
UN BUGET REAL
MENIT SĂ CONTRIBUE

LA UȘURAREA TRAIULUI CELOR MULȚ!
E I Apri/ie... Și totuși nu e (pacic/cp 

le. Dimpotrivă, e ziua intrării iu 
vigoare a primului buget ai Repu - 
ftblicii Popu/are Romăr.e prezentat 
de tov. Vas le Luca ministru al Fi 
«Mițelor — a/catuit așa cum a con
stat tov. Gh. Glieorghiu Dej , în, 
ședința Com siumi Ministeriale p n 
tru Redresarea Ezonouvică și St bili 
zarea Monetara, pe baze detno 
cratice reale, pe baza unei repartiții 
juste a sarcinilor iiscaie.

Care erau relafiiie in trecut intre 
acest mhrster și marca majoritate a 
populației țaru este b'ne cunoscut de 
toate lumea. Cine nu se uita cu groă 
za la agenții fis.a/i, la controlori, la 
perceptori, care erau în sta,re să t»a 
gă 7 pici .depe omul sărac, sa seu 
teasca in schimbul i.perțuiui de câte 
va sute de lei, pe potcntuții zitci, 
speculanții, evazioniștii.

Dar pacostea cea mare era acolo, 
ca însăși guvernanții din trecut, expo 
nenți ai cercurilor moșierești și ca 
pitaliste, au iacut totul ca sarcZr.i/e 
mari sa cada asupra inasselor ce con 
tribuaibli mai săraci și nu asupra 
moșierilor, Lancheri/or și industria 
șilor care și însușeau cea mai mare 
parte din bogățiile țârii.

In realitate aceștia nu au con/ri 
buit aproape cu nimic la întreținerea 
aparatului de Stat a economiei națio
nale care era în mâinile lor.

Astfel industriașii calculau pâra și 
după 6 Martie 1945 sub ministerialul 
lui A/exandrini impozitul pe care 1 
plăteau în prețui mărfii, impozitul 
iiind astfel suportat de masseie de 
consumatori.

Cel mai mare moșier , industriaș 
și bancher, care era în țara noartă 
regele, nu plătea nici el nici familia 
lui impozite.

Au avut de grijă aceste lipitori să 
facă în așa fel ca pe de o parte 
sa se acumuleze bogății nem.su- 
rate iar pe de alia, să crească m ze 
ria masselor largi populare.

Dacă aceasta era situația — in tu 
mar în ceeace privește realizarea bu 
getului, nu mai bună s’a prezentat 
ca în domeniul cheitueiilor înscrise 
în buget.

Așa cum reese din comunicatul pe 
care Corn siunea Ministerială l’a dat 
publicității — și pe care l pub/îcăni 
în altă parte a ziarului — pentru E- 
conomia Națională a fost repartizat

Întrecerea dintre metalurgiștii români și jugoslavi

Metalurgiștii din Hunedoara 
și au luat angajamentul de a munci fără odihnă pentru 

realizarea și depășirea programelor de producție
Uniunea Sindicalelor îiietălo-chiir.i 

mice din România a primit o iele 
gramă din partea Uniunii Muncito
rilor și funcționarilor din industria 
metalurgică jugoTava, telcgij.una 
prin care muncitorii jugodavi chea
mă la o mare întrecere in producție 
pe muncitorii metalurgiști din țara 
noastră.

Obiectivele întrecerii sunt cele pe 
baza cărora s’au desfășurat și pâ
nă în prezent întrecerile în producție 
in țara noastră, adăugându-se ca utr 
punct în plus între criteriile de apre
ciere ,,economi'irea liniară în bani”.

Modul de calculare al rezuîtdtelr r 
și constatarea condițiilor în care Iu 
creară fiecare fabrică, precum și 
definitivarea modului de întrecere 
vor fi fixate de reprezentanții con 
ducerilor centrale care se v<;r întruni 

Muncitorii, fechnicienii și funcți onorii uzinelor de Stat I.M.Ș.-Hu
nedoara, au luat ia cunoștință de în trecerea siderurgică ce e in curs 
de pertecționarc intre tovarășii men citori rnetalurgisti din Republica Pu 
pulară Federativa Jugoslavă și Re-

Sunteni conșțienți de sar i. a ce 
inult oțel spre reconstrucția și în-

Salariații uzinelor noa-tie își iau 
dihnă, pentru realizarea și depășirea 
prezenta cu cinste in această întrece 
giști jugoslavi. i !

din bugetul anu/ui /93 1939 luimaf 
4,6 la sută, iar pentru investiții nu 
mai 1,08 Za suia. San .tatea pub/ică, 
educația națională aveau aceivși sl 
tuajie dezastruoasa.

Așa s’a întâmplat câ sub guver 
narile „istorice” cu toată ibunis/u 
rea” aparenta de multe ■. ri fun 
cfionarii sa nu și primească salariu/ 
ou luni/e, sau «,□ l primească în 
hârtii de Stat fara valoare.

Reg mul democratic venit la câr 
ma țârii la 6 Martie Z945 a înuștent 
in special in domeniu/ economică’ 
financiar o situație grea. Și a fost 
îngreunată aceas.a moștenire nu *uu 
mai din motive obiective, cum a 
fost seceta, nu mai vorbim de ur 
mările războiu/ui, ci și de prezența 
în guvern a tâtarascienilor cari din 
sectoarele pe care le conduceau au 
reușit sâ frâneze desvolmrea noast-â 
economică, inrbiim tn jrea traiului ce 
lor mu/ți. I

Rând pe rând insă aceste c tadele 
ale reacțiunii au fost cucerite. După 
alegeri/c din 19 Nov. 1946 tov. Gh. 
Glieorghiu Dej a preluat conduce
rea M.nisterului Industriei șî Corner 
țului, l a reorganizat de sus în jos ș( 
cu sprijinul măritor masse popuia 
re și în special ai clasei muncitoa 
al țărănimii, care /au ințe/cs și 
1 au urmat și prin mâsuriie cor- 
donate luale, a reușit sâ creeze pre- 
mizele pentru stabi/izare.

Ech librarea bugelu/ui, era ura diil 
condițiile preconizate de tov. Gh. 
Ghcorgh/u Dej in Propunerile P 
C. R- pentru înfăptuirea stabilizării. 
Așa s’a intâmplat ca bugetu/ lui A 
lexandnni care nu era întocmit pe- 
baze reale sa fie respins de par/a 
ment, sâ se formeze Comisia Mini 
sterială pentru Redresarea Economi
că și Stabilizarea Monetară care sub 
conducerea tov. G11. Gheorgluu Dej 
să ducă Ia bun sfârșit, cu tot sabo 
tajul liberărilor reforma monetaia.

Daț stabilizarea monetară cerea o 
politică unitară, coord|i>i.ata, între 
ele două ministere cheie, cel al In
dustriei și Comerțului și ai Finanțe
lor. SabotajuZ camuf/at al liberărilor 
a dus la o peric/itare a 
stabilizării. Deaceea la 1 Nov. /947,'

B. Șomesfeleinu
(Continuare In pag. lV-a)

la Belgrad. Rezultatele definitive ale 
întrecerii și stabilirea câștigăloriloț 
vor fi făcute de către o comisie cen 
trată care se va intuim la Bucure
ști. Drapelul întrecerilor va purta In
scripția: „Celui mai bun colectiv de 
lucru în întrecerea dintre metalurgi 
știi Jugoslaviei și României”.

Propunerea jugoslavă a lost :u 
pusă imediat în discuția comi-etelor 
sindicale și comitetelor tuturor în
treprinderilor metalurgice din a 
noastră. întreaga muncitorime me
talurgist!! dela noi a primit cu deo
sebit entuziasm să participe la a 
ceastă întrecere.

Incadrându-se cu însuflețire în a- 
ceastă întrecere mun itoiii uzinelor l.( 
M. S. Hunedoara au trimis Uniunii 
Sindicatelor Metalo-Chiinî.e cin Ro-Z 
mânia următoarea TELEGRAMA: ,

publica Populară Rom. na.
o avem pentru a produce cât mai 

tăririca Republicci noastic dragi.
angajamentul de a munci fără o 

planului de produtție, pentru a se 
re frățeasca cu tovărășii metalur

Trăiască Republica Populară Română
Trăiască prietenia româno-jugoslavă
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Intrarea în vigoare a legiuirilor fiscale 
pentru realizarea noului buget 

3nBpvrkante reduceri 

unificări și anulări de impozite 
care vor duce la mărirea puterii de cumpărare 
a masseloT, scăderea preturilor, intensificarea 
producției și accelerarea circulației bunurilor

In ziua de 30 și 31 Martie 
misiunii Minisțeriaie pentiu Redre 
netaia sub p.eșeuiiijia tov. ministru 
cuta procctul de buget al Stalului 

i. | ce trebuesc adu. e legislației 
gd.

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej
Președintele Corni «iui.ii Ministerial* 

pentru Redresate* Economică și Stabi
lizarea Monetară.

I
In cadrul însămânțăriior de primăvară

Și cei din 
Călan

In județul Hunedoara 
au fost însămânțate 2324 ha

asemănătoare au fost 
de către muncitorii,

succesele anterioare ob-

Telegrame 
expediate și 
din Calau

Cunoscând 
ținute de metalurgiștii noștri în frun 
te cu cei dtla 1. M. S. nu neîndoinr 
că ei vor cuceri un loc de irunte în 
cadrul acestor întreceri.

Când începe

distribuirea zahărului
în Jud. Hunedoara

Începând de ' Luni 5 A- 
prilie 1948, se va distribui de 
căite Oficiul Economic Jude 
țean Hunedoara, centruljr 
de distribuire, zahăr pentru 
populația județului.

Se vor distribui rațiile pe 
j luni, adică pe Aprilie Maj-

J nțc
ii iii

I /. r-ah I ui bu

b j
nu., căii

a :e a. open in t.'t'vgimc

C jinisiunca, examinând ț »«• 
de bugci prezentat de tov. 
Lina, m.nistiul Finanțelor 
constata c i a fost con t t. it pe 
za unei ionte,.ț 1 polii.'' 
tându 'e 
clieltuelile pan venituri o di"a e. bu 
getul iiind coiup'c.t echi.ibrat ia
ca a se recurge la artiliji di tri 
zorerie, dând posibilitate Statului 

.1 crce.-e un tund de ,nve t ji' pet 
tru redresarea economie. llt pe 
oaza miri tepaOilii juste a sarcinilor 
fiscale.

Astfel, din totalul ire.l le'o, 
date, s'au iepa,|.z.at 1 ,6 la 
sectorului e o louiic naiiona'e. 
deo.-ebire de 193. 1939 când a
tui sector i se repartiz:.-.' 
l,(t la suta.

Sumele .repartizate pent.u in 
ții, reprezintă iii hrtii d I 
de buget 9,9 la suta, față 
sută in 19381930.Pentru 
integrala a veniturilor 
de buget, coniisiunea 
mai dreapta așezare | 
călăuzită pe principiul 
cap asupra \ ni.u ii r. 
lealiz.îrii .iie-tui Scop,

Ic

<:.H 
t 

de 1.08 la 
acoperire 
prevăzute 

decis o

%fO-

a
impunerilor, 

progresivi- 
In vederea 

pruectui de i
(Continuare in pag. Ill-a)

Campania jnsămâmăriioi 
de primăvară din județul 
nostru, este în plină deșt - 
șurare. Cifrele care oglin
desc mersul insămânțărilor, 
sunt iu plină creștere

Astfel până la 28 Martie, 
a. c., în județul nostru Am

I

Iunie -a. c., pe noile cartele 
de alimente.

Deasemeni se va mai dis
tribui tot pe nouile cartele 
începând dela aceeaș dată, 
ulei comestibil pe kmile A- 
prilie Mai a. C șț săpun pe 
luna Aprilie crt.

însamânțărilor
de primăvară

un mai*
..jurilor •

.V»iin. -i ■
. .. i . c. i

LU ț »
• U I
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11 I

Hi’, ii -■ rt'JÎ.M -i - 1)!.-
Hc|c I luvtf . ’ ■•' 'tA-lU i 
mi;

RezultaU’k hiiiiJ'janc p< 
dd- ți, hi. ’ iiiKjmâiiVj lî* C 

u cută, pi (-..uin u * 
■ 11 C3!T pljjMl îăliCa j U c
intuaiCc cd ipstru in-a.i.
rlc prirnâvărj [• i.'.te»
riragositd «i a mjiAci a . 4»i
^âriinii, do itu-, a’ j >. in |U£ I ex 
pltuiajfi >i d*-v • iti pcx
tru țărâna tu( n t pt
tur ii pc CA4V lt juuji cițtc.

Astăzi i am pun i.i anî.uiți I r d.ț 
priniTivarii e le ,n | lin. .ie î.-j-ur^rc. 
In a din lanuari*-. pi . av e?4 
, L , * U; ' V ‘'l ’ un
cPjî'I ihjiltu t.ii.ti; 311 j bat.tlifi în- 
•■ani jnțarilor <J. j r»in.-\ar.i. dsrârv 
nitd e ic a'-ta i ci' * cnl:î d< marea 
importanta jx cap' o . r< '.n IÎ7ujc.t 
unei recolte câl mai hnbrl ugvk 
care ia asigure i-jar-a |.opvhpii dt< 
ia orași ri sate. Conștiința pguJ 
a niun.rii se manilciU \i.it în mun 
c.i satil-H. SfiriliL -ntre <*ri!or in 
muniă car» unirnă tnuncilc.rH ca dirt 
iabriri 4 pătruns aiEnc >1 li sate.

Xcvasta re I late ..'nbJcurvtcarv al 
dovedește initiatha plugari’or din 
Vinurei, urc 11 e\idcnîia't in ha 
talia insămânțărilor dv tvarr.nJ, a 
stă/i chem mJ kcinimc|c ’in ț’asa

Gh. Pleși-
(Continuare în pag. II i)

i

însămânțat următoarele su
prafețe :

Grâu de primăvară, ha 
orz 343 
boru-ag 
lucerna
acestea,
țațe diferite sopiate e 

floarea
cte.

ha., ovăz 124S ha.. 
129 ha , trifoi 4$ ha, 
32 ha In afară de 
au mai fost în-ăm in 

cu se
cara, lloarea soarelui lege 
mc, i te. 1‘oate ace-te strpra 
fețe însumând 2 3-4 ha.

Vremea eTe prielnică și 
plugărimea are dator a de a 
intensifica i ât mai mult efe_ 
luarea insămânțărilor de p 1 
măvară, penlru îndcplni- 1 
în intrcjriinc clt mi ceas niai 
devreme a pianului pron 1-, 
pentru județul nostru.

Nici o palmă de pământ 10 
ditor nu trebue să rxnânu 
neînsămânțat și nici o ă i- 
rosită, în desfășurarea ac“« 
tei mari bătălii a în-amân- 
țărilor.

i



Ministerul Agriculturii și Domeniilor 
a aprobat județului Hunedoara 

20 vag. grâu de primăvară 
Cum a fost repartizat grâul pe plășl

Ministerul Agriculturii și 
Domeniilor, a aprobat pentru 
județul nostru, . entitatea de' 
20 vag. grâu dc primăvară 
adus dm Uniunea sovietică 
Prin aceasta cantitate ca 
rr urmează să so c-ascâ zi 
lele acestea necesarul se 
ininței de grâu de primăvara 
din județul nostru <-ste asigu 
rat.

Un nou lot de prizonieri din U. R. S. S. 
s’a reîntors în țară .

Numele celor tnapoiați în județul nostru
Zilele trecute un marc nu

măr de prizonieri români, dim 
U. R. Ș. S. au fost i re pa 
trjați reintorcându-se la cămi
nele lor.

Publicam mai jos njrnc’e 
prizonierilor din județul nos 
tru, veniți în țara in cadrul 
acestei repatrieri: *

Adam 1. Adam, serg. 193*0 
Ormindea; Ipoconc-a loam 
căp. 1944 Sarmisegvtuza ; 
Juj. /curei sold. 1944 Voia, 
Tot' Gheoighc, sold. 1944. 
Hațeg; DabuȚan Șimion, sol 
dat 1942, S-'-'u; Ciurea. 1. 
»oa.n, sold. 5944’ Silva?, o 
pilul Romulus, ’sojd. 1940 
Petroșeui; Străuț Ioan, sold

Bătălia însămânțărilor 
de primăvară

(Urmare din pag. 1?)

Oraștie, la înțre-.erea în îndeplini 
rea înainte de termen și depășirea 
olanului de însămânțări crtvvzuli 
pentru plasa respectivă.

UrmâjtiU ace tor noul condiți de 
muncă, se reflectă în mărirea sin 
titoare a suprafețelor de însJmân 
țări realizate în uJtimii trei ani 
în județul nostru. Uii.nân '.u-se ridi
carea nivelului de tr.ii al plugă 
rimii in județul nosttfu a rost re
dusă cuLura pccw.bu<i și d-svol 
tată tot inai mul; cultura grl^lu'

Deși în județul r.ostru p Cn mun 
ca sârg-uincioasa a plugjfl^rii s’a 
realzat în tormnă tjec-t. ti’i pro.en 
taj de 64 la sută, din arături, iar în 
cadrul arăturilor de primă, ară s’a 
ogorât 5.072 ha. totuși ef-^lur mari, 
stau în fața plugă mii liunedortne 
pentru îndepl.nirea planului de în 
sământări, propus spre iea!i-are care 
se ridică la 63.082 ha.

Plugarii din județul aosMU au [ri 
mit pentru însămânțări 20 vag. o 
văz, 25.C00 kg. cânepă, 1746 kg 
luccmă, 2.313__ trifo.u, l.OiO kg.
sfeclă furaje;^, urmând ca în scurt 
timp să sosească și să fie distribuit - 
20 vag. grâu de primăvară adu; d n 
Uniunea Sovietică și 1.000 kg. sfec 
lă furajeră.

Cu aceste cantități de cere 1_, neci 
-arul de semințe pentru îndepl nl- 
rea planului de însămânțări al ju
dețului, este asigurat. Prin spriji 
nul frățesc dat p ugăd>m I de către 
echipele muncitorești la repararea 
tractoarelor și mașini or agricole Kre-

Dăm mai i‘>> iiibloiil cu 
repartiția pe plâși a grâului 
sovietic, tacul de Camera ș 
gricolă.

Ha ia (le Criș 20.000 Brad 
10.000. Dobr 1 10.000 |_)eva
5.000. Geoagiu 42.000. Ha 
țeg 5,000. Iluaedoari 75.000 
llia (5.000. Oraștie. i.tto.l’ui 
5.500. Sarmisegetuza S.oc.o. 
Petroșcni 3.000 |<gr

1,733, Vata dc sus; Rai L eo 
dor, sold 1033,, Brad; l’op 
Bela, sold. 1937, Petroșerd; 
Tom.i Gh. .XroiY, ,old. 1944, 
Cernișoa.ia; Băbuța A. Leo 
■ ian, sold. 1942. Ilia; Gura 
A. Moșiei, cap. 1942, Lăpu 
gin fiup.; Șerban A. Simeott, 
sold. 1937. Crscior; Căldu 
raru P. Ioan. sold. 1933 Ga
lați: Neagu A. Trandafir,, 
sold. 1944, Petrești; Crâeiu 
nescu A. Simeon, sold. 1938 
Mera; Burlac Gh- ban, cap 
1942 lscroni; Bulzan Ilaric 
șold. 1937, Năsăud; Guzgan 
D. A.vente, sold 1941, Lunca 
fandau N. Petru sold. 193^ 
Bajșa; Vidu Ioan. cap. 1943, 
Sarmiscgetuza .

cum și unelte'or agricole îțfregului 
inventar agricol a fost pus în stare 
de fimeționoare. Guvqr'uul a accr.iat 
credite ie.tiae ne esajă; plugari or să 
raci pentrfi cumpărarea vitelor și 
semin'e or, a tiel a igurân _u-se toate 
coondițlile ca.e să peițni ă îr.dep 1. 
nirea în întregime a plar.u ui de în
sămânța ri.

Plugăriinea are tot interesul de 
a eși victorioasă din a.ejstă mare 
bătălie a însăinânțărilorz O pro
ducție sporită în agricul.ură, în
semnează pe lângă îndes.u area hr^ 
nei pentru populația orășenească,, 
întărirea leului nostru precum și cțeș 
te. ea pi® u ț e în f 1_ri i, p i. acea
sta ajun.ân.use la ie tmirea măr u» 
rilor -i rickarea nivelului, de traiu 
al poporului.

Deaceea, pentru pluganunca hu- 
uedoreană este o mare datorie de a 
munci cu sârguință p-nțrut câș iga- 
rea bătăliei insămânțărilor, având 
sprijin în această lupta, a utoAil larg 
al muncitorimii, al organizațiilor de 
massu, precum și ;.l siie.iaiiștilor 
și technicienilor din acest dome
niu. In frunte cu memjr i Pa iidLlmi 
Muncitoresc Român, . u comitet 1" 
gospodărești, comunale, bărbați, fe
mei, tineri și vârsr.ij, ajutându ne 
unii pe al,ii cu vițe, unelte și brațe 
de muncă, să însămânțăm fiecare 
palmă de pământ product.v potri
vit planului comunei, în felul a- 
cesta as gurând țârii o recol ă begatâi 
care să permită popor, lai întreg1 
desvoltarea rapică spre viitorul lu
minos pentru construirea căruia lu
ptăm. Gh. Pleșu

Lucrările pentru clădirea 
școlilor primare au fost 

intensificate
După punerea pietrei 

iundainent de, lucrările p< n 
tru clădirea prin muncă vo
luntară a școlii primare din 
comuna Valca-Lun ă, au fost 
intensificate.

La aceactă acțiune, din i 
nițiativa tov. director Fio 
rea Zamfir, participă și ele 
vii școalci primare din < om 
Sârbi.

Acest fapt constitui- în, â 
o dovadă a noui atitudini a 
regimului nostru de Demo
crație Popu’ară față de ridi 
carc-a culturală a țărănimii 
noastre, precum și a 
noului spirit în care sunt e- 
ducați clctii: de a prețui 
munca și de a se prețui pe 
ei după eforturile depuse pen 
tru creerea bunurilor obștești

Realizări din
DIN 1NȚ1AT1VA celulei P. M. R. 

la Baru Mare se construește prin 
munca voluntară a populației lo
cale, un canal lung de 4,0 mtr., 
menit să apere'comuna de inunda
țiile produse de Râul Barului, ca, 
re trece prii mijloul comunei.

Lucrările, sunt pe sfâr, i:e, urmând 
ca plugar,i să-ți intensi.Le muncile 
agricole. . j

LA BATIZ, plugarii au prestat 
I6S zile de muncă vclun'ară, con
struind un dig pe apa Streiului lung 
de 550 mtr. și au curățit 25 ha. din 
pășunea comunală. ț

Tot în cadrul acestei acț uni, plu
garii au lucrat Ia împrejmuirea pri, 
măriei comunale ți au curățit pășu- 
nea comunală din salul Siitămăria.

IN CADRUL mun ilor deprimăva- 
ră plugarii din satul Ru i au căr tpd 
ogoare 1,010 care de bălegar și au 
însămânțat până în prezent 85 la 
sută din suprafața prevăzută tn pla
nul comunal de însămânțări penbțf 
orz și ovăz.

TINERETUL SĂTESC din Șău- 
lești, a organizat o serbare aiti- 
stică din ale cărei bene i ii, a do 
nat 3.000 lei pentru repararea șco 
Iii primare din sat.

Creșterea arimalelor, în condițiile statului sovietic

>

Femei b Județului Hunedoara
1

au adus o serioasă contribuție la 
victoria în alegeri a F. D. P.

Ședința cu secretarele subfilialelor U. F. D. R. din județ

In ziua de 30 Martie a. 
la filiala P.F.D.R. din 

Deva a avut loc o ședință cu 
toatt secretarele ubfiliale 
lor din județ.

Ședința a fo->t prezidata de 
tofarâșa Mdiuț<t-,cu Vasili 
ca responsabila județeană a 
secției Organizatorice.

După ce au fost prez.cn 
tale rajxiartele de activitate 
ale subfilialelor elin județ, 
au luat cuvântul prietenc'e 
lonescu, Floca și JJretan, 
rare după ce au ,emnalat li
nele lpivri în nri'iHau dat 
îndrumări și sarcini p::ntiu 
viitor

A vorbit apoi tovarășa T'_- 
va Dragomir secretara fi 
balei Deva care a arăt.t 
contribuția femeilor la vi"- 
toria în alegeri a Frontuhii 
Democrației Popu’are.

In continaure to\. Drago 
mir citează o seric de su’:

lumea satelor
Cu bana donați s’a; :umpăr:t tru 

terialul necesar pentru confecționa
rea unei scene și băncilpr de da 
să, care au fost lucrate prin muncă 
voluntară.

PRIN MJJNCA VOLUNTARA, ua 
număi de 17 tineri plugari din Deva, 
Popești și Șoimuș, au săpat si aran 
jat parcul din centrul ora,u.ui De.-.:, 
prestând (68 ore de muncă Vulunta 
ră.

IN COM, SILVAȘUL VECHIU, în 
vățatorul Avram I ic p estea/ă mun 
că voluntară în afara programului 
de școală, la cursul de analfabetizare

Exemplul frumos al invățătorlului, 
Av;am, se cere urmat și răspân
dit dc cât mai mul i învățători, de a 
care plugârimea așteaptă sprijinul 
necesar pentru lichidarea nețtiintei 
ae carie.

ȘCOALA DE ANALFABEȚ1, dn 
.Mintia, funcționează z.u ic fiind free 
tentiti de 30 femei și 14 ’raroali 
anatfabeți.

(.ca mai în vârsta dintre tea iie 
car< urmează cursurile, es:e sătean 
n Luca Magdalena. ii c-A- de 50 
rUi. 

filiale care sau; evidențiar 
hi muncă.

Astfel, subfiliala Ghelar a 
format comitete de acți’i.ie 
in rele mai îndepărtate cătu 
n<-, a înființat 4 școli <ie alfa 
betizare și a dppu-, muncă vo 
luntară în mină încărcând ț? 
vagoane cu minereu.

La Simeria, un număr de 
40 femei a d<-j>us o munca -n 
temă timp de 4 zile țnqăr 
c.tnd o mulțime de vagoane 
cn scânduri, s'a trimit o su
mă de 12.000 lei pentru - rft- 
linatul din Pâcli7a. Hune 
doara a trimis di-as^meni vr- 
tna dc 30.000 lei pentru ace 
laș orfelinat.

Subfilialele Că’an și Orâș 
tic, au înțeles să sprijine e 
f<<tiv, prin munca lor, r < 
melc de Stat.

In cccace privește campa 
nia electorală, au fost evi 
ilențiate subfilialele: Cugir, 
Orăștie, llia, Brad și Geoa- 
gm. ■

Ca model de activitate la 
organizația din Deva, este e 
vjdentiată prietena Gro-u ca 
re atât în camjxtnia electo
rală cât și in afară de ea, pe 
lângă grijile familiare a lm 
o muncă asiduă lori unde a 
fost chemată.

După toate acestea secre 
tara județenc-i L'. F. D. R. 
face o oglindire a tuturor sar 
cinilor ce stau in fața fe
meilor pe viitor, î idemnându 
le la o activitate intensă și 
hotărâtă.

Tm sfârșit d -legatei au 
fost anunțate că în curând va 
-;os’ în ■ judcțttl nostru un 
gmp artist e din Gr'-cia. Li
beră gare va trebui să fie 
primit cu că'dnră, pent"acă 
artjștii greci strat trimișii u 
nui ponor care 1 jptă pentru 
democrație și libertate.

Cetiti și răspândiți ziarul

Woi“

prez.cn


ZORI NOI 3

Se distribue noile cartele cu puncte 
Cum arată noile cartele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte. Bonuri separate pentru țesăturile 
de bumbac. Se pot cumpăra mai multe mărfuri

La 5 Aprilie a. c., Oficiul Ecouomic Județean Hunedoara, va 
inci-pc distribuirea nouilor cartele cu puncte pentru îmbrăcăminte și 
Încălțăminte, perioada Aprilie 19 8 — Aprilie 1919.

Eliberarea cartelelor se va face pe bază de tabele nominale, înain 
talc Oficiului Economic Județean, cu puncte pentru îmbrăcăminte șl

Alegătorii din Ghelar 
au arătat prin voturile lor date 
listei Nr. I a Frotului Democrației Populare 
că vor să meargă cu pași repezi spre viitorul luminos

Voi ti eliberate patru (duri de
< a: ric A. de culme v ...că, pm 

tru muncitorii care depun o raJl 
că excepționala: B. de culoare rojie, 
pentru muncitorii care depun rnun 
că grea. C. de culoare albastră peri 
tru muncitorii care depun mun.ă 
că obișnuită, » .-u. mcționari, 
invalizi și pen-ionari; L>. de cu 
loare xeifde, pentru membrii de fa
miliei ai olariaților.

Prin memhrii de familie se iu 
țețeg. copiii, până la 21 de ani, 
soția ți părinții care lo uesc sub 
acelaș acoperământ cu sa aria.u , ca
re nu au venituri separate și sunt 
Întreținuți de acesta.

Bonuri speciale pentru 
țesăturile de bumbac

Nouile cartele cuprind bonuri spe 
ciale pentru țesături de bumbac și 
Încălțăminte, ilar separat, un nu
măr de puncte care variază dela o 
categorie la alta și care dau dreptul 
la cumpărarea de stote, țesături de 
mătase, ață, ciorapi, tricotaje și con 
fecțiuni din diverse țesături (palton 
costum, etc.J.

CARTELA A. (muncă excepțio
nală) cuprinde bonuri pentru 12 
metri țesături de bumbac, două bo
nuri pentru încălțăminte și l(k- 
puncte.

CARTELA B. (muncă grea) bo
nuri pentru 10 melrr țesături d< 
bumbac, 2 bonuri pentrtu încălța 
minte și 96 puncte.

CARTELA C. (muncă obișnuită) 
bonuri pentru 8 metri țesături de 
bumbac două bonuri de încălțăminte 
ți 8! puncte.

CARTELA D. (membrii de fa 
milie) bonuri pennțu 6 mem țesături 
de bumbac, un bon de încălțăminte 
și 72 puncte.

Bonui ile de încălțăminte
In ceeace prievște încălțămintea 

cartelele A, B, și C cuprind câte 
2 bonuri de încăl.ămin.e numerotate 
£U 2 și 4. ....:

Bonul Nr. 2 este valabil pen
tru o pereche de pantofi iar bonurile 
2 și 4 împreună pentru o pereche 
bocanci. Bond Nr. 4 singuri nu este 
valabil. ...4

Cartela D. cuprinde, numai bo 
nul Nr. 2, adică pentru o pereche 
de pantofi.

Cum se pot cumpăra i 
țesăturile de bumbac i

Pentru țesăturile de bumbac car 
felele cuprind — după cum am a 
rătat — bonuri speciale. La cum
părarea acestori țesături cunpărato- 
rii nu vor da pun-te, ci numai a es.cj 
bonuri speciale.

Cantitățile pievăzute pentru fie- 
care categoric pot ii cu.npăiate în 

u două tranșe, jumătate până la 30 
Septembrie a. c., ți j imătate pâ
nă la 31 Martie 1949, Aceada, pentru 
a se putea satisface toate cererile 
posesorilor de cartele.

Folosirea punctelor
. Punctele din cartele p t fi folo- , 

site pentru cumpărarea de: stofe 
diverse, stofe de pal.on, de costum 
de pardesiu, mătase, ață, cituțapi 
flanele de corp, combinezo ne, etc., 
nrecum și pentru confecțiuni: pal 
ton, cosfum, pantaloni, etc..

La cumpărarea unui metiu de sto |

Executam 3 
ȘTAMPILE 

în cauciucșizinc

fă, lățimea 1—1,10 m. se vor n.-- 
ține 2-1 de puncte; la 1 metru de 
stofa de 0,70—l metru lat numai 
12 puncte; pentru un metru stofă 
palton 1(1 puncte, pentru un me 
tru mătase, până la 1 metițu lat 
4 puncte, pentru o pereche ciorapi 
4 puncte, pentru un mosor ața (200 
metrii) 1 punct.

Un costum gata confecționat se 
poate cumpăra cu 72 puncte, o pe
reche de pantaloni gata cu 24 pun ta 
un costum de copil 24 puncte etc.

Cu nouile cartele se pot 
cumpăra mai multe mărfuri

După cum vedem posibilitățile da 
cumpărare pe nou.le carte,e au cui 
cut, față de cele de până acum.

In primul rând, cu vechile carte 
lc pentru a cumpăna țesături de 
bumbac se consumau multe din pun
cte. Deasfă-dată pentru țesăiur le de 
bumbac sunt bonuri separaie, iir 
punctele sunt folosite pentru a se. 
cumpăra mai multă stofă, iță, cio
rapi, etc..

Pe de altă parte s’au făcut redu
ceri însemnate la întrebuințam puri 
ctt-lor.

Astfel, pentru un metru stofă do 
rochie trebuia 38 de puncte pen 
tru orice lățime, astăzi trebuesc nu. 
mai 24 de puncte pentru un metru 
de stofă lată și 12 neutru un me
tru de stofă mai îngustă. Pentrd 
un mosor de ață trebuiau 2 puncte 
acum numai un punct. Un me
tru de stofă de palton se cumpărțR 
cu 50 de puncte, azi pentru un me
tru de stofă de palton trebue.c 40 
de puncte iar pentru un metru de 
stofă de pardesiu 24 de puncte, 
înainte pentru un metru de mătase 
era nevoe de 8 puncte a.um numai 
de 4 șiașri mai departe.

Cartelele trebue să f e 
păstrate cu g jă

Nouile cartele sunt valabile în
cepând din ziua de I Aprilie a. c- 
și până la 31 Martie 1949, adică un 
an întreg.

L|r pot fi folosit*- în comun di 
mrmbrii aceleiași familii.

Posesorii trebue să păstrezi cu 
grijă cartelele căci nu se vor mai 
elibera altei» în locul iilor pierdu 
te sau furate.

Ei trebue sa se prezinte la mafia 
zincle respective cu buletinul po 
pulației.

Bonurile nu voi fi t.iia'e țle cum 
părător ci de magazinul respectiv. 
Orice bon detașat din cartelă, nu e
ste valabil

Populația din Hațeg a sărbătorit 
victoria in alegeri a Frontului 

Democrației Populare
In seara zilei de 29 Mar 

tic a. c., a avut loc, în sala 
liceului comercial din Hațeg, 
în fața unui public extrem de 
numeros, un marc rnecting 
ținut cu prilejul sărbătoririi 
■victoriei în alegerile pentru 
Marea Adunare .Națională.

Prietenul avocat Neamtu 
Ioan, președintele consiliu
lui F. D. P. al plasei Ha 
țeg, a arătat semnificația deo 
sebită pe care o are aceas
tă victorie categorică a de
mocrației. Apoi, tov. Olariu, 
într'o amplă cuvântare, a LI 
cut o reușită comparație în 
tre alegerde actuale și cele 
trecute făcând apoi un larg 
expozeu al situației politice 

| externe.
Tov. Fțorea a dat citire 

celor două moțiuni trimise 
Prezidiului Prcizoriu al 
R. P. R. și Consiliului Na 
țional al F. D. P. ambele 
moțiuni au fost votate îii u- 
nanimitate de către cei pre- 
zenti.

1 Metingul a luat sfârșit

prevede legea 
pentru aplicarea Bugetului 
General al Statului referitor 
la angajările de personal

BUCUREȘTI- i. • A: 
preș). Legea pentru s.abili 
rea și aplicarea Buget lui 
General al Statului, p? noul 
exercițiu financiar, c ipiintle 
și importante di-pozitiunî p;i 
vitoare la angajările de pe; io 
nai. Astfel s'a dispus ca poș 
turilc de personal aflate, va
cante pe data de i Aprilie 
1948 precum și acele ce vor 
deveni vacante după acea-tă 
dată, atât la Ministere cât și 
la Instituții Autonome cu bu 
gete proprii anexe, nu tor 
putea fi ocupafe până la 31 
Mart’.e 1949 decât în limita 
creditelor bugetare existe ite 
cu aprobarea Ministerului 'ie 
Finanțe. •

Personalul angajat tempo 
rar și existent în funcțiune 
la 31 Martie 1948 va putea 
fi angajat în continuare și

după 1 Aprilie 1948 cu ace
iași categorie, dacă servicii 
le lor sunt necesare institu
ției și numai în limita credi
telor acordate prin bugetul 
exercițiului 1048-1949.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p u b I icit ate

La Ghelar alegerile din 28 Mar 
tie a u fOof așteplafi- cil multă Î11 u 
flețire de toți cetățenii comunei și 
satelor din jur.

La orele 7 dimineața în cânte i 
de fanfara, alegatorii mergeau s,in
serția de votări

Fiecare sal din jui a lost primit 
la intrarea în comună de către- di 
legați ai minerilor în truute cu dra 
pele și fanfara.

In timpul alegerilor primul caii 
didat al f rontului Demo.rației IJ..pu 
lari- to\. Oheorglu Apo-tol a fost

prin rularea filmului nL< ?in 
în Octombrie”, minunata 
creație a cinematografiei so 
vietice.

N/cu Sbuchea

Importante reduceri unificări și 
anulări de impozite

(Urmare din pag. l-a)

buge. și legile fiscale, p.evad de- 
gravâri de impozite care să duca la 
mării ea puteri de cumpărare a mas 
sclor, la micșorarea prețurilor, in
tensificarea producției și la accele 
rea circulației bunurilor.

Astfel, s’au adus următoarele mo 
dificilei atât la impozitele directe 
cât și la cele indirecte:

Impozitul agricol, s’a stib'lit 
ca impozit pe he, tar pentru terenu 
rile arabile, pe haz.i producției can 
tifative la hectar, a preț; rilor pro
duselor și a clie tuel lor efa.tive de 
exploatare, ținându-se cont de r afa
bilitatea prodousc'or agricole culti
vate și de inventarul gosp. dă iei a 
gricolt. • (

— Vânzările de pâine au fost s;u 
tite de impozit.

Dea eneni, sarea în consumul 
țărănesc și pentru export, a foșt 
scutită di- orice impozit.

Vor putea fi je ii e astfel prețurile 
produselor industriale de mie con 
sum în a căror compoziție intră 
sarea și soda, soda caustică, etc..

. Se de.fi-nțează irnpczi ul ex
cepțional, de 12 |a sud, a upra tran
sporturilor.

— Impozitul pe lux și cifra de 
afaceri, seva percepe a u ra prbțvl'oi 
de vânza e a bunillu , c cui.' im
pozitele și nu asupra prețului final 
de facturare, desființându e prin a- 
ceasta sistemul impozitului l i i npo- 
zit. __

— Impoz tul cxcepțtonal a fost 
desființat prin unificarea sa cu L-n 
poz. tul de t mbru, rea izându se a 
stfel amplificarea formalităților fi 
scale și conce Irarea impozitelor.

— Pentru stabili-ea impozitului 
industrial și co.nercia', s’a inlătur.'.t 
impunerea prin apreciere — care 
dalea loc la abuzuri și nedreptăți, 
stabilindu-se principiul așezării im
punerii pe baza declarației contri
buabilului. Până la stabilirea linei 
impuneri defiuLive, așez-te pe rea
litatea veniturilor și chellueli.or con 
tribuabilului, se vor face impuneri 
provizorii pe baza cifrei de afaceri 
a anului precedent.

primit cu mult entuziasm de către 
alegători.

Tov. Maica Gheorglia. — prima 
rul comunei a fă.ut urarea de buu 
venit, arătând recunoștința și suma 
de care se bucură tovarășul Gh 
Apostol in rândurile muncitorimi* 
din Ohelai.

Tov. Gheorghe Apostol a vizitai 
6ecția de votare dujră care a vorbit 
alegătorilor despre realizările ga 
vernului și de pre planurile de vii 
tor.

Tov. losit Mer. im, vorbind In 
numele muncitorilor sindicaliști, > 
exprimat angajamentul acestora de a 
lupta pentru intărfea și desvolta 
rea Republicii Populare Rom.ni.

Fanfara a cântat hore țărănești 
in cari șe prindeau tineri și bă 
trâni jucând, alătur de primul can 
didat tovarășul Gheorghe Apostol.

Votarea a de u:s m cea ruai per 
fecta ordini și disciplină, fermi 
du -sc la orele 20.

Rezultatul acestor alegeri, a ară 
tat încă odată hoUrî.ca minerilor 
și a pădurm lor din această regiune 
tie a rupe cu trecutul și de a mer
ge cu pa-,i repezi pre viito.ul lu
minos.

A. Vi.iriM

— Obligativitatea țineiii registre
lor comerciale pentru int eprinzăto- 
rii cu veniiurl Impoz ibile mai mici 
de 300.109 lei anual, a fost desfiin
țată

— Aceeaș măsură a fost luată și 
pentru meseriașii cari nu »u mai 
mult de 10 sajariați și nu foloeesc 
mai mult de 10 cai pulerc, care 
vor fi obligați numai la ținerea re
gistrului de intrare și eșire și a 
celui de salariați, dacă au.

— Impozitul global a fost desflia 
țat ca fund un impozit progresiv 
supra pus impozitelor progresive e- 
lementare.

— Impunerea clădirilor se va fa
ce pe ba a valorilor locative reale. '

— Taxa de locaț une de serviciu 
de 2 la sută, care se percepea 
la salariile mai mari de 4ooo Ici lu
nar, a fost desființată pentru sala
riile până la 8.000 lei inclusiv, lu
nar.

— Pentru încurajarea acticiUțu de 
explorare și in slujba creeri condi 
țiumlor măririi pioducț.ei de pe 
trol, s’a hotărît scut.rea de laxe 
și impozite a convenț.ilor de ex 
plorare. . '

— In scopul acordă ii de ușurări 
de plată pentru intre,.rinderile in- 
teg.a.e și oii.iile industria e cu de
pozite paoprii de de fa.ere, impo
zitele vor li plătite iu momentul 
comerc aliză ii pro.u eo și nu la 
eșirea loi din f-b'ca sau dintrio 
secție a acesteia.

— S’au acorda: -^uti i de i . pjzlt 
pe cifra i.c a.aceri mi ilor meseriași, 
pictorilor, sculpio i,c., și gractxi- 
lor însertfi în șinei a.ui artiștilor 
plastici.

— Toate taxele procedurale au 
fost desi.in a c și înb uite pri tr o 
taxă unică, care se achită odată ca 
introducerea a<țiun.i.

— Impozi ul proporțicna' la can« 
bii și deschideri Ce cred.te i’.i r-xb.s 
la jumătate.

— Majorările |-etiiru lata im 
pozitclor au fost <ii.iii*,..atc și -iin 
plificate.

Țoale acestea, sir..t «sasuri pruncr 
gătoare ale marei reiorme iisca/n 
democratice pe care guxe nul F.un
tului Lunocrației Populare o pregi-, 
tește și o va înfăptui in curând^
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Poporul român a dovedit in fața 
întregei lumi hotărîrea sa nestrămutată 
de a-și continua lupta pentru democra

ție, pace și Independența națională
— scrie ziarul TRUD comentând victoria în alegeri 

a F. D. P. -
MOSCOVA, Comentând primele 

rezultate ale alegerilor pentru Ma|ea 
Adunare Naționala din România, zia
rul TRUD scrie că aceasta este o 
nouă și covârșitoare victorie a demo, 
crației românești.

Peste 8 milioane alegători — ceea 
ce înseamnă peste 90 la sută — s’au

BULGARIA și POLONIA 
vor semna un Tratat de Alianță

SOFIA. — Ministrul de 
afaceri străine al Republicii 
Polone, Modzelewski a de 
clarat ziariștilor bulgari, țn 
timpul șederii lor în Polo 
nia, ca între Bulgaria și Po 
lonia va fi semnat în cutând 
un tratat de alianță.

Vorbind apoi despre is
teria războiului ce a fost crea 
tă în mod artificial în Occi 
dent, Modzelewski a adău 
gat că aceasta va lua sfârșit

„Vom munci cu calm — 
a spus ministrul polon — și 

Marea campanie pentru pace 
în Statele Unite

Cercurile progresiste caută să împiedice introduce
rea serviciului militar obligatoriu —

NEW-YORK. - - Comitetul
național pt. susținerea can 
didaturii la președinție a lui 
Wallace a lansat, la 30 Mar
tie, o campanie pentru pace 
care va dura o lună și în 
cursul căruia sute de corni 
tete locale pentru susține 
rea candidaturii lui Walla< e 
vor organiza manifestații șt 
vor strânge semnături pe de 
clarațiile și cererile în legă 
tură cu problema păcii. A 
ceste documente vor fi îna
intate Congresului pentru a 
se împiedeca adoptarea legii 
relative la introducerea ser
viciului militar obligatoriu. 
In cursul acestei campanii, a- 
sociațiile de veterani de răz
boi, organizațiile sindicale,

Citiți
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prezentat la urne iar din aceștia, 90 
la suta au votat pentru Frontul De 
mocrației Populare,

Poporul român a dovedit astfel 
in fața întregei lumi hotărîrea sa 
nestrămutată de al și continua lu
pta pentru democrație, pace și inde 
pendența națională.

credem că sunt toate eondi 
țiile pentru a câștiga lupta 
păcii".

Ofițeri americani comandă 
trupele monarho-fasciste

BELGRAD. - - Post'il de 
radio Grecia Liberă a tran
smis știrea agenției de presă 
„Elcfteri Hellada” anunțând 
că telegramele din Ep,r con 

studențești și ale femeilor și 
grupările minorităților națio 
nale vor ține mari întruniri. 
S’a anunțat că la această cam 
panie vor participa și re
prezentanți de frunte ai cine
matografiei, teatrului și pos 
turilor de radio.

Sute de mii de salariați englezi 
se opun politicii guver
namentale a salariilor

LONDRA. — La confe 
rința dela Blakpool, sindica 
tul funcționarilor comerciali 
a condamnat cu asprime po 
litica de înghețare a salarii 
lor dusă de guvern. Ziarul 
„Dailv WOrker’’ anunță că 
niciunul dintre delegații car' 
reprezentau 375 000 de mem 
brii ai acestor sindicate nu 
a aprobat politica guverna 
mentală cu privire la salarii. 
Toți vorbitorii au subliniat 
că această politică va du- e 
Va tulburări în industrie și va 
adânci haosul economic. S’a 
hotărît să se înceapă fără în
târziere negocieri în ved ■' a 
măririi cu o liră sterlină pe 
săptămână a salariilor func

Imperialiștii americani 
calcă pe urmele lui

După cum anunță postul de radio 
Londra, Camera Reprezentanților din 

Statele Unite, a hotăril includerea 
Spaniei Francliiste în planul de pre
tinsă ajutorare a popoarelor Euro
pei.

Se știe ca la început autorii ace
stui plan afirmaseră că el urmărește 
refacerea țârilor care au suferit în 
urma războiului.

Este drept, poporul spaniol a fost 
devastat cumplit de bandele fasci
ste ale lui llitler și A'.uso ini, <u aju 
torul cărora tiustufple imperialiste au 
scos câștiguri fabuloase.

Dar poporul [ian.ol a sângerat și 
sângerează încă sub jugul călău
lui Franco.

Franco a învins cu ajutorul bani 
lor, armelor i trupelor primite de- 

*la llitler și Mii'-olinl. A-.tăvi, acelaș 
f ranco, primește ajutor din partea 
imperialiștilor an eiicant.

Pentru Camera Reprezentanților a- 
mericani, Rotai inie Organizației Na-

fjrmif participare 1 aUr.i și 
djrecta a americanilor la râz 
boiul civil din Grecia. IJn 
ordin de zi recent dat ele. ge 
neralul Vasilis, comandantul 
brigăzii a 76 din a opta di
vizie monaiho fascistă a vor 
bit deschis despre part'cipa- 
îF-a în război a soldațiloiț ame 
ncani. Acest ordin de zi a 
rată, odată mai mult, că im
perialiștii americani poartă 
răspunderea războiului civil 
din Grecia. Postul de radio 
Grecia liberă a făcut apel la 
toți soldații și ofițerii din al
inata guvernului dela Atena 
să refuze să-și verse sângele [ 
luptând pentru intcresele stră ' 
ine și a îndemnat sa se ala- I 
ture poporului în lupta sa : 
pentru libertatea și indepep 
denta <greciei

ționarilor comerciali din nu 
gazine.

Telegrame de felicitări 
primite cu prilejul victoriei 

în alegeri a F. D. P.
Gheorghi Dimitrov, pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri a R.P.B- a trimis d lui 
Dr- Petru Groza o telegramă 
de felicitări ni prilejul vit.to 
riei în alegeri a Frontului De 
mocrației Populare.

*
Secretarul general al par

tidului social democrat un
gar, Szakasics a adresai o 
telegramă Partidului Munvi 
toresc Român salutând ma 
rea victorie electorală a F. 
D. P.

țiunilor Unite au ajuns simple pe 
tece de hârtie. I’r n această atitudine 
ca și prin alte numeroase manifest..ț 
ții, imperialiștii iniep să calce a- 
păsat pe urmele lui Hitler. Mai pu 
țcrnică în6ă decât poftele lor, e te 
voința de paie a oamenilor simpli, 
care în frunte cu clasa mundtoare și 
partidul său de avantgarda, lupta îm

Statele Umte nu vor putea să-și impună 
voinfa unui popor de peste 400 milioane 
Propunerea de „ajutor“ a președintelui Truman și inter
venția americană în China stârnesc numeroase proteste

N EW-yOR L Coiiiit'tu! 
pentru o țxjlitica demtjc.ati 
ca in extremul orient a publi
cat ia 29 Martie d-clara1,ii 
le a nuinero.isC personalii iți 
care se opun propunerii lui 
Trumân do a se acurda dn 
„ajutor”,, Chinei. Toatr de 
clarațiile scot in e idențâ lap 
tal că sprijinirea elin partea 
americană a dictaturii lui 
Cjang K;1i shek este, un non 
sens, căci .statele Unite nu 
vor reuși sa impună voința 
lor unui popor de peste 400 
milioane care este hotăril să

încadrarea în prevederile I.O.V.R, a unor 
noui categorii de cetățeni

Bucuroși 1 (Agciprc-j. Monitorul 
Oficial de a/i, publică te-tul legii 
pentru încadrau 1 in prevederile IO 
VR a unor noui < alegorii de cetațe 
ni. Astfel prin asimilare bene viază 
de prevederile legii IOVR

a) Cei cari au contractat o invalid 
tate in urma icgimului din închi
sori, a masacrelor, a trimitqrilor în 
lagăre, în detașamente de muncă sau 
la muncă obligatorie ca urm: e a prj( 
goanei atrti demo. ratice, rasiale sau 
religioase.

b) Cei scliinguiți pentru atitudinea 
lor democratică, antifascistă din Ar 
dealul de Nord după Dictatul de a

Un buget real menit să contribue 
la ușurarea traiului celor mulfi
(Urmare din pag. l-a)

odată cu demascarea legăturilor ce 
au existat intre grupul Ta/ărescu șr 
imperialiștii de peste hotare guver
nul a fost remaniat și in fruntea 
Ministerului de Finanțe a venit 1 ajhț 
cui luptător pentru cauza celor m|ul- 
ți, tov. Vasile Luca. I

Milioanele de oameni simpli din 
această (ară au răsuflat ușurați ia |i 
flarea acestei vești. Ei și au manife
stat bucur a de a avea in fruntea Mi^ 
nisterului care trebue să strângă ți 
să cheltuească teul fiecărui cetățean, 
averea statului popuiar, un om eșit 
din popor care și a închinat toată 
viata in slujba acestuia.

Ajutat de massele populare, aștep
tările nu au fost ințe/ate. <

In scurt t mp la Ministerul unde a 
domnit totdeauna cel mai mare des 
mâț pe spinarea poporului truditor, 
s’a înscăunat un nou spirit.

încasările s’au făcut dela acei care 
poate in viața lor nu au fost (obișnui, 
ți să plătească impozite. Bugetu/ a 
fost ech librat inapoi.tdu se B. N. 
R. datoriile făcute* S’au plătit sa- 
lariile, a inceputaplata pensiilor, s’au 
alocat sume însemnate pentru ănă- 
tate ți' arte, armata este intretmută 
în mod omenesc. In urma acestor

Hitler
[wtrna ațâțătorilor de razbri.

Zadarnic se sbat unperiaiiț 11. Za 
darnic încearcă e sa construia -I sau 
sâ reconstruiască niași'j de r ..-b i. 
Forțele păcii sunt nui putenwe ți 
se intaresi în fie- arc zi. Cei ce cafcA 
pe urmele lui llitler, vor ajung* 
acolo undi a ajuns acesta.

înlăture guvernul 1 r < 4
șt a instaurezi' adm ‘: a 1 ■ ■■ di 
turti rație.

Mare aiul ih.niv 1 en ‘ul 
Siiing a trriii o -< 

re senatorilor a n- r < ini i1 
membrilor (- ,i u-r- i n-t) <_■/< ■ ■ 
tauților in are . r .1 a ■ . 
bușirea regimului lui G:,i,(ț 
f ni .'șh'T e -le ni--', i' c < ă 
Congresul Sfate or Rnitv tre 
buie -ași <lea sta na ci 
[turui chinez lupta iti»j• 
exploatări leu ialiste, și a i-i 

lervcnțici străini- '

Victia din 1910. De »■' leaș drepturi 
beneficiază și urmașii ■ I r < x cuta 
ți, dispăruți sau decedați in rnip.e 
jurârilr și condițiuii'e ai Stele In 
aliniatele de mai sus.

Toate cate.ror.il! de mai sus enu 
mirate se asim le. ză cu a -.identații 
de război in serviciul ordona si t>, 
ueficiaz-a de di pozițiunllc ari. 10 
daca sunt fuiicț onari jiu.li 1 și d< 
dispoziliunile art. II din legea 794 
din 1911, cu toate modiu âril uit' 
rioare daca au aceeași alitaie.

Toate dispozei n.le in '.ig. are pii 
vind lumea I Vi-' e a, 1 1 și a retor 
categorii de cetățeni.
■

măsuri prețurile care în luna Noem- 
brie au avut o tendință de urcare ari 
început sa scada iar impreui â cu Mi 
msterul Industriei și Comerțului au 
fost înființate magazinele de Stal 
regulatoare ale prețur./at pe piața 
țării, magazine care au adus nlr’un 
timp scurt mari venituri Sfatului, 
colectivității.

Astăzi aceste ministere se prezin 
tă după lungi strudii cu un buget 
real, cu o serie de modificări a legi 
lor, {.scale toate menite sa conta' 
bue la ușurarea tra ului celor iHuif 
ața cum Frontul D emocraț.-ei Popa 
lare s’a angajat să facă.

F.ecare punct al comunicatului C» 
misiei Ministeriale in /egătură cu bu 
getul dovedește o concepție iwm 
in politica noastra fiscală iar toate 
sunt masuri <t premărg .toare ale ma 
rei reforme fiscale democratice cc 
se va infăptui in curând.

Poporul acestui județ al întregi 
tari a votat la 28 Martfe 
pentru această reformă iar ; 1 ții fa 
o vor înfăptui, oricâte piedici * 
încerca demente/e corupte ți reac 
ționare in afara sau dinlăuntrul apa 
râtului dc Stat sa i pună in cale.

B Someșfeleand
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