nouă agre 
siune imperialistă care să 
impingă popoarele intr’un 
nou flagel mondial.

In timp ce popoarele din 
lagărul democratic își strâng 
rândurile formând o barieră 
puternică m calea tendințe
lor de subjugare a imperia
lismului hrăpăreț, în cealaltă 
parte a Europei, isteria răz.î 
boiului 1 rește alimentată de 
propaganda odioasa a ma.ț 
naților americani, inspira 
lorii blocului occidental, ale 
cărei atacuri sunt îndreptate 
Împotriva Uniunii Sovietice 
și consolidării democrației și păcii;
Dar zarva războinică a im

perialiștilor americani și la
cheilor lor dolarizați dove
dește tocmai slăbiciunea lor 
slăbiciune isvorilă din con
tradicțiile ce concretizează 
tendințele acaparatoare a1 
Cercurilor imperialiste.

Strâns uniți împreuna < ti 
toate țările apărătoare sini e 
re a păcii alături de invin 
cibila fortăreață Uniunea So 
vietică vom lupta cu hotărire 
împotriva uneltirilor impe - 
rialiste. apărând cu fermita 
te independența și liberta
tea popoarelor noastre întă 
rind tot mai mult puternicul 
front al democrației și păcii.

Gh. Pleșu u

WASHINGTON, 5 (Rador). 
RI.U J fiR anunța ca , omitutil pen-1 
im alocații din Canu-ia Reprezen
tanților a leilui cu 25 ia sula, fon 
dlliile destinate- puneiii in a; li are 
a ,,planului MaisImtJ’’.

Această leducerc s’a 1 unt al l 
prin scadi-ri-a pi.ipriu zis, a -u- 
liielor alocate iât :i piui , «tinde

nume a refuzat sâ 1 d- a sa 
nu'acorde nici un fel de ușu
rare evreilor < are ar roi 
plece în Palvstina.

Conducătorii Agenției R- 
vi'eești au protestat impohi 
va acestui măsuri a guvernu 
lui britanic, arătând că (a 
este arbitrară, constituind o 
interpretare plină dc reavmn 
ță a condi(jiuni)or dc armisti 
țiu în Palestina, așa < um au 
fost ele stabilite dc ONU.

In ciuda ajutorului planului Marshill

Criza comerțului britanic cu streinătatea 
este mai gravă ca oricând

LONDRA, 5 Ziarul ,Dii!y 
Worker’’ scrie <a in ciula ajuto
rului ,,planului Marshall”, criza < o- 
nterțu'ui britanic cu strainata'ea iVe 
inaig rava de.ât oricând. Defici
tul real Înregistrat dc a in.cpulut 
anului, se ridică până acum la 160 
milioane lire stenii e tinzând să mat 
crească inca, in timp ce guvernul 
britanic n’a prevăzut in Februarie 
decât un deficit de 87 mi ioane lire 
sterline. Către sfâ ritul a ni’iii, gu

Sosirea delegației de înalți chiriarhi 
ai Bisericii Ortodoxe Ruse la București

BUCUREȘTI, 5 (Agc‘r 
preș). I-'.ri după amiază a 
sosit pe aeroportul Băneasa 
delegația de înalți chiriarhi 
ai Bisericii Ortodoxe Rit - 
sești. care țtarticipă la 
lemnitatea înscăunării I. p. 
S. S. îustinian ca Patriiu- 
hul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.

Delegația este compusa 
din I. P. S. S. Nicolae Kru 
tițki, Mitropolitul Moscovei 
P. S. Arsenic Episcopul K - 
lininului, Ș- a.

Delegația Bisericii Qrto 
doxe Ruse a fost primită pe 
aeroport de către Mitropoli 
tul Ifrim din partea I. P. 
S. S. Patriarh îustinian, P. 
S. S. Atanasie Bâriădeanu 
vicarul Patriarhiei Române, 
dr. Eduai'd Mezincescu secte 
tar general al Ministerului 
Afacerilor Externe, preot 
Vască, secretar general al Mi 
msterului Cultelor, reprezen

rea perioadei în rate a a4« ruui 
va fi pu^a la db/>ozi{id / farîloi 
,,ajutate’’. Dealtfel, iu li.np ce iu 
turma lui inițiala .j/aiiul Mar?ha|C* 
prevede o cota a alu apei 41- 
milioane dolari, comitetul a redus 
această cota la 501 mi ioane dola»t 
Junar. AccHl funduri |ie\azue iu 
plan, au fo-t dea. meni ieki • <.u 
150 milioane dulăii. •

In raportul pir/entat dr luiiu 
Pi se arata în plus ta o parte di'i 
-urnele a'o;at< \ur i /e tinat achi
tării dato:iilor anterioare ;i dobin 
/ibjr acestora ca’rc Staîe e l nlt> 
Raportul tublinia/â 'ha etw.ci-i ;; 
mulțumirea lumiteui ui fața di p 
cetele de nk (ani/arc a auricul'uiii 
europene pe muți, câ op-u și p 
Ir ilu’ui lipsesc in Siatrle Ui.i e. C 
iniietul c4c nemulțumit și dc p-o- 
grcsele făcute în u tabiîirea *'i*ș 
maniei precum %i dc faptul ca 
continui <u urm?riiea rrimir.a'i'. r ’a 
ră/boi germani.

Paul Hoffman, admiiiiU a urut 
,,planului Mar>' a’f’ a dc larat 
mițctului ci c>t<- î:np. 4ii.a ledu 
terilor de a’o.aiii dcuaie e el ton-*, 
derâ ,,planul Mar>ha 1’’ nu ca un 
act de caritate penlru Euiopa u l 
o bună afacere pe itiu Stale’c I n ’e

\crnul britani se va \ cJea -iîit 
lut .jajUtonil’’ , planu ui Mar^haJ1* 
>a reducă importul de
alimente >i materii pr mc, pmu 
a reduce deficitul inre j>trat in bi 
lanța plăților, care duce ’a i 
rirea foametei si șo.îiawu!u-.

Daih Wurket aralâ in inchecM: 
ca greutățile co.ueitu ui b i anic m 
stranitat.a pol fi iero’ia’r pri.T 
desvoltarea coir.ersului cu Uniunea 
Sovietiiă : i cu lari’e Je nocra' tec 
populare.

t.anți ăi Ambasadei l . R. S. 
S. și înalți < hiriarhi aj R>- 
sericii ortodoxe romăm-.

Astăzi are loc 
înscăunarea 

I.PS.S. Patriarhului
ÎUSTINIAN
Duminică 6 Iunie va ax ca 

loc înscaunarca .Fatriarhulat 
Justmiai). Solemnitatea fu 
scăunârii va avea loc în 4a 
la Matei Adunări Naționale 
în Prezența Înaltului l'rezi 
diurn, a membrilor G ivertiu 
lui, membrilor Sfântului Si 
nod a membrilor delegați* 
lor bisericilor ortodoxe dm 
străinătate, a membrilor cor 
pului diplomatic și a înalte 
lor autorități civile șj mili
tare.

IMPRIMBMA JUBEȚULU1 HQbM OARA DBVA _ 1MS.

Călăuzit de înaltele princi 
pti marxiste-leniniste, Parti 
dul de avantgardă al clamei 
muncitoare Partidul Munci
toresc Român, a militat cu 
energie dela început pen - 
tru acordatiea de'drepturi e- 
galc naționalităților conlocui 
toare din România, lichl 
dând vrășmășia de veacuri 
dintre cele două popoare, 
smulgând din rădăcină șo
vinismul ațâțător și adân 
cind relațiile de frățietate și 
colaborare armonioasă cu ve 
cina noastră Ungaria.

Tratatul româno maghiar 
deschide ambelor popoare 
largi perspective de desvol 
tare a relațiilor economice 
și culturale care se vor spri 

■ ni ie< J roc în refacerea ță
rilor' distruse de războiu și 
ridicarea permanentă a nive
lului material și cultural al 
oamenilor muncii din aceste țări. ’

Stabilirea raporturilor dc 
bunăvecinătate și ajutor re 
ciproc, consfințită prin acest 
tratat, constitue și o grea lo 
vitură dată lagărului impe 
rialist, marcând în acelaș 
timp un puternic succes al 
forțelor democrate, prin a că 
ror lupta consecventă Ba - 
zinul Dunărean considerat țr 
trecut pe drept cuvânt un 
focar de incendii războinice, 
a devenit un puternic bas-


