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Zlele trecute Minister: t F'nanfel. B 
depus p : birou! Cernere! prorctul d b n 
general al Statalul. Acest /opt a.ât de tr 
portant, a provocat vl disațl in ju 
prc^ctulw, discul i h care est. ant em 
întreagă masă a contrlbu ibUlo c Dar

| ca e comentează cu mai multă ftb illia 
cu o febrilitate ne! tă'nl'ă m trecut, pro< 
tu> de buget dtpus, sunt muncitorii. Ș| 
natural să fie asa. Pentrucâ muncitorii sț 
Cei mat Interesați in a ști cum 
este alcătuit bugetul, cine șl (ăl 
p'ătește, deoarece el nu mal 
ca sarcinile fiscale să apese 
mal pe umerii lor.

Fle ărula trebuie să t se
par/iztze impunerile în raport cu 
veniturile pe care le are. Așa e 
fust, așa e demcC'attc.

Dară analizăm însă cum este 
alcătuit proeciul de bug> depus 
de d. ministru Al. Alexandrini, 
constatăm nu fără surprindere, că 
fn ceeoce privește veniturile șl de 
astă dată, s’a pus accentul tot 
pe tmp izitee indirecte, sarcinile 
g de apăsând mal mult asupra 
muncitorimii șl a țărănimii să
race. Și aceasta in timp ce pro
fitorii șl îmbogăț ț l de războiu, 
tot felul de cămătari șl specu
lanți, jifuiton al bunelul public, 
se sustrag s stematic dala otice 
impunere — șt parcă sunt ch'ar 
evitați a fi impuși.

O politcă fiscală democratică 
presupune desigur o obligație fis
cală în raport direct cu venitu
rile.

S’ar cuveni dect ca marea In
dustrie, care are o rază de act!- . 
vitate mal înl'nsă șl dec! ven furi 
mat mart, să plătească un Impo
zit mal mart.

Până acum însă Industria e a 
scutită total de plata impozitelor, 
ceoarece Mlnhterul de Finanțe a 
op.cbat includerea imptzttulul in 
p e(, consumatorul plătind deci șl 
impozitul maret Industrii.

Acest lucru nu se poate. Uu se 
mai poate îngodat ca greul sar
cinilor fiscale să fie lăsat ca șl 
în trecut pe umerii salartațllor șl 
ai țărănimii muncitoare. Este in-
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< GOANA DUPfi AUR

Muca și metodele de t’xpWare a aurului 
în minele din reg unea auriferă a Bradului

'artwile de our dela mlne'e din regiunea Braiilil, drs u, e- 
rlte lent de către organele poliției, au provocat in 'tinderile o- 
pinieD-bi ce lungi discuții asupra acestui prețios mi al.

ntieprtnzând o anchetă In această rtg.une, zltiral i.O3t,u va 
prezia cit tor lor eăl înti’o serie de tep riagil umănunte. in legă- 
turăU metodele de exploatare, viața minerilor, furturU- de aur, ttc. 

h t umărul de față facem un scurt istoric al r., <umi, a>ăttind 
metrile de extragere șl. prelucnire a aurului ia trecut șt azi.

t ele aurifere dm iMui ții, 
Apuiu datează mea de pe vie 
mea irupțiuniior vul mice din 
aceaâ regiune. Odată eu lava 
vuldiică, 'minereul aurifer a țâș, 
nit el spre sol, umpL'.iid era 
paule cauzate de crupțium, a 

nd uneori pâjiă aproape 
iprafața. (Exploatarea 'ace

Ștnmpfrpa
Minereu pentru ștam-pGre 

(în Zare aurul e alia ub loilua. 
libera in duma n.raiae, Jeli I,. 
3o gr la loiia 'de mm. reti,i 
după e e.le sl.uunat 
stalati 1 ■ de presiar mare 
coiicjn a>.u ele roiative, se 
iu ai: a t- le dc sla in r 
(ș.câmpurile (ifcrnieue), [âna

I usc ac

ni iu 
rl’ !1L 
tr- ce 

i

nit

jun
de . ...
stor^oiie, a început cu mii de 
ama
lornineie de aur Cela Vulcoi

urină, pe vreme.: romani

Coțbia Baieș ș. a., fiind bine 
cuifscute Acunn, în fruntea so 
cietților care exploatează bi‘ 
zuif aurifer din Munții Apu eni 
se 'ăsește soc. ,,Mica”. Ea e. 
xp’iteiză ‘majoritate. nirefcr 
dhifegiunea Pradului, ca: l ari 
za, Brădișor Valea Arsului, Va. 
leaylorii, Musariu I și II, Ca 
răisBîrtin,[Valea Ti e;, Kondoi; 
Buc reșci, Hărțăiganf,Breaza,Ha 
neș BabaJNeagră, Măgura, Dre 
stiajBăițacCăinelui, Vulcoi, Co 
rabî, 'Bateș, etc., ctc..

I re lucrarea aurului
Iiestrate .'cu un echipament 

tccyic modern pentru extraq 
tia tirului, minele din regiunea 
Bi aiului sunt cele mai mari mi 
ne) |e laurdfn țară și printre .e.e 
mai moderne din Europa.

Irelucrarea mineieuliu de 
aurextras aici se face în uzinele 
dini Gura.țjarza. ale șoc. „Mi

Continuare In pj^ 3-a)

IN LEGĂTURĂ CI NOUA SALARIZARE

Confederata A CFRIIT- <3en£r&iă & 1 •
® retribuția muncii in acord în raport cu 

sporirea producției
• minimul de exigență al funcționarilor 

publici să fie tel puțin UN MILION
Trataiive'e oeatru Încheierea 

noului contract colectiv de muscă 
au continuat șl In curmi zilei de 
Sâmbătă 29 șl Luni 31 Martie 
a. c. Reprezentanț.i Confedera
ției Gmerale a Mubcii au cerut 
ca munca în acord tă f. i stimu
lată prinți’o răsplată în bani care 
să crească în rațtort cu sporirea 
p.oducției rezultată din economia 
de regie.

Coalizând situsția grea a „la
rgilor oiiblici de teste categoriile 
C. G. M. a îaaiatat Președinției 
Consiliului de Miniștri un msrno- 
riu iu care pornind dcia princi
piul unei plafonări cât mal ju«te 
a iaiariiîor tuturar funcționarilor 
drtSiat și particulari și ascultând 
propunerile tuturer Uniunilor de 
s^ariați publici socot.’ște ca un 
irtperativ absolut necesar a se 
admite următoarele:

1. Salariile funcționarilor puMfci să fie majorate în ace
iași măsură cu ale funcționarilor parii.mlari.

2. „M“-ul să fie majorat cu începere di la 1 Aprilio Ia 
cel puțin un milion iei, pentru a corespunde astfel suluriilor 
acordate celorlalte categorii de sakriațl particulari, la acest 
minim urmând a se adăuga Indemnizațiile și recompensele 
prevăzute d. statut

0 deleg 

a ceferiștii^ i 
a sosit la Lu .

LENINGRAD, 3 
Corespondentul a 
transmite:

Di I< g ța ceferi 
a sosit astăzi i 
condusă de d G 
subdirectorul gem 
lor Ferate Romfii 
au fost salutați I 
personrlu) de c. 
căilor ferate locul

S’a c<i 
pedeapsa cu 

pentru tră 
ponorului cehoi.i

PRAOA, 31 (Ag 
respondfcntul >g< 
transmite :

Procesul tridăt 
Mnch șl U: {«n«kl 
zilele trecut . Du 
curcrul a cerut p< 
pltalfi pent 
a leat ci 
M . h ți 
cuvânt.

Uzata de șiampare a minereu ul aurifer, Tn Gira Barza—Crlșc or la sfârși
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Gura .
I Confidențial

ne roagă d. Petrică Trufaș — 
fost primar provizoriu al vetrei 
Devei — să-i inserăm următoa
rele rânduri originale:

Cu onoare 
am constatat cu regret, că a a- 
părut in Zori Noi articolul; »A- 
dunarea publică a C.A.R.S. Deva“ 
care a avut loc in ziua dă 13 
Martie a. c. și au vorbit d. di
rector Stoica, d-na Lungu, i tc.

Realitatea 
este uimătoarea; Comitetul C. 
ARS. al orașului De za a orga
nizat întrunirea c*re  a fost pre
zidată re primarul orașului Petru 
Trufaș, care a denebis fi a con
dus toată Întrunirea, li âcd cu
vântul la început și la termina
re Întrunirii și a organizat în
treaga colectă din zilele de i5- 
25 Martie 194T.

In baza 
constatărilor de mal sus Lrii per
mit a vă f.ice cunoscut, că arti
colul de mai sus uu cate com
plect și a neglijat acțiunea PRI
MARULUI, deci în baza reali
tății, vă rog a face cuvenita rec
tificare.
Pri rarul orașului Deva 
(ss) Petru Trufaș

Dypă
cum se vede ne-am executat cu 
puțină întârz.ere. - - dar fără 
trufie șl... fără cintentării...
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In prezența reprezentanților 
partidelor p 11 ce din B. P. D, 
ai autorităților civile și militare 
și a funcționarilor prima, iei o 
rasului Deva, a avut Ioc ia ziua 
de 31 Martie a. c._ in.-1. 1 rea 
noului primar, d. Popa Adrian.

Solemnitatea a fost de chisă 
de d. prefect dr. Priscormc ca 
re în cuvinte frumoase arata 
ca autoritățile superioare, în ma 
rea lor dorința de/.t t p. ijini o 
rașul nostru au numit la con 
ducerea lui un priceput gospo 
dar, un vrednic cetățean, capi 
bi! sa (conducă cap. [i jude 
țului, prin sumedenia greutăți

lor, spre liman, 1.
Mai' vorbesc d. Pe; 

ajutor de primar, sec 
măriei in numele s; I. 
mintali și dl Cftl. I 
mandantul Garnizoai

A răspuns tuturor 
Adrian, noul prin ir, i 
agajaincnlul să ccnfii 
dei\a ce șițau pu 
tât autoritățile sup 
cetățenii orașului, 
sta însă — spune 
rian — e necesar
toi ii să participe la 
ridicare a capiiaiei iu< 
stru.
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Iu etapa IV-a a diviziei nat onal 
s’au realizat scoruri astronc

BUCUREȘTI: Carmer —Prahova : 13-0(4—0)
Ciocanul—CFR Tim. 6—0 (3—0)

ORADEA: . Libertatea—F.C. Cralor» 9—0 (4-0) 
PETROȘANI: 
TG MUREȘ: 
c r U J: 
REȘIȚA:

C.F.R. Buc —Jiul 8—1 (3—0) 
l.T A.—Derrujgant 5-2 (1—2) 
Uiliveisitit a—J ventitj 3 — 1 (2 — 1) 
Oțelul-Fer ar 0-0 (0-0)

Contlr.'ine In pag. 3-a
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ZORI NOI® artă Șl CULTURĂ

Cronica f.lmufiui

„Floarea
Cetățenii care.au avut ocazia 

4e a viziona^ filma I sovietic ■ 
„Floarea de Piatră”, au ramac 
cu impresia unei amintiri de ne 
uitat.

Acest film, care spre satis 
facția oamenilor iubitori de fru 
■tos în arta cinematografică, va 
rula pe ecranul cinematogr du 
lui k,ProgreuJ”, săptămână vii 
toare, este o minunata teerie, 
căreia f s’a decernat premiul 
1, la concursul Internațional al 
Filmului dela Cannes.

Dela primele Imagini spectato
rul trăește o adevărată sărbafoa 
re a frumosului. Bogăția nuanțe 
lor pe care le desfășoară, pre 

•tea nunții, o tirmea, â pe Z na. 
Inifondul'jce i f legende e • 

tâlcul adânc al povestirii. D.milo 
cioplește însfârșd floarea de pia 
tră, în împărăția Z mei, o Ho re 
de piatră v'e, slră ucind de fiu 
musețe. Dar el e IK 1 trist ca ori 
când! Oamenii nil vor vedea 
niciodată opera sa^astlel că și'jai 
jertfit zadarnic talentul artei pu 
re, artă care nu este barazitp 
oamenilor, vietj, bucuriei și dra 
gostei. Nici un preț nu mai are 
opera sa. Entuziasmul n ali/arii 
artistice nu este posibil în vid

Supranaturalul din basm face 
însă fcu Muntele de Aramă săjși 
deschidă zăvoarele, redânduj pei 

ciunt șfgraiul fermecător de sim . Dănilo lumii și iubitei lui. Floa 
rea de piatră rămâne ascunsă 
în fundul misterios al Muntelui 
de Aramă,în împărăția de basm* 1 
a zânei.

'ti, în dorin 
vitatea ori 

e închina 
lor largi 
rii arma 
reșți în 
a. fc.jun 

cultural
1 număr 
ulturale, 

a avut 
ofițerilor 
'djlui ge

Filmul arată pe creatorul de 
artă ca pe un om deosebit de 
ceilațți', iar sensibilitate ! lui m'er 
ge înainte anticipânduj, Nima 
nuf nu îi este îngăduit ca din 
pricina aceasta să se piardă în 
visul lui utopic rupândWJse a 
stfel de irealitatea vieții.

Ceealjccronstitue însă marele 
merit al Fwnulu' „F'oirea de 
Piatră”, este fondul norm I pe 
care sie bizuc splendidul invă 
țământ pe carcH oferă cu discra 
tie și cu siguranță pnblicutm 
El a fo6t realizat de adevărați 

meșteri Dănilo ai artei cinemato
grafice sovietice.

D Toticea

piu -carepov^stește fapte din \ia 
|a de totdeauna a oamenilor, 
transpuse în legendă, dau fit nu 
kn „floarea de Piatra”, măreția 
•perelor nemuritoare. Acțiunea 
este brodată pe povestea m^șie 
rumi i'iopl tor de piatra Dani 
lo, te) nemulțumit de opera sa: 
o cupă cu o floare atât de fru 
moașă încât uimește pe toți me 
Sterii vestit] din ținut și pentru 
eare este îndrăgit de frumoasa 
Catia, logodnica sa. Insă Dani 
lc*  îm( eteaj de desăvârșire, vrea 
»ă cioplească în piatră o lfoare 
adevărată, o floare ca toate fio 
r«ie și totuși 'de piatră. Zaua 
Muntelui de Aramă a șoptit 
însă, că lucrul este cu putință 
numai n împărăția sa, unde e 
xistă o asemenea "Ioare. Și ast 
fel însetatul de frumos Dănilo 
j|ar,ăsiw Jș: IogQd nea în |noap

E tiipa artistică a Reg. 3 Transmisiuni 
□re n’a’ă a concursul pe arm»

Serviciul (E C. IP. del pe lângă 
Inspectoratul ( ’.enii 
ța de a timuL. 
ganelo' sah, a"' 
tă cu Lurapzării 
populare șfde.m 
tei, a orgarii/at 
zilei’fde(2l 26f’< 
«lai e concurs uri 
la care au pârtie 
de 15 echipe art 
dm unitățile die gi

La acest coneur 
loc in localul Șco 
de Geniu, în preze 
aerai lonescu Grigjre, inspec 
tor general ai geniulm, echipa 
Regimentului 3 Transmisiuni— 
Deva die sub conducerea djui 
Lt. Doroga șf Lt. Vulcan a fost 
on otată cu premliulî I pentru fru 
■"oasa montaTe revuistică ,,2 ani

de Piatră"

de guvernare democratică în 
România”.

Datorita acestui mare succes 
revista a mai fost reprezentată 
la fabrica „Vclî” în cadrul Săp 
tamânei Mondiale a Tineretului 
precum șila ..Teatrul Armfatei”, 
în prezența dlin’IOct. Livezeanu, 
ministrul informațiilor, a dlui 
general Alexiu reprezentantul 
M. S./Regelui și a unm'numeroe 
public.

La sfârșituul reprezentațiilor 
au luat cuvântul d. colonel Rău 
ță, comandantul Regimentului 3 
Transmisiuni și Lt. Vulcan șe 
ful serviciului E. C. P. arătând 
contribuiția acestor echipe la o 

a i ; e a p mm cu
armata șf pentru clădirea unei 
Românii libere șl democrate.

PENTRU

Sfaturi pentru cultivarea legumelor

arătura cat 
momentul 
este umed, 
reavan, în

Ingrașați" Ifocul (bine cu bă 
legar sau compost putrezit A 
cesta se împrăștie peste tot lo 
cili sau se folosește numai peri 
tril legumele (mai pretențioase 
ca: doviecii, castraveții, șalata, 
ardeiul și vinetele. La nevoie fo 
losifi îngrașain.'ntel de fabrica : 
azotoase, iosfatice și mai lai
cele potasice. In acest din urmă 
caz Cereți' sfatul specialiștilor

- Săpati sau arați pământul 
adânc și marunțiți 
mai bine. Alegeți 
când pământul nu 
nici prea uscat^ ci 
cât brazda să se fărâme ușor. 
In aceiași' zi boronițț (grupați) 
arătura șf trageți la urmă cu 
grapa <le m răcnii’. In grădinile 
mici acest lucru se face cu 
grebla.

Pregătiți straturile ((brazdele) 
din tunp.

Acesiea se fac de l,2o 
l,3o m. lățime ș. de 6 — lo m. 
lungime. Intre brazde se lisă 
poteci de 3O — lo cm. lățime, 
pe unde se poate umbla și de 
unde lucratorul poate ajunge cu 
mâna până Iii jumătatea stra 
tului atunci când (plivește bu 
ruenile, rărește culturii*  sau pră 
șeșțe. Iii felul a.esti omul nu 
calcă decât pie țoteci și nu (biă! 
tătorește deJ pământul de pe 
straturi.

In regiunile reci și umede 
straturile se fac ridicate, iar po 
tecile intre ele se la.ă adânci, 
încât apa să se .scurgă și pă 
mântui să se încălzească nr.'i 
repede. In Bărăgan și în toate 
ținuturile secetoase dîi coi.tră. 
brazdele se fac adânci, iar mar, 
gi.iile lor (cavalurile) mai ridi 
cate, astfel încât apa să fugă in 
spre plante.

- - Când lucrați pământul, la 
culturile făcute pe parcele mari, 
nujl bătătoriți. Căleați rar, nu 
schimbaț. piciorul până când 
n’ați lucrat tot pământul în jur, 
cât ajunge coada sapei sau a, 
grebtei. Cei mai iscusit puteți 
lucra mergând înapoi, așa cum 
se lucrează cu casmaua.

— Pentru varza și pătlăgele 
roșii este mai bine sa lucrați 
pamantul în muchii sau în bi 
Ioane L(v;iluri de pământ).

Acestea susțin plantele șf se 
încălzesc imaf repede dinspre 

soare, pe care plant m mat ales
~ —...-----

răsadurile timpurii
Cu acest sistem se fp și e 

conomie la udat
In 'regiunile reci, cu|ra în 

biloane se recomandă !pen

Câmp n?ada însămânțări 
d!n jude sa desfășoară

î-ț npd acccterat
sare au fost distribuite prin ca 
operative,..

Pemru a complecta lipsurii*  
de semințe Camera Agricolă a 
dat și’ dă autorizații difer telor 
cooPerative dm Jud. deja procu 
ra seminje'e necesare campania» 
de însămânțări.

Datorit i mi urilor luate dt 
Comandamentul I nic p . t u îi 
sămânțări, care a rechiziționat 
fabrice.e atei erele fete, pentru 
a repara uneltele agricultorilor 
s’a contribuit în plin pentru d*  
sfășurarea tât mu grabnică a 
campaniei. 

a
Pe data de |J7 Martie . c., 
început în Județul no tțeam 

pania de însămânț iri c» se 
desiașoară într un mod «cele 
rat, demonstrând că agricțorul 
nostru a înțeles apelul Giernu 
lui deja nu lașa nicio pală de 
pământ neîns.ămânțată.

Astfel până la 31 Martifau 
arat 9916 Ha. din care au fct în 
sainânțate 4367 Ha. cu 32'Ha. 
grâu de primăvară, 728 Hiorz 
1481 Ha. ovăz, 669 Ha. !ifoi 
etc..

O parte din semințele icce

Pentru o deaptă a$ezare= 
— a impozitelor

— Urmare din pat. 1.

admisibil ca salariata sdilă- 
tească mal mult Impozit icăt 
:ome>clan(U șt industriașii la 
an loc.

(Jn buget real, sănătos șlit.- 
mo.rutlc trebue si se sprijin pe 
„o repartizare justă a aurelilor 
fiscale, după volumul șt nepra 
veniturilor realizate de filare 
contribuabil", așa cum p iede 
platformu-program, adică, cine

D® închiriat
un local de prăvlie 
(cârciumă, restaut at) 
cu toate edecuri’eîn 

semi-centru orașu’ui. 3-3

ți răspântii 
ziarul »ZOR> <01 1

tril celevilte plante, iar acolo 
unde sunt multe ploi, ea est*  
obligatorie. In ultimul caz, le 
gumele se vor sădi pe creasta 
biloanelor.

cășilgl mult,'să plătească mult, 
— șt asta nu numai pentru mun
citori și salanaft.

Pentru o astfel de așezare a 
impozitelor luptă comuniștii.

Și lupta aceasta este urmărită de 
întreaga muncitorime, de țărăni
mea muncitoare, de marea masă 
a contribuabililor, care ^r ca 
acum la întocmirea bugetului, 
Impune’tle ftscale să se facă Just 
șl real, fiecăruia repar tiză idu l-se 
impozitul după veniturile sale.

Durata stagiului
militar

Ministrul de război d. ge
neral Lascăr a făcut decla
rații unui ziar, precizând, că 
durata stagiului militar va fi 
de 18 luni.

Grănicerii și jandarmii vor 
satisface un stagiu de 2 ani.

La extremitatea nordică a ță 
rii europene a Uniunii Sovietice»- 
pe țărmurile Mării de Kara sei I 
desyolta vijejios în ultimi 1 ani 
o nouă și puternică regiune in 
dustrială a țț^u basiud car 
bonifer Peciora (Peciora est< 
un mare râu navigabif, care sc 
varsă în Marea de Kara).

Indă în 1919, vânătorul local 
mc Popov a descoperit lângă 
râul arctic Vorcuti, un atLienț 
al Pecforei, câteva straturi de> 
cărbune de pia ră Ia suprafață.1 
Nenumărate grupuri de geologa 
sovietici s’au îndreptat spre tun 
dră. iCercetările au dovedit că, 
măruntaele unei întinderi cnor, 
nre, dela republica, autonomă i 
Komi până la porțile Mărfi de, 
Kara și ramurile nordice al’ 
crestelor Uralului',’ conț'n mai. 
rezerve de ,cărbune .de piatră 
N’a trecut mult și ,acf au apărut, 
schele minere, au început să. 
crească orășele de mineri. Pc 
hărțile sovieticda Apărut un, noi 
punct geografic, centrul carbo 
nifer dm Arctică — Vorcuta, 
In condiț.um ueobișnui! de gre,

le a fost Construită linia de cale, 
ferată Pecioara, cu o lungime, 
de 'mai bine de l.ooo de kHo 
metri. Ea lega noua regiune car 
bouiferă de restul țării. i

In fiecare an, în .această re 
giune a înghețului veșnic, răsă 
reau mereu mine noui, creștea 
producția de cărbune. Un salt 
uriaș Ija făcut însă industria car 
bouiferă dm bazinul Pecioarei 
în anii Marelui Război pentru, 
Apărarea Patriei: din 1940 până 
1945 extracția cărbunelui din 
Vorcuta'a crescut, de aproape io, 
ori.

In perioada ocupației vrcmel, 
mce a Donbasului de către nem 
ți, importanța nouți baze de e 
xtracfie a cărbunelui a devenit 
deosebit de im&re, pentru rej 
giumle nordice ale țării, în spe'

NATURA IN SERVICIUL OMULUI SOVIETE

DIN ARCTICA
dai pentru |regiunea Leningra 
duliu.

In zilefe friguroase ale anilor 
194ițl942, în Leningradul asediat 
e.șosîf|piiniul eșalon de cărbune 
din Perora, transportat pe ghia 
ța lacului Ladoga. Dm acest mo 
m'ent la Leningrad soseau tot 
mai multe eșaloane cu p'eț:0 ul 
combusiibil.■'Minerii arctici, pLni 
de admirație față de curajul și 
eroismul (celor dm Leningrad,, 
au expediat in orașul lui Lenin 
ze.i de mii de tone de cărbune.

O jmaie p rte dm icărbune'e. 
extras în regiunea Pe lorci e 
dată a'curn^ in afară de nunele 
dela Vorcuta, s,i de noiul; za 
căminte dm regiunea Inta. Cer, 
cetarea zăcămintelor del Inta a' 
fost terminată abia în 1942 
în acelaș an, s’au și extras pi i

ONIFER
mii cărbuni. In 1943 extracții 
de aici s’a mărit de două și n 
mătate .ori^ iar în 1944, s-’ai 
dublat din nou. In 1945 ea sk 
dublat încă odată-

Actualmente Ia Piciora sini 
18 'mine în exploatare. La sfâr 
șitul planului cincinal,- adica îi 
195o, vor li acf 48 de mine. Se 
va începe extracția cărbunelui 
din y.1 3Jea zăcământ—Halmer, 
care contme^ărbune metalurgic 
ln'moua-Vegiune s’au și construit 
3 mine experimentale și a ră 
sărit o Colonie muncitorească I 
Se construește o linie ferată de 
legătură cu Vorcuta. Deji Hal 
mer vor porm trenuri încă cate 
cu cărbune de o caiît te 
superioaia, pemfu uzina meta 
lurgică dm Leningrad, care va 

fi Construită în actualul pja» 
cincinal.

Leningradul nu rămâne daLor 
minerUor arctici. Trenurile car*  
aduc cărbunele ja Leningrad, 
duc înapoi cele .nai felurite <■ 
stalatii. Toate minele noui din 
Vorcuta șf Inta sunt .aprovizio 
nate în întregime cu utilaj fab 
ricat la Leningrad. Tot la Le 
nmgrad se întocmesc proectel*  
de construcție a nouhor mine

Micul, altadața orășel Voi cu 
ta a devenit azi un oraș cu cla 
diri mari, cu întreprinderi, in 
stituții publicq, medicale și cui 
turale. Nu de mult s’a terminat 
la Vorcuta construcția Casei de 
Cultura. Se clădește acum o ■ • 
să a Inginerilor și Technicie: ' 
lor, un Qinbinat al mentar, o 
mare maternitate și altele In 
timpul actualului plan cincin: 1 
la Vorcuta se vor ridica t’rumoa 
se -Clădiri pentru sovietul ort 
șenesc, hoteluri, teatre, emema 
tografe, școli ș. case de locuit.

^ coi9>

care.au


ZORI NOI 3

PROECTUL DE BUGET VIU CRITICAT IN 
= COMISIA FINANCIARĂ A CAMEREI = 
Actualul proect împovă ează pe salariați și massele consuma
toare, cruțând marile venituri și pe îmbogăți ții de război

Sâmbăljă după almiazu, Corni

Munca în minele
din regiunea auriferă a Bradului

(IJraiaro din rugln» >-»>____ furi metalice și care nu se pot

m* Financiara a C mierii, intru 
uită sui.b președinția d’Jui Mi 
hai! Ghelinegeanu, a luat >11 dis 

■ t cuție proectul de buget al Sta

Surprinzătoare e înfrângerea ca 
tegorică a C.F.R.-uiui din Timi
șoara șl mai ales a Jiului care a 
pierdut în bârlogul lui două puncte 
atât de necesa.e evitării retrogra
dării. Cauza dezastrului trebue 
căutată In naivitatea conducerii 
J ului care s’a hazaidat să-ș: sehlm- 
be sistemul de joc într’un match 
aiât de important și față de-un 
adversar din cei mai rutmați.

In urma acestor rezultate cla
samentul are următoarea înfăți
șare :

1) l.T.A. cu 30 punate,2) CFR 
Buc. 23 puncte, 3) Universitatea 
22 puncte, 4) Juventus 22 puncte 
5) CFR Tim. 21 puncte, 6) Car- 
mee 20 punete, 7) Ciocanul 20 
.puncte, 8) Ferar 19 puncte, 9) 
Libertatea 18 puncte, 10) Ofelul 
13 puncte, 11) Jiul 11 puncte, 12) 
Dermagant 11 puncte, 13) Pra
hova 5 puncte și 14) F. C, Cra- 
io/a cu 4 puncte.

Deoarece l.T.A. s’a distanțat 
mult de ceilalți parteneri, lupta nu 
se mai dă pentru prim ii loc. Pen
tru cel de-al doilea concurează cu 
șanse egale — dacă ținem seama 
de punctele ce au acumulat până 
în prezent și de... capriciile min- 
gei CFR B ie., Universitatea, Ju
ventus și CFR Timișoara.

Mai înverșunat însă este asal
tul dat de Oțelul, Jiul șl Derma
gant pentru locul 10. G uparea 
care va reuși să și-l însușească 
scapă sigur de retrogradare, iar 
acea care se va instala după ea 
In clasamentul final, va trebui să 
înfrunte în baraj străduința unei

tului pe (exercițiul 1917/-18, după 
ce a*cultase'cu  o zi’ înainte expu 
uerea dlui Al 'Alexandrini, Mi 
nistrul de Finanțe asupra proec 
(ului.

Vorbește n deputat 
comvnist

Primul care a luat cuvântul a 
fost tov Aurel Vijpți ff>. C. 
R.) care s’a oprit la început a 
supra faptului’ că proectul de 
buget și legi - financiare care.il 
însoțesc nu au fost prezentate 
în prealab I Consiliului Superior 
Economic, organul coordbnatior 

a < o econom1- si f 1 mc are
aiSiMului.

In plus dsa a menționat că 
una. din legi, care fusese totuși 
prezentată și respinsă de Con 
■hIiu, se afla între cele prezeii 
late Comisiei,

Analizand'lîn I'.nii generale pro 
•ctul de buget, tov. Vîjcli a a 
ratat că dispozițiunile sale nu 
evită evaziunea fiscală, și nu 
duc la o însănătoșire a monetei 
iraționale.

In ,'ceiace privește impozite» 
<u tructura bugetului, dsa a ă 
ratat că mare,a majoritate a 
veniturilor ar urma să fie scoa 
*e pe spinarea salanaților, atât 
prin sistemul de impozite îndi 
recte, cât și’ prin faptul că 6ml 
pozitele directe — așa cum sunt 
concepuse în proect — sunt su 
portate de marea m'assă a con 
sumatorilor. Tov. Vijoli se refe 
ra apoi la perspectivele promii 
țătoare pe cari le deschid nouile 
legi (economice proectate și ara 
tă qăj bugetul nu vine în sprii 
jinul acestor perspective.

Dea se menea d'isa și—a expr. 
mat îndoială, cum că s'ar pu 
tea fixa de pe acum datele bu
fetului pe un an, când pestei 
eâfeva zile urmează a se stabili 
un nou raport între salarii și 
prețuri, ,cu consecințe ese îțial» 
asupra vieții economice și finan 
ciare. ■

Tov. Vijoli'a încheiat spu 
nând'că'Partidul Comunist —> 
p.in reprezentanții săi în Co 
misie — își (rezervă dreptul 
de a face propunerile necdsa 
re întru modificare p,oectului 
în spiritul (Platformei Progf 
ram, pentru un buget real 
și democratic.

AI. Mața (PNȚ) se declară 
nemulțumit de conțmutuf p oec 
tulul de buget, ilus'trând'ujși aj 
firmația că nu corespunde an 
Sajamentelor luate în față na 
țiumi, prin exemplul modului 
cuml este susținută agricultura, 
care — ci și în anii trecuți 
*re la dispoziția lei num'ai 2 la 
sută din buget. In ceiace prive 
șțe regiile de stat (C.A.P.S.*  
P.A.R.I.d., REAZ1M), dsa arată 

i aă prevederile nu coiespund, du 
pă proprialțmiartune a conducăta 
iilor acestor Instituții. Deasemenl 
d. Mâță relevă faptul că se creia- 
aăicondițiunifavorabile ca unelq 
dm produsele acestor regn să 
încapă# pe 'mâna speculanțilorj 
ceiace nu poate fi în intenția , e; 
giuitorului și a Parlamentului,' 
democratic.

Tov- losif (PSD), se asociază 
la observațiile antevorbitorilor 

scoate în evidență faptul că 
școala nu este larg sprijinită, 
cerând să se adauge un fond 
de 5oo miliarde pentru școala 
primară. Jfc i - <

Se încearcă grevarea 
viitoru ui țârii

D. Anton Atexandieicu (PNȚ) 
se arată surpi ins de faptul că în 
loc să «e pună accentul asupra 
inibogățtțlior și în special asupra 
profitorilor de război, adică asu
pra trecutului — se încearcă gre
varea viitorului (ăiii, cei v.novați 
de greutățile de azi fiind făcuți 
scipițl. Dcasemeni, d. Alexan- 
drescu arată că in loc ca să fie 
pus In funcțiune capitalul și să 
fie Încurajată productlvliatea lui 
t se creiază condițiuui favorabile 
spre acțiuni speculative și spre 
evazionism fiscal.

D. V. V. Protopopescu (PNP) 
relevă faptul că piobiema dato
rul publice a fost neglijata, în 
timp ce unii fugari în stiainătite 
se ocupă cu stiăngerea rentelor 
românești din Elveția, Franța, An-

Camera a ținut ședință și Duminică
Camera a ținut ședință șl Du

minecă. D. Ociav Livezeanu mi
nistrul informațiilor a depus pro
ectul de lege pentru modificarea 
unor dispozițiuni referitoare la 
stabilirea prețurilor, tarifelor și 
salariilor, pentru cate Camera a 
aprobat urgența. Intiându-se în 
ordinea de zi, Camera a votat ur
mătoarele proecte de ir gi:

— Pentru valorificarea bunuri
lor care depășesc nevoile armați I; 

SPORTUL POPULAR
(Urmare din pag. l-a)

glia, așteptând momentul oportun 
al unor noui acorduri comerciale 
cu aceste țări, pentru a sili Sta 
tul Român să le cumpere la pie- 
țuri de speculă.

Noul buget va intra 
în vigoare la 1 Mal 

Comisia fintnciarA și buge
tară a Camerei s’a Întrunit, 
Luni după amiază continuând 
discuțiile asupra proectului de 
buget. DupA ce d. Mihail Ghel- 
megeanu președintele comi- 
siunil a arătat că membrii co- 
misiuiili- nu au avut timpul ne 
cesar studierii proectului de 
buget al tuturor departamen
telor, s’a hotărât adoptarea 
formulei douăsprezecimii pen
tru luna Aprilie, urmând ca 
bugetul următor să între în 
vigoare la 1 Mal 1947.

— pentru d schiăerea unor cre
dite suplimentare pc seama Mi
ni steiului Aprovizionării;

— pentru majorarea unor cre
dite extraordinare speciale pe sca
ma Ministerului de Finanțe;

— pentru evaluarea veniturilor 
și fixarea chelluelilor Regiei Au
tonome ■ Exploatărilor Agricole, 
Zootehnice, a Industriilor Agriaole 
și Marinilor deia 1 Dec. 1946 — 
31 Martie 1947 f. a.

dintre cele trei echipe clasate în 
locurile doi din senile. diviziei B. 
Prahova și F. C. Craiova nu mai 
pot face nimic ca să evite elimi
narea din prima divizie și s’au 
resemnat. Dar cine va fi al trei
lea retrogradat care va ceda, aiă- 
tari de cele două codașe, locul 
fruntașilor din divizia B, — admi
țând cazul că ce-a de-a 11 cla
sata va câștiga bătălia ba, ajeloi ? 
...Va fi Dermagant?... Jiul?... 
sau Oțelul? un pronostic e Impo
sibil să se facă și... lupta pentru 
locurile 10 și 11 continuă cu fe
brilitate.

Rezultatele obținute 
de echipele hunedorene

Divizia B
C.F.R. Slmeria a trebuit să ce

deze, iu capiiclă, Venusului cu 
1—3, Rezultatul confirmă cele 
spuse fci cronicele noastre ante
rioare relativ la posibihiuțile sime- 
rleniloi, aa-a s’ai încadra înu’o 
adevăia.a viață sportivă.

In cazul când ne vor asculta 
vor obținu cu siguranța rezultate 
frumoase — rezultate normate — 
chiar în dauna echipciur cu re
nume.

— La Sebrș Alba minei ii din 
Lupeni au reușii să ciupească un 
punct deia Șureanul, ttrminâld 
matth-ul la egalitate (0—0)

— Karrts a dispus d|FMi;a cu 
4—1. Șutit grele goluițte încasate 

uli mai grele 
mite deia coe- 
caii au exce

lat în durități.

de Biădeni, dar ni 
le par loviturile pr 
chiperii lui Doboy,

la inărimea grăunțelor de aur, 
(p,l mm). După zdrobire, se in 
trodtice nnreur, care prinde au 
rul și argintul pe plăcile interne 
ale aparatului de sfărâmat, sub' 
formal de amalgam < cea ce sca, 
pa, este prins de plăcile externei 
de amalgamare. Tulbureala (a 
pa întrebuințată în toata ace 
asta operațiune)(trece pe me e'e 
vibiatoare, unde se obțin con 
centrații de pirita și gațenă au 
riferă.

Aurul nativ ((minereul în care 
aurul se găsește sub formă de 
filoane, „grăunți”; sau ,,frun 
ze” vizibil tu ochiul liber) dupăi 
ce se trece mai întâiu printr’un 
concasor cu fald și apoi prin 
tr’un tambure special rotativ in 
care se face sdrobirea punându 
se în libertate grăunții, se ame
stecă cu mercur formându.se a 
malgaiii.il Spalat și trecut prin, 
tr’o presă în care surplusul de 
mercur 'este eliminat, amalgamil 
se încălzește la 5000 C., într’o 
instalație de distilare, obținându. 
fce aurulurfs.

Aurul ars Ise topește și se 
amestecă Cu diferite sub tanțe 
chimice, eliniinându^șe sub for 
mă de sgur,a o parte din inipp 
rități, apoi se toarnă într’o lin 
gotieră în bare de aur ars to 
pit, care sunt trecute la instali 
ția de afin nare.

Metoda de prelucrare a mjne, 
reurilor aurifere prin llotație set 
aplică acelor minereuri în care 
aurul se află fin disiminat în sul

B -getul ju.j. Hunedrard pe
Ministerul Afacerilor Interne 

a aprobat proectul de bugeț 
al administrației jud. Uuncdoa 
ra, pe exercițiul Irt7 48, in su 
mă totala de 7.Iu7.507.488 lei.

Divizia C.
— La Hunedoara echipa locală 

UFH învingând cu 2—0 (0—0) 
pe Victoria C.F.R. din Petroșmi, 
iriți punctele Înscrise de T<tar 
III și Alex-.ndrescu a reușit să-șl 
adauge doiă punete prețioase la 
bagajul cu care călătorește spre 
divizia B.

— in aceațt situație se afiă și 
Aainoasa care a dispus de Vis- 
coza din Lupeni la Umilă 2—1 
(2—1) deși au jucat pe teren 
propriu.

— A.C F.R. din Slmeria a în
vins pe U.M. Csglr cu 4—1 (1-1)

— La L ;nea, Metalosport d'q 
Călan a nărăsit terenul cu o în
frângere categorică 4—0 (3—0)

— Match-ul sortit să se dis
pute in Deva intte Corvlnul și 
Grănicerul din C ranstbeș n’a 
mai avut loc f'indcă Giănlcerula 
fuzionat c’o grupare din altă sr- 
rie a diviziei C. șl participă la 
Campionatul de acolo.

l;i cursa pentru șef a seriei par
ticipă cu înfrigurare Atilnoisa, 
Victoria CFR și U.F.H

Cine va fi campion ?
Numai rezultatul final al cam 

pionatului care devine din ce îa 
ce mai înverșunat, ne-o va spune.

A MURIT tov. TRIFA IO AN
In ziua de 15 Martie a. c., 

la ^rrinoasa a avut loc înmorl 
montarea tov. Trifa Ioan, fost 
funcționar țrserv. „întreținere”, 
din exploatarea Aninoasa 'a suc, 
„Petroșani”, unul dm cei mai 
activ1 membrii ai Org. locale ai 
P. C. R. și ai Sindicatului Miner 
din Anuioasa.

Funcționar cinstit și harnic, 
luptând uiu greu cu greut ițil 
viețfi tov. Trifa ,Ioan ajunsese 
pe o treaptă unde altul cu mij 
loacele reduse de care dispui ea; 
nu ar fi putut ajunge. Dar toc; 

prelucra prin imalagamaie
După ce minereul a fost stă 

râmat suficient în mori cu bilej 
se trece în mașinile de ilotațiej 

•unde se amestecă cu diferiți re 
activi chimici care fac ca sullu 
iile metalice să plutească sub 
forma de spunea. Aceasta se se 
parat apoi se liltrează obținân 
ilu'.se concentratele pirită și; 
gajena auriferă — din care, Ia 
topitoriile deli iârnăveni se o 
xtrage plumb, argint și aur.

Prin metode electrolitice, au 
rul ars topit t-te afinat, adica, 
curățit total de impurități, că 
pătând aurul fin După acea' 
stă operațiune aurul se toarnă 
în lingouri și se triin.te BânCu 
Naționale Ro

Prin aceia 
nează și argîi

Datorită îi 
control real - 
unor fuiictjoi 
a uitorv'i mu 
din aurul ex 
gfune este fu 
organizate și 
ficanțilordii 
ste graniță, 
Ceasta econo 
nalfi. Impotr 
de aur, orgai 
nit o adevara 
tem siguri’ 0 
Sindi ailelor 
vor putea cui 
de furturile 
făcând ca tc 
intre in patr

Cu aceste 
rând se vor 
începute, pr. 
șt consolida' 
după ce A 
Publice va ' 
planului’ per 
lei SântuhJT 
va începe < 
crări.

In ba/ ' 
zarea pi7-f 
mat exec. 
1917, o sei 
lele județ 
loare de 2

Mine.
au r<dîi
li 800

Acum tr< 
Lonea și’jai 
că vor n’du 
bum la 8oo 
diția că mi 
loo de lucr; 
te că cei fc 
sft, minerii 
cu acelaș e___ _ , .........
unelte, săcși realizeze angaja ' 
mentul luat, scoțând deia 1 ța 
17 Martie a. c. ^căte Soo cărbuni 
pe zi. —>

Munca aceasta patriotică a 
fost depusă de minerii din Lo 
nea ca răspuns cpemării la mun 
că a guvernului și apelului tov. 
Mujic M-hai deputatul mineri 
lor, știind ca numai în lelul ă 
cesla vor(invinge greutățile care 
le stau în față.

inai când i se deschideau noul 
perspective^ moartea l'_a râpiț 
muncii^ prietenilor și familiei*  
în floarea vieții — li numai 31 
de ani.

La mormânt au lnjst cu n;uț 
tov- Puiu, președintele Sindica 
tului și tov- Pa' 1 En if, f i nd 
munca sindicală ș . rari, e 
puse în câmpul ncn de ca 
tre defunct, pr< i t„v o 
sif Mihail secretarul Ur, P. 
C. R. Aninoasa^caie aduce uită 
mul salut celui care a fost tov< 
Trifa Ioan.

i

care.il
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4 ZORI NOI

E V E N I M EN~T ELE ZILEI
Vi toarele 3—4 zile vor fi 
deosebit de importante pentru
Conferința Miniștrilor de Externe

SEMWL PEPPE3 a cerut din nou poporu Iul 
american sl protesteze

împotriva politicii PREȘEDINTELUI TRUMAN
MOSCOVA, 31. — Ad 

juneții miniștrilor de externe 
s’au Întrunit din nou azi dini, 
sub președinția delegatului 
francez, urmând să«xamineze 
rapoartele comisiei internațio
nale a reparațiilor. Comitetul 
special creiat de Consiliul Mi
niștrilor de Externe la 29 
Martie, s’a întrunit d aseme
nea azi dim. In acelaș timp 
cu comitetul economic pentru 
tratatul de pace cu Austria.

*

MOSCOVA. — Observa
torii politici din Moscova 
cred că următoarele trei sau 
patru zile vor fi deostblt

Comisia de anchstă
a ONU șl-a încheiat lucrările In Bulga.la

SOFIA, 31 (Agerpres). A'gen 
ția tePgfii’i-â bulgara iran mite:

Comis a de anchetă a termi 
nst Vijt<i seara Iu râ il sal. la 
Sofia1 și Sâmbătă. Ia orele 16 o

și 137 răniți. Ttnburări sânge
roase au mai avut loc la Calcuta 
ți în alte localități.

O Postul de radio Varșovia a 
anunțat că polonezii din străină
tate au primit cu multă satisfac
ție știrea care anusță că tratatul 
de pace cu Germania va fi sem
nat Ii Varșovia.
• insula Dudecanez a f ost pre

dată de către autoritățile italiene 
Grecie’.

® Italia va relua în curând 
relațiile normale cu Jugoslavia țl 
Abisinia.

O Ziua de 31 Martie, data 
evacuării trupelor britanice din 
Ahxandria și Cairo, a fost dec
retată zi de sărbătoare națională 
a fgiotenilor.

Q U’ianea Sindicatelor din 
Ungaria a hotărât să invite în 
Ungaria copiii români ale căror 
familii au avut de suferit do pe 
urma secetei. Aiecstă hotârire 
este o mărturie a recunoștinței 
pentru ajutorul dat Ungariei de 
către România în timpul pesiibllei 
inflații.
• In Franța a tnceput o mare 

câmp inie a însămâcțărilor de 
pritnăvar*.
• in zpa de 28 M» fie, a avut 

Io: întrunirea i comandamentului 
aliat din Berlih sub președinția 
comand totului jsoviell? nrlor ge-

CONGRESUL 0RG9NlZ0TIIL0R 
de ajutorare din Bulgaria

SOLIA, 31 (Agerpres). Agen 
tia telegraficăl ibuțgară tians 
mite:

Azi' a fost desch’s la Sofia 
*1 doilea congres ai rganizații 
loi i Ue/ăjutorarie. Au st de față 
mai multe persoane ciale prin 
tre care președintele Republicii, 
d. Vasile Coțaroff reprezeii 
tanții organizatilo m iare din 
România și Ungaria.

Salutând congresul, reprezen 
lanțul României, d- Dr. Eduard 
Mezincescu a exprimat mulțu 
mirea cordială a poporului ro 
mân pentru ajutorul trimis de 
poporul bulgar populației din 
regiunile lovite de secetă.

ATAC FASCIST 
împotriva ziaruîui 

comunist din Salonic
ATENA, 31 (Agerpres). — Co

respondentul agenției Tasss trans
mite :

Noaptea trecută an grup de 
tndivtzl In uniforme mUitae, înar
mați cu puști-mitraliere șl gre
nade au năvălit la tipografa zia
rului comunist :e apare la Salonic.

Atacantli au deschis focul asuora 
muncitorilor șt as pra persona 
tulul de redacție ca e se afla în 
tipografie, o norând trei din el șl 
rănind grav 7.

Noui soldați olandez 
spre Indonezia

HAGA, 31 (Agerpres) — 
Tass transmite:

Dupl cum annntâ agenția 
ANP în ziua de 25 Martie, 
1500 soldați și ofițeri olan
dez1 au plecat dela Roterdam 
avâ <d destinația Indoneziei, 

de importante pentru lucră 
rile Cof rinței Miniștrilor 
d Externe, h Acest timp 
Conferința va uvea de dis
cutat viitorul economic ui 
Germaniei, revizuirea nive
la ui industrial și al repa- 
rațiilcr, demilitarizarea șl 
democratizarea, forma și 
puterea noului guveru ger 
man.

*

MOSCOVA, 31. — Cei 
patru miniștri de externe 
au reluat azi d'Sbaterile 
asupra tratatului de pace 
cu Germania.

parte dm delegație a plecat cu 
avionul spre Bițgrad. Seara, re 
stul delegaților au plecat cu tre 
nul sp.n ace .șl destin tir îm
preună cu memorii d'elegat.iei 
bulgare.

Președintele Republicii, d. Va 
sile Colaroff a ținut un discurs 
în tare a arătat scopul și sarci 
nfle organizației de ajutor 
bulgare.

• Ministrul Apărării Naționale 
din guvernul Cihoslovac a dec
larat cu privire la politica externă 
a țării sale: Trăim între Uniunea 
Sov etică șt Germania. A est fapt 
determină toată pAHtca noastră 
externă. Mergem cu fidelitate 
alături de Uniunea Sovietică, fapt 
care garantează și protejează 
libertatea noastră.
• La Mos'ova s’au reluat Luni 

discuțiile în vederea revizuirii și 
prelungirii tratatului anglo-iovletic.

® intre Polon a șl zona Sovie
tică de ocupație din Germznia »’a 
încheiat un acord economic pentru 
schimb de produse în vatoaic de 
28 milioane dolari.
• Comiietul cor ferioței indo- 

asiatlce a hotărât ca toate țările 
din Asia să-și dea ajutor reciproc 
în lupta puntru independență.
• In Spamas’au produs ciocniri 

violente între forțele de guerilă 
și gărzile franchiste.

• O știre din M drid anunță 
existența unei puternice mișcări 
de guerilă în Spania, caie se bu
cură de sprijinul neprecupețit al 
țăranilor.

• Persoane venite din insula 
Formoza au declarat că ti apele 
guvernamentale chneze au repri
mat sângeros populația civilă. Sute 
de locuit >ri au fost împuțeați cu 
mitralierele.
* La Bomb y s’au produs Du

minică r.oui ciocniri între hinduși 
și musulmani. Au fost 40 morți

NEW YORK, 31 (Agerpres). 
Corespondentul agințici T. ss 
transmite:

in discursul său transmis 
de postul de radio New York, 
senatorul P pper (democrat 
di8 Florida) a cerut din nou 
guverriu ui State.or Unite ale 
Americei să vinii în ajutor: I 
poporului grec înfometat fără 
a se amesteca în afacerle po
litici și militare ale Greciei și 
Turciei

D. Pepper a condamnat cu 
energie propunerile președin
telui Trumr.n care pr văd ca 
Statele Un'te sA vină in aju
torul armat-I grecești de sub 
comanda unei rege care a 
pierdut încrederea masselor 
și înăbușe revolta eroicului 
popor grec.

Subliniind cA Marea Brita 
nie a cheltuit milioa* * e de do 
lari In Grecia Ură a rezolva 
problem*  g>eceas A, d sa a 
întrebat cftt vor coda Statele 
Unite realizarea programului 
de ujatorsre a guvernu ui grec 
și dacă el nu va duce la in
tervenții In treburile Haliri, 
Franței și altor țâri.

Trecând la situația Turciși, 
d. Pepper a spus că nimeni 
nu crede că Armata Sovieti ă 
amenințu Turcia și chiar dacA 
o asemenea amenințare ar 
exista în mod real, Națiunile 
Unite sânt cele care trebue să 
îndrepte aceastA stare de fu 
ruri nu America.

Din toată lumea

Senntorul Pepper a decla
rat că criza actuală atinge 
mul mult ONU ui decât Grecia 
șl Turcia îs închetre d-sa s’a 
adresat poporului amnican

Tineretul Bulgar 
construește a noua linie 
de cale ferată

SOl lA, 31 (Agc-ipres). Agen 
ția telegrafică bulgară trans 
mile: —

Sezonul sportiv a fot mau 
gurat azi printro mareațâ ser 
bare a tineretului. Inaugurarea 
sezonului a fost legata cu t: i 
miterea prunei echipe din bri 
garla de construcție națională 
„Gheorghf. Dmifrov” spre ob 
iectivele de lucru. Accțti tineri

Cum vor călători elev i do 
C.F.R. în vacanțe de Paști

Potrivit unei decizii a Direcți
unii G-nerale C. F. R„ elevii și 
studenții ițulihr șl universităților 
de Stat pot călători îti vacanța de 
Paști o singură dată la duc-re și 
la inapoie.ea .din vacanță în u 
mătoareie condiți:

Dela 30 Martie pâ ă la 8 Apr. 
1947, elevii și (udențli care nu 
dom'ciliază In loealit: țile unde ur
mează cursurile, vor că li tari cu 

ueral Kotlkov. Cum ndanții cJor 
patru zone au ordonat primarului 
să r puie Comina.jaentului aliat 
în ziua de 20 a fiecărui luni, 
un raport privind sosln-a și dis
tribuirea alimentelo necesare o- 
rațulnl Berlin.
• La Budapesta s’a în helat 

un acord aerian între Statul Ro
mân ți cel Maghiar L vederea în
ființării și exploa‘ărli de linii 
aeriene lotre Român a țl Ungaria.

® in ziua de 29 Martie au 
avut loc la Moscova funeraliile 
rnvejslului sovlttic Iacob Fcdc- 
rscko, unei din cei mai remarca
bili șefi ui armatei sovietice.

LONDRA, 31 (Agerpres) Co
respondentei Bginției Tass 
transmite:

Lh 29 Martie delegația Sc 
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
plecat la W'ndsor unde a vî 
zitat pal tul și colegiul Etox | 
Inflințiit în 1440 Guvernul bri
tani- a dăt o recepție în o- 
noarer delegației Sovietului 
Sapem £1 U.R.S,S. la hatelul 
Savoy. Iu dttiă amiaza aces
tei zile deputății Sovietului Sup
rem în f.unte cu Kuznațovau 
fost s ilutați ta Savoy de lor
dul cancelar Jewîtt și preșe 
dintele Cimerii Comunelor 
colonelul Clifton B.own. La 
recepție au luat parte pțste 
500 persoane p ntre cure nu
meroși miniștri, mtmbri ai par- 
lamei-tuiul, ai corpului dipl> 
matic, etc.

cerându i să prot s r.ze lmpo- 
iri.a u'tcnt r»i actufile a gn- 
ven : i i, .bre ».face o alin 
gerc p estlgiu' i O guniz tisi 
Naț'uni’or U ite.

muncitor i vor efectua cer. isui 
rea caii ferate între Pernoc și 
Volueț. In prezinți primul i mi 
nistru Gheorghi Dini trov ți a, 
altor per on lități oliciale, tina 
retul a făcut pr >m si ui < Ii ia 
na în fața poporului bulgar câ 
până la sfârși .ui sezonului da 
consirucție, linia f. r ta va fi tc» 
minata. j

50°/e red cere d n 'arifui norma 
ci. II- i 3iu a IU a la trenurile dc 
persoane b za cărților dc idea- 
titate tip C F.R, iar îo lipsa a- 
cestoră pe baza cărților da cittwi 
sau siudenți tlib.rste de șe*li  
său facultăți.

D.’a 15 la 22 Aprilie inclusiv, 
aceștia vor căiltori in acel-ăți 
c adițl ni de taxate, numai deia 
domiciliu până la localitatea de 
reședință a șjoale-.

Atât la ducere căi șl la îna
poiere, elev.t șt studenț t vor că
lători fără Cc. tlflcat sau au orl- 
zaț'.e de că'âtor r

VIZITA 
unii delrgafil 
soviet ce sine cele 

la Praga
FRAGA, 31 (Ager ies).— Co- 

resjondertul Tass transmite :
O d< 1-giție a sindicatelor so

vietice a sos't la Praga venind 
dela Morcova în urma invilsției 
primită d-'a sind cat le ceh slo- 
va e O.isrețli au fo t salutați la 
aeroport de preșrdint le cors . u- 
lui centi.-.l a1 sindiaateor < ho- 
siovacc, de primatul orașului 
Pragz nrtc m șl d*  reptezn ac
tul jmbassdei s vi etice din P aga.

Cont iscarea averilor
criminalilor de război dinBeilli

BERLP7, 31 (Ap-rpres)Co
respondentul agenției Taas 
trasmite:

In ziua de 27 Martie adu
narea deputaților din crașal 
Berlin a hotărât in umanitate 
confiscarea fără ccmpersație 
a bunuiilor criminal.lor de 
război și h tleriștiior activi 
c>re au fost supuși legii din 
11 Februarie, referitoare la 
confiscarea bununbr la 
trecerea lor în patrimoniul 
public.
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