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Incheindu-și bilanțul realizărilor pe luna Mai 

Muncitorimea din județul nostru 
producție

Exploatările aurifere 
din Stânija

Muncitorimea <tc ar i, mer 
g<*’in pas cu cei del-i „Mica” 
In luna .Mai ,s’a realizat o 
producție de 5,520 kg. aur, 
5>54° kg. argint Astfcl, pro 
gramul de producție - 4 
kg. aur — a fost depășit cu 
1,520 kg- aur. depașindu-so 
și producția din luna pre
cedentă, care a fost de 4,468 
kg. aur, și 2,120 kg. ar
gint-

zXceastă frumoasa realiza
re, face cțnste muncitorimii 
din Stânija, care cu toate 
grcutățilc in inunca, a știut 
să-și adjudece o nouă victo 
rie-

Exploatările aurifere din 
Certej 8ăcărâtnb

PiogramuL de producție al 
acestei vVploatări, fixat la 
13 kg- aur, a fost depășit 
obțiilându-se în aceasta lu 
năf o producție de 14.611 kg. 
precum și 64.481 argint. Nu 
a fost atinsă însă producția <£»■ 
luna precedentă, care a fost

1. branea

a obținut
Muncitorimea din județul 

nostru, și-a încheiat bilanțul 
îealizărilor de producție 
pe luna Mai a. c. Cea mai 
mare parte a întreprind'11- 
lor, au rcu?it sa indeplineas 
că sau chiar sa depășească 
programul fixat ~ 1. u-

X
programul fixat - 
unele din ele insa 
mai menținut la niv 
ducției realizate in luna prt 
cedentă iar, un mic număr 
de întreprinderi, n a reușit 
să realizeze programul de 
producție-

Redăm mai jos, in rezu
mat, realizările în producție 
ale întreprinderilor din jud. 
nostru, comparate cu progta 
mul fixat de M- I- precum 
cu producția din luna pre
cedentă.

„Mica" Brad
După ce in întrecerile in 

producție în cinstea zilei de

In cadrul

SPORT
jocurilor din J. B, E C.

Echipa maghiară prestând un joc nemaivăzut 
pe arenele maghiare, a înfrânt echipa R. P. R,

Ungaria—România 9:0 (2:0)
BUDAPESTA. In cad 

rul Cupei Balcanice, echipa 
Republicii Populare Româ 
ne a suferit o grea înfrân
gere la Budapesta dela cehi 
p^ maghiara care a desfă
șurat un joc — recunoscut și 
de către selecționerul unic 
Galuvi’its - nemai văzut de 
mulțî am pe arenele maghia-

România B. a cedat Ungariei B 
după un joc spectaculos

Ungaria B._România B. 3:0 (3:0)
Selecționatele, li ale Roma 

niei »>î Ungariei au susținut 
in dujxi amiaza zilei de eri | 
in fața a io mii de spectatori 
o splendidă partidă de foot- 
b*ll care a revenit oaspeților I 
cu 3:0 3 :o).

♦

BUDAPESTA- - In des 
chidere la matchul Interna
țional Ungar a România, 
echipele sc-lecționate de ju 
niori' ale celor două țări s au 
întâlnit; în cadrul unui match 
amical. Victoria a r<v(-riit e

f'roltlart din loa!flârtlfuniti-i'a>
Inginerii, technicienii 
mecanicii și tractoriștii 
îsi iau Importante angajamente 

in vederea campaniei secerișului
Apelul Inspectoratului A. F. S M. Buzău căte toate 
Inspectoratele Regionale și stațiunile de mașini și 

tractoare A F. S. M, din tară

x

noui victorii în
t Mai au câștigat Drapelul 
Pierdui ției pe județ, munci 
torii <xpl. aurifere „Mica” 
incminduși bilanțul realiză 
iilor pe luna Mai, obțin o 
noua victorie in tnuncă.

Față de programul de 
producție fixat, pentru luna 
Mai care prevedea extrage
rea de 138 kg. aur fin, s au 
realizat 161,653 kg.precum -,i 
100,144 kg. argint și 2336 
tone cărbune. Programul de 
producție a fost depășit cu 
23,663 kg. aur depașindu-se 
și producția din luna prece 
dentă care a fost de 151,820 
kg. aur, 89,115 argint și 2 
mii 783 tone cărbuni

Muncitorii și technidenii 
acestei întreprinderi, merg 
din victorie în victorie, con 
tribuind cu tot planul la în
tărirea economiei naționale, 
la făurirea unei vieți mai bu 
ne pentru cei ce muncesc.

re. Intr'adevăr, echipa ma
ghiară a jucat ca niciodată, 
poate. In prima repriză R. 
P. R. a fost un adversar de 
valoare egală, insă după 
pauza, din motive necunos 
cute, întreaga echipă, cu 
excepția a doi jucători, a de 
căzut producându-se astfel 
marcarea celor 7 goaiuri,

<lupei gazde, cu scorul 
4:1.

de
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Recensământul
Mmisterul Sănătății va-fa 

ce un recensământ care va 
cuprinde pe toii medicii, far 
maciștii, studenții în medici 
na și farmacie, personalul 
auxiliar precum și persoane
le ce lucrează în industria 
medicamentelor’ și materiale
lor sanitare.

o

(Continuare In pag. III a)

O vizită în lăcașul unde oamenii 
muncii își restabilesc sănătatea 

Sanatoriul Brad unde cu unr personal puțin 
se reușește să se cuprindă toată munca

Mergând să vizitezi Sanatoriul Brad pentru a 
viață, conji(iile ți atmosfera în care trăesc internații 
tatea victime ale mizeriei iegimuritor trecutului — o 
dă te stăpânește la gândul că a-easWj clădire modernă ridi ată în nnj- 
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tatea vktirne ale irizerici i egimuriior trecutului — o

locul unei păduri de brazi și 
odihna unui pumn de jmbogățițil 
tate pentru oame ii muncii.

Viața începe deabia după 
ce ai înfiat ?n clădire

Înainte de a pătrunde in inte
riorul sanatoriului totul porc, atât 
de liniștit, încât ai impresia ca e 
o clădire nelocuit.4,

Abia după primi: pași f-lcuți pe

general sanitar
Recensământul va cuprin 

dc și pe ori acei cari in
trând in ..ceste categorii, 
sunt afară din câmpul mun
cii.

Cei ce se vor sustrage de 
la recensământ sau vor da 
date greșite, vor fi aspru 
sancționați.

t

BIJZA l lorali'l
AFSM Buzău a laiisal un a 
ptl < atic 'o i inginera. t< 
linii ifiiii. me< anii ii. ir.i 'o 
riștii și intrig pert-o >ahil i>i- 
c |)<-ctoral< h>r regionale și a 
stațiunilor de mașini și ț-a- 
to ire ale AFSM u’,ui în 'mc 
se spune printre altele

Noi, inginerii, techniț li
nii, mecanicii, tractoriștii i 
muncitorii din Inspectorat 
Regional Buzău, conștient' 
d>- marea lăspundc-re re o 
avem jn fața poporului și a 
Guvernului în pi o esul de 
dcSvolt-ire a agriculturii ni ■ 
canizate, vom lucra în spiii 
tul unei no ii atitudini fața
de muncă și von întâmpina 
campania dc strâns a re
coltei și a trccratu]ui in stare 
de mobilizare a tuturor foi
țelor și rezervelor noastre

Pentru pceasta ne luam if 
matoirele sarcini:

i. Să ț>unem in stare de 
funcționare toate batozele, 
secerătorile și locomobilele 
până la data de 15 I’in'e 
a. c.-

Data serbărilor de 
sfârșit de an școlar

Ministerul Învățământului 
Public comunica școalelor 
secundare următoarele: Ser 
barca de fine de an jimtc li 
fixata 'între 2o și 29 Iunie 
a. c. in așa fel ca să poată 
participa la această festivi 
tate toii elevii.

cunoaște ,e u. de 
ue aci -- majori- 
mulțumire crescân-

stejari destinată înainte i.enlru 
asta/i servește ca lăcaș de fănâ-

scările ce lucesc de cur .pine, în
cepi să-ți dai scama de adevarata 
viața ce sc duce aci. 1

Dinlr’un ca, ăl a', cori-o ului ce 
parcurge in lungul că.lirii, se aude 
vocea unei in.ir.ine c care îitGeaminl 
pe unul dintre b > na\i să iasă la 
cură. I11 alta pa-te, zornâitu. ta
câmurilor ți far'uri lor, te fa.e să-ți' 
dai imediat seama, că se apropie, 
ora mesei. în ti np ce doua infir
miere trecând prin fiecare cameră 
iii parte, sc ocupă cu supraveghe
rea bolnavilor.

Deși puțini reușim să 
supraveghem bolnavii

Dr. Mogoșan, singuiul medic 
mai există în momentul i'.e ață 
sanatoriu — fapt care consti'ue 
lipsă destul de mare al a <■ tui li- 
caș de sănătate — in timp ce corn- 
pledează o -erie întreaga i.e i <_♦

Să < x'-i utârn lucrările 
dc lipirăți'- î:t cele mai ou 
11.• ■ ondtp’-iiii t. linicc peiitri 
a-iguraiza. <unci funcționa;, 
iieimri i i’j :e obținând un 
tr<-eriș la timp și fără țn'-r 
il< ri.

3- Sa o:gan‘zain ,1 -a 
] laiiifă a 11 Secerișul i î. -c 
râtul cuprinsul In jc 10 
r.milui dc pășind norni' le fi
xate. pentru a câștiga țmip 
>i mat, rialul disponibil ja-z 
tru alt<- mun' i agricole, .'e- 
iwiriștiri. arături, etc..

4. f o prudele pi-ntru t.-c • 
riș Ic von încheia până Li 
data de 1 Iulie a .c..

5. Pentru a iLa mai multă 
ț «Abilitate țărănimii munci 
loarc de a folosi mașinile a 
glii ole ne luăm sarcina dc 
a satisface 80 la sută din to 
talul araturilor de vara și 
toamna.

6- Ne luâtn sarcina ca tu-i 
le fermele AFSM ului, sa. fu- 
dotate cu magaziile necesar, 
depozitarii recoltei in bune 
< o.idițium, folosind ajutorul 
dat de organizațiile de mas 
sa, de liuerct și mum ă vo 
hintară.

Ne luăm sarcina să mur 
cim pentru ridicarea nivel »- 
lui nosțru politic, cultural și 
profesional.

Chemăm toate Inspectorii 
tc’le și Stațiunile de Mașini 
ale Administrației Fennela' 
de Stat și a Stațiunilor de 
Mașini să răspundă la ap- 
lul noslru împlinind și de
pășind sarcinile luate dc no .

nieuiuil. e n e.e ea/ă îndca. roape 
de stana in ca e -e gă-esc ra ienții 
mai gravi.

,,E foarte greu — inii ^une doc
torul Mogoțan — in timp ce scrie 
de zor — e greu fiindcă sunt sin
gurul medie, aci, la un c.ectiv do 
169 bolnavi, iar numărul infirmiere
lor este și el toarte mi;. Totuși, 
eu și cele patru surori, care formăm 
întreg personalul ir.e.ikal al aoes- 
tui sanatoriu, pri ti'o munca conti
nua reușim să ne ingri.im de sta
rea bolnavilor, săi supraveghem îif 
permanența și sa le apli â.n trata
mentul

.Mai 
torului 
tocește 
lliescu, 
vid <ă toata munca -a. atât pe lărâm

neie-ar’’.
târziu, aflu că Ij^sa direc- 
iii această instituție. sc da* 
faptului, tă fotul lirectot 
a fost in'atu at p. nroti-

(Continuare tn pag. III a)'

iiicdi.al cal ți a fministraliv. se ie- 
ducc.-i în fiecare zi la 3 o.e îna-
iute de masă, iar restul timpului 
se ocupa dc cabinetul d-șa'e din

C0 Brad. . .
în
ci 0 nouă administrație

I a fel a trebuit să plc.e ți fos- 
Girjob Entflâl
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OBIECT i Concurs peatru ocuparea funcțiunilor de numire, vacante 

in adtnlulstra(iunlle și Iutreprlnd.rlle comunale ruralo șl ur
bane nereședloț*

PUBLIC A T I U N E
rale, caudldațli vor fi e-ami.iați fu 
mod pracțic, executând luiră.i io- 
respnnzătoarc iuncțiunl'or res|e.tive.

Materiile cu țaracter general dlil 
care vor fi examinai ț toți candidași i 
sunt:

— I i.nba română.
— Istoria.
— Geografia.
— Matematira.

Principiile- legii adtive. I
— Statutul sa'aria 1 or comunali.
— Legea exp’oatări'or comuna’e.
— Noțiuni de Drept ivii.
— Noțiuni de Diej t |eial.
— Noțiuni de Drept' adminis

trativ.
Materiile cu caracter social pen

tru funcțiunile administrative vi il n 
care funcționarii respectivi vor li, 
examinați sunt: |

— Noțiuni asupra organizării S a- 
tului.

— Organizarea arinii istra.ii or or 
cale (comuna, plasa și județul).

— finanțele comtuia'e.
— Organizam expl ab ri or co

munale.
— Actele administrați e.
Pentru cele a'te funcțiuni mate

riile- cu catacter special cuprind e- 
lementele principale ale materiei de 
specialitate, sau practi e.

Concursul pentru ftuicțiuni'e teh
nice și anume i'e inginer, arhitect, 
subinginer, conductor de arlii ectură 
și meșter ca'i Lat, precum ți pentru 
funcțiunile de spe.ialitate ti anume: 
medic, avocat, contabil se va faco 
asupra titlurilor candidaților, rela
tive la studii, lucrări ți experiențe. 

Pentru e'eciuarea lucrărilor scrise 
se acorda camlldați'or cel puțin o 
oră.

Notele i e se vor acorda candida »- 
lor, atât la proba scrisă c:t ți la 
proba orală, sunt rle’a 1 la 10, 
specificate astfel: t

— 1 —I insu i ient
— 5—ft suficient.
— 7 — 8 bine. :
— 9 10 foarte bine.
Rezultatul e.xan enu ui va i va

labil numai pentru ocuparea func
țiunilor publicate vacante, după cum 
urmează: s

lașa Baia-ila Criț
Rișcu’ița s

1 funcț. ad-tiv casier coef. 1/0 •
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 dactilograf cocf. de funcț. 1,90 

Țebca
1 subșef de birou re retar <oef.2,05|
I funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 

Vata de Jos
1 funcț, ad-tiv casier coef. 1,00
1 tuncț. ad-tiv, coef. 1/0
1 da tilograf c oef. de funcț. 1/9
1 om de servi.iu coef. 1,30

Baia de Crlș
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 fyncf. ad-tiv, coef. 1,00 

Ribița
1 subșef de Lirou e retar coef.n,05 
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1/0 
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 om de servi iu coef. 1,8 ,

Toinești :
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț, ad-tiv, coef. 1, 0 

Birtin
2 funcț. ad-tivi coef. J/0

Pksa Brad I
Bălța ț

1 subșef de birou- e re'ar coef,' ,09 
1 funcț. ad-tiv, coef. 1/0

Blăjcni {
1 funcț. ad-tiv, coef. 1/0

Buceș ,
1 subșef de I irou- e e ar ■ oef.2,05
2 fun ț. ad-tivi coef. 1/0

Bucureșci i
2 funcț. ad-tivi coef. 1; 0 

Crișcior , l
1 funcț. ad-tiv-se:re'ar ccef 190 
1 funcț. ad-tiv, coef. 1/0

In conformitate cu normele pe- 
văzute iu regulamentul Nr. 10291 
din iu Decembrie 1947 al acestei 
Prefecturi, publicat in Buletinul Ju
dețului Nr. 0 din 15 Martie 1918 
privind complectai ea luncțiomariW 
de numire devenite va ante in admi
nistrat lunile >i întreprinderile comu
nelor rurale și tybai e ncreșcâință 
din județul Hunedoara, se publică

CONCURS
pentru romplectaiea acestor fmciiimi 
vacante la comunele arătate n ai ,m.

Concursul se va ține la I’refcetuia 
județului Huncdaia ian c a Nr. 5 
(sala festivă) în ziua d 15 Iulie 
J94S ora 9 dimineața.

Înscrierile cantîdaților sunt ad
mise până în ziua de 10 luitc 
1948, ora 14. Cereri'e depuse ul
terior nu vor fi luate în lonsiderțiwe.

Actele ce trebuesc depuse de can
didați odată cu cererea p-n'ru îns
crierea la concurs suni următoarele!

— Extrasul de naște:c.
— Certiliiatul de pațioi alitale
— Actul de sa.ida erea serviciu- 

lui militar pentru candida ii bzrbați.,
— Actul de studii.
Actele arătate mai sus trebuesc 

prezentate în original sau copii au
tentificate i e rotarul public, ori ju
decătorie.

Probele d'n care constă concur
sul sunt următoarele:

— Examenul rredi'.al e e luat de 
către Dl. medic ‘.ei al județului, fii 
urma căina camidații găsiți iă nu 
sunt ap-ți pentru servi iu! publij 
vor fi eliminați de'a celelalte probe;

—- Proba scrisă, <a.e va trata uir 
subiect cil caracter genei al, ca și ml 
alt subiect, de specialitate, cores
punzător fumțimri peniiu cârc se 
ține concursul. Aceste subiecte vor 
fi alese de fiecare candidat din 3 
subiecte propuse de con i iunea de 
examinare.

— Proba ora'ă, care va consta 
din examinarea cunojlii.țe'.or gene
rale si spe< iale. Pcntiu funcțiunile 
de specialita'e, în cadrul | rol ei o-
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Calendar muncitoresc

Sotralsr 4 35 ZII» *‘*c
a ap. 19 56 Zile răm 2 07

Marți
1898 - s’a născuttov.Va ile lua ecie 
tar al Paitidului Mun itore-c Român 
1947_ Vizita miniștri’or români, în
frunte cu dr. I’etiuGrpza la f'elgradv

Fruntaș al mișiării șjnrli ale din 
țara noastră ș< imul din're membrii 
fondatori ai P.C.R. iov. V. Luca 
este fiu de țăran din Secuime, mun
citor metalurgist.

Opresiunile u'erite de populația 
săracă, româna și magliia ă, dlrt Ar- 
deal, trezesc în conștiința hi Vasi’e 
Luca o drago te «e ărmuri ă ață de 
popor ț* ură neîmpăca ă împotriva 
asupritorilor lui

Vasile Luca înțelege de tânăr că 
cucerirea drepturilor popoiu'ui mun
citor nu poate fi a igurată altfel 
decât prin luptă organizată. Prin 
înaltele lui calități, el devine or
ganizatorul Simi.ațelor Unitare si 
în 1928 este ales membru -în C. C\ 
al P.C.R. E inercu în frunte: 'a 
Timișoara iu 1929; la G ivi a îi 
1933; iu lupt» partizanilor p-ntril 
eliberarea țării dc cotropitorul I i- 
tlerist. Duj>« 28 Augu-t, ca secre
tar al P.C.R., ia deputat al | opo.ulul 
în primul parlament liber Vaslfe 
Luca condu e lupta pentru icaliza- 
rea unități* clasei mun i.oare, p. n- 
tru înfrățirea naț'onaităților conlo- 
cuifoare vii» România, pentru con o- 
lidarea cuceririlor demorrati e și a 
independenței naționale.

ILuncolul de Jos I
1 subșef dc- birou-secretar coef, 2,05
2 funcț, ad tivi coef. 1/0

TSrățcl I
1 subșef de birou erelor < oef.2 05
2 funcț, ad tivi coef. 1/0

Plasa Deva
Nevoeș t

1 subșef de birou seiretar coef.2,05
1 funcț. ad-tiv, coef. 1/0
I om de servi, iu coei. 1 30 

Sântandrei „ I
I funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv, coef. 1/10
1 om de serviciu coef. 1,30 ,

liărilu
1 funcț. ad tiv casier coef. 190
I lnncț, ad-tiv, cocf. 1/0
I agent veterinar coef. 1,75 

Vețel (
1 funcț. ad-tiv casier cocf. 1/0 >
I funcț. ad-tiv, coef. 1/0
I om de serviriu coef. 1,30

.Burmiic I
> fi neț. adtiv, coef. 1/0
1 om d<; serviciu ccef. 1,30 '

Simeria
1 șef de birou-'C retar coef. L4O
2 funcț. ad tivi coef. 1/0
I dactilograf sfagar cocf. 1,60
1 agent veterinar coef. 1,75 (

Văljșpaia
1 subșef de birou : e retar coef/2,05
1 funcț, ad tiv casier coef. 1,00 I
1 funcț. adtiv coef. 1/10
1 om de serviciu ccef. I 30 

Jîăcia
1 subșef de I irouee retar coef,2,05
1 funcț. ad-tiv casier cocf. 1/0
1 luncț. ad-tiv coef. l/o
1 om de seni, iu coef. 1,30 1

Cristur.
I Subșef de I Irou- e refar coef,2,0'j
1 funcț. adtiv casier cocf. 1/0
• funcț. adtiv coef. l/)0 

Certejui c e Sus
1 subșef c'e I irou- e retar coef. .05
I funcț. adtiv coef. l/o

Cârjiii
1 funcț. ad-tiv coef. 1/0

Soimuș
1 funcț. ad-tii'. coef. 1/0

Plasa Oobra
Dobra

1 om de servi iu ccef. 1, o 
T eiu

1 subșef ele I irou-: e. retar <oef.? 05
• funcț. ad-tir coef. 1/0

Roșcani
1 luncț, ad-fiv ecrelar coef 1,90,
1 funcț. ad-tiv casier co< f. 1,90 1
1 funcț. ad-tiv coef. l/o

1 ăpm nic ,
1 funcț. ad-tiv casier co.f. : ny

Lăpugiui de Jos (
1 subșef de birou e retar cr.ef 2 05
1 funcț. ad tiv casier coef. 1 <’0

Plasa Geoagiu
BaJșa ,

1 funcț. ad tiv casier coef. 1,00
1 om de servi iu coef. 1, 0

Băcăinli
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1/0
1 oni de serviciu coef. 1, 0 

Bobâlna (

1 funcț. ad tiv casier coef. 1/10 
Ceru Băcăin i

2 funcț, ad-tivj coef. 1/0
1 om de servi iu coef, i, o 

Geoagiu-Bai,
1 funcț, adtiv .ecrelar coef l/Q 

liomorod
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1/0
1 om de servi iu ccef. 1,0 <

Rapoltul Mare
1 funcț. ad-tiv secretar ccef 1,00
1 ft’n ț. ad tiv ca ier cocf. l/o

(Va urma)

Contrar tu turc r 
pronosticurilor

Belgia a dispus de 
Franța cu 4-2 [1-01
La Bruxelles, în fața a 

60.000 spectatori, Belgia a 
învins la fopt-ba'l Duminică 
6 Iunie a. c., Franța cu 4 -
2 (i - o).

Cupa Unității Tineretului

Din câte taze se compun probele 
de atletism fete și băieți

Probele de at e.ism în cadrul < u- 
pel Tineretului sr vor disputa în 
mai multe faze ,i anume:

f aza l a.
I iecare organiza ie ce linciet par, 

ticlpantă la Cupa, i I va organiza 
campionatele interi e de at etl-in la 
următoarele prol e:

Băieți
IC0 m. plat
810 tii. plai 

lUtJt) iii. plat 
Săritura iu lungime 
Săritura în iuăl i ne 
Aruncarea cu gicuta'ea 
Aruncarea cu gieracla 
Ștafeta I x 100 in.
Ștafeta 8 .x I x 2 x 100 m.

I ete
80 ni. plat
800 m. plat
Săritura Iu lungime
Săritura in înaRime 
Aruncarea cu greiita ea 
Ștafeta I x 100 m.
Ștafeta 1 x 3 x 2 x 100 in 
Cros H00 m. teren .anat.

Primii 2 dasrjți la fie.aie pro
bii. vor intra în conciirsuri'e de te 
lecție de județeană. Ștafetele vor 
li selecționate din cei mai buni a 
tleți la probele respective, fără să 
fie necesară disputa.ea a c-tei , robe 
la concursulile de selec ie.

Faza II a.
Se vor organiza concursul de e-

Elevii se
Lic, Industrial — Lic.

In fața unui public nume 
ros, s a disputat în ziua dc 
Sâmbăta 5 Iunie a. <■„ ța 
Deva, în cadrul campionate 
lor „Cupe i Un taț i Tineretu
lui”, matc hul de foot-ball din

In cadrul Cupei Sindica'e]
Sindicatele A, S. Z. și Mixt Alimentar 

au (bținut victorii frumoase
In cadrul Cupei Sindic i'e 

ofcrită dc Cons liul Sindi d 
Județean IIunedoara-Dcva, 
s’au disputat Duminică 6 pi 
nic a. c., pe arena O. S. B. 
din Deva malchurile de lo 
ball dintre echipele Sindic i- 
tului .Artiști și Ziariș i 
și Sindiv atul Funcționarilor 
Puplici (Poliția) precum și 
intre echipa Sindicatului -

Jccurile de baraj au luat sfârșit
Sâmbătă și Duminică s’a 

desfășurat în Capitală etapa 
Vjl-a și ultima a jocur’lor 
de baraj.

In urma rezultatelor tare 
gistrate, au intrat în Divi
zia Națională A, următoar.’e 
echipe: Metalochimic (B11 - 
curești), Politechnica (jimi 
șoara), Clubul Sportiv M i c 
citoresc Mediaș și F. C. °lo 
ești. t j

Iată rezultatele technice ,t1 
registrate:
F.C. Plcețti Pc'lifth, 3 2(12) 

leețic fi la celelalte «fierturi in i i- 
diiale, iar cei mai buni 2 de .ie 
care probă vor re| ren nta Judeiea- 
ua la câmp oralele legioiu'e.

Eaza IU a.
Campionatele regionale. Pâinii 2 

dc fie aiep.roba in/if. dc .udețeană 
■je vor călitica pcntiu camplora'ețj 
provinciale.

Ștafetele «or i alcătuite cin alb i 
cu timpuiile cc'e irar bure Ia pro
bele re.px'clive I

laza IV-a
Campionatele | ro-imiale. Se va 

folosi acela-i criteriu pentru caii 
carea in finală, ca Ia țamprionatelo 
regionale.

Punctele vor fi aliibuile județe-- 
nrlor după numărul de jumte câș
tigat dc aticii respectivi.

Dcaserrciii [ unctele obținute in 
ștafete de cei I it'.ei vur fi atri
buite judeenei după numărul de 
puncte obținute de atlelii ie-|e<ti i.

Un atk-t i.u poate comu a la mai 
mult de doua probe plus fta elel .

Nu sunt adn'be La ro.npvtițiunile 
iulcrne a'e urgariza i/or îi com- 
pctiiiunile re jorale i |ro..n ale - 
tle'i care fac par'e clin ’otul na b nai 
cantonat.

Proba de cross -e va *erga (O 
o distanță, de JiOO m. pe teren a- 
riat la băie i -i 1009 m. p.ntiu el-. 
Crossul va avea a e'aș crite.lu « 
caliiicare ca ce'e'a|tc ; robe aifeti e.

pregătesc pentru C. U. T.

„DecebaP 1-0 (0 0)
tre ecl ipcle Licc-ujui Indu
strial și Liceul Decebal.

După un joc spectaculos, 
echipa Liceului Industria! 
și-a însușit victoria dtspu 
nand cu scorul dc i o 
(o — o).

.Alimentar și echițui Simlic-a 
tulu iP. T. f.

In primul niatch vic'o ia 
a revenit Sindicatului Ani ti 
Scrii’o i și Ziariști car» a 
dispus de Poliție cu 7 - -3 
‘'4 — i), iar n ajdoi)< amatch 
Sindicatul Mixt .Alimentar a 
dispus dc 1’. T- T. cu severul 
scor de 8 — o (4r- <>).

C'MM. Phâa x 10 4 (3-3)
A. S, Arrn<t «Desrob. 3 0 (3 0)
Dermuti Metalochlm'c 2-1 (0 0)

Clasamentul fina| al 
jocurilor d? barij

Mehlo hi mic 7 4 1 2 17 11 9
Po ilehtiica 7 4 1 2 17 11 9
CSM. Medhf 7 4 1 2 21 13 9
FC P'o. jți 7 4 0 3 17 12 8
AS. A ma1» 7 3 1 3 14 10 7
Dertntla 7 1 3 3 6 10 5
D«srobltea 7 1 3 3 10 17 5
Pou'x 7 2 0 5 15 33 4
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PREFECTURA JUD. HUNEDOARA! 
aServiciul Administrativ

Nr. 4675—1948
PUBLICAȚIILE

Prefectura Județu'ui Hunc-doar* 
publică vacante următoarele ; osturi 1

1 post de inginer, șef al Servi
ciului tehnic, categoria XVI, coe'î- 
cientul de funcțiune 4,30.

1 post de desenator veri icatj» 
(operator verili.ator <a tog af) ca
tegoria XI, coef. de funcț. 2,40

2 posturi conductori tehni.i, ca
tegoria XI, coef. dc funcț. 2,40.

2 posturi de picheri cat.
coeficientul de funcț. 1,45.

1 post de focliist, categoria IV. 
coeficientul de funcțiune 1,10.

2 posturi de lucrători inductr a i, 
cat. V. coef. de funcț. 1,4'-.

Reflectanții la ocupări a
posturi vor depune cereri ș
prevăzute de art. 9 dn
funcționarilor pub'.i i -a Pr
acestui județ, până la data
Iunie 1948. 3

p. Prefectul județului
Dr. Cherebețin SUc fu
Subprefect

\

> A

din Stânija, au depășit cu 270°|o media 
producției din 1938 
iiiii-ltc-lor cir; hici ii. prin puni" 
rcti în iiinc|inn<i a mai n. il 
tor mașini de perforat și 
< oinprt soare, foste date la 
reforma.

S’au evidențiat muncitorii 
LiițeSi u Ion Dan, M‘‘r-nCs' n 
Petre, Igi'el Ion, Iac ob Fi-
liinon ș. a. inginerul ()lo>
1’etrir, fiu al regiunii și
teclmii ian. In elanul lor dc
a contribui cât mai mult la 
i’efac ei r-a economici naționa
le și propiișirea țarii noa
stre suntem siguri că mine
rii 
p 
în

lunară a
Muncitorii și teclnnciini 1 

mim i'de -uir din St.mija, mi 
obținut în lumi Mai, a. c., un 
noii succ es, depășind progr.i 
mul extracției de mineriți 

11 60 la șut i. Prin prelucia 
r< a acestui minert-u, <11 un 
conținut bogat s’a obținut o 
producție de aur cu 2~o ța 
-ut.i, mai mare decât media 
lunara ( primului trimestru 
din anul 1938.

Acest succes, a putut fi 
realizat prin înlăturarea din 
rândurile numi ’torimii a elc 
montelor necoi’i-spunzătoaro 
Și dușmănoase, prec iun și 
prin efectuarea de noui des 
’ hide ri, ca adâncirea pnțu 
Iu' Musșceasca, săparea tran 
corsarului spre filonul ,,B” 
■ are a putut fi dat în exploa 
lare cxtiugândii-se de aii i 
un minereu cu un conținut 
bogat dc aur.

Minerii de aici au obținut 
r.iairiPeiK.’i 1'1 frumos suc 
Cc-s rezolvând în parte lipsa

0 vizită la sanatorul Brad

r

l

in-
a- 

a i

Du
om

»-

(Urmare din pagina I a)
tul administrator, care decern e 
capabil dc a sc mai ocupa de 
provizie,narea sarato: iubii cu 
mente.

Noul administrator — Pet a 
mifru - venit de curând aci, un 
plin de voință ,i hQtărîre, cu toate 
că nu cui.oaște încă pe deplin me
canismul administrației, a reu.it să 
aducă însemnate îmbunătățiri în 
viața sanatoriului. Astfel, mâncarea 
care - - până acum nu era ni i su i- 
cietă, nici consistentă —• s'a îmbu
nătățit re u; induse ca bonavii să 
fie bine hrăniți.

In afară de aceasta, tot sub ad
ministra,ia tov. t et-.a D. -’a scl in baț 
și starea de curățenie de a i. Ex
cluzând extcr’orul unc'.e se mal în
trezăresc urme unei p.rcaste con-- 
duțeri, interiorul ilustrează un a*' 
devSrat e eiiiplu de cur jenle. Ca
merele, terasa de cură, sa'a c'e mere 
birourile, far.ua ia, toa e oglin ’e-c 
munca unor mâini harnice.

In sanatoriu se duce 9 
viață tovărășească

O bibliotecă destul c'e bogată, 
îmi este arătată oare u.n cu mândrie 
de către n e iicul Mogo.an, care în 
organizația de bază P.M.R. a sa-' 
natoriului, este respou abil cu edu
cația și cnltuia.

„Weși e greu — îmi spune el 
— totul mi se pare mai ușor fu 
cât mă împac mai bine cu persora- 
lul, Stăm în permanență împ.eună, 
locuiesc aci cu ei și ducem o viață 
cu ader arat tovărăjească.

Vizitez apoi sa a ce Roentgen, o 
sală modern i cu un apa at nou bine 
intreținut, sala de piieumoto ace și 
diferite tratai.leu e, etc.

O lipsă în ceeace priicște par.ea 
medicală, este a.vea a xianinei C. 
și a unei doze mai mari r'e calciu, 
totuși se speră ca în curând să se 
primească cele necesaie Cela Casa 
Centrală a Asig. So iale.

Doctori și infirmiere sunt 
necesari sanatorului

In ceeace pri ește personalul, e 
nevoe ca imediat să (ie trimiș un 
director precum 
tate |iosturilc 
și infirmiere.

In mijlocul 
mă interesez 
care le au.

Jn afară de 

;i să fie compțec- 
de medi i se.undari

, I 
bolraiijor încerc ră 
de nemulțumirile pe 

c 
une'e caruri de pre-

din Stânija ne vor anuii 
în curând noui succese 

munc ă.
I, C!«j, ccresp.

Muncitorimea
noui

(Urmare din pag. 1 ■)

de 15053 kg- aur, 75,672 
kg. argint.

Miincitorimca acestor cx-

vi iței Î11 anatoiiii, 
concluzia mulțumitoare', ca 
trecut printr’o mulțime i'e 
totu.i alât partea niedi- 

și cea gospodărească func-

tenții exagerate ale ui ora în ceea Le 
privește a’imentația, poc.elfii sunt 
destul de mulțumiți și nai ales în 
ceeace prbește îngrijirea medicală 
lucru care se poate remarca și ’i- 
nandu se ecicerța de morta i atea 
care este destul dc Scăzuta — uii 
singur caz la 2 3 Im i.

O muncă întensă pentru 
însănătoșirea internaților

La sfârșitul 
ajung la 
deși s’a 
greutăți, 
cală cât 
ționează în ce'e mai bm e concițilj ij

Acum (oată lumea muncește, sdț 
străduește să înrbunătățea-că și maț 
mult viața în instituț e i — iu 
curând sanatoriul B'ad va re uși să 
redea cât mai inul i oameni, să
nătoși i puterii i în rânrpul muncii..

E. Gârjob

Motociclism
Marele premiu al Republicei Populare 

Române a cunoscut un desăvârșit succes
Marele premiu al Repnbli 

cii Populare Române, dis
putat eri între cei mai buni 
motocicliști din țară s a des
fășurat la București, în pre 
zența membrilor guvernului 
în) frunte cu d. dr, Petru Gro 
za, președintele Consiliului 
de Miniștri și a tovarășilor 
miniștri Gb. Gheorghiu-Dej 
Teohari Georgescu, Gh. Va 
silichi, Miron Constantincs 
cu, Vasile Vaida loan 
Vințe și Bucur Schiopu.

Pe probe separate cursele 
au revenit următorilor:

Cat. sport clasa 250 
cmc. 15 ture

1. — Traian Matci Bucu
rești (Ț.WN) 34 3i, 25 in,

Cat. 1.000 cmc- 10 t'i*'e 
cu ataș.

1. — I. Spiciu (BMW)22,2O
rr‘.
Car. sport 500 cmc. 35 
ture.

io

pe lângă Ministerul 
Industriei pentru 

valorificarea 
produselor alimentare

In Vederea unei bune va- 
loriiiiări a produselor noa 
stp a liment.ire, torurile d<- 
i'r-sort, sunt preocuțiaic în 
momentul de faț.i, de luarea 
unor măsuri pr.L tice.

Pe de o parte, se vor fixa 
o Serie de mărfuri standard 
pentru export, iar pe lta 
țxirtp-, se vor construi antre
pozite frigorifere in diferite 
centre din țară.
Pentru alcătuirea unu' plan 

de ansamblu s'a alcătuit 
Comisie care, va lucra 5.1b 
îndrumarea direct? 1 \lini- 
stc-ruliti Industriei

din județul nostru a obținut 
victorii în producție
p'oatări, care a dat dovadă 
că poate fi în primele rân 
duri ale muncitorimii, tic 
btiic să înlăture cauzele ce 
i-aiț stat în calea obținerii de 
1 oui victorii în munca, și 
să meargă alaiuri de iova 
rășii sjii din Crișeior și Stâ
nija, spre a-și recâștiga ț^o 
ziția pierdută.

Exploatările aurifere din Băița
Alta este situația produc 

ției la exploatările aurifere 
din Băița. Aici, programul 
da producție al M- I- fixează 
extragerea unei cantități de 
Bâoo kg. aur pe lună.

După ce în lunile Februa 
rie și Martie, muncitorii dc 
aici au reușit să realizeze 
câte 1 kg. aur lunar, în luna 
Aprilie p o lucția scade la 
0,832 kg., iar în luna Mai 
scade și mai mult, ajungând 
la 0,600 kg. aur. Acc-laș hi 
cru s’a întâmplat și la p-.o 
clucția, de argint care în luna 
Aprilie a fost de 0,391 kg- 
pqcând în luna l\pai a scăzut 
la 0,300 kg..

I

1. — Walter Agathon 
Mw) 1 oră 8,36 sec.

Cat. sport t.oco cmc. 
tui'e.

1. - Nicolae Niculici
Mw) 1, 7/56, 7,6.

Cat. auto sport 2o ture, 
i- — Alexe de Vassal ;B 

Mw) 2i, 40 m. 34, 59 sec.

(B

(B
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de box de

Ion Popa și Toma l)ie învingători 
la gala de box din București.

In cadrul galei 
eri clin București, campionii
naționali Ion Popa și Toma 
Ilie au învins la puncte pe 
Petre Brătescu și respectiv 
Mihail Voinea, după două 
lupte interesante, programa 
te pe 10 reprize a trei minu
te-

PLANUL DE LUCRU 
al Consiliului Sindical Județean 
Hunedoara-Deva pe perioada 
15 Mai—23 August

pe perioada
23 August a. c. £un i- 

publicam punctele c < n ialc 
de a doua parte a 'pla- 
niuiică în taie e apune

I11 nuiiiiiriil trecut al ziaiu|ui nos
tru, am redat o pai te din planul de 
lucru al Consiliului Sin 1 al Ji dr- 
țean I limedoara Deca. 
13 Mai 
uuăni sa 
din cea 
oului dc 
printre altele :

Mișcarea Mnckată, prin structura 
ei organizatorică, acordă o atenție 
serioasă ridicării cadrelor, caie au o 
misiune bine determinata in viața 
politica, economica și socială.

In acest scop, se vor re ru'a noi 
cadre din rândurile celor mai buni 
nnnicitori, care cor d trimiși î i școli 
de cadre, pregătindil i at. t centru 
posturile de c.ondu ere • indicată, cât 
și pentru apaialul de -tal.

Se va verifica amănunțit aHÎli- 
tatea tuturor re oartelor c'e cadre

Vedem astfel, < ă munci o 
-imea acestor exploatări, n a 
putut sa rcalizezc până în 
prezent p ogramul de pro 
ducție- Din contră, produc
ția >or este într’o scădere 
continuă. E adevărat că se 
duce o lipsă accentuată de 
mașini dc perforat, furtunuri 
de cauciuc, piese de schimb 
pentru mașini, materiale pen 
tnf linii ferate, însă muncito
rii și tcchnicienii trebui să 
lupte pentru înlăturarea lip 
surilor așa cum au făcut mi 
nc-rii dela Stănija, care pen
tru a putea face față ț ogra 
inului au reparat mașini de 
luciu care fuseseră reforma
te, iau făcut 1 o’-ri deschideri 
in mine obținând un mine- 
neu cu un conținut mai bo
gat, rcușind astfel să fie în 
primele rânduri ale munc IO 
rimii din județ-
Uzinele metalurgice din Căli n

I n bilanț îmbucurător, il 
încheie |3c luna Mai munci
torii și technicienii uzinelor 
metalurgicei din Călan.

Deși singurul furnal de ' 
aici este în stare de uzu’.ă 
avansată, totuși, ei au reu
șit să depășească atât pi o 
gramul de p oductie fixat . 
care este de 1.400 tone fon 
tă, cât și producția din luna 
Aprilie, care a fost de 1.477 
•oie, realizându-se în luna 
Mai o producție de 1.790 to 

7o ița. H
Muncitorii acestor uzine, 

după ce au pierdut drapelul 
producției câștigat pe prima 
perioadă, a întrecerilor din in 
dustria siderurgică pe tara 
au ț ornit din nou, la mun ă 
pentru câștigarea ț o nț iei 
picrdute. 1. BRANEA

I

Disputa extrem de intere 
sântă a fost urmărită de a- 
proape 4,000 de spectatori 
deplasați în eleganta arenă 
OSP, cari au răsplătit cu fur 
tunoase aplauze țxj cei doi 
pugiliști învingători, pentru 
boxul practicat atât de cla-. 

din sindicate. Dca-emenea, e voa 
urniâii toate abalei ile dela morala 
sindicala demascandu se in fața lua- 
sselor, prin mietingini ți pin pie
sa cazurile ivife.

o deosebită importanța,
•-

Se \a da 
femeilor mumitoaie rindi-a 1/a'e. 
iiallzându-se amănun it prob'emelo 
lor. .

Căminele de zi de pe lângă in- 
(rcprindeii ror fi \eiin a'e, certn- 
du-se amenajai ei lor eoidorm rerirt* 

‘(clor.
Se ia supraveghea îndeaproape 

ca salariatele sa j bucure de trate 
drepturile |re\ăzutc prin contractul 
colectiv. Se ia verifica dacă toatei 
salariatele primesc -alai iul egal la 
muncă egala.

In aceasta perioada vor J înfiin
țate cămine de zi la Oraștîe și 
Criscior, sțudiindu e prob'-ma ir- 
1.ființării de cămine de zi in toatn 

centrele unde lipsesc.
I.emcile vor fi antrenate să-ți 

desbală problen e'e prin gazetele c'e 
perete pro-uni ;i prin presă. In a 
acest fel sc ia forma un mae nu
măr de corcs[Kmdenfc;, atât pent u 
gazdele de perele, cât 1 peniiu pie
sa județeană și lentială.

Pentru obținerea celor mai l une 
rezultate în prob'einele spe i i le- 
meninc -indi. aliste'e. vor fi îndru
mate a sc încadra !n U.F.DR

Cine vor fi citați în fața 
unităților de impunere 
Ministerul de Finanțe a 

hotărit ca până la data de 15 
Iunie a. c„ să fie așezate to i 
te impunerile pentru stabili
rea cărora nu este necesară 
cercetarea contribuabililor, 
urmând ca după această d,- 
tă, să fie citați în fața uni 
tații de impuneri, acei conții 
buabih cărora fiscul \ rea sa 
le ceaiă relațiuni.

Menționăm că industria- i 
și comercianții, care țin in 
mod regulat registrele de 
care sunt îndatorați nu pot 
fi citați, decât in cazuri spe 
ciale, când declarațiile nu 
corespund adevărului, nu aj 
fost explicit întocmite, sau 
unitățile de impunere posedă 
informații asupra insuficien
țelor.

In schimb, liberii profe-s o 
niști, vor fi citați aproape 
toți în fața unităților de m- 
punere fiscală, neavândo se 
in privința veniturilor rea i- 
zate de ei elemente certe 
de verificare.

v.
I

I

far.ua
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BUDAPESTA, — In con
siliul de miniștri ținut Vineri, 
președintele consiliului d' 
miniștri d. Dinnyes, înainte 
de a trece la ordinea de zi 
a dat cetire scrisorii ce i a 
fost adresata de Rakosi, vic<; 
președintele consiliului, în 
numele Partidului Comunist 
iMagbiar.

In aceasta scrisoare Par 
tidul Comunist invită guv r

POLITICA LUI BEV1N 
este numai o continuare 
a politicii lui Churchill

— a declarat deputatul Zilliacus la Varșovia —
WARȘOVIA, 7. Deputa

tul englez Zilliacus a sosit 
eri la Varșovia în urma unei 
invitații a Societății Univer
sităților muncitorești Polone 
ze- Zilliacus a ținut în cadrul 
acestor universități o confe 
rințăjn care a subliniat situa 
ția precara a muncitorilor 
din Anglia. D-sa a criticat

Solemnitatea înscăunării
I.P.S.S. lustinian ca Patriarh 
al Republicii Populare Române

București, 7 (Agerpres)
In palatul Mare* Adunări 

Naționale și la biserica Sf. 
Spnidon, a avut loc eri, în
scăunarea I.P.S.S. Justin-n 
Patriarhul Republicii Popu
lare Române.

La orele io, în prezența 
raembrilor Prezidiumului JR 
re» Adunări Naționale, meni 
brilor guvernului, reprezen 
tanților corpului diplomatic, 
reprezentanților bisericilor str- i« 
ne, oficialităților și a unui nu 
nieros public, în incinta y» 
rp! Adunări Naționale, d. 
Stanciu Stoian ministrul Cui 
teior, a citit decretul pentru 
numirea I.P.S.S. tustiuian ga 
Patriarh al Republicii Popu 
laxe Române, după care 
prof. Constantin Parhon, pre 
ședințele Prezidiumului Ma- 
rei Adunări Naționale i-a 
înmânat Cârja Patriarhală.

ZORI NO! 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
admlniafrjția ziarului In 
localul Prefecturii

La propunerea Partidului Comunist Maghiar

vi mlitila Inii SnviB’iie 
reparațiilor de război

UHIFIGflREÎI PARTIDELOR
COMUNIST și SOCIAL DEMOCRAT 

<Mi» Cehoalovaeitt 
va fî proclamată la 27 Iunie

nul sa se adreseze guvernu
lui Uniunii Sovietice pentru 
reducerea datoriilor Îji con 
tul reparațiilor. Această re 
ducere ar accelera in nu- 
măsură refacerea economi i 
și realizarea planului trienal.

In această scrisoare Par 
tidul Comunist Maghiar își 
exjtrimă convingerea că gu 
vemul sovietic ca atâtea 
ori în trecut, nu va ref’ *' 

apoi politica lui Bevin care 
„este numai o continuare a 
politicii lui Churchill".

In încheere Zilliacus a a- 
rătat că muncitorii britanici 
doresc să trăiască în pricte 
nie cu muncitorii din toate 
țările și mai ales cu muncita 
rii din Uniunea Sovietică șj 
democrațiile populare.

După cuvântarca I. P. 5. 
Justinian, cortegiul a pornit 
spre biserica Sf. Spiridon 
unde după oficierea slujbei 
a avut loc înscăunarea 1. P. 
S. S. Justinian

Cu acest prilej, au vorbit 
I. P. S. S, Bălan, în nu
mele Sfântului Sinod, d. 
Stanciu Stoian ministrul (Jul 
teior și delegații bisericilor 
ruse și bulgare.

Tuturor le-a răspuns I. P. 
S. S. Justinian Patriarhul ".e 
publicii Populare Române , 
mulțumind pentru cuvintele 
rostite-

Buletin
O comisie a Oficiului In 

dustriei al sticlei >și ceramicei, 
a încheiat zilele trecute la 
Paris mai multe contracte, 
privind procurarea instr 1 
mentelor de precizie, pentru 
fabricile din țară.

In urma deciziei Min. înv. 
Public, prin care se dizolvă 
comitetele școlare, la liceul 
„A. Vlaicu" din Orăștic 
s’a instalat comisia intcrima- 

să ajute Ungar,.».
Consiliul de miniștri a ;r 

doptat această propunere.

Noi organizații progresiste 
americane declarate subversive

Printre ele se află Congresul Femeilor Americane 
și o „.școală de meserii

NEW Yqrr, (Organizații 
le progresiste din Statele U 
nite, pe care săptămâna tic 
cuta procurorul general 
Clark le-a adăugat pe lista 
„organizațiilor subversive" 
denunță acțiunea lui. Clark 
pe care o califică drept un 
efort de a intimida poporul 
american.

Congresul femeilor ameri
cane a trimes un mesagiu Iui 
Clark declarând că Depar
tamentul justiției caută să 
stigmatizeze organizația ic - 
meilor ai căror fii și soți au 
luptat și au murit pentru a 
apăra țara tocmai împotriva 
unor practici atât de arbitra
re-

Jenkius, directorul școalei 
de .meserii din California a 
declarat presei că includerea 
acestei școli în lista „orga
nizațiilor subversive”, de că 
tre procurorul general Clark 
constitue „un atac bunditesc 
împotriva libertății ipcademi 
ice” și a cerut tuturor școlilor 
americane să se împotriveas 
că „acestui efort de a im
pune hitlerismul Statelor U 
nite"-

înființarea de noui oficii industriale
Consiliul de Miniștri luând 

în deliberare referatele Mini
sterului Comerțului a apro
bat înființarea următoarelor 
noui oficii industriale:

„Oficiul industrial al mori 
lor și produselor făinoase" 
are ca obiect aplicarea co
ordonată a măsurilor prcvă

intern
ră compusă clin: prof. E. Tu 
dor, dir. lic. prof. Aron De- 
mian din partea corpului di
dactic secundar, iar din p;v,- 
tea părinților elevilor toa 
Ciurdărescu V. și înv. (Jh, 
Opical .

*

Oficiul Industrial al bum
bacului a contractat un nou 
import de cca. 8.000 kg, colo 
ranți din Elveția.

PRAGA, — In < ursul un, ! 
Ședințe car»' a avut lo< țoi 
sul» prezidenția Im Z;»|>'to

Comitetul american p.,-n - 
tiu apărarea străinilor a sub 
liniat, că în 1940 fostul preșc 
dinte .Roosevelt a felicitat a- 
1 <-st comitet pentru activita 
tea sa.

Comitetul a aciuat ț>e 
Clark de faptul <ă încearcă 
să distrugă drepturile demo- 
cartice ale cetățenilor năș
eați în străinătate.

Poporul finlandez primește 
cu bucurie și recunoștință generoasa hotărfre 
«■guvernului Bovietic

Helsinki. La 4 Iunie pri 
mul ministru d. Mauno Pe 
kala și ministrul Afacerilor 
Străine d. Karl Enke au vi
zitat pe Savonenkov, minist 
tul .Uniunii Sovietice la Fin
landa și i au înmânat urmă 
toarca scrisoare pentru a fi 
transmisă generalissimului 
I. V. Stalin.

Domnule Generalissim,
Comunicarea făcută de mi 

nistrul extraordinar și pieni 
potențiar al Uniunii Republi 
celor Socialiste Sovietice iu 

zutc de legile pt. reglemen
tar, a activității industriale 
în domeniul morilor și pro 
duselor făinoase.

In sfera de activitate a 
acestui Oficiu vor intra: mo 
rile, fabricile de pâine, de 
paste făinoase și fabricile de 
decortecat, a căror listă va 
fi stabilită prin deciziune de 
către Ministerul Industriei.

„Oficiul Industrial al .Ar
telor Grafice” are ca obiect 
apli(.area coordonată a mă
surilor prevăzute de legile 
pentru reglementarea activi 
tații industriale în domeniul 
artelor grafice și a întreprin 
derilor prelucrătoare a hâr
tiei, mucavalei și cartonu - 
lui.

In sfera de activitate a 
Oficiului Industrial alAMclor 
Grafice, vor intra întreprin
derile de arte grafice și pic 
lucrătoare a hârtiei, muca 
valei' și a căror listă va fi sta
bilită prin deciziune de că
tre Ministerul Industriei.

< ki, comiU-tu) centra) d<- .< H 
ficare a hotărit como arM 
la 27 Iunie 1948 a unei r< u- 
niuni solemne a reprezentau 
ților Paitidu]ui ( omunist 
hoslovac și partidului 5 
cial-Dc-mo» ral ( rho^lo'. 
in < ursul căreia va li pm 1 
mată unir< a celor doua ..
tide intr'un partid unic.

NOUL ORAR
al instanțelor judiciare

Ministerul Justiției a da 
decizie, prin care se fixțxs 
noul orar al Curților, Țribu 
iudelor și Judecătoriilor po 
pu Ia re.

Ședințele vor huepe !■ 
ora 8 și se vor încheia ‘ 1 
ora 14.

Finlanda asupra mărinimos 
sei Și generoasei hotărâri a g< < 
vernuluivsovietic de a redi» e 
cu; 50 la sută iestul sume’da 
toiate din reparații, începând 
dela 1 Iulie a. c., a umpi it 
inimile poporului finlandez 
cu, bucurie și profundă rv 
cunoștință.

In numele guvernului fi»’. 
landcz vă rog, Domnule Ge 
neralissim, și in persoana 
d-voastră ~și guvernul so 
vietic, să acceptați profunda 
noastră recunoștința țieiutu 
această nouă dovadă de bu 
năvoință, încredere și prie 
tenie față d<- Finlanda, a . 
rei situației economică ajit 
de curând naștere la serica 
se îngrijorări și care acum 
a. fost simțitor ușurata datori 
tă acestei reduceri a repara- 
țiunilor.

Va rog, domnule Gcper-di 
ssim, să primiți asigurarea 
profundului meu respect

MAUNO PEKKALA 
Preșcd. Cons. de Miniștri

încordare în industria, 
carboniferă și 
transporturile 

americane
Washington, 7. -r In Sta 

tele ț nite se manifestă o 
încordare crescândă în urd'j- 
slna carboniferă precum i 
în transporturile maritime și 
feroviare. Societățile parti 
culare au refuzat orice con 
cesiune muncitorilor. Presa 
reacționară cere complecta 
rea lcgii Taft Hârtiei în sen 
sul ea să se interzică greva 
tuturor niuiR itorilor dințr'o 
ramură industrială.
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