
O politică fiscală 
în folosul poporului

Nerăbdarea cu care a fost aște 
plată de massele largi popu/are in 
trarca in vigoare a noului buget 
general ai Statu/ui pe exercițiul 
1948 1949 este pe dcj'l n justificata.

Și aceasta nu numai pentruca nu 
exista am putea spune — cela 
fean pe care sa iiu I intereseze cu 
cât va contribui el /a sarcinile pu 
blice, ci șî iîintlca executarea l>u 
getului nu mai poate li redusă a 
stazi la o simp/ă operațiune de in 
casări și plăți.

Ap cum a aratat 
orgli.u Dej, secretar 
M. R-, in raportul

tov. Gh. Ghe 
general al P 
stu făcut la 

primul Congres al P. M- R. vorbind
despre sarcinile care stau in fața 
noastră in domeniul economic, „ne 
trebue o politică fiscală așezată pe 
temei.i nuni care ,ă asigure Stătu 
lui suine importante pentru inve
stiții și să conlribue la introduce 
rea unei noui repartizări a venit, lui 
național’’.

Și apoi, faptul ca pentru pri
ma dală bugetul nu este inioern t 
sub supravegherea ,/eclm cicniȚorț 
versați” a oamenilor de afaceri, pro 
prietari de moșii banei și tritrepr.n 
deri, ci sub îndrumarea oamenilor e 
șiți din popor, cu participarea lor 
directa, a făcut deasemeni ca noul 
buget să f e aștepta/ cu nerăbdare 
dar și cu o încredere nemărginită.

In ce măsură au fost răsplătite 
aceste așteptjr ale masse/or largi 
populare in ce măsură 
plinite sarcinile trasate 
Ghecygliîu Dei, vom 
dacă așa cum spune
Luca ministrul Finanțelor în decla
rațiile sale făcute presei — vom 
face o cotnparaț £ cu bugetele pr> ce 
dente spre a se vedea raclele a- 
danci care existau in finanțele noa
stre publice șl modul in care ele 
au fost înlăturate.

In primul rând trebue mențio
nat ca pentru pr.ma data in 1- 
storia țării noastre reușim să avem, 
datorită politicii fisca/c juste mau 
gurată la 7 Noembrie 1947
venirii tov. Vasile Luca in fruntea 
Ministerului de Finanțe — un bu
get echilibrat ,/nenit sa adapte
ze finanțele pub/ice la reforme de 
structură d.-n sectorul ecoițjmic, 
social, și cultural al țarii.

Deci sarcinile liscale nu vor fi su
portate numai de cei cu venituri mi
ci, ci după principiul progresivi- 
lății, fiecare va trebui să plătească 
după venitul pe care II are, 
averea pe care o posedă.

Dar după cum am arătat 
articolul precedent deosebire 
este și la capitolul cheltueli,
bugetul anului 19-18 49 și bugetele 
anterioare.

In această direcție rațiile fă 
cute presei de tov. Vasile Luca șt 
pe care Ic pub/icăm in altă parte 
a ziarului nostru sunt foarte sem
nificative

lată ce spune intre altele Iov. V> 
Luca:

Cifra de 17,66 la sută, din buget 
prevăzută econom e naționale in aiul 
curent față de 4,0 la sută, cât s'a 
alocat in bugetul <938 39 ,,va servi 
la desvoltarea sectorului de Stal in 
econom.a naționala’’.

Comparând această at tudine a re
gimului democratic față de ir.du9tria 
de Stat cu cea a ,,/storicilor” de e-

xeinplu cari și in județul nostru au 
făcut totul pentru a opri dcaw Hurta 
iei e vorbă t.e I. M- S. hunedoa 
rit vom vedea ileoșeb rea cea ma 
re care există intre cele două ten
dințe care se reflectă și in buget.

Sectorul social .cultural, prime de 
în noul buget atenț unea cuvenită 

rupăndu se de fnitiv iu politica de 
ignorare a cerințelor masselor /argl 
populare cari erau ținute in trecut in 
intunercc și privațiune.

S'au preva.nl m noul buget rhel- 
tuelilc cerute pentru putu lea in viață 
a reformei administrative care pe 
lângă că ne va da un aparat de Stat 
de tip nou va asigura un trai demn 
tuturor salariațnor publici care se va 
îmbunătății continuu prin mir/rea 
puterii de cumpărare a salariilor da
torita politicii" i e reducere a prețuri 
lor. Reducerea salariilor funcționari
lor pub/ic.i „curbele de sacrificiu" 
va rămâne pentru totdeauna ca o 
pată neagră in pol dea fisca/a a ve
chilor regimuri.

O armată bine echipata, instruită, 
care să apere libertatea și inde
pendența R. P. R. față de dușman i 
dinlăuntru ți dinafara granițe/or ța 
rii este imperios cerută Bugetul alo
că sume însemnate șî pentru între
ținerea armatei, cu deosebire că nu 
mai e ca in trecut când armata era

3. Someșfe eanu
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P» 3 LUMI l®i 350 oliert »l Invlțâwi >00

In timp ce recruții vin veseli
„veterani i“ pleacă acasă cu regrete

tuna in.in- 
pertect justificată chiar 

tul scop al noii armato.
fost in nici o cazarmă, ți transforma’ 

rițe petrecute nu le cunoșteam decât din discuțiile pe caie le-am avut cu 
zarma Reg. J I raii- meiuni din D<-

Atitudin . tineiilor încorporați 
geau hore vesele in lața Cercului 
dacă nu ar fi avut in vedere inali

De prin anul trecut n’am mai

soldații. Astă?' insa, vizitând ca
va, am găsit-o schimbata.

Cărți curăț'niB, arenă sportivă...
In curte curățenie. In dosul ca

zărmii un stadion sportiv bine în
treținut. In dormitoare aceea? curăței 
nie strălucitoare, iar pereții, frumos

care pliu de voie
- era

au fost indei 
de Iov. Gh- 
putea vedea 
tov. Viasrfel

ziua

după

ș in 
mare 
intre

I

CUM SE VOR FACE
NOILE IMPUNERI FISCALE
In Ministerul 

se lucrează actualmente la 
întocmirea formularul ui 
tip d< impunere. Acest (or 
inuiar va trebui <xuupleciat 
de < ontril li .bili cu toate da
tele necesare impunerii pro 
vizorii, în care vor fi caprin 
se Cjp'talul întreprinderii și 
cifra de afaceri din anul pu- 
cedcnt al exercițiului de im
punere.

La declarațiile-tip de itnpti

I

de Finanțe în re va li an xal bilanțul, 
eontul de profit și pierdere 
pi ui, uin și ju-tJicalivele ne- 
ce- ire din ca p ă reiasă a 
cjlrele de. l ut ib-- ■ i n ipnu ' 
realității.

iJujiâ Complecta ea. m c-stor 
de< larații d1' către contribivt 
bili în termenul ce se ea sta
bili, organele liscaje voi y.e 
sa procese verbale de im
punere. Agerpres).

pavo/ați iu „Ziare de Perele"
Colțul A.R.L.U.S." au ,;Colți< 

QSla?iilui’’ la care soldații, aptăma 
nai, sau chiar zilnic, publică arii- 
cole educative și nistru.tive. ivț 
asemenea - in dormitoare — pe 
coinpaniii se găsesc biblioteci. In- 
tr’una din sălile de care dispunq 

secția E. C. I’. există o bibliote- 4 
mai bogata: biblioteca regimentu
lui. Cuprinde numai 141 de volume 
insa deosebit de valoare-, opere de 
Marx, Engcls, I cnin, ți Sialin — 
sau de Alexei Tolstoi, Lev TolstJoi, 
Fadcev, Ostrov sky, Sadoveanu și 
alți mari scriitoii.

Suntem mai hlne instruiți
Am vorbit și cu soldații cari acum 

sc eliberau, scria I a ctg. IO4f 
Statuau multi intr’un grup. — Acumț 
— spunea serg. Ta^nadi C-tin din 
Sanislau-Șălaj — avem și noi un 
trai mai omenesc in armata și cu 
ofițerii suntem prieteni. Asta nu in- 
înseamnă insa — continua el — 
că nu le executăm ordinele. Din coa-

i
>

.Continuare in pag. III a)

Un ziar care a adus 
mari servicii priete
niei sovieto-române

1 m l)i Indtt , i mi-iuii - .
li ijiai.ua p:-;itiii car' a r, i 
< rt-at . t/raiul Nou", <.r,;i.u! 
i bri i țo i I'olița <• a u a.l ■ > 
d- I rupe ale u.’tc. -> • ii* 
tici ,j a na c-.at .ip.irițta . ' > .1 
iul Nmi' -l-a c.i-ti.;ai u 1 p.<- 
-tigiu >1 o prețuire dim t'i â 
in rândurile manșelor c:tit -a 
te din România .

l’i 11 ]>i i' p rea ^i c-i iu, 1 
taica < ti care t. ati probleme
le calc mai variate, prii pi» 
ti rea di analiza și de < pu
te r, a fie ai ui irticol prin , • 
mita '.-a principială. Cnuiti 
Nou a aiut.it ji.iblicul ța g 
romanesc Sa șl fo mc e 6 
imagine despic ui el’M- 
îii.ah j>c care 1 a atm-. zi.>- 
rj-uca sotictâ ă, /laristiCa dc 
tip nr.u, ]a ba .1 Cafi-i | 
. (>iic< p,.a știintifa u marxi-.tă 
lr-mm-tă.

,.<lr.tiu. Nou a ad 1 o con 
trimiție deosebita în (,ue t 
de 1 Ltii'iașterc de • al re p-ș 
porul român a ( ninnii Si> 
v ic tice.

(Continuare In pag. IV<-a)

Importante cantități 
de grâu sosite din 

U. R. S. S 
pentru însăniânțările 

de nrimăvară
Martie a'J sosit Îji 
Galați I404575 kg. 

30 Mâr
âite

La 27 
țarii prin 
grâu sovietic și Ia 
tic, în acelaș port. 
709.645 kg. grâu.

.Ambele cantități sunt d»s 
tinate Societății Româuo-E- 
xport și ele vor coinp'ct’la 
stocul de semințe pentru 
campania de prună.ară-

Samlorele împczaluBut 
excepțional wcr circula 

până Ba epuizarea Ier

Ministerul Finanțelor adu 
ce la cunoștința contribuabi 
Iilor că pe data de 1 Apr. 
1948, imjiozitul excepțional 
i2l,u utiilicându -e ci ]-up > 1 
lele pi porpon i- ptc. i ute 
de legea t1:nbriibu, rebrec 
impozitului cxccp1 io .1 aliate 
in circuați - ]a i.it-i de 3. 
Martie i<;4?>, vor <.o nii''.n să

circule pana la epui/area sto 
iutilor existente, putând li 
utilizat' ca timbre pentru 
iaituri, înijrrciii.ă cu tim
brele fiscale în circulație.

Ad țitle Financiare și p ■ ■- 
cepțiile fiscale având in sir 
cina vânzarea timbrelor im 
pozitului excepțional, vor con 
tmua sa vândă aceste timbre.

Noul Het va aduce o micșorare a preturilor
și o ridicare a puterii de cumpărare a salai iilor

— a spus tovarășul VASILE LUCA, ministrul Finanțelor, 
în declarațiile făcute presei cu privire la noul buget —

In niiiiiărul de cri al ziarului 
declarațiilor to.. VAsIt.E LUCA irfl 
buget și a 71:1 no fo, Icgiui.i fi-ca 
nritoarc a de l.rațiilor tov. \ ari le

Rrfciindi; .e | imi| iile c.ît 17. L a- 
re ale bu etu'.ui .-talii iz 11 j, ca e n 
stița.au o 1 cur ițiune e e .ț.ală pentru 
reușita st-iblizaiii nirnetaic, kv, 
Vasile l.u 1 a ara at <ă ac t. nu (1 < 
fost respectate rle. it dură 7 Noem 
brie l'f-17, ceea ce a liictit ca in c- 
xecutarea bugciiilui ștab l'ză ;i -a 
sc distinsa net doua peri .'adi-:

Prima perioada. 15 August — 7 
Noenibr.e 1'-J4Î, in a:e, încasările 
au fost cu 6) la sută, sub cot 1 e- 
valiiărdor bugitare, uezcvl.i'isrtîn In
se asftel încetul și recur/ n iu se 
din 110L1 la vechile |.ra-tici cmida 11 
iiabile. Ia apel l i avan uri -.lefa B. 
N. R.. de natură să pericliteze în
săși stabilizarea monetara.

După 7 Noemvrie fvaluărîîe 
au fost depășite cu 50 104%

Perioada deța 7 Noonbrie il>47 — 
31 Martie I94S. in care s’au realizat 
încasări de cir. a i(> miliarde lei 
numai din veuiltui d iitiie, de 
pășindu-st- substanțial cota arițiu. • 
ticâ liniara a evaluarilo , cu proccn 
țe variind dda i0 la sută la 101 la 
suta.

nosiru am publicat primi parte ti 
nistrul I inanțclor, piivitoare la neul 
h- Publicam iu lezmuat păru a ur 
Lina.

Urmări favorabile asupra 
vieții economice financiare
Executarea favorabila a bugetu- 

tului în perioada 7 Noembrie 1947

Tov. VASILE LUCA
Ministrul Finanțelor

— 31 Martie 1948 a declarat mai de 
parte tov. Vasile I Ura, s’a soldat

im numtil cu o comj letci asigui .c » 
echilihiidui buveia , dar și ,u rea
lizarea unui important exced.i.t, r 
xercitâud in acela? t rap o inf.ucuțâ 
binefaeatoaic avpr.i intr<-g._i viiți 
economice fniaiieijic:

/Aguiaiea staliililațu nionctri,
rcdu.crea i'nețurilur rezum ă Jia 

degrevările lis.ale j-upra a.b.ulc
ior de mare consum;

absorbirea dispontbi ilaților de nu 
nierar prin împlinirea integral < a 
drepturilor Statului, dispcaiibilili-ji 
care prin lamâncre.i țo. in cir^u.ație 
Coiistituj.au un iavlor oc ri i u.'« a 
prețurilor

ridicarea puterii de cumpătare a 
sal.oiiioi ca urmare a icjn <.rii cu 
stuim1 vieții;

împliniica integrală și la zi a 
ol'bga,uini.oi liii.ini re ale Satului,

Eforturile hoiărîtc fac. te dc gu 
vein in această ult .nă per oadă, nu 
au întârziat să ți d a roadele rcușin 
du-se ca pai alei cu in.anăt .șire.i vie 
ții iinantiarc a Statului, să se întro
neze o justa rcpartiț.c a sarcinilor 
fiscale' și să sc asigur.- o mai .ici ij 
moralitate liscaiă.

Noul buget al Statului adap
tează finanțele publice la re

formele de slrncîu,,ă
Pe linia directivelor politice b«-

(Conlinuire ta pag. Iii J
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Din vtâh unui simplu mecanic sovietic
I țările vecine șt prietene

U;u a cunlraLl Svcidlov-d., ivi mai 
mai mari* nod t!r cah (urata din, 
Hral, ;.rr aspectul unvî i’i^aiiti < 
11/ini. Aia se a.h er e (rci de,, mri 
pciitm locoinctH u gc ulm i, l.xo 
motive tLctiiui țd vagoane, ateii; 
re de tot icltil, pre.iim și catlienil 
du lo.'tiiiițu a per (iiiii upu lerixiu

Acum /cec ani, eu ;d ineepul 
ekxii iiica 1 ca cililor luratu dn fi 
aal, a \uiit aici spre a urma cui Miri 
le du specializare ț>uu;iu conducA 
Toni tr nit i o <•< Ir c i me unicii 
de iucoincnha / iinxi Șjmiuov, f

Când a i/biicEit i i/boiul Zmovi 
<itnirov -e pie. i'i'.i șefului sau un 
prutinâ cu din lui Kiaiidin.

Soția mei, s; tise .l; \a da în 
curând examenul de mecanic; pută 
atuii.! ca uji \a ii’Mi,i ra tija nvce 
earâ unui ajutii. de met ari Teoria 
" cunoaște bine.

Astfel, iu t< t ci i'iil lii/ho.uliii 1

'-i luminat, 
’ 1 SĂ 
i .’in'

al

IC l.md a 
i igr j- oscă p ■ 
i S t ov c m 

Patria, con

. i)\ 11 < ‘ dl di 'a
luliU'i i i vd il In.

I I ;i pj al h)Ulu p u u.u i 
h a reparai, Ir i vcriii ii 
iiHHitat din rum, (st a lui '*a 
mat îiili'iiu a<k\ a al birou 
■4ruc|n ,
1 ’>rți,
Ic tl.i

fia .i 
pirț-fi 
ilar

doi -o i :m if -nlii li . mu i]e u ceti k u 
tk-pc Inie . i i luai, fi nd cuiisjde 
r.’iți .lupt tei mai huni nu a lic! 
du I H’imiotix i v v tii u. Ziiu vi St 
iii.ox jn iieko at cu »»r tîmil.j' i-Tii;;’'. 
iar suția < ii ijiudfi i i ,Pu..l li viiu 
jiu in munca'1

1' i.'.b’Uiil}
*ie În'îiar.c 
micii1,ni im 
liniu sa și 
tribuni I c ii 
relacu iu a '

I i iii | H ți’l Ia i < \ ia. du ‘-a mai 
|ip;-a du \a;.")imv ș: I )cuii4j ivu 
iiuliI plan c minai | o4bu|ic i.ii| tiuua 
sarcqi mau, iar ii spjij Sc-j.liov 
-»k fi.tu i -h \ a t-ioiiotixe rl trice 
v‘c'.ii, .^oa-.u din uiiubl uc luir'o 
zi lui Si,ni ov ii \ cii ingenioasa j 
dui<’ ta, folo-iiil | ic cu '.udi^ 
rul i i una din a- ' >lu l'n oniotive.

Timp d< d<i,'.i Iun de z.i u S't u

Ocrotirea sănătății 
muncitorilor agricoli 
din KJ. J». g®. @1.

I este i I -i 
I i-ori vi-!.ea i 
I "-i in-lriim.il , 

I lauili i <-< -i și 
Mim- a a -u-t gr- a 

câla hiu-urii- .uimi 
lai imi lv!

Num, I Iu simi- ov 
no-mut i,i mii» Ir. 
după tr-rminaiea lucrlii 
trinii- inlr’i- i 
V îild (i-a'a i ' 
pi linii i.n pi nu : m 6 
~a a to i n-1.1 I t i -1 
iun< i i m.l I H-nino.iva 
primul .(.ii < a tos:
-arbato< - .

111 in.'m I e .eu p!.il aii 
lalfi m. < iu ri a-i ring i 
pare ).♦■ *i hi " «ot.v.1 
nu v ,i -a nan.- orei urr 
lic re.iala circi l.i(iu.

< ■

Câmpiile sovhozului 
gant", 
mai
nea
zeci

Regiunea Ro-to,, cel 
marc sovhoz clin l mu 
Sovietica, se întind p 
de km. Mii de munci
și muncitoare lucrează 

aceste câmpii, luptând
ton 
pe 
pentru recolte bogate

...in centrul sovhozului =.e 
văd câteva clădiri albe.Sunt 
spitalul și dispensarul.

Cele 50 paturi din spital 
sunt aproape totdeauna ocu
pate, căci medicul șef Ni- 
colaj Naglrn internează jmc 
diat pe oricine care dă șem 
ne de îmbolnăvire. Mun< - 
lorii din Sovhoz și familiile 
lor sunt bine îngrijite și hră 
uite Ferma spitalului ii apro 
vizionează cu produsele ne
cesare.

Un mare ajutor capătă spi 
talul dela secția raională de 
ocrotire a sănătății publice 
din orașul Salsk, carc-i tri
mite deseori specialiști pen
tru consultarea bolnavilor. 
Dacă sunt cazuri mai grave, 
bolnavii sunt transportați la 
spitalul din centrul raional.

încă înainte de începerea 
campaniei agricole de p jmii 
vară, medicii s’au pregătii 
temeinic pentru ea. Cu iju- 
torul inspectorilor .sanitari, 
s a controlat fiecare fântână 
a cumințirilor, a cantinelor 
de pe teritoriul sovhozului, 
starea sanitară a ogrăzilor, 
și a magazinelor de alimc 1 
te. In luna Februarie U.u 
efectuat peste 2 mii de < 
cinuri preventive și au fost 
înregistrați toți cei bolna11 
de friguri. Adesea aceștn 
sunt vizitați acasă de agenții 
sanitari. In scopul unei și 
mai bune deserviri a munci
torilor în timpul muncilor a 
gricole, s’au înființat încă 
patru posturi de prim ajutor

medica], pentru licean- bri
gadă câte unul. Spitalul ]c-.i 
aprovizionat cu medicamente 
le Și materialele de pa , -a 
meni necesare. farmacia ra’ 
ională a înființat și ea miei 
depozite farmaceutice.

Personalul medical din sov 
bozul „Gigant’’ se străd 
ești astfel să ingrjjeascâ 1;. 
timp și cât mai bine de sa- 
nătalca truditorilor câiiipiiloî

De vânzare
una sufragerie 
de lemn de nuc 

Adrcia Deva, Str. Cuza Vodă 18.

a ii ii|.nl au liber 
H ii<» i .<• i h ctrici* 

net esur, 
si L* a 
tr u. •; o 
de i ii 
pi muri, 

ca <
So 

aj Jtoi
: 1 d:n’/ i, 

ufnd ca a

■< h țc,
1 i ne i 

Sîaiuri.
r.'i im

o ti lui ti, a
; ;p’.i ui'a, a 
avi,, Io-nii'a 
itJk.iia Lt a 
a pur ut In
o a k virata

/I Ull IUI JURI -.lzlVIII tiu rup.lHH 
tMiO’iuchv u u-Irite care si )> 

tu n ujt mai 
timțuJlui J- i. 
cu nimi. |>"ji 
îoenniotix i !iui.

— Ce ni’Him.u va fi, uân I vo*a 
izbuti sa tui j u.i planul în ap!icarc| 
spune Siinicu» 
rănirii vor i.u 
plini In <Uj aud 
cincinal; .51
>tu intuțusat în 
iU cui i’Dm 
programul 1 I 
myi mult se 
Mtti dc trai, 
vnm ajiingu’

.11

iar dacii toți nu
la fel, vom mdc 

areinile nou ui pl >r 
doar ii.care din noi e 

realizare i lui, raci 
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nu.ui tinj a', cu atât 
va, ri.li.a ai. v ui no 
cu Mâl mai repedi 

la* l-el.ug.
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Bugetul Republicii Popuiare Bulgare
pe anul 1948

P.ol.mi n.ui I ii';;.n i .idi.piai n 
mod d- i.niiiv proi* iu I d. bag I 
al l-.iil-.. i pe anul Iul', i ne si 
ridi i ia -lima de lei 71). ull milion 
ne leva. In cifra lotund.i acest Im 
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Electrificarea Jugoslaviei
In noua | u;;o ,.i. ic s-.- v i 

construi în l ursul primului 
plan < mcinal, d< i t on i ,. 
multe centnile electrice dc 
< ut in perioada cure pun/ă’ 
loare din vechea jugoslavic 

a decimat in luna Fel i 
Nicola Petroviei ministrul c 
lcc tii( nații, în cadrul unui 
inert ng ce. a avut loc Li Bei

Știri și fapte din Tara Sovietelor
Iii cursul anilor ldl6 și 10-17 eco 

nomia sovietică a înregistrat în la a 
ic sectoarele .-ucce-e importante.

Jn -iccști doi ani oamenii s vie 
tici au construit ți pus in funcțiune 
circa 1. 900 întreprinderi industriale 
Printre acestea se ailă. llnqroghi-ul 
cea mai mare cenți ala hidroelectrică 

din Europa, uzina metalurgică și c.a 
de mașini agricole din 
uzinele metalurgice din 
și Xrimatorsk, uzinele 
agricole din’t ionici si 
altele.

Cu îîeuaiu an guvernul sovietic 
Încă suiri tot mai rnari pentru îm
bunătățirea coiidițLior de trai al oa 
muiilor muncii,. In anul 1046, au 
lost renovate și deselu.e mai mult 
de 550 imaturii nnui 4 300 case de 
odihnă.

cu 11 miliarde ruble fața de anul 
trecut.

Zaporojie,
Maiiupol, 

de mașini 
Ros ov și

La ljonib.i> au tost fi făcute .4 ii 
vreaza acum tarbuiiu LB mine rnari 
și -!5<) mim miji, ccuu.e a d.l posi 
biliiate •.a anul tr ,ul să re extragă 
in li luni, de duuâ ori mai mult căr
bune decât în 1Q11.

Iu doi am întreprinderii.,, insti 
ttijiile și sovietele (ocale au construit 
pentru muncitorii case noul cu o 
suprafață locuibilă de peste 15 mi
lioane metri pătrați. Pe lângă a 
ceasta, numai in 1947 mul i cetățe
ni sovietici și au construit, din eco
nomiile lor, în orașe și colonii muu 
pitorești, ca;e indiei 'ude- cu o supra
față locuibila totală d. I milioane- 
metri pătrați.

Numărul muncitorilor și fiui.ți<i 
narilor din economia sovietică a 
crescut iu cursul acestor doi ani, 
ai planului cincinal cu 4. -01.901 pa 
meni.

Școlile meserii, feroviar și 
școlile de ucenici au fost absjlvate 
iu 1916 și 10-17, de 1.172.000- tineri 
muniitori. Afară de a.cada, 2 mi 
lioanr 700.600 salari. (i au p imit o 
înaltă calificare urmând 
cursuri sau învățând pr

in școlile
jutorul organizaț ilor sindical 
ridicat calificarea 6.600.0000 
ton.

In ultimii duin .n.i bugetul du 
Stai u l RSS a ch ui i cu, a cum nr 
meaza: in 
1eprezenta 
ne Sil mu 
|Q45, Anul 
stima de 334 m 1 arde -
I3S mii rubld, adică cu 50 mi iardu 

665 milioane 66'21 mii ruble mai 
niiilt decât în IP6, Iar în anul 1148 
bugetul. Statui ui - ■ • i

I L. bugetul de S‘at 
i.B fitil- -.rele 536 tniiloa 
ruble .-nai mult decât in 

trei ut ui s’a ridi at la o 
■J)2 mi ioane

a c.-eseul

Ripublica 1 t-iRiativu Kusâ o 
<-upă un loc <Jl- frunte în realizarea 
planului cincinal dc iccon-tiucție ți 
desv-oltare a economiei națipnalc: 
producția totali a industriei se ci 
fi-caza la 1.571 miliarde ruble, ci 

:i care întrece cu 56 la sula, ni
velul anului 19411,

Uzina de construcți k ma>iiu 
„Comunist’’ (Krivoi Rog) a dat 
anul fiecut 5.404.90'1 mb.e .iștig.

O parte din suma realizată s’a 
cheltuit pentru prem crea mun.itori- 
loi dc frunte și pentru amenajarea 
parcului uzinei, a unui baZii "do 
înot, si construcția unui t.-atru d- 
v ar’a.

Guvernul sovietic va plăti ui 
anul acesta suma de 211 milioane 
12.10 mii ruble |.<ntiu implinioa ani
lor de serviciu, muncitori or subt 
răni <i inginerilor di i mine e de că 
bune din bazinul Ihmețu'ui

r.ul < ii prilejul apropiat- 
lor a 1-.-^. ri p -nti.. < i>.<i ;<

>r-i .ir;, mizațiilm 
t’opjiar.

\ uri >ind 
h;.-.r- i și

(.iv a i, iu
[>i.tn i ir.< in.îl, mini irul Ni 
kola Fetrovi'i a sublimat iap 
tui că Jugoslavia dj-ipam- de 
cunsidi rabilc surse de euer 
gn- și mai ales cărbune alb

In vechea Juguslavie acea_s 
ta i’....re bogăție națională n' < 
fost folos.ia Capitalul și im 
p< r:a!iștii străini n'av eau m 
tc-ri 'ti! ca Jugoslavia să fie 
e)ectrifi< ată deoarece- voiau 
ca acea-fU țarii să rămâe 
o stare industrială îiiap i i 
tă, tund o anexă agrara , 
țărilor capitaliste industriale

intlir-li* 1 
k’ trificarca i u «a 
< adrul prunu.

« iiujnal, mini Iru]

Ce-prr
<■

10 miliarde ruble 
alocate pentru con* 
strucții muncitorești li n o oîn U. R. S. S.

I'ent u realizarea prog ■* 
inului de locuințe la oraș- 
și așLzănuntelc muncitorești, 
au fost alocate anul acesta 
[ieste 10 miliarde ruble d -s 
tinate operii de reconstrui 
ție.

CAPITALA UCRAINEI
în întâmpinarea ostașilor demobilizați

30 zilo APRILIE 1948

diferite 
echipe, 

s.ahanoviste și cu a
■ 1 au 
lucră

In școlile sovietice primare 
secuntlare mimând c'cviio- s’a 
rit la primii doi ani ai actualului 
plan cincinal cu 3/2O0.C00, iar i urnă 
rul studenților a crescut cu 165 mii.

Și
nia

La Kiev — capitala Ucrai 
nei, sosesc zilnic ostași de 
mobilizați din Annata Sovie 
tică. Populația orașului în
tâmpina cu căldură pe i 
tc j j apărători ai Patriei, care 
se întorc acum la munca lor 
din timp de pace. In gările 
centrale li s’au pus ja dis
poziție cele mai bune săli, 
cantine, bufete, s’au ame 
najat chiar și mici biblio 
reci.

Mașini speciale ii duc pe 
cei demobilizați la casele lor

In gara Parnița a sosit 
un tren cu demobilizați o 
rigînari din raioanele Bro 
vârî, Kiev-Sviatoșino și din 
alte raioane 
ale regiunii 
mulți dintre 
nici.

In acelaș 
pleacă garnituri întregi cu 
ostași demobilizați din uni
tățile garnizoanei locale. I’o 
pulația Kievului i a petrecut 
cu multă căldură, urându-'.e 
spor la muncă.

administrative 
Kiev. Cei mai 
ei sunt collmz-

timp, din Kiev

Soixala r.5.55
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Dumineci *
1895. — Al lll-lca Coagraa al P. S. D 
la Buccreștt

D.n Manifestul Partidului Muncita 
resc și Uniunii Sindicale, pentru de 
demonstrat'a de I Mai Wf>.

„Dușmanul nostru nu e nici ia 
Ungaria nici in Bulgaria, nici ii 
Rusia. El este aici la noi in țari, 
întrupat în cl. stăpânilorilor șt co« 
ducătorilor noștri, precum dușma
nul proletariatului bulgar este (n 
țara lor, întruchipat in clasele lor 
stăpânitoare’’.

lriim.il
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(Urinare din pag. f-a))

gvfa ■ in.iiiguratâ in Novnibriv 1917, 
nnul biigei al Stătu.ui iste ine.iil -n 
adapteze t.nanțeie publiie la refor
me de structura din sectorul ecoim 
mic, sOiial și cultural al tarii. 
Sprijinit pe a i te p in i ii noul Ini 

gel inie insumeaza 108.6, ’ milioane 
lei a .osf intocuiit pmlru a acop ri 
următoarele sarcini: ,

Credite ii portante pentru 
sectorul econo nic

ln r unul i onoiniei națio 'a e to
talul iriu.tiior alo ate depariamen.c 
lor reprezintă 17,8 la‘ șutii, față’de 
4,6 la suta, cât reprezenta in 1938 
1939.

Acest spor e te desemnat să ser
vească la :

■ desvoltarea sejurului Jc al I 
in economia naționala

]irc luarea sau a-.igurar iun 
trolului a-upra mijloacelor de pro 
ducț c ; .....

valorificarea de uoui terenuri 
agricole prin secare și asanare;

continuarea operei de teclini 
vizare a agriculturii;

— ridicarea can.i ativa și calila 
tiva a zootehnici

— valorifi.area |iatriinoniului, fo 
restier și agricol al Stătu ui,

— organizarea ți des.oltaria p o
ducției, circulației și repartiției bu
nurilor cu Scopul de a ri jica nivelul 
economie și cultural al pojprului 
nostru. . .

Credite pentru desăvârșirea 
retor trei administrative și tran
sformarea aparatului de Stat

In sectorul administrației și or 
dinei publice, s’au alocat credite ne 
cesare pentru:

— desăvârșirea reformei adminl
strative; .....

— transformarea aparatului de 
Stat, birocratic și centralist, intr’un 
aparat de Stat de tip nou,reprezentat 
priu organe alese de popor;

— asigurarea unui trai demn tu 
turor salariaților publici prin mă
rirea puterii de cumpărare a sa
lariilor, datorită politicei de reduce 
Te a prețurilor-.

— garantarea ordiuei in interior.

Ridicarea nivelului social și 
cultural v

In sectorul social și cultural, s’au 
alocat credite pentru ridicarea ni
velului soc al și cui ural al poporu |.i 
ținut până acum in intuneric și pii 
vațiuni de guvernanții regimurilor 
trecute.

Pentru armată
ln sectorul apărării naționale s’au 

alocat credite pentru ca noua arma ă 
democrată sa f.e mai bine echipa
tă, întreținută, și instruita, pentru 
a fi oricând în stare să apere liber
tatea și independența Republicii Po 
polare Române.

importante investiții lucrative 
de interes național

In afară de aceasta s’au acordai 
pentru prima dată importante credi
te pentru investiții iu.rativc de inte 
res național, curmând astfel poli
tica regimurilor trecute, care pri 
suprimarea aproape totală a acestor 
credite, au adus îutr'o stare de u- 
r.ură înaintata cea mai mare parte 
din patrimoniul indust.irl existent.

Efortul bugeta. îndreptat câi.e in
vestiții se reliefează și mai bine 
comparându-l cu ii ra respecți ă ein 
bugetul 1938-39, in timp ce in 1933- 
1939 investițiile au reprezentat 2 
la suta, în 1948-49 s'a efectat pen
tru investiții 10 la sută, din tota
lul bugetului de chelțue^i,

S’au afectat deasemenea credite 
necesare pentru acoperirea obliga 
țiumlor noastre internațior.a e izvo 
rîte din Tratatul de Pace. Aceste 
credite sunt inferioare cu .0 la suta, 
celor din exerc-țiul precedent datori
tă:

— introducerii unui sever control 
asupra prețurilor la livrări;

— organizării producți i și tran 
sporturilor și

reducerii prețurilor,
Acopernea lutiuor aiistor sarcini, 

caic sc ridica l.i suma de 108.682 
milioam lei, este a igurată numai 
prin ii-siiisi-Ii- ui-J.-.i ive si mtivit.i 
tea iconomi.a a Statului

Echilibrarea bugetului a de
venit posibilă numai fn urma 

măsurilor aplicate începând 
dela 7 Noemvrie

Echilibrarea bugetului a devenit 
posibilă numai in urma măsurilor 
aplicate rcu liotărîie începând ilela 
7 Nocmbiie 1917.

Deși cifra globalii a actualului 
buget este superioară celei din pe 
rioada I > August 1917 — 31 Mar
ne 1918, întregită la 1'2 luni cu 
21.051) m l oane lei, venitul național 
va ti supu, unei pre iuni fiscale mai 
mici deiâ: in perioaia sumienționa- 
ta datorita sporului de produ.ție 
din 1948. ...

Pe de al.a parte majorarea buge 
tulul va da uu nou impu.s p.iltiaeț 
livifatea vieiți economice.

Evaluările 1 uge.aie pe 19484) re
prezintă deosebiri menite să evi 
dențieze politica noastră financiară 
in viitor.

Impozitele po venit vor fi a 
șezate după criterii obiective

Astfel, în sectorul impozitelor di
recte evaluările bugetare insumea- 
za 23.810 milioane lei (23 la sută 
din totalul bugetului) față de 23 
mii 7-18 milioane lei 27 la sută) 
realizate în 1917 intregite la 12 luni.

Impozitul global a fost desfiin 
țat întrucât așezarea și priceperea 
lui necesita cheltuelii ce nu erau în 
raport cu randamentul obținut iai 
toate impozitele eleniontarp 
fiind progresive, plusul de venituri 
era impus pe această cale.

Impozitele pe venit vor ti așeza 
te după critei.c obiective, având la 
bază de liraț l_- contribuaid ior, ne 
sinceritatea declarații.or nn.1 consi 
derata crima de sabotaj. Prin a- 
cest sistem de impunere așezarea 
impozitelor se tace într'un termen 
cât se poate de scurt și in modul 
cel mai obiectiv posibil, așa cum 
nu s’a mai făcut niciodată în țara 
noastră.

Pentru micii contribuabil s’au a 
dus unele importante înlesniri în 
sensul ca au fost scutiți de a mai 
ține registre comerciale,

codificările de structură la 
impozitele indirecta vor aduce 
o micșorare a prețurilor sl o 
ridicare a puterii de cumpă 

rare a salariilor
In sectorul impozitelor indirecte 

evaluările însumează 63.300 milioa
ne lei (sau 59 la sută) față de 
46.991 milioane lei (sau 53 la su 
tă) în exercițiul precedent.

Sporirea cifrei impozitelor indi 
rccte este justiifeală prin ridicarea 
producției interne și intensificarea 
schimburilor cu străinătatea precum 
și prin reducerea masivă a evaziu 
nii fiscak.

Cinematograful,,PROGRESUL* 
prezintă: 

Luni, Marți, Miercuri 
fermecătorul film

Cel mai frumos balet din lume

Melodii nemuritoare de Ceaikovski

lotuși pentru impozitele indireJe 
mmile legi fiscali preiăd impor
tante modificări de structura, in 
lesniri și degrevări și anume

— desființarea impozitului excep
țional de 12 la suki, și unilicarea 
lui cu impozitul de timbru, în 
sensul di nemai socotiudu se im[>o- 
zit, la impozit, cota de impo 
zit unificată este mai redusa cu 
circa 13 la suta, acea-tă simplificare 
va ușura muma atât în cidr.l apa 
râtului liscal cât și in cadrul între
prinderilor;

— s’a redus impozitul de timbru
pentru acordare de .ic.lit cu 50 la 
sută; . ..

s’a scutit de impozit de timbru 
contractele verbale i i < cutări de 
lucrări și transporturi până în va 
Ioan a de 2.0001ei;

— s’a scutit de impozit de tini 
bru contractele de loc ț uni de servi
ciu pentru salariați, până li o va 
loare de 8.000 lunar;

’— s’a scutit sarea de oii e impo 
zit.

— s’au scutit tran porturi! ■ de 
cota parte a impozitului excejțion.l 
de (2 la sută unilicat;

— s’a scutit pâuia in vânzare de 
impozitul de timbru

— cotele de impozit pe lux ,i 
cifra de afaceri, aplicabi e până la 
I Aprilie 1918, s’au rtdu cu circa 
8 la sută, și se aplică a upra prețu 
lui loco-fabrică nemai cal.ulându- 
se impozit la impozit;

— meseriașii care iși desfac pro 
dusele direct consumatorilor și nu 
întrebuințează munca sal riata și nu 
dau de lucru in afaia atelierului a|> 
fost scutiți de impozitul pe lux și 
cifra de aafecri;

— meseria,ii c. re conduc singur, 
atelierele, folosind cel mult 2 lu 
crători califi ați și necalificați și 
maximum 3 ucenici și care fac nu 
inai reparații au fost deasemeni seu 
tiți de cifra de afaceri;

— s’a acordat scutire de iinpozî 
tul pec ifra de afaceri pictorilor și 
sculptorilor;

— s’au creat condiții speriate o 
ticiilor industriale cu depozite pro 
prii iu sensul că vor achita impo 
zitul pe cifra de afaceri pe măsura 
comercializării produselor din ace 
ste depozite iar nu la eșirea lor dela i 
locul de producție;

— s’au micșorat majorările pen 
tiu neplata în termen a impozite
lor în sensul că acestea nu se calcu
lează lunar, suma lor mergând până 
la 30 la su a nia dmum, față de ere 
șterea nelimitată in sistemul ante 
rior,

Toate degrevările și simplifică-, 
rile menționate, cum și al ele de 
mai mică importanță, vor aduce o 
micșorare a prețurilor și implicit 
o ridicare a puterii de cu mpărare a 
salariilor rămase neschimbate.

Restul sarcinilor bugetare va f> 
acoperit cu veniturile p ovenite din 
activitatea economică al Stalului, 

întocmit pe baza realităților vie 
ții noastre economice, buge'ul e 
xercițiutui 194849 înfățișează țelu 
rile urmărite de guvernul Rebubli- 
eii Populare Române.

1

In urma gravelor încălcări a legilor și a în
străinării creditelor obținute pentru producție 

LA UZINELE MALAXA 
a fost numit un administrator unic
Cu prilejul verific nii mo 

dului în care societățile: ”N 
Malaxa” S-A.R. și ,.N. Ma
laxa l'zini- de Tuburi și Cic
lării” S- A. R., au între
buințat creditele obținute ib- 
la Banca Națională, p ut u 
producție, organele din b r 
viciul Controlului Credite

0 importantă circulară
3 Ministerului Educației Naționale

Ministerul I- diu ației Na
ționale a trimis liceelor se
rale o circulară prin ■ are. re 
comanda următoarele dispo 
zițiuni;

Numărul de < levi nece
sari pentru funcțion irea (j, 
cărei clase la școlile senile 
muncitorești, este de mini
mum io.

Școlile serale care au în
ceput cursurile înainte de săi 
bătorile Crăciunului, vor in 
cheia primul semestru la i 
Aprilie 1948. Cele care au 
începui cursurile după sârbă 
torile Crăciunului, vor înche
ia primul semestru la 1 
Mai 1948 și vor termina 

In timp ce recruții vin veseli 
„veteranii" ple că acasă cu regret
(Urmare din pag. I a)

tra instrucția se face cu mai multa 
seriozitate, suntem mai bine instrui- 
ți ca cei din trecut, iar discipfna e- 
sțe mai marc prin faptul că acuui 
soldatul e conștient de misiunea sa.

Armată și școală in același timp
Și să știți — intervine în discuție 

tânărul Săbău Gheorghe, din Șilva 
șui Inferior — ca aici la regiment 
am învățat multe. Eu sunt plugar 
ji acum după un timp atât de scurt 
am învățat să prind la morse „80 
ne minut”. Acum ani încă o meserie 
și dacă vreau, in urma unui examen; 
pot ocupa oriunde un post de tcK 
grafist sau electrician.

Discuția devine generală.
Aici s’a făcut și o școală de anal

fabet! — spune Petricăloiu Gh. din 
comuna Sântâmăria. — Au fost pe 
aici mu|ți tineri <are nu știau carte, 
voi ii știți — se adresează el cctoi 
lalți ■ era Tomescu Romulus d n 
Sâmpctrn și Costea Miron din Gău
noasa și alții cari nu știau scrie și 
după puțin ti-np ei 01 mâna lor au 
scris acasă scrisori de s’a minunat 
tot satul. _ |

Și ni se țin conferințe — spunei 
caporalulu Mareș Toma din Aurel 
Vlaicu. In fiecare zi dela 7 și 8 
avem oră de educație pe companii li 
care învățăm istoric, geografic^ 
probleme politice.

Am mai rămas o ți ia cazarmă
Toți voiau acum să spună ce tran 

sformări s’au mai petrecut: în fie
care săptămâna vedem și jucăm noi 
teatru — și Miercurea și Sâmbătă 
după masă avem liber, iar Joia 
sport. Căpătăm rufe curate și săpun 
de față și bărbierit și ni se face să
ptămână! vizită medicală. Și apoi 
toți într’un glas; 11c simțim ca într’o 
familie, ca acasă, ba poate și mai 
bine. |

Dar, când plecați acasă? — i-anl

lor B. N. R. au descoperit 
grave încălcări ale legii.

Fața de aceasta situație, 
Ministerul Industriei și (Co
merțului a dispus înlocui
rea conducerii Societății.,Ma 
laxa” și numirea unui admi. 
nistrator unic.

rursurije li 1 Aug. 1948.
I.li-vii școlilor serali- pot 

da doua c!a >e într’un an res 
pectând ord.nele Ministeru
lui. Acei < le'i care se n.-j- 
zintă la examen pentru două 
clase într’un an școlar, pot 
fi dispensați de medie d tcă 
prezintă o adeverință din ir 
tea sindicatmui respectiv că 
sunt în cămpul muncii, ,-e 
pot scuti de examenul su nar 
loți aceia care dovedesc prin 
acte oficiale din partea sir- 
ciicatujui respectiv că sunt 
in câmpul muncii. Exame
nele vor fi date numai la 'i- 
ceele de Stat de azi.

întrebat eu. — Cu o vesel.c umbrită 
dc o liotă de regret mi-a ritepuns 
Matei Nicolae dai Martinești. — Pil 
astăzi... am fi putut pleca eri, c< 
de eri ne-am eliberat, dar am rămM 
ca să ne luăm rămas bun ,,Jela ca
zarmă”, dela cei care rămân aici.

Era desigur și asia ceva ncoi ca 
un soldat să rămână în cazarmă 
câteva zile încă după elieerare, nu
mai ca să-și ia râmas bun de^ 
ofițeri, fără a fi obligat de nimeni 
s’o facă. , |

N. H. Doreanu.

PUBLICAȚI UNE

I'ederala „Hunedoara" — 
Deva, are vacant un număr 
de 6 posturi de revizori con 
tabili.

Doritorii de a ocupa unul 
din aceste posturi, vor face 
cereri federalei — până Ia 
15 Apr. t948 — în care vor 
arăta:

— pregătirea (Școala de 
contabili cooperatori sau ba
calaureatul comercial).

— dacă a satisfăcut ser
viciul militar.

Remunerația vai fi cea țxe 
văzută în contractul colectiv.

Actele necesare vor fi Com 
plectate după numirea în -er 
viciu.

Fed. Hunedoara l'i 1

ZOR! NO! 
primește mică și mare 
p u b licitate



ZORI N<?I4

Pr esa din toată lumea
condamnă includerea Spaniei franchiste 

în cadrul „PLANULUI MARSHALL”
LONORA. - Votul Camelii R< 

prezemaiiților in favoaieii includerii' 
Spaniei franchi.te in „planul Mar 
sliall” a fost întâmpinat cu indig 
nare de opinia publica Mon liala

In țările supuse „planului Marș 
hali” presa s'a văzut nevoita de a 
înregistra valul de prote te pornii 
din rnassele populate.

La Londra „Times”, care in mod 
obișnuit nu este un susținător aț 
aspirațiilor reale ale poporului bri
tanic, iș’l exrima ,,regietul” pentru 
atitudinea parlamentarilor americani 
„Nimic n’ar fi putut strica mat 
mult politicii aituale a Satelor t 
uite decât acest vot in favoarea 
Includerii Spaniei’’, scrie ziarul, și 
adaogă, că, chiar da<â Spania nu 
va primi până la urmă ajutorul, 
„răul a fast comis” și ,;efectele a-

Un ziar care a adus 
mari servicii priete
niei sovieto române

(Urmare din pag, l-a)
Deasemeni urmărind arii 

colele „Graiului Nou” mas- 
sele cititoare din România au 
putut cunoaște mai înd^m 
proape fermitatea și coni
vența politicii de pace ...i de 
prietenie între pqpoare pe ca
re o urmărește Uniunea So 
vietică în arena intemaționa 
lă, țup. a ei neobosita pen
tru demascarea ațâțătorilor 
la un nou război, pentru de
mocrație și progres.

El a contriDuit la strân
gerea legaturilor de prietenie 
șl de colaborare între popo
rul român și popoarele U 
1<SS. Prin încetarea apari 
ției „Graiului Nou” toate a- 
ceste sarcini împotante revin, 
în și mai mare măsură, pre 
sei democratice din România 
care va trebui să continue o- 
pera de popularizare a în
făptuirilor marii "Țări a So
cialismului ja acelaș înalt 
nivel cu care ne a obișnuit 
în anii din urmai „Graiul 
Nou".

Americanii încearcă să salveze 
pe marii industriași naziști 
vinovați de crime de război

BERLIN După cum a 
nuntă Neues Deutschland, 
apărătorul american Joseph 
Robinson a cerut în proce
sul Krupp dela Nuerenberg 
suspendarea acțiunii judicia 
re și achitarea tuturor acu 
zaților susținând că intențiile 
criminale ale acuzaților au 
au putut fi dovedite.

Ziarul Neues Deutschland 
sene: „Intervențiaamericană 
în procesul dela Nuerenberg 
nu este surprinzătoare. Sim
patiile, pe care le nutresc 
anumite cercuri de dincc’o

supra Europei Occidentale \o: fi 
Miinbn”. |

Ihiily VX'orkiT, oigauul Par idutui 
Comunist, denunță cu vigoare 
ba in colaborarea tot mtti strânsa 
cu fascismul'’ și ^di-prițul State 
lor. Unite pentru obligațiile ce h mi 
fața de Națiunile Unite’’,

Complot fascist
pus la cale cu prilejul alegerilor 

din Italia
Ziarul Republica scrie i t 

la 18 Aprilie, z.iua alegerilor 
italien(>, va fi gala planul de 
insurecție fascistă.

Telegrama, d ilată dm Lu- 
rin, dă amănunte asupra 
complotului care pregăteș
te războiul civil în lialii, în 
uaz de victorie electorală a 
Frontului Democrat popular.

Partidele de dreapta, ca
re participă la viitoarele a- 
legeri, sunt implicate în a 
cest complot, al cărui plan 
.a fost stabilit la 19 Febrila 
rie la Roma de 21 persoane, 
printre care figurează imput 
tante personalități p ilitice și 
funcționari ai serviciului de 
contra spionaj.

ROMA, 3 — (Rad o). Co 
montând declarația minis
trului de interne scelba, ca
re a anunțat că documente

Conferința economică na
țională a Frontului Demo 
crat Popular al Italiei a a dop 
tat rezoluția in care se sub 
liniază că răspunderea pen 
tru grava criză financiară și 
economică ce amenința eco
nomia națională a Italiei, ca
de în întregime asupra guver 
nului Rezoluția subliniază 

de ocean față de industriașii 
germani acuzați, se man-ieșta 
din ce în ce mai puternic 
Acest fapt este explicabil, 
dat fiind că daca judecat i 
ar fi condusă in mod impar 
ția], ar eși la lumină lega
turile dintre concgniurile ger 
mane și trusturile america
ne”.

Umplem butelii de
< InformâtlunlAragaz șart?

La Paris, ziaiile vad 111 iotul 
Camera Ripre/inlanjilor o indi1 a- 
fie a stai ii *al<- <c spirit,Combat ir<» 
nizea/a „conce| ți 1 ciudata asiipi 1 
datoriilor laț:i de |io|'oi lll spuiiol” 
promovată de Statele l 'n.le, care dau 
arinc fa- isiiirlui iniariiid p, duș
manii de moaite ai demo rației.

Ic referitoare |a conspira1 ia 
fascista, publicate ia ți Mir 
tic, aiul falșe, ziarul UNI
TA întreabă pe ce bază s’a 
dat o asemenea desminți- 
re când în-ași autritățih- po
lițienești au recunoscut ca nu 
s’a făcut nni o an< li *tâ în 
această < h< saune. Această 
desmințire confirma ca g't 
vernul este compl.ee la a 
cest complot dacă nu însăși 
organizatului lui.

♦

Primarul orașului Toimo 
a înaintat procurorului gene 
ral al Italiei o plângere în
tovărășită de documente ca
re arară că în complotul (as 
cist care avea scopul dg a îm 
piedica alegerile din 18 \
prilie, erau amestecate și 
numeroase personalități ca 
gleze și americane din Ita 
ha.

ca numai o schimbare mo 
tundă a orientării politice îH 
sensul democratizării, poate 
schimba situația actuala din 
Italia.

Un comunii oficial han 
cez anunță că regiunea Saar 
este integrată in întregime 
cu. începere de'a 1 Aprilie 
în economia națională fran 
ceză, toate acordurile c o- 
nomice și vamale semnate 
de Franța, cu alte .ari, fiind 
valabile și pentru Saar.

*
„Cetățenii englezi nu Mii't 

atât de proști cum îi cred 
guvernanții lor” — scrie ,.ia 
rul Dailv Workcr. In conti- 
narc ziarul arata că marea 
majoritate a poporului își dă 
seama că guvernul laburist 
a vândut Anglia Statelor U 
nite în schimbul „planiiii.i 
M irshall”.

♦

Comitetul francez jșe.n- 
tru ajutorarea Greciei De
mocrate a prote ■'tat energic 
împotriva holărîrii minist - 
rului d< interne fules Mucii, 
de a expulza din 1 ranța pe 
ziaristul grec Maximos

Intima unor importante 
acorduri de colaborare econo
mică între Bulgaria și Uniunea 

Sovietică
S’il'JA. , Radio; |<ii 

s'a înapoiat dela Moscova 
delegația guv < rnamentala bul 
gaia i are a dus negocieri 
fi a îm hciat im tratat < o 
mercial și alt<- acorduri în
tre Bulgaria și 1 niuncA So 
vietu a

M;ni-trnl Comerțului Bul 
gar, ■ are cst<- șeful delega 
lu.’i, 1 declarat 1 a s'a îni'lii

Noui victorii 
ale armatei democrate grecești

ATENA. Po-tul de ta 
clio „Grecia Liberă' anunță 
ca în cursul ultimelor șo zi 
le, unitățile armatei democia 
tice au efectuat o scrie de 
acțiuni ofensive în Macedo 
nia cgeeană, in Tracia, li 
pir și Tessalia, provocând 
inamicului mari pierderi și 
capturând o bogata pradă de 
război.

In această perioada de

Buletin intern --
Printr'o deci/ie a Minis

terului Industriei și Comer
țului, a lo.st desființat Ofi 
ciul Lemnului O.L.E.M.N,

Oficiul Industrial aț Leii1 
nului se substitue de drept 
Î11 executarea programului de 
producție și distribuire în 
curs de efectuare la oficiul 
desființat.

Lucrările în vederea nun
ii -e< ens.nnânt fiscal aț

,.T. li ri'or, c .re urma îi 
ceapă in intreaț a r tr.t 1 1 
cursul lunci Apr., au fost a 
mânate în urma intervenției 
Ministerului de Justiție, care 
lucrează 'a redactarea noii 
legi a chiliilor.

*
In zilele de 1 și 2 Apt 

au plecat spre șantierele Gin 
Gheorghiu-1 )ej 'linia Bum 
bcști-Livezeni), Vasile Lu- 
i a linia Salva Vișău) și Lun 
ca Prutului, 11 brigăzi de 
tineri voluntari din diferite 
orașe ale țârii cu un efec
tiv de 1.210 oameni.

Spre Bumbești - Livtzeni ■' 
a plecat în cursul zilei de 
Vineri o Brigadă a tinerilor 
din l’loești. • ț

*
Pe lângă președinția c\>n 

siliului de Miniștri s'a in • 
stituit o comisiune pentru ale
gerea stemei R. I’. R. și de
cernarea premiilor respective

* I
Direcțiunea G-rală C.F.R.

iat un tratat <!♦ o'.i’u iriiru

(m <inomica și nav .re
cum ș: mi tr.itat j> i\ m r i;.
.ijutm iil ti linii p-, 1 .1 < ■ J

K-.S.S. îl va acmili Bul tru

SohimbmTIi im t. e

fi < tuat<- mtie ' d" .1 di

pe baza .ice'im .1 <j la1'S»’
trei <a cablare <,n<‘ a Ui

«liiri im h< late v reoda .<L d
Bulgar a.

timp au fo't elibera’ct n 1 1 
roase localități i Jr< cari <, 
rasele Platane^, Geros șt 
Katm av en'a
Detașamentele de soc al. 
armatei democratice 1 ; 
runcat in aer numeric.- „ 
duri de < a|e Urat 1 u • 
provocat mami< ului > 1 ■ 
pierderi pe liniile <1< .. 11 ,
mcații.

a aprobat ca inc< p., ui tel 1 
1 vpr. 1948, tram-ț* >» «ru 
de spanac și do suita -a 
he taxată cu o reducere d 
0oci> din taxele de nic-a 
geri» ‘

In ziua de 8 Apri i' .1 < 
Direcțiunea G-rala I' ț j 
va pune in circulație <» em 
siunc de timbre p.i?t.dv j. 
> hmate Constituției ț<. p bl 
< ii Populare Române

Ager pre_______________

O politică fiscală in 
folosul poporului

(Urmare atn pag. I a) 
folosita in scopuri străine dc inte 
resvle poporu/u., era tr’rrv<a i»a trs 
ga in poporul care ți cerea drepm , 
să muncească pe moț-ile boerrlor, 
să cotropească, să devasteze p«>fM«r» 
pașnice cu care azi suntem in aiian 
ță — alianță ce ne asigură pa<ca ș 
independența.

Și insf&rșit, un capitol însemnat 
din buget este alocat perfru .nves/i 
ții lucrative de interes natio-ai „cur
mând - așa cum a declarat iov. V< 
Luca — cu politica regimurilor tra 
cute care pr n suprimarea an-oapc 
totala a acestor cred te au acuș in 
tr'o stare dc uzura înaintată cea mai 
mare parte din patrimoniul indu 
strial existent”.

Toate acestea .nipreună cu deg 
revăr le și simp/ificărîie prevăzute 
— și despre care ne vom ocupa in- 
tr'un alt articol — vor cor ribu( la 
mărirea producției, la o c - u/atie 
mar intensă a mări rilor i ..-nplidt 
la o ridicare a puterii de cumpărare 
a salariilor care așa cum asigură tov 
Vas/le Luca vor rămâne nc’chi-nba 
te. B Somestdean 1

Im* pr rretia Judațulvl Hunedoara, Deva 1948.

compl.ee

