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AUMINi iTRAȚIA 
In Palatul Prefecturii 
'imprimeria judcȚ.ină

îmi aațt»!fi pliltitA In nuffltir*  
lunfflrni ■piatlrii Dlfuațlunu.

iMiaralfl r.T 1 Ir 117.WO. •

Trat*  teie de pace
din nou ît discuția Cernerii Comun jlor
• BUCUREȘTI, 3 (Agerprts) O i - 

Itgiamd (le azi dimineață din Londra a- 
nunțr, că trat.tele de pace cu Italia, 
România, Unge rla, Bulgaria șl Finlanda, 
nu venit eri in feța Canvrli Comunelor, 
Li a treia fi ultimă citire.

Tratatele vor trece zilele acestea tu 
desb^Ur.a Camelii Lorzilor și guvernul 
britanic va fl împuternicit ap l sâ le 
ratifice.

=~.

IMPORTANTE DECLARAȚII 
făcute de tov. CHiUU SîOICfl 

directorul g-ral c.F.R.

NOUA ÎNCADRARE 
n shurmlos cm mrnHOERHE phitieue 

PREVEDE
• Traficul de călători pe C.F.R. sporit de 4 ori 
o Autorizațiile de călătorie vor fi suprimate
• Tarifele pe C F.R. NU SE SCUMPESC

In cadrul unei confe
rințe dc presă care a b- 
vut loc Miercuri după a 
miază la Direcțiunea ge
nerală C. F. R. tov. CHI 
VU STOICA a arătat mă
surile pe cai e calea fera
tă le-a luat pentru îmbu
nătățirea transportunlor 
feroviare.

Tov Ch vu Stoica a pre
cizat, că începând din luna 
Aprilie Căile Ferate vor 
putea transporta de patru 
ori mai mulți călători ca 
până acum.

Autorizațiile de că- 
istorie vor ffi suprima- 

pe ziua de 7 Aprilie.

De Pașii vor fi puse în 
circulație încă 10 perechi 
de tremur'.

Rapidele vor 
zilnic.

La sfârșit, tov. 
Stoica a precizat
rlfele pe C. F. R. nu se 
scumpesc.

circula

Chivu 
că ta-

iportăm mari can- 
*ăți de medicamen

te din U.R.S.S. Goana după aur
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== 12 CLASE DE SALARIZARE
SALARI AȚII VOR MAI PRIMI:

■ UN SPOR DE VECHIME
■ ALOCAȚII PENTRU COPII 
E INDEMNIZAȚII OCAZIONALE

OPRIMA SPECIALA pentru mineri 
țlunea îndepHnită de salariat, 
cu excepția salarleților dela 
publicațiile cotidiene sau pe
riodice, care se încadrează 
n.imai In 8 clase de salarizare.

Toate clasele de salarhare sunt 
aceleași pentru tuite categoriile.

La salariul fiecărei claie se a-
daugă:

1. Un spor de vechime de 
5*/e  pentru fiecare doi ani din 
câmpul muncii, limita de acor- 
daie * sporului f'ind d; 30 ssl 
vechime.

2. O alocație de 200 000 lei 
lunar pentru fiecare codi) mi 
nor. Pentru sa'arlații ai căror co-

BUCUREȘTI, 2 (Agerpres) Mi
nisterul E:onomlel Naționale, sub- 
secretsrlatul de Stat a! prețurilor, 
a Întocmit patru decizii referitoare 
la noua încadrare șl salaiizare a 
salar taților de toate categoriile 
din întreprinderile particulare.

Deciziile se referă la:
a) salarlațli dlu industrii;
b) mineri;
c) salariațil din bănci, coopera

tive, întreprinderi comerciaie, a- 
■igurări;

d) saterlațli "ac. Rom. de Ra- 
dlo-difuziune, S.A.R. deTekfoine 
și ziariști.

Toate deciziile prevăd 12 
clase de salarizare, după fuac-

Pe baza acordului corner 
cial încheiGt cu U. R S. S. 
la 20 Februarie 1947, vom 
aduce din Uniunea Sovie
tică Importante cantități de 
medicamente antimalarice, 
desinfectante. coafor și fil
me de radiografie, a căror 
lipsă e serios resimțită la 
noi.

încet, dar sigur, sănătatea muncitorilor e roasă
DECE SCADE PRODUCȚIA DE AUR

Cum operau bandele organizate aie bolilor dc aur 
MânrI ce ie impun a f luate

unui reportaj, ziarul nostru a arătat cititorilor In numărul trecut cum esteln cadrul
ganizată munca și care sunt metodele de prelucrare a aurului în minele și uzinele din

or-
re-

O frână a inflației
giunea Bradului.

Accm, vom înfățișa greutățile și pericolele cu care au de 
luptat muncitorii, care este cauza scăderii producției aurifere 
din ultimii ani, măsurile ce se impun a fi luate de direcțiunea 
soc. „MICA" oentru combaterea furturilor de aur, etc.

pil urmează cursurile școlare sau 
universitare, alocația se atordt 
până la vâ sla de 23 ani.

3. Indemnizațiile ocazionale 
conform contractului colectiv 
(nașfre, cJsăforie, morte).

Nouile decizii prevăd apro
vizionarea salariațllor prin e- 
conomate precum și contriba 
ția patronilor la susținerea 
cantinelor.

Decizia p~tvliojre la sa
larizarea minerilor prevede 
deassmeaea acordarea unei 
prime speciale denumită 
„primă de intrare în mi
nă", tn raport cu greuta
tea muncii care se efectue
ază în mina respectivă și 
care primă variază între 30 
și 100*/,

GURA LUMII • • ■

Luni, Camern a votat proiec
tul de lege al Ministerului Eco
nomiei Națlona e pentru modifi
carea șl abrogarea unor dispo- 
zițluni referitoare la stabilirea 
prețurilor, tarifelor și salariilor.

Acest proect de Itge dă posi
bilitate Ministerului Economiei 
Naționale să intervină prin sta

bilirea unor noul prețuri sau unor 
noul salarii, atunci când realită
țile economice o Impun. Sistemul 
rigid de până acum, de înghe
țare a prețurilor și salariilor a 
dus la stimularea prețurilor ne
gre, la diferențe intre prețurile 
reale șl cele oficiale, celace a a- 
vut ca rezultat slăbirea contro
lului circulației mărfurilor și creș
terea evaziunii fiscale, cu conse
cințe nefavorabile asupra încasă
rilor bugetare ș' asupra monedei 
naționale.

Totodată, înghețarea prețu- 
ior șt salariilor a dus de fapt

numai la înghețarea salariilor, la 
creșterea diferenței din ce în ce 
mat mare între salarii șl prețuri.

In lupta pentru cucerire i au 
rului, cei'care au de suferit mai 
mu(t sunt muncitorii. Deși mi

nele și uzinele de prelucrare 
sunt uthate cu inventare inoder 
ne. munca aci este ext ein de

P/oectul de lege oentru mudt- 
fica'ea șl abrogarea unor dlspo 
zițl> referitoare la stabilirea pre- * 
țuriior, tarifelor șt salariilor cons ■ 
titue o frână a Inflației, căci a- 
cordă Ministerului Economiei Na
ționale dreptul de adaptare per
manentă a prețurilor și salariilor, 
la realitățile obiective, sporlndu-le 
sau mlcșorânau le Prin aceasta, 
legea de față este un mijloc pre
țios pentru echilibrarea raportu
lui intte prețuri și salarii.

Importanța acestui proect de 
lege este cu atât mal mare, cu 
cât prima oară se vine în același 
timp cu reglementarea prețurilor 
șt salariilor, părăslndu-se prac
tica de până acum, de reglemen
tare separată în timp, a acestcr 
două compartimente atât de 
strâns legate între ele.

Muncitori Moți la eșlrea din mina de aur
grea și periculoasă. Și aceasta 
în special ia (uzine.

Câți dintre muncitori nu vor 
fi având plămânii roși de bofi 
dm cauza gazelor provocate de

reacțuie chimice. de exportările! 
mercurului sau de praful pro 
venit dm piatra măcinată? '.

I Husntac
Continusre in pag. 2-a

Sunt 
tn Ha|eg trei damnl celebri — 
pe nume: Sima director al Băncii 
Centrale, medicul Paraseu și 
avocatul Sava — cărora le place 
grozav să pozeze tn ,MAR 1 
ROMÂNI*.

Cât 
de mari sunt nu s’a pu'ut stabili 
precis până când blestemata de 
secetă n’a silit pc bieții intoa- 
metațl să-și trimită odraslele in 
regiuni mai binecuvântate.

Cu 
această ocazie s’a putut const >a 
că cei trei sunt infr’adevăr uriași 
căci nici un copilaș — din cele 
câteva zeci repartizați Hațegu
lui — n’a reușit să ajungă până 
la mărimile lor.

Cauxa?
Nu poate fi precizată. O pai te 
din hațegani afirmă că .marii 
români*  au rnfuzat categoric să 
primtască copiii, iar altă parte 
susțin că micuții evaciați n’au 
vrut să meargă nici unul la dom
nii in cauză.

|5ă i 
fi înștiințat oare curatul lor ins
tinct că cei trei „mart români*  
nu-s decât niște CĂPCĂUNI ?

D. A. B.



2 ZORI NOi

x/SflrbătoriPEfl Săptămânii Mondiale
a a Vmeretuki la Anlnossa șj Vulcan

\ Q im ixil.i;.,i . i ______ #,. i ■' Săptămâna (Mondiali a line 
retulni ueinocnt, a fost sârb», 
torit j de tinerelul muncitor din 
Anim asa prin '.iiieeiinguri, Jar 
tna1 ies prin eforlul depus în 
fundul minei, pentru mărirea, 
producției de c irbttm

!n .iun reconstrucției s’au pre 
stat 11 posturi’ suplimentare în 
mină ij,r lin număr de 33 li 
nori au lucrat la repararea gar 
dtilui școalei primare pre mu i 
la ref cerea drumului spre Dîl 
ja Tinerele fete au curățat și 
văruit localul școalei.

(ăl ocazii încheierii Săpt.ămâ 
nii a avut Joc tun mare meetng 
unde au piaf cuvântul tov. La 
zâr Vilhelm și înv. Limită di 
rectorul școalei primare, cara 
după ce arată importanța ace 
stei sărb.tori a tineretului din 
lumea întreagă cere ca tinerii 
dm Anmoasa să ,și facă și pe 
mai departe datori■> nimicind și 
luptând ipentru reconstrucția ț i, 
rii și (consolidarea păcii și pre 
teniei dintre popoare.

La Vulcan
lncheere.a Saplain mii Moiidia 

le a linei etului , i făcut prm 
tr’iui arare meet ng 'c i'jțcf a i\ut 
loc in parcul comunal, in pre 
zența întregului tineret din lo 
captate.

Au Ivorbit, tov. lăncii tini par 
ie.n P ( Rj, f'jiirc i diiif partea, 
tineretului'l J T. M. ar il.md ca 
numai pi m unitate, imretul va 
putea pași spre un lit ir mai 
ie leit far frații dinți e tineretul 
român cu cil din celelalte țar1 
va aduce pacea între popoare.

Elevii Scoale! Technlce
Industriale din Petroțenl 
In

Pentru' a veni' în ajutorul ța 
rânitor în campania lînsaniâ'iițA. 
ri|or de primăvara, Organizat» 
Județeană dm Valea Jiului, prin 
dllP. C/R ă'];u)(s|al't un apel'Către 
toți muncitorii din Va|ei Jiului 
prin care... cpeimă să lucreze 
fiare de ptug pentru țărani.

La această cpeinare, au râs 
punsUcu toata dragostea și elevii 
iȘ.oater 1 ecidUce industriile gr. 
1 din Petroșeni.

ajutorul țăranilor
Având t( t concursul maiș ri 

lor Jura Cornel șr'Grosu Petru 
elevii dela secțiile f # are și IJ. 
cătușcne, în ciuda greutăților 
întâmpinat a din cauza lip ei de 
materi.ie, sacrificândii Jși orele 
lor lib re au execut t în timp 
de numai o săptămâna 2oo fiarei 
de plug, pe care lealii trimis 

Prefecturii județiițui Hune
doara spre a fi distribu te ța 
rănilor nevoiași.

Sfaturi pentru cultura legumelor
în grădină ■■■—-
simea bcmiiițe . <-'i reguli: m?j 
în Uțâ, daca pammtul e t ii 
med, mai adânc daca e-.e thc t

Se seamaivi în rânduri k.n» 
prin împrașliere. In primul ca» 
se desCgide un mic șanțul t cu 
coada greblei sau cu un băț, i# 
seamanâ șf apoi se astupa m 
spinarea greblei iu cazul al 2 
lea se seamănă Li suprafață ș*  
apof.i e bagi , miânta *i>  pământ 
cu grebța, săpându'/a: cu dinții 
mărunt, des, fără a trage pa 
mântui dintr’o pune în alta.

Luați aminte. Semințele «unt 
foarte scumpe și se gă..esc ctf 
mare greutate. Nu 1 lasați deci 
descoperi e, căci a tfel, se usu Jl 
sau le mănâncă păsările

Semănatul

1. CPOKTUL
4O POPULAR =<’
Mateh'iirîlG football 

programate pt. Qumlnic 6 Aprilie 
ln etapa de Duminică 6 Aprilie excepția celor dintre Juventus — 

a. c. vor avea loc în d vlzia na
țională A match-uri în cari — cu învingătorii pot fi anticipați.

Juventus—L bert’tea (maich nul)
C. F. R Buc.—Dermagsnt (favorit C. F. R Buc)
I. T. A.—Otelul (favorit l.T. A.) 
Prahova—Universitatea (favorit Universitatea) 
F. C. Cralova—Ciocanul (favorit Ciocanul) 
C. F. R. Tim.—Jiul (mste nul)

DIVIZA B
Echipele cS5n județul nostru

Libertatea și C. F. R. Tim.-J ui—

f
P bllcațiune de licitație

Se aduce la cunoștința celor, 
interesați'că în z ua(ddI9 Aprilie, 
a. c.^orele 11 a. m'., se ța ține 
licitație publică cțu oferte în.hi 
se u Camera Agricolă — Deva, 
Direcțiunea IJ udeț^-ana itE.A Z 
I M., pentru arendarea morii ță 
rănești .proprietatea R.E.A./ 1. 
M., din corn. Aur J Vlai.u.

Arenda se face pe timp de 
trei am.

Condițiumle de licitate se pot 
vedea zijnic la Camera Agricolă 
Deva. Direcțiune^ Județeană R. 
E.A.ZTAV, șf (a Stațiunea de 
Mașm*  lOrăștie.

In cajUgcând licitați? nu va 
avea rezultatul conf. aiț. loo din 
L C. , *, a avea loc o nouă 
iicijație în ziua de fic/Aprilie a c.

Procurați semințe de le 
gume mimai dcji emințerine 
d< încredere controlate i e Stat 
sau dei i (j-'i e elc Agruoe

L ,te mint mai mare pierde
rea, când m 1 ic de legume ra 
sar,burueiii.i ud nu ra- ne nimic 
sau c.md obțineți un soi prost 
în loc de imul ban, decât sa 
Pla'fți ceia mai mult la seinin 
țeride ser oase.

inceriați puterea de incoițire 
a semințelor înainte de seina 
nat. Pent u aceasta punețiJe in 
tre doua cârpe 
umed sau intre 
gali va așezata 
farfurii.

1 udata ce s’a 
se semană deadreptuj: 
cui, ma/ă ea, CvciL'J uv aipa^iVj 
usturoiul, al ta, ridichile de Iu 
nă. Făcând aslfep vom avea le 
gume proaspete peste o hin'â 
până la două Iun.

La începutul lui Aprilie se 
pot semăna .ifara și var/a, cea 
pa de apă, iar mai târziu po la 
sfârșitul lui Aprilie și păt.age 
iele 
lea, 
le-

umede, iu nisip 
doua 'legi de sn 
pe liindu[ unei

bie t paillailtUl
spân a 

ceapa de arpagic.

roșii, ardeii, vinetele, t'aso 
castraveții, dovleceii, bainc

Adâncimea ța care se sca 
mană semințele, se schimbă du 
pă mărimea lor. Cele rni.i mici 
se îngroapă Li juin. cm. adm 
cnne. Semințele mai mari, mai 
adânc și anume H o adâncime 
de 3 — 5 orCniai mare*  ca grp

Instel£reai noului 
or.mar la Vulcan
In ziua de 28 Alarde a. c., 
avut ioc instalarea noului pria

nur 4 Comunii Vulcan, in p/ 
•ioana tov. Dan Gbvn’18, ale*  k. 
locul tov. Tornuș 8imion.

Au pijjticipat autor.tățiie > 
un numeros public.

Au luat cuvântul tov. Cri>1«# 
au, din partea Comitetului Ce« 
trai al P. C. R., tov. lonei .u 
I , secretarul organizației P. (' 
R-, Vuican șf tov .Timi;, notcru4 
Comu.iti Vulcan

La Lupenl Minerul va înfrunta 
Arsenalul din Sibiu de care, dacă 
se va Întrebuința la max'mum, 
poațe dispune la un pucct dife
rență, având in vedere că joacă 
pe teren propriu.

Mica va primi la Brad vizita 
echipei fruntașe, Der mata din 
Cluj, șefa seriei a III, f-țâ de 
care va trebui să lupte din răs
puteri ca sa nu păiăsească arena 
învinși la scor.

C. F. R. Simeria e liberă,

DIVIZIA C.
La CARANSEBEȘ: Grănicerul—Lonea — fovarit Lonea
La DEVA: Corvinul—Anmoasa — favorit Aninoasa
La CĂLiAN: Metalo-șport—U. F. H. — favorit U. F. H.

La PETROȘENI: Victoria C. F, R.—A.C.F.R. Simeria favorit Victoda 
La CUGIR: U. M. Cugir—Viscoza — favorit Viacoza

Clasamentul
Publicul sportiv din orașul nos

tru va avea ocazia să urmărească 
două jocuri interesante, mai ales 
că ne vizitează F. C. Aninoasa, 
probabila promovată in divizia B, 
dacă Lonea, Victoria C. F. R. și 
U. F. H. vor fi de aceeași părere.

V

Rugăm pe corespondenții noș- 
irii din localitățile unde au loc 
jocurile să ne trimită rezultatele 
cel mai târziu pâoă Luni seara 
sau Mirfi dimineața.

1. Aninoaia 18 puncte; 2. Lo- 
nea 16 puncte; 3. Victoria C.F.R. 
14 puncte; 4 U. F. H. 13 puncte; 
5. Viscoza 12 puncte ; 6 Metalo 
sport 8 puncte ; 7, LI. M- Cugir 
6 puncte; 8. Corvinul 5 puncte; 
9. G ănicerul 4 puncte; șl 10 A. 
C. F. R. S.merla cu 0 puncte.

La Deva se va disputa și ma- 
tchul dintre R. 3 Transmisiuni și 
R*g.  6 Pioneri din Alba Iulia, 
pentru campionatul militar.

X CEREALE COLECTATE
1 Ta plasa Pui ut. reg Haite tov’te da secetă

In cursul lunei Martie a. c.
comitetul C. A. R. S.-uIui din 
plasa Pul, a colectat urmă
toarele cantități de cereale

ectă: 1672 kg. grâu, 268 kg. 
porumb și 403 kg. secară.

Tot cu această ecazie, a 
mai fost colectată șl cantita
tea de 12 kg. lână și 12 
kg. fuior.

Mărfuri $' obiecte casnice 
putrezesc ascunse fn 
pământ de un h tlerlst 

a constotat că informațiune. • 
ste întemeiată.

ln Septembrie l<J44vAleșsi 
rol * umplut 14 lăzi cu rufăi 
îmbrăcăminte bărbătească ș/1, 
damă, încal.aminte, te: rceafuri; 
cupoane de mătase, a1> ș a., Iu 
cruri în vaioare de foarte mult# 
mijiarde pe care left băgat 
in păm.int, de teama... ,,bom 
bardamentelar”, zfee el.

Deatunci s-’au scurs doi *nî  
și,, jumătate. BomJ)ardamentel< 
au încetat de mult în părții# 
noastre și totuși’ d. Alessi — 
din motive greu de înțeles — 
n’a vruLsă^șf amintească de mir, 
furi]e înmormântate, cari — nid 
nu se putea altfel — au putne 
a’t complect, afară de ață. A 
ceasta ■— eu singură azi e in va- 
toare de miliarde - putânduj»# 
întrebuința a fost confiscată și 
lasată în custodia inculpatului, 
până ța pronunțarea justiției

Sesizata că locuitorul Alessi 
Carol din Deva a ascuns în 
pământ mai minte lăz1 cu măr 
furi, poliția a făcut o descm 
dere la locuința acestuia, unde

Feriti-vă de tifosul exantematit
Wm*  dintre cele ma. grozave 

boli care bântue mm ales acolo 
unde sunt mari’ aglomerări de 
populație, este tifosul ex.interna 
tic.

Ea se propagă prin paraziți 
(paduepi).

In mijorttatea cazurilor, tifosul 
exantematic cauzează moartea, 
bolnavului, iar în rarele cazuri 
când aceSta scapă, lasă urme 
adânci asupra organismului sîu.

E! se manifestă mai întâi prin 
fiori ce se simt (în întreg corpul 
temperatură ridicată, printr’o to 
ropeapă și idureri generalizate 
în întreg corpul, care se exte 
riori’zează prin pele roșiatice e 
șite pe piei--.

La aceste prime efmtome tre 
bue cpemat imediat medicul.

In timpuri normale, t fosul e 
xantematic, Ieste (boala celor ce 
nu respectă gigiena corporală 
i£i vesmintarăj, dar astăzi boala 
pândește pe orișicine, 'mai ales 
ea datorită greutăților economi 
ce cauzate de Război șf de 2 
ani consecutivi de 'secetă o par 
te din populația țării trăeșțe în

condtțiuni mizere și este nevoită 
a pieca în exod in căutarea hra 
nei

Pericolul mai ales este pre 
zent in gări, în trenuri’, autor 
buze, sap de așteptare și în 
toate locurile care datorită na 
turii lor, sunt lotdeauni aglo 
merate.

Principalul mijloc prin care 
ne puiem feri de aceasta boa. 
li este o higielv corporală cât 
mai bunăț, prin fierberea iu 
feior și la lingeriei de pat, 
prin căjcarea hainelor cu fie 
rul cald pe ajnbe.e părți, prin 
băi/, prin tăerea părului, spă 
tarea și ungerea lui’cu petrol, 
precum și prin tăierea unghii 
lor dela mâini.
Pentru a împiedica propaga 

rea boții, nu primiți în casele 
dv. pentru a dormi persoane 
necunoscut#, taxă ca mr.i înainte 
șălfic controlate dada nu au para, 
ziți, iar persoanele din familie, 
venită dm (călătorie, deparazita 
tije imediat sau schimbați — 
le vesmintele.

Cltlfl și 
ziarul .ZOR) NOI*

stivalul Artistic-Cultural
lat de Sindicatele Unite din Deva

Resortul artistic de pe lângă 
Sindicatele Unite — Deivaț, a or 
gaiu’zat Sâmbătă 29 'Martie a. 
e.. în saia Teatrului „Progre 
sui” un festival ai tisticoi Icultu 
rap cu un program compus din 
mujică iclaJcă, modernă, popu 
larăj, șt dansuri de balet.

Dacă execuția tnuz’caii a fost 
mulțumitoare, iar uncie din bu 
«ăt*  — cum' esâe cazul ,,Balaj

dei cerului” au fost foarte bine 
executate - în schimb, așa zi 
se].e dansuri Ide bajlet tnu.1 aîi avut 
aproape niRmc comun cu arta 
coreografică.

Pentru o asemenea prezenta 
re era necesar pe lângă talent 
— sare poate nu a lipsit . ide 
un îndeiung.țexercfțiu care ar 
fi putut țepmina din cesturile 
dansatorilor acele stridențe, ca

re au păgubir atât de mujț ar 
moniei în ansamblu a dansu l 
lor. 1 —

Totuși străduințele inițiatori 
lor au fost apreciate delfin num# 
ros publ< tare a știut să fia 
indulgent acolo unde era nec# 
sar și sa răsplătească cu înd« 
lungi ap]auze părțile din prog 
ram frumoase și btn« executate.
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t MtoiWEa Săptămânii Mondinle X a Ttaeretutai la Anlnoasa
Săptămâna (Mondial i a I ine 

retuliu Democrat, a fost sârba 
toi i*  i de tineretul muncitor din 
Aniiioasa prin i.meelingtiri, Iar 
ma1 tes prin efortul depu- în 
fundul inimi, pentru marirea. 
producției de cărbune

1. Aninoaia 18 puncte; 2, Lo- 
nea 16 puncte; 3. Victoria C.F.R. 
14 puncte; 4U.F.H, 13 puncte; 
5. Viscoza 12 puncte ; 6 Metalo 
sport 8 puncte ; 7. U. M. Cugir 
6 puncte; 8. Corvinul 5 puncte; 
9. Grănicerul 4 puncte; șl 10 A. 
C. F. R. S.meria cu 0 puncte.

La Deva se va disputa și ma- 
tchul dintre R. 3 Transmisiuni și 
R-g. 6 Pionerl din Alba Iulla, 
pentru campionatul militar.

bl . ma reconstrucției s’au pre 
stat 11 posturi’ suplimentare în 
mina ij,r un număr de 33 ti 
neri au lucrat la repararea gar 
dtilui școalei primare precum i 
la refacerea drumului spre Dîl 
ja 1 merele fete au curățat și 
văruit localul școalei.

Cu ocazia încheierii Săptămâ 
nii a avut Joc tun mai e ineet ng 
unde au juaț cuvântul tov. La 
zar Vilhelm și înv. Dinilă di 
rectorul școalei primare, cărei 
după ce arată importanța ace 
stei sărbători a tineretului din 
lumea întreagă cere ca tinerii 
dm Anhioasa să ,și facă și pe 
mai departe datori i muncind și 
luptând ipentru reconstrucția ța, 
rii și (consolidarea păcii și pre 
teniei dintre popoare.

Matchurlle d® football 
programate pt. Duminici 6 April’*e

In etapa de Duminică 6 Aprilie excepția celor dintre Juventus — 
a. c. vor avea loc în divizia na
țională A match-url în cari — cu învingătorii pot fi anticipat!.

Juventus—L bert’tea (match nul)
C.F.R Buc.—Dermagint (favorit C.F.R Buc)
I. T. A.—Otelul (favorit l.T. A.)
Prahova—Universitatea (favorit Universitatea) 
F. C. Cralova—Ciocanul (favorit Ciocanul) 
C. F. R. Tim.—Jiul (mste nul)

DIVEZSA B
Echipele din ludetul nostru

La Lupenl Minerul va înfrunta 
Arsenalul din Sibiu de care, dacă 
se va Întrebuința la max'mum, 
poațe dispune la un punct dife
rență, având în vedere că joacă 
pe teren propriu.

DIVIZIA C.
La CARANSEBEȘ: Grănicerul—Lonea — fovarit Lonea
La DEVA: Corvinal—Anitoasa — favorit Aninoaaa
La CĂEAN: Metalo șport—U. F. H. — favorit U. F. H.

La PETROȘENI: Victoria C. F, R.—A.C.F.R. Simeria favorit Victoda 
La CUGIR: U. M. Cugir—Viacoza — favorit Viacoza

Clasamentul
Publicul sportiv din orațul nos

tru va avea ocazia să urmărească 
două jocuri Interesante, mai ales 
că ne vizitează F. C. Anlnoasa, 
probabila promovată în divizia B, 
dacă Lonea, Victoria C. F. R. șl 
U F. H. vor fi de aceeași părere.

Rugăm pe corespondenții noș
tri! din localitățile unde au loc 
jocurile să ne trimită rezultatele 
cel mal târziu până Luni seara 
sau Mirți dimineața.

\țCEREALE COLECTATE
' Tn plasa Pui pt reg unii® lov'te da secetă 

Ia cursul lunei Martie a. c.
comitetul C. A. R. S.-ului din 
plasa Pui, a colectat urmă
toarele cantități de cereale

La Vulcan
lncheerea Săptămânii Momii.', 

le a Tineretului >'.i făcut prm 
tr’un 'marc invevng. c i'ji t a a\ut 
loc in parcul comunal, în pre
zența întregului tmeret din lo 
cajitațe.

Eicvli Școalei Technice
Industriale din Petroșeni
In

Pentru' a veni' în ajutorul țu 
rânitor în campania unsamânljt 
ril >r de primăvară, Organizația 
Județeană din Va|ea Jiului, prin 
fiITP. C/R. îi'lfH'Ma't un apel către 
toți muncitorii din Va[ei Jiului 
prin carcȚ. cpeamă să lucreze 
fiare de plug pentru țărani.

La această chimire, au rfs1 
puns'tcu toata dragostea ți elevii 
>Ș oajei 1 ecixnice Industriile gr. 
1 din Petroșeni.

POPULARĂ

Libertatea ți C. F. R. Tim.-J ui—

Mica va primi la Brad vizita 
echipei fruntașe, Der mata din 
Cluj, șefa seriei a III, Lțâ de 
care va trebui iă lupte din răs
puteri ca sa nu păiăsească arena 
învinși la scor.

C. F. R. Simeria e liberă,

cetă: 1672 kg. grâu, 268 kg. 
porumb și 403 kg. secară.

Tot cu această ocazie, a 
mai fost colectată și cantita
tea de 12 kg. lână și 12 
kg. fuior.

Ati vorbit, tov. lancu din par 
iei P ( .. RJ, și’ Jurct dinf parte i 
tineretului’ U T. M. iritând cil 
numai pri'n imitate, tineretul va 
putea pași spre un it ir mai 
fericit iar li ații dintre tineretul 
român cu cil din celelalte țar1 
va aduce pacea intre popoare.

ajutorul țflranllor
Având tot concursul inaiș'ri 

lor Jura Cori.el șf’Cirosu Petru 
elevii dela secțiile fie Ir e și li. 
cătușerie, în ciuda greutăților 
întamp.natc din cauza lipsei de 
materi ne, sacrificândujji orele 
lor lib re au execut t în timp 
de numai o săptămâna 2oo fiarei 
de plug, pe care le_ăti trimis 

Prefecturii județului Hune 
doara spre a fi distribuite ță 
rani(or nevoiași.

f
? bllrațiune de licitație

Se aduce la cunoștința celor, 
interesațPcă în ziua fddl9 Aprilie 
a. c.^orele 11 a. m., se pa ține 
licitație publica c.u oferte indii] 
se ti Camera Agricolă — Deva, 
Direcțiunea IJ udcțyana £?.E.AZ. 
LM., pentru ar. udarea morii ță 
rănești .proprietatea R.E.A./1. 
M., dm corn. AurJ Vlaku.

Arenda se face pe timp de 
trei am. _

Condițiunile de licitație se pot 
vede i zi'mic la Camera Agricolă 
Deva. Direcțiunea Județeană R. 
E A.ZTMf., și’ ța Stațiunea de 
Mașini |Uj ăștie.

In ca/Ugcând licitația nu va 
avea rezultatul conf. art. loo din 
L. C. f‘, \a avea loc o nouă 
iiaiație în ziua de «o^Aprilie a.c.

Feritî-vă de Ifosul exantematic
Lua dintre cele ma. grozave 

boli care bmitue m.n ales acolo 
unde sunt mari’ aglomerări de 
populație, este tifo.ul ex.interna 
tic.

ha se propagă prin pajaziți 
(păducpj).

In majoritatea cazurilor, tifosul 
exantematic cauzează moartea, 
bolnavului, iar în rarele cazuri 
când aceSta scapă, lasă urme 
adânci asupra organismului sau.

El se manifestă mai întâi prin 
fiori ce se simt în întreg icorpul 
temperatura ridicau, printr'o to 
ropeajă și [dureri generalizate 
în întreg icorpuț, care se exțe 
riorizează prin pete roșiatice e 
șite pe piei

La aceste prime simtome tre 
bue cgemat imediat medicul.

In timpuri normale, t fosul e 
xantemațic, Ieste boala celor ce 
nu respectă țjigfena corporală 
șf vesmintarăj, dar astăzi boala 
pândește pe orișicine, !mai ales 
ea datorită greutăților economi 
ce cauzate de jrui'boi șt de 2 
ani consecutivi de 'secetă o par 
te din populația țării trăeșțe în

Festivalul Artistic-Cultural 
Xdat de Sindicatele-Unit*  din Dava

_ .. .. . • ». 'I» ... ___ L X- i .1- ______ 4- I. _Resortul artistic de pe lângă 
Sindicatele Unite — Devai, a or 
ganizat Sâmbătă 29 Martie a. 
e.. în Sta Teatrului „Progre 
sui” un festival artistica Icultu 
rap cu un program compus din 
mujică dajqă, modernă, popu 
Iară; și’ dansuri de balet.

Dacă execuția muzicală a fost 
mulțumitoare, iar unde din bu 
eăt*  — rum este cazul „Balai

Sfaturi pentru cultura legumelor 
în grădină = 
simen semințe . < i rcguu: imn 
în față, duca pământul et- u 
med, mai adânc dacă eite r e t 

Se seainan.1 m landuri sau 
prin împrașlicre. In primul cai 
se desciJde un mic șanțul ț cu 
coada greblei sau cu zin băț, 
seainana și apoi se astupa cu 
spmarea greblei In cazul al 2 
lea sc seamănă la suprafață și 
apoi, | e bag) samanta 'n pământ 
cu grebla, săpâiidug,e cu dinții 
mărunt, des, tara a trage pa 
mântui dintr’o pane în alta.

Luați aminte Semințele sunt 
foarte scumpe și se gă esc cu 
mare greutate. Nu 1 lasați deci 
descoperi e, căci a-tlel, se usm.*  
sau le mănâncă păsările

Semănatul

mnede, in nisip 
două f etii de u 
pe fundul unei

Procurați semințe de le 
gugțe mimai e|i enUntei iile 
de încredere controlate ce St 4 
sau depi (j; îi.eielc Agncoe

Lste mi|t mai mare pierde 
rea, când m 1 <c de legume ra 
sar, burueni,i;înd nu ra= ire nimic 
sau land bțineți un soi prost 
in loc de unul bun, decât sa 
Plătiți ceia mai mult li semiu 
țeride ser oare

Încercați puterea de încoițire 
a semințelor în.unte de seina 
nat. Pent u aceasta punețije in 
tre două cari e 
umed sau între 
gai.a așezata 
farfurii.

îndată ce s’a 
se scnftiiA deadrepiul: splina 
cui, mazărea, ceapa de arpagfc, 
usturoiup al da, ridichile de lu 
na. Făcând astlep vom avea le 
gume proaspete peste o luna 
pana [a doua luni.

La începutul lui Aprilie se 
pot semăna afară și var/a, cea 
pa de apa, iar mai târziu po la 
sfârșim! lui Aprilie și pătKge 
lele roșii, ardeii, vinetele, faso 
lea, castraveții, dovleceii, băute 
le.

- - Adâncimea ți care se ica 
mană semințele, se schimba du 
pa mărimea jor Cele m..i mici 
se îngroapă la jum. cm. adan 
ciute. Semințele mai mari, mai 
adânc și anume p o adâncime 
de 3 — 5 ,orl"mai mare ca grg>

Hirfuri $1 obiect*  casnice 
putrezesc ascunse tn 
pământ de un h tlerlst

4

Sesizată că locuitorul Alessi 
Carol din Deva a ascuns în 
pământ ma. mujte lâz1 cu măr 
furi\ pojiția a făcut o descin, 
dere la locuința acesruia, unde

condițiuni mizere și leite nevoită 
a pieca în exod in căutarea lira 
nei. —

Pericolul mai ales este pre 
zent in gări, în trenuri, autor 
buze, sap 'dic așteptare și în 
toate locurile care datorită na 
turii lor, sunt totdeauna aglo 
merate.

Principatul mijloc prin care 
ne puiein feri de această boa 
lai este o liigieJV corporală cât 
mai bunăț, prin fierberea iu 
feior și la Imgeriei de pat, 
prin căjcarea hainelor cu fie 
rul cald pe "tumbele părți, priit 
băi/, prin tăerea părului, spă 
tarea și ungerea lui’ cu petrol, 
precum și prin tăierea unglni 
lor dela mâini.
Pentru a împiedica propaga 

rea boul, nu primiți în casele 
dv. pentru a dornu persoane 
necunoscute, fără ca mai înainte 
jsaj[fie controlatei dadă nu ->ju para, 
ziți, iar persoanele din familie, 
venită dm 'călătorie, deparazita 
țije imediat sau schimbați — 
le vesmintele.

dei cerului” au fost foarte bine 
executate — în schimb, așa zi 
sețe dansuri Ide bațlet fnu; aii avut 
aproape niR mc coinun cu arta 
coreografică.

Pentru o asemenea prezenta 
re Era necesar pe lângă talent 
— pare poate nu a lipsit . <die 
un îndepung-iexercițiu care ar 
fi putut .epinina din gesturile 
dansatorilor acele stridențe, ca

Instels'ea noului
Dt<mar la Uultan
In ziua de 28 Martie a. c., 
avut ioc instalarea noului pna

mar 1 Comunii Vulcan, în pr 
boana tov. d in Gavrila, ale» k> 
locul tov. Tornuș Simion.

Au participat autoritățile > 
un numeros public.

Au luat cuvântul tov. Cri*t«s  
qu, din partea Comitetului Cea 
trai al P. C. R., tov. lonescu 
I, secretarul organizației P. C. 
R , Vulcan șf tov .Timiș, notiruî 
Comu .ei Vulcan.

a constot.it că informațiune. ■ 
ste întemeiată.

In Septembrie 1944vAlessi 
rol a umplut 14 lăzi cu rufăi 
îmbrăcăminte bărbătească ș/*,  
damă, încal,aminte, cearceafuri; 
cupoane de mătase, ață ș. a., Iu 
cruri în vajoare de foarte mult» 
miparde pe care le 4 bagat 
in pământ, de teama... ,,bom 
bardamentelor”, zice el.

Deatunci s’au scurs doi «ni 
și,, jumătate. BomJjardainentelt 
au încetat de mu[t în porții» 
noastre și totuși" d. Alessi — 
din motive greu de înțeles — 
n'aiivrutsăăși’ amintească de măr 
furiie înmormântate, cari — nici 
nu se putea altfel — au putna 
zit complect, afară de ață. A 
ceasti— ea singură azi e in va- 
ioare de miliarde - putându>« 
întrebuința a fost confiscată ș« 
lăsată în custodia Inculpatului, 
până ia pronunțarea justiției

Citl|l șl răspândiți

ziarul .ZOR» NCi
-*■

re au pagubk atât de muțț ‘ar 
moniei în ansamblu a dansul 
lor. 1 —

Totuși străduințele inițiatori 
lor au foșt apreciate ide (un num« 
ros public, tare a știut să !*•  
indulgent acolo unde era nec» 
sar și’ să răsplătească cu înd« 
lungi aplauze părțile din prog 
ram frumoase $i bt.i*  executate.

constot.it
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dSâFbătoFii>ea Săptămânii MondialeX r Tineretului la Aninoasa și Vulcan
\ Săptămâna (Mondiali ,i line La Vulcan Au Ivnrhit b,v. Imun .. r. Săptămâna (Mondial i ,i I ine 
telului Deiuocrit, a lost a;ib;i 
torit i de tineretul n micilor din 
Aninoasa prin rneeiiuguri, Iar 
mai ues prin efortul depus in 
fundul mim i, pentru murirea, 
producției de cărbune

’n .mă reconstrucției s’au pre 
stat II posturi’ suplimentare în 
mini i.p- un num ir de 33 ti 
nori au lucrat la repararea par 
diilui școalei primare precum i 
la ui cerea drumului spre Dâf 
<a I merele fete au curățat și 
văruit localul școalei.

Cu ocazia încheierii Săplămâ 
nii a avui loc tun mare încet ng 
unde au piat cuvântul tov. La 
zar Vilhelm și înv. Dinilă di 
rectorul școalei primare, care 
dup 1 ce arată importanța ace 
stei sărbători a tineretului din 
lumea întreagă cere ca tinerii 
dm Aninoasa sa ,și fac i și pe 
mai departe datorii muncind și 
lup' ud pentru reconstrucția ți 
rii și (consolidarea păcii și pre 
teniei dintre popoare.

miT/L x
iU0UI.AP^0
Matchuril® do footbali 

programate pt. Dumlnlc" 6 Aprilie 
ln etapa de Duminică 6 Aprilie excepția celor dintre Juventus — 

a. c. vor avea loc Io divizia na- 
țlenală A match-uri în cari — cu învingătorii pot fi anticipați.

Juventus—L bertstea (match nul)
C. F. R Buc.—Dermag' nt (favorit C. F. R Buc)
1. T. A.—Oțelul (favorit 1. T. A.)
Prahova—Universitatea (favorit Universitatea) 
F. C. Cralova—Ciocanul (favorit Ciocanul) 
C. F. R. Tim.—Jiul (mate nul)

DIVIZIA B
Echipei® <SSn județul n&stru

D I V i Z | A C.
L» CARANSEBEȘ: Grănicerul—Lonea — fovarit Lonea
La DEVA: Corvlnj1—Anhtoisa — favorit Aninoasa
La CĂLAN: Metalo șport—U. F. H. — favorit U. F. H.

La PETROȘENI: Victoria C F, R.—A.C.F.R. Slmeria favorit Vlctoda 
La CUGIR: U. M. Cugir—Viscoza — favorit Vlacoza

Clasamentul
Publicul sportiv din orașul nos

tru va avea ocazia si urmărească 
două jocuri Interesante, mai ales 
că ne vizitează F. C. Aninoasa, 
probabila promovată In divizia B, 
dacă Lonea, Victoria C. F. R. și 
U F. H. vor fi de aceeași părere.

, w i . i <
Rugim pe corespondenții noș

tri! din localitățile unde au loc 
jocurile să ne trimită rezultatele 
cel mai târziu pâoă Luni seara 
sau Mirfi dimineața.

NCEREALE COLECTATE
Ufl plata Pui pt. rea uaile Iov le ds secetă

La Vulcnn
lnchtere.i Sapianmii Mendii 

Le a linei etului di lacul prm 
tr’un n arc iniei ng ca'ji 4 a vflut 
loc in i>arcul comunal, in pre 
zența întregului tineret clin lo 
captate.

Elevii Școalei Technlce
Industriale din Petroțenl 
In

Pentru a \eni’ în ajutorul țu 
ranițor în can^anui jnsum niță 
rilor de primăvară, Organizații*  
Județeană din Valea J mini, prin 
fi 11’. C/K ît tiu, Jat un,apel 'Către 
toți muncitorii din Valei J.ului 
prin care-;, epcama să lucreze 
fiare de piug pentru țărani.

La Lupeni Minerul va Înfrunta 
Arsenalul din Sibiu de care, dacă 
se va întrebuința la max'mum, 
poațe dispune la un punct dife
rență, având in vedere că joacă 
pe teren propriu.

1. Aninoaia 18 puncte; 2. Lo- 
nea 16 puncte; 3. Victoria C.F.R. 
14 puncte; 4U.F.H. 13 puncte; 
5. Viscoza 12 puncte ; 6 Metalo 
sport 8 puncte ; 7. U. M Cuglr 
6 puncte; 8. Corvinul 5 puncte; 
9. G.ănicerul 4 puncte; șl 10 A. 
C. F. R. S.meria cu 0 puncte.

Li Deva se va disputa și ma- 
tchul dintre R. 3 Țransmisluni șl 
Rsg. 6 Pioneri din Alba lulia, 
pentru campionatul militar.

Ia cursul lunei Martie a. c. 
comitetul C. A. R. S.-ului din 
plasa Pui, a colectat urmă
toarele cantități de cereale

La această cț^einare, au rjis 
punsUcu toni i' dragostea ți elevii 
;Ș.oaiei' lecLpiice industriile gr. 
I dm Petroșeni.

Libertatea ți C. F. R. Tlm.-J ui—

Mica va primi la Brad vizita 
echipei fruntașe, Dermata din 
Cluj, șefa seriei a III, față de 
care va trebui să lupte din răs
puteri ca sa nu păiăsească arena 
Învinși la scor.

C. F. R. Slmeria e liberă.

cetă: 1672 kg. grâu, 268 kg. 
porumb și 403 kg. secară.

Tot cu această ocazie, a 
mai fost colectată și cantita
tea de 12 kg. lână și 12 
kg. fuior.

Au Ivorbit, tov laiicu dm p. r 
ie.i I’ < l^l, ișTJiii c i dinf parte i 
tine, edițiiT 11 T. M ar il.ind ca 
numai prin iiiiitMe, t livretul va 
putea pași spre un ut £r mai 
le icit iar ltați dinți e tineretul 
român cu cil din celelalte țar1 
va aduce pace i intre popouri

ajutorul țăranilor
Având tot concursul maiș n 

lor Jura Cornel ș/‘< irosii Petru 
elevii dela secțiile fie are și li. 
cattișerie, in ciuda greutăților 
iniâmpinate din cauza lipcei de 
materiile, sacrificândujși orele 
lor lib re au execut t în tHnp 
de numai o săptăm. na 2oo fiarei 
de plug, pe care legm trimis 

Prefecturii județiiiui Hune 
doara spre a fi distribuite ța 
rănilor nevoiași.

? bllcatiune de licitație
Se aduce 1j cunoștința celor, 

interesați âă în ziua 'ddl9 Aprilie 
u c.^orele II a. ni., se ca ține 
licitație public, c,u ofe.te indii 
se ia, Camera Agricolă — Deva, 
Direcțiunea |J ude^ană SLE.A.Zt 
LM., pentru arcndirea morii ță 
rănești' .proprietatea P.E.A/I. 
M., dm eoni. Aurel Vlaicu

Arenda se face pe timp de 
trei am.

Condițiumle de licitate se pot 
vedea zi'im'c la Cainera AgricoK 
Deva. Direcțiunea Județeană R. 
E.A.Z’d.M!., și ța Stațiunea de 
Mașini Oraștie.

In cazugeând licitația nu va 
avea rezumatul conf. art. loo din 
L. C. t , \a avea loc o nouă 
pci ație în ziua de fic/Aprilie a.c.

Feritl-vă de tifosul exantematic
Mm*  dintre cele ma. grozave 

boți care Imntue m.u ales acolo 
unde sunt mari’ aglomerări de 
populație, cete tifosul ex interna 
tic.

Ea se propagă prin paraziți 
(păducy).

In majoritatea cazurilor, tifosul 
exantematic cauzează moartea, 
bolnavului, iar în rarele cazuri 
când acesta scapă, lasă urme 
adânci asupra orgamsmuțui său.

El se manifestă mai înt ii prin 
fiori ce se isimt iții întreg icorpul 
temperatura ridicată, printr’o to 
ropeală și (dureri generalizatei 
în întreg corpul, care se exte
riorizează prin pete roșiatice e 
ș«te pe piele.

La aceste prime simtome tre 
bue c gemăt imediat medicul.

In timpuri normale, t fosul e 
xantematic, Ieste (boala celor ce 
nu respectă higiena corporală 
qi vesmintarăj, dar astăzi boala 
pândește pe orișicine, 'mai ales 
ea datorită greutăților economi 
ce cauzate de război și de 2 
ani consecutivi de 'secetă o pap 
te din populația țării trăeșțe în

festivalul Artistic-Cultural 
Ndat da Sindicatela-Unite din Dava

Resortul artistic de pe lângă 
Bindicatele Unite — Devai, a or 
ganizat Sâmbăta 2.9 Martie a. 
e.. în saia Teatrului „Progre 
sui” un festival artistica Icultu 
raț, cu un program compus din 
mujică (clasică, modernă, popu 
hrăi șt dansuri de balet.

Dacă execuția liriUzicaiă a fost 
mulțumitoare, iar iuii(e(Ie din bu 
eăți cum este cazul ,,Halal

Sfaturi pentru cultura legumelor
= Semănatul

umede, m nisip 
doua legi. de ■ u 
pe fundul unei

Procurați semințe de ie 
gugie mimai del i emințeiiiie 
de încredere controlate i’e Stă 
sau deia (jmi.e,ele Agruoc

Lste muit mai mare pierde 
ria, când in 1 ,c de legume ra 
sar, buriieni.i mdnu ra.-mre nimic 
sau i ind s bjineți un soi prost 
in loc d( linul bim, decât sa 
Pla.'iți ceea mai mult li semin 
țeride ser oase.

încercați putere i de încoițire 
a semințelor înmiite de seina 
nat. Peni u aceasta punețijle in 
tre doua c ii pe 
umed sau între 
galii 5 a.șezata 
farfurii.

lndata ce s’a 
se semană deadrepul: spana 
cui, maz.a ei, ceapa de arpagic, 
usturoiul, alata, r dichile de lu 
na. Făcând asifei, vom avea le 
gume proaspete peste o |uit 
până la două luni

La începutul lui Aprilie se 
pol semăna afara și varza, cea 
pa de apă, iar mai târziu po lai 
sfârșitul lui Aprilie și păt.fge 
lele 
lea, 
le.

roșii, ardeii, vinetele, faso 
castraveții, dovleceii, bune

Adâncimea fi care * sca 
mană semințele, se schimba du 
pa nurfmea jor Cele m. i mici 
se îngroapă li juni. cm. ad-n 
cime. Semințele mai m iri, mai 
adine și anume ii o adâncime 
de j — 5 orrniai mare< ca grg>

Mărfuri ș! obiect*  casnice 
putrezesc ascunse In 
pământ de un hitlerlst 

a coriitotat că inforrrutiunea ■ 
ste mtemeiall

In Septembrie l()44„Alessi 
rol a umplut 14 lăzi cu rufăi 
îmbrăcăminte bărbătească ș/1, 
damă, încal.ămin e, te rceafun; 
cupoane de (mătase, ațâ ș a., lu 
cruri în vatoare de foarie multa 
miliarde pe care leg^ băgat 
in pământ, de teama... v,bom 
bardamentelor”, zice el.

Deatunci s’au scurs doi «ni 
ș>,. jumătate. Borrșba. dainenlel*  
au încetat de mult în părții*  
noastre și totuși’ d. Alessi — 
din motive greu de înțeles — 
n’a vrut.săgși'amintească de mâr. 
furqe înmormântate, cari — nici 
nu se putea agtfel — au putrw 
zit complect, afară de ață. * 
ceasta — ea singură azi e in va- 
toare de miliarde putându>*  
întrebuința a fost confiscată și 
lăsată în custodia inculpatului, 
până ia pronunțarea justiției.

Sesizată că locuitorul Ale^si 
Carol din Deva a ascuns în 
pământ ina. rnuite Lăz1 cu mar 
furi, poijția a făcut o descin 
dere la locuința acestuia, unde 

condițiuni 'mizere și este nevoită 
a pteca în exod In cutarea lira 
nei.

Pericolul mai ales este pro 
zent in gări, în trenuri, gutor 
buze, sap 'de așteptare și în 
toate locurile care datorită na 
turii [or, sunt totdeauna aglo 
merate.

Principalul mijloc prin care 
ne putem feri de această boa, 
țai este o lngieJU corporală cât 
mai bunăt, prin tăerbe ei iu 
feior și la lingeriei de pat, 
prin căjcarea hainelor cu fie 
ruj cald pe ambele părți, prin 
bai/, prin țăerea părului, spa 
tarea și ungerea luf cu petrol, 
precum și prin tăcerea unghii 
lor dela 'mâini.
Pentru a împiedica propaga 

rea bolit, nu primiți în casele 
dv. pentru a dormi persoane 
necunoscute, fără ca mai înainte 
șăilfie controlatei dacia iiu au para 
ziți, iar persoanele din familie, 
venită dm (călătorie, deparazita 
țije imediat sau schimbați — 
le vesmintele.

dei cerului” au fost foarte bine 
executate — în schimb, așa zț 
seLe dansuri Ide bn|let Inul aîi avut 
aproape niRnic comun cu arta 
coreografică.

Pentru o asemenea prezenta 
re era necesar pe lângă talent 
— pare poate nu a lipsit . idje 
un îndeiung.iexercițiu care ar 
fi putut PLimina din gesturile 
dansatorilor acele stridențe, ca

în grădină
simei senii ițe . Ci reguli: ma*  
in iațâ, daca pamanlul e t u 
med, mai ad mc daca e,te mc t

Se seamana in rânduri *jU 
prin înipraștiere. In piiinul ca» 
se desCLjde un mic șanțul ț cu 
coad i greblei siu cu xin Laț, 
seamaiu și apoi se astupa cu 
spinarea greblei In cazul al 2 
lea se seamănă la suprafață ș« 
apoi pe b ig îmânta * i pământ 
cu grebla, sapându.Oe cu dinții 
mărunt, des, fara a trage pa 
mântui dintr'o par e în alta.

Luați aminte Semințele .unt 
foarte scumpe și se găztsc cil 
mare greiiffte. Nu i lasați deci 
descoperi e, căci a-tiel, se usu>l 
sau le mănâncă pâ^riie

Initalcrea noului
primar la Vulcan
In ziua de 28 Ala.-tie a c. 
avut ioc instalarea noului pna avut joc mstalarea noului pn 

mar il Comunii Vulcan, in pr 
boana tov. uan (aavrih, ule» k. 
locul tov. Tornuș Simiun.

Au participat autoritățile 
un numeros public

Au piat cucântui tov. Cri.tt**  
qu, din partea Comitetului Ce« 
traj al P. C. R, tov. lonescu 
I , secretarul ork uuxației P.
R , Vuicau ș> tov . TimT, not >ui 
Comunei Vulcan

Citiți șl i«spAndi|l

ziarul .ZOR» ICI'

re au păgubit atât de niu(t 'ar 
moinei în ansamblu a dansuri 
lor.

Totuși' străduințele inițiatori 
lor au fostf apreciate de't.in num» 
ros public!, tare a știut să' fiț 
indulgent acolo unde era nec*  
sar șf să răsplătească cu înde 
lunga ap|auze părțile din pro® 
ram frumoase ji btue executate.
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VI A ȚA POL 11ICA LA ZI Oece scade producția de aur
Vie activitate parlamentară
Votarea legii pentru înființarea consiliior interimare 

m șl comun*

15 030 muncitori agricoli 
români vor pleca in 

Cehoslovacia

O telegramă din Praga anim 
ța ca. o delegație cehoslovacă 
va pteca la București în vederea 
organizării transpoi turijor de 
muncitori agricoli români care 
vor(veni în C ehoslovacia în baza 
convenției încheiate cu autorită 
țhe românești. Numărul lor se 
ridică ța 15.ooO dintre cari unii 
vor Veni și cu familiile.

Prin acest proiect se urmă 
reșțe aplicarea unui regim co 
mun tuturor pensionarilor din 
Asigurările Sociale cu excepția 
pensionarilor mineri ai fostelor 
case frățești' (Bruderlader), pre 
cum- și a tuturor categoriilor 
de sajariați care lucrează sub 
pământ.

Această lexeepțiune justa față 
de actuatii'șj viitorii pensionari 
mineri, s’a făcut considerându 
se că munca grea din mină cere, 
un efort deosebit și' istovește 
înainte de Ivrem'e pe muncitor.

Pentru a se veni imediat în 
sprijinul tuturor pensionarilor^ 
din Asigurările Sociale, noul 
proect de lege Ipreved^ mărirjca

Ședința Parlamentului a fost 
deschis! Miercuri după ainlarâ la 
orele 17 sub președir.ț'a d-iui 
Mitra l Sadoveanu.

D. Radu Rușculet Ministrul Cul
telor la cuvântul pentru a râș- 
pui de la o Interpelare ildicată 
săptămâna trecută In legătură cu 
aaumite Incorectitudini făcute de 
mitropolitul Corni a al (Jalațulul și 
Irlmeu al Moldovei. D. ministru 
al Cultelor a recunoscut culpa
bilitatea acestora jl 3 declarat, că 
va face toate diligentele incit cei 
vioovați șă-și primească saacțiu 
sile cuvenite.

D. deputat ion Simlon declară, 
aă este numai In parte satisfăcut 
da răspunsul d-lul ministru al 
Cultelor. D-sa dă citirea ucel 
declarații semnată de 27 deputat! 
din toate grupările parlamentare 
prin care se cere trimiterea In 
fa(a instanțelor judecătorești a ce
lor vino va ți.

Tov. Techari Georgescu mi- 
aristrul Iaterne'or luând cuvântul 
lase un scurt istoric ai sforțărilor 
depuse de guvern dela 6 Martie 
pentru democratizarea gospodă
riei interne a Statului, după care

Legile votate în șed nfa de Joi d’m.
Ședința de Joi dltn. a Adunării 

Bcputaților s’a deschis la ora 10 
snb președinția d-!ui Mfron Belea. 
Diipă ce s’a făcut o serie de co
municări, s’a dat citire și s’au vo-

Adunarea generala 
a Cooperativa! „HOR! A"

•uminiqă 3o Martie a. c., m 
•■la festivă a Prefecturii, a a 
vut loc adunarea generala a 
Mtembrilor 'cooperativei „Ho 
ria” din Deva.

D Popa Adrian președintele 
Consiliul ii de Administrație al 
•Ooperativei a făcut darea de 
■camă asupra activității pe a 
■ul gestionar 1446/47, arătând 
greutățile pe care cooperativa', 
•(trebuit să lie înfrunte în decur 
•ul acestui an.

Djndu.se descărcarea și apro 
Bându ;se demisia vechiului Con 
•fliu, s’a trecut la alegerea unui 
•olt Consiliu de Administrație

Condamnat: pentru
Instanța Specială de Speculă și 

Sabotaj de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara-Dz va, a condamnat la 
plata a diferite amenzi corectlo- 
nale, variind între 103.000 și 
1.500.COO lei pentru delictul de 
sabotaj economic pe următorii:

Lupșa Ioan-Runcșor, Popa A- 
dam-Câmpurl Surduc, Pasc ’ Ioan 
I. Nicolae-Aurel Vhicu, Almașan 
loan-Deva, Groza loan-Slmeria $1 
Ivașcu Ioan-Băcia.

Pentru delictul de speculă ili
cită, au fost condamnați Dr. 
Schvarz Alexandru-Deva la 
1 500 000 ki și Petru Abrudeanu 
Hă rău la 500.000 lei amendă co- 
recțională.

Camera aprobă lege» pentru în
ființarea comisiilor interimare la 
comune și județe.

*
Ședința de Marți a Cimerri a 

fost consacrată Interpelărilor. Pri
mul a vorbit d. Eduard Mano- 
lescu care a cerut pedepsitea 
tuturor celor vinovat! de maște
rele dtla lași, h aceea; chestiune 
a făcut o interpelare și d. 
O. Pop.

A răspuns d. general Lascăr 
Mdiall care a subliniat că proce
sul se va judeca in 2—3 săptă
mâni conform legilor precum și 
tov. Lucrețiu Păirgșcanu ministrul 
Justifici, care a arătat că In mo
mentul da fa{ă procesul ae află 
înaintea judecății și că vinovății 
iși vor primi pedeasx.

♦
Luni după amiază comlsiunea 

de afaceri externe a Adunării 
Deputațllor a luat In d acuție și 
a aprobat proectul de lege prin 
care guvernul este autorizat a 
ratifica șl executa tratatul de co
merț și navigație dintre România 
fi Uaiuoea Sovietică semnat la 
Moscova în ziua de 20 Febru
arie 1917.

tai următoarele proecte de legi:
— pentru desființarea eoni «11- 

kr de reprimire în «erviciu a sa
lariatelor evrei

— pentru modificat»a art. 52

și a Comisiei d(e Cenzori, du 
pa cum urmează:

Popa Adrian, președinte; Ra 
paport Ioan, vicepreședinte; Ber 
bely Simion, dr. Ringjer Bela, 
Haidu Ladistau, Zsok Titus, 
Bîro Ernest, dr. Oh. Qrăgan și 
Mihalcea Liviu, midm'brii; Teg 
zeș Adrian, Zăvoianu Gașpar 
și Mețm Ioan, cenzori; iar Ar 
meanca Juliu și' Ilie Gheorghe 
cenzorțjsuplianțr

Adunarea s’a încheiat prin cu 
vântul d'Jor ^Popa, Adrian și 
Tegzeș luliu, care" asigură că 
cei aleși (vor depune tot efor*  
tul pentru Ifeujia funcționare a 
cooperativei-

speculă si sab.rj
Deasemeni, Gherman Lazăr 

Deva a foit condamnat la 2 luni 
închisoare corecțiomdă pentru 
speculă ilicită și sabotaj economic.

Pentru aceleaș delicte, Curtea 
de Apel Deva, a condamnat pe 
Megyesi Ludovic din Orăștie.

Dispărută
Văduva Angbelina Ohizeîa 

roagă pe cei ce știu unde se 
află fiica ei, Rusanda N. An- 
ghe'ina, de 19 ani, dispăruți 
din Petroșani din ziua de 14 
Martie, 8& o anunțe fu strada 
Morii Nr. 2 Petroșani.

din legea sindic.ilelor profesionala
— peniru trecerea CASBI la 

Mintiterul Economiei Naț'onale
— pentru acordarea unor ză

căminte de țiței neexplontate în 
folosința societății Sovrompetrol

— pentru majorarea amenzilor 
judecătorești.

Știri politice
Miercuri pi aliniază; a avut loc 

ușediiița dei Front Ujn'c Muncito 
resc (ți care au participat fiun 
ta51 ar Partidului comuni t și 
ai Partidului SocialJDernocrat.

*
D priri’uministru dr. Petru 

Groza a prezidat Miercuri la o 
rele 18 h locuința) dsaje 'o șe 
dința, a consiliului Politic ai Llo 
cU|iu Partidelor Democrate.

•
Marți a sosit în Capiii li sub 

secretarul deviat al comunicații 
lor din guvernul maghiar. Dsa 
a luat legătură cu tov. mg. Pro 
firi ministrul ComunicațiilQr.

La propunerea Confederat!»! Gen, a Muncii

Pensii e Juturor asiguratelor
se vor mări de trei ori, începând dela 11anuarie 1947

— Însemnate avantagii acordate pensionarilor mineri
— Crearea unui fond special de as’g. suplimentară ptr. mineri

Cunosccând situația grea materială în care au fost lăsați 
de către regimu ile „istorice*,  miile de pensionari din asigu
rările so.iale, mai a es min«rii din Valea Jiului, Confederația 
Generală a Mun ii, la propunerea Sindicatelor minere, a În
tocmit un proect de lege menit să aducă o imbu iătățire a si
tuației acestor pensionari.

MĂRIREA PENSIILOR DE TREI ORI \y 
Avantagii speciale pentru mineri /

(Urmare din pag. l-a)

( are dintre ci nu 'Vor Ti ufe 
riii/i de stomac din cauza inișia 
iilor și trepidațiilor provoc, te 
de baijaile ^Câmpurilor calilor 
niene, de ubraiiiie motoarelor 
sau de căderea apei J

Dar timide tea coiitrinua și 
sgoniolul puternic, je tați i.o 
fi scutind de rcumati 111 sau de 
pericolul de a.’ji pierde auzulJ

Încet, dar sigur, sanatitea 
muncitorilor e icasă, f ecare un 
bătranind înainte ce \ reine.
Furturile de aer cauza scăderii producției aurifere

Deasemeni, încă cu miiiți ani 
ui urma datorita hotâririi lor 
au reușit s-a oblige direcțiunea 
socfctăiții să le pună la dispozi 
ție biblioteci^ un cinenirtograf, 
uu casi’nou, săli de gimnastica, 
terenuri de spoit, etc, au ob 
ținut înființarea unei școli de 
ucenici și constituirea unui spi 
tap bine uțilaț, cu a ospecitate 
de 2ou paturi care stă la di po 
ziția muncitorilor bolnavi.
deși nunele din regiunea Bradu 

iui și u/inele de prelucrata iu 
un utilaj modern și cu toate eâ 
numărul muncitoruor a ctescut, 
producția de aur, care in 1930, 
era de peste 3.800 kgr. anual. 
Ir, i tim<. un a «cuzut r. 900 — 
I.000 l<gr .anual, deci' sub m 
velul celei dm 1913, epoca in 
care Uzinele nu erau adaptate 
cerințelor vremii.

Această scădere se duiorește 
pe de o parte faptului că în 
anii din urmă nu s’a mai făcut 
nici o exploatare pentru gă=i 
rea de nour zone bogate în nit 
nereu aurifer, iar pe de alta 
parte, furtului de aur care in ulti
mii ani se practică pe o scara 
întinsă.

Constituiți în banda, ing șef 
Lazar Gheorghe, iijg. Paclie Er, 
nest, geologuț Lazar Pavel, și 
subinginerii Mihăișteanu lom, 
Pădurcanu C.ornel, Cioban SiJ, 
iniou, Jula, Trif.i, Bcp'eanu; Iri 
mia Scpiogu, Nistor, ctc. îm 
preună cu câțiva mineri și muu 
citori au furat în ultimii treifani 
Ipeste3.oookg. aur, pe care prin 
intermediul unor traficanți de 
aur în frunte cu Faimosul Muțu 

pensiei de triei ori cu mcepena 
deia 1 Ianuarie 1947, corespun 
dândujse imediat și diferența.

Tot cu începere deia această 
dată, pensionarii mineri, atat a 
cei cari au cotizat la casele fră 
țești XBruderlader) cat și cei 
cari sunt plătiți din fondul gene 
ral de pensii al asigurărilor, vor 
primi pensia mărită de trei ori 
și în pțU9 un Ispor egal cu (p 
treime dm pensia mărită-

In ceeace privește regimul ce 
6e 'va apuca în viitor pensie 
narhor mineri deosebit de coti 
zațiițe respective se va creia un 
fond special de asigurare supli 
mențară, alimentat din cotizații 
de 2 la sută,, din salariul real, 
din care patronii vor supoita,

Munca gi ea și istovitoare pe 
care minerii și muncitorii dela 
nunele și expioatari\c aunicre 
din Munții Apuseni au trebuit 
s’o duca i u călit in luptele du e 
pentru cucerii ea revendicărilor 
lor

Ei au'reușit ă obțină crecrea 
unui econoinat puternic, de un 
de fiecare salariat își priim te 
cota si lunara de faina, untura, 
slănină, etc., cu-emta conform 
contractului colectiv de munca 
la prețuri reduse

Scbastian și protopopul Șc'căi 
rea Nicolae dm Bâița (socrul 
ing. șef Lazâr Gh ) I- u vândut 
peste graniță.

Măspri ce se împun
Pentru înlaturarei pcestei sta 

ri pentru îmbunătățirea și 
mărirea producției de aur, co» 
ducerea soc. „Mica” \ a trebui 
aă fa măsuri atât de ordin b*  
chmc și adimnistfutiv, cat și 
organizatoric

Vor trebui create noul resur 
• e aur fc>. , prin I11O r ea unu’ 
întinse exploatări’ și prin pune 
rea in funcție a minelor I i«at« 
în stagnare ți adaptarea ior ia 
cerințele vremii.

Vor trebui combătute cotiiq 
ția și furturile de aur, prii.ti'un 
sever control și pr n pedepsii ea 
drastică a celor ce se dedau a 
cestui fel de fapte.

Deasemeni, conducerea «< «-4 
tații va trebui să fie încontinuu 
ți real preocupată de gpsurila 
din câmpu) muncii și da doleaa 
țețe și greutățile muncitorilor.

La rândul lor, muncitorii tra 
bme să fie și ei preocupați de a 
ceste probleme șl stăpâniți de 
spiritul de disciplină în munci, 
Șă depună tot efortul pentru ml 
rirea producției de aur.

Numai în felul acesta, se vor 
îndrepta multe neajunsuri la e 
xpțoatările aurifere din Munții 
Apuseni^ contribuindujșe în a 
cejaș timp la creșterea tezauru 
luf Băncii Naționale Române, ța 
întărirea monedei naționale.

I. Rusneac

L4o la sută, iar 6alariațfi o ;6o la 
•ută.

Socotind că munca în min^ 
este una dintre cele mai grdie, 
proectut de lege statornicește 
că vârsta ia care vor fi scoșt 
la pensie asigurații mineri, este! 
de 5o ani pentru cel care au 
cotizat cep puțin 600 săptămâni.

Proectuț de lege a fost apret 
bat de Consiliul de Administra 
ție aj Casei' Centrale a Asigură 
rițor Sociale, și urmează a fi 
supus Partamentului.

INFORMAȚlUNI
Din Franța au sofrt 4 51' jufn. 

vagoane cu alimente și inedi 
camente pentru 'Moldova. Dea 
semeni, în cursuj. zilei de M ercu 
ri au pcr.iit spre Moldova ,ece 
vagoane mălai, primul dar aî 
Cehoslovaciei democri'e

♦
Un comunicat 1 Ministerului 

Agricultură sub'iiu’ază na tata 
ț.ul însămân țări lor fa 
acum țin campania de 
se cifrează la 201.8o5,

Djndu.se
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EVENIMENTELE ZILE
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Activitatea 0 nouă manEVPă a lui Franco
Consiliului Miniștrilor de Externe

Șcdlnja de Miercuri
Dictatorul din Madrid s’a Intitulat Regent

Monarhîștii spanioli se cp.n acestei manevre

La 1 Aprilie a avut loc o 
ședlnț* * restrânsă a Consiliului 
Miniștrilor de Externe, In care 
s’a discutat problema nivelu
lui produc|lei industriale a Ger
maniei șl problema reparații
lor. In decursul ședinței nu s’a 
luăt nici o liotârlrc.

• Marea Britanie a cerut ca 
problema Palestinei »ă fie pusă 
pe ordinea de zi a vlitoerei adu
nări generale a Națiunilor Unite
• Conducerea sindicatelor ira

kiene a invitat Federația Sindi
cală Motid ală să viziteze Irakul 
pentru a studia situația sindica
telor muncitorești de acolo.

• O mulțime imensă a condus 
la locul de veci pe vice-miniitrul 
apărării naționale al guvernului 
polonez. Cei mai îaalțl demnitari 
ai statului, au format garda de 
onoare a difunctului. Au luat cu
vântul o serie de personalități în 
frunte cu primul ministru Cyran- 
cyevicz.

• Președintele comisiei de a- 
iaceri străine a Camerei Repre
zentanților din St ițele Unite, a

Județului Hunedoata 326—

*

MOSCOVA, 3. — In cursul 
discuțiilor de erl din sânul 
Consiliului Miniștrilor de Ex
terne, ministrul de externe 
al Uniunii Sovietice V. M. 
Malotov a propus ca structura 
politică a Germaniei să aibă 
un caracter unitar Iar orga
nele administrative să fie sta
bilite pe baza o dinei demo
cratice. D-sa a propus Infiin- 
țaiea unui comandament ger
man central ca prim pas 
spre realizarea guvernului 
central provizoriu. Deaseme- 
nea Molotov a mai propus 
stabilirea principiilor de bază 
pentru organizarea politică și 
să se precizeze fazele pentru 
punerea lor In aplicare iar 
CoRSiliul de Control să întoc
mească împreună cu re 
prezentanții poporului german 
o constituție provizorie.

Propunerie lui Molotov au 
fest primite cu obiecții din 
partea d-lor Bevin, Marsliall 
și Bidault,

In urma desbaterilor care 
au durat patru ore și jumă
tate, cei patru miniștri de 
externe au decis să se tri-

Noul Ministru
al Slatnulal in Uniunea 

Sovietică
RIOSqOVA, 3 <Agerpres).— 

Agenția Tass transmite:
In ziua de ’2 Aprilie a. c.,; 

a sosit la Moscova d- Artaritti 
Bansmiang, trimisu^ extraordî 
nar și, ministrul plenipotențiar 
sl Sl«multd în U. R. S S.

Rezultatele aiagerllor 
dfn Macedonia

SKOPLJE, 2 (Agerpres) Tan- 
jeg transmite:

După rezultatele oficiale ale 
alegerilor pentru comitetele 
populare, în orașele de pe te
ritoriul Republicii Macedo 
nene participarea alegătorilor 
a fost aproape sută la sută, 
Listele Frontului Popular au 
dobândit o majoritate în pro
porție de 98°/,.

Tov. Prof. Lucrețiu Pătrășca 
nu Ministrul. Justiției a fost in 
vițat de către d. Jopot, decanul 
facu[tății de drept din Paris, 
su țină la această facultate o 
serie de trei’ conferințe cu sub 
ied rezervat din domeniu] eco 
nomiei politice teoretice 

y

mită Întreaga chestiune comi
tetului de coordonare. Tot
odată, comitetul va avea de 
stabilit în mare, aspectele ge
nerale asupra cărora este po 
albitei o fnțeiegere deplină 
pentru a putea da în conse
cință directive consiliului de 
control aliat din Berlin.

Sosirea D-lui Kardell la Moscova
MOSqOVA, '3 (Agerpres).

Agenția Tass transmite :
Delegata guvernului pigoslav 

condusa de d. Edu ird k irdeli 
a sosit ja Moscova în ziua de 
2 Apruie. Din delegație Tac par 
te ministriii afacerior streine al 
'm JI1A. P P ujAi’lsoîJnf

V. M. Molotov a
In ziua de 2 Aprilie a. c., 

ministrul afacerilor streine ai IJ 
RSȘ Molotov a primit pe vice 
președintele consiliului <’• 'mini 
ști i a[ Jugostaviei EduarJ Kar

Lucrările Comisiei ONU 
le Belgrad

Comisia Organizației Națiunilor 
Unite însărcinată cu anchetarea 
situației din Grecia în cea de a 
doua ședință ținută la Belgrad a 
ascultat depoziția martorului Evan
ghelie, ofi|er din organizația ELAS.

Ambasadorul U. R. S. S la Atena
a Părăsit Grada Tratative economice cu Polonia

ATENA, 3 (Radio) Am
basadorul Uniunii So
vietice la Atena a pă
răsit azi dimineață Gra
da cu un tren special, 
împreună cu întreg

• Cabinetul francez este preo
cupat de recentele manifestări ale 
generalului de Gaule. In Consi
liul de miniștri s’a hotărât ca gu
vernul să nu fie reprezentat la 
ceremoniile la care va lua suvân- 
tul de Gaulle. Cabinetul Francez 
a interzis participarea trupelor ia 
ceremoniile neoficiale.

O La un meting organizat de 
cetățenii progresiști djn New-York, 
au asistat peste 200.000 persoane 
printre care și fostul ministru al 
comerțului Walace șl Elliott Roo- 
sevelt. Participanții au înfierat po
litica președintelui Truman.

• In semn de protest împo- 
tiiva atacării tipografiei ziarului 
partidului comunist din Salonic, 
toți muncitorii tipografi din Salo
nic au declarat grevă de două 
zile. In acest timp n'a apărut la 
S,ionic nici un ziar.

Imprimeria

Pe ordinea de zi a ședin
ței de Joi In comitetul de 
coordonare urma să se tra
seze în mare liniile acoidu 
lui cu privire la soaita poli
tică a Germaniei

Primul punct jie ordinea de 
zl era înscrierea piobiemei 
demilitarizării.

d Ivukovic’i ș. aDelegația a 
fost întâmpinată 1' gara de nS 
nistrul adjunct ai afacen.or știe 
ine dm l RSȘ, d. Mapk precum 
și" de membrii ambasadei ;ugos 
lave in l RSS, 1 ■ <ra < ia pavoa 
z.atajvu drapelele I IRSȘ și'Jugo^ 
la viei.

primit pe Kardell
dep și pie ministrul afacerilor
streine Snnici. Ambasadorul Ju 
goslaviei L'RS's Popovic, a fost 
de față la intenederti

El a declarat că nu este adevă
rat svonul după care refugiațli 
greci csre lucrează tn fabrieile 
și Întreprinderile din Jugoslavla, 
au fost trimiși acolo pentru a 
face instrucție.

personalul Ambasa
dei.

Ambasadorul Sovie
tic a anunțat, că însăr
cinatul cu afaceri so
vietic la Atena II vă In 
locul provizoriu.

Din toată lumea

LONDRA. I Cu prilejul 
aniversării sfârșitului răz
boiului civil din Spania, 
Franco a rostit un lung 
discurs la terminarea că
ruia a anunțat că, Spania 
va fi o monarh.e.

Prin aceasta, generalul 
Franco devine Șefa! Sta
tului spaniol ș> președinte 
al consiliului de regență.

LISABONA. Don Juan, pre
tendentul la honul Spaniei a 
declarat ci discursul rostit de 
Franco în legaturi cu monar
hia spaniolă, a avut loc fără 
consimțământul său. Legea 
privitoare la succesiunea la 
conducerea țării este un act

Moartea Regelui George 
al Greciei

ATENA. Regele George 
al Greciei a murit Marți 
in urma unui alac de cord. 
Fratele regelui decedat, 
prințul de coroană Paul, 
a fost proclamat Rege al 
elenilor.

Rtgele Paul 1. al Greciei a 
adresat poporului grec o procla
mație prin care șl-a luat angaja
mentul că va face totul pentru 
binele țării sale.

Toți deputății Și membrii Sino

Tratativele economice cu 
Polonia pentru încheerea unui 
nou acord comercial vor în
cepe la mijlocul acestei luni 
Ia București.

Delegația poloneză și-a a- 

anunțat că legea pentru ajutora
rea țărilor distruse de război va 
obține precădere față de cererile 
pentru ajutor» rea Greciei și Tur
ciei.
• Adunarea Națională iugo

slavă a desbătut tratatul de pace 
cu Italia șl colaborarea economică 
cu această țară.
• In Paraguai an reînceput 

ostilitățile.
• Prinsul ministru cehoslovac 

ClemeaiGottwald a declarat că 
prevederile planului bienal pentru 
reconstruețle au fost depășite pe 
anul înlâl.
• Rudolf Hess, fostul coman

dant al lagărului dela Auichwltz 
a fost condamnat Miercuri la 
moarte.
• O telegramă din Essrn a- 

nunță că greva generală a fost 
declarată în centrul minier Bochun 
unde 4000 mineii au încetat lucrul

1947.

unilateral al guvernului Fraaeu 
șl este tăcută fă>ă consimță
mântul său prealabil*

MADRID. Cercutila monar
histe autorizate din capitala 
Spaniei au fost indignate de 
propunerea lui Franco. Ma- 
narhlștli declară că ei nu aa- 
cepta această propunere care 
ar însemna că regtle trebae 
să accepte legislație fasciste 
ale lui Franco, ceea ce ei na 
admit.

Postul de radio MOSCOVA 
a declarat că manevrele lai 
Franco dovedesc că acesUae 
teme de poporul spaniol care 
luptă pentru Inlătu area «pri
mării sale.

dului s'au întrunit la palatul regal 
pentru depunerea jurământului.

Guvernai și-a dat demisia.

*

LONDRA In cercurile diplo
matice din Anglia moartea rege
lui George a dat naștere la ne
liniște. in cercurile laburiste se 
spune că mal devreme sau mai 
târziu vor trebui să alb*  loc dou! 
alegeri In Grecia șl că popor- ’ 
se va pronunța cu această oca/t. 
șl asupra regimului monarhic.

nunțat în acest scop sosirea 
la 10 Aprilie.

Autoritățile noastre au 
fost informate tn acelaș timp 
că fn prezent tn Potenta 
sunt tn curs de încărcare 
500 tone zahăr destinate 
României.

Cămine
în toată Bulgaria pen
tru copiii din Moldova

SOFIA. 1 (Agerpres) Agen
ția telegrafică bulgară traac- 
mite:

Din inițiativa comitetuiai 
central de acțiune pentru aju
torarea populației române dia 
regiunile lovite de secetă, ta 
toată țara au fost organizate 
cămine pentru adăpostirea 
copiilor români.

Ca toate lipsurile din Bal- 
garia, comitetul de acțiune 
a reușit să strângă până iu 
prezent si să trimită tn Ro
mânia 69 vs goane alimente 
pentru care populația ro
mânească și- a exprimai pro~ 
funda recunoștință.

t


