
SPOR LA MUNCA 
ALEȘILOR

Efectele bătăliei dela 28 
Martie, sunt încă proaspete 
Semnele măre|ei victorii ;1 
torțelor jtopulare, continuă 
să imprime sitelor și |orașe 
lor noastre carat ierul de lu
ptă și de sărbătoare cu care 
ne am obișnuit in ziua alege 
iilor.

Cu încredere crescândă în 
forțele proprii, oamenii muu 
cii din uzine și de pe ogoa
re, devenind tot mai e.onștieii 
ți că victoria din 28 Martie 
— victoria lor — le [zune în 
rața noui sarcini care să du
că la noui victorii în folosul 
poporului, au pornit ];i mim 
ca <h un avânt crescând.

Plugarul trage brazdă mai 
adâncă pentru ca bobul 
însămânțat să dea rod jm 
belșugat pentru popor. In 
lubrici și uzine, muncitorii 
și-au întețit întrecerile pen 
tiu a produce cât mai multe 
mărfuri.

Oamenii, muncii, stăpâni 
jx- destinele ]or, sunt con- 
știenți câ, cu cât muncesc 
mai mult și mai bine, cu 
atât vor mânca mai mult, 
și mai bine, cu atât vor fi 
mai bine îmbrăcați, vor pu 
tea să-și creeze un nivel Je 
viață mai ridicat.

In această atmosferă înălță 
toare își începe astăzi lucrări 
le Marea Adunare Națională.

Aleasă de popor în mod 
liber, alcătuita din elemen
tele care reprezintă în modul 
cel mai fidel massele largi 
de oameni ai muncii > dela 
orașe și sate, Marea Adunare 
Națională este organul sup 
rc-in al puterii de stat al Re 
publicii Populare Române și 
unicul organ legislativ.

Ea reprezintă o formă ,u 
pcrioară a exercitării voinței 
populare și nimeni și nimic 
nu poate împiedeca activita 
tea ei creatoare pusă în 
slujba poporului.

Marca Adunare Națională 
se deosebește fundamental 
de toate parlamentele sdin 
trecut ale țării noastre.

Deosebirea esențială con 
stă in faptul ca actele Mă
rci Adunări Naționale vor fi 
valabile fără a mai fi supuse 
aprobării vreunui alt „factor 
constituțional”.

In afară de faptul că e- 
rau compuse în marea lor 
majoritate din reprezentanții 
exploatatorilor activitatea tre 
cutelor parlamente se desfă
șura sub controlul direct al 
regilor, cari întruchipau in
teresele l.Jarghezo- moșierîmii 
reacționare. Dar chiar și du
pă 19 Nov. 1946, o serie de
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Deschiderea festivă
a Marei Adunări Naționale

BUCUREȘTI

La ședința festivă 
participa membrii
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POPORULUI

sa desfășoare o

mijlocul niasse

1‘gi Si reforme iu favoarea 
massclor largi populare în
tâmpinau rezistența înverșu
nată a lui Miliai de flohcn 
zolcrn. Este clar că fn astfel 
de condițiunj, poporul mi a 
vea putința de ași conduce 
destinele așa cum i o cereau 
interesele.

O altă trăsătură a Marei 
Adunări Naționale, este a- 
ceea că ca își va desfășură 
activitatea în sesiuni mult 
mai scurte, care vor avea un 
carac ter di munca rodiii' a 
și c oncentrata. Deputății vor 
putea astfel 
vie activitate pe teren, în pro 
ducție și în 
lor care i au ațes pentru a le 
cunoaște lipsurile și greutăți
le.

După validarea rezultaiu- 
lui și desemnarea organelor 
de conducere, Marea Aduna 
re Națională va trece ]a rea 
lizarea celei mai importante 
dintre sarcinii'-' ce-1 revin: 

aceea de a da țării o con
stituție care să exprime ca
racterul nou pe cai‘e-1 are 
Statul nostru, o constituție 
care să înscrie cuceririle 
și drepturile poporului, o 
constituție care să oglin
dească schimbările petrecu 
te în structura social-ei ono 
mică a țării.
Marea Adunare Națională 

va trece apoi la realizarea ce

I
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(Continuare In pag. IV a)

brigăzi de tineri voluntari
au sosit pe șantierul 
Bumbești-Livezeni

dela 1 Aprilie, sosesc 
de brigadieri pe șan-

aceste melea-
'.... I

li se face o 
călduroasă de

.acepând 
zilnic sute 
fierul național Bumbești-Livczcni, E 
de nedescris clanul cu care tinerii 
brigadieri sosesc pe 
guri.

In gara l’etroșeni 
primire deosebit de
U.F.D.R. cu concursul Sindicatelor 
I a sosirea în Petroșeni, ținerii bri
gadieri sunt primii cu mâncare cal
da apoi sunt repartizați b locul de 
muncă, unde îi așteaptă barăcile 
bine amenajate cu cantințf.

Până acum au sosit/1011 briga
dieri din Cluj, Ai^il, Alba Iu 
lia și Sibiu, ciintre/itire au fod re
partizați 491 la rivezeni, 330 la Pie
trele Albe ,i 01 la Păuniș.
Pentru ca tinerii să se poată bucura 

și de distracții, vor rula în mod 
gratuit filme cu 'caracter progre
sist. In acest scop unul dintre apa
ratele de film îngust al Consiliu
lui Sindical I ocal Valea Jiului va fi

sei române și străine precum 
și numeroase alte personali 
tați. —

Marea Adunare Națională 
urinează să aleagă președin 
tele de vârstă și comisia de 
validare a mandatelor depu- 
taților, după care vor urma 
lucrările Adunării.

i
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Proletari din toate țărileunili-vOi!

'I* * 1

5> (Ager
preș). Ședința de deschidere 
a Marei Adunări Naționale, 
are loc într’un cadru festiv, 
Marți 6 Aprilie la ora 4 d. 
m.
vor
corpului diplomatic, înalții dem
nitari, reprezentanți ai pre

Sâmbăta i Aprilie a. c., la Hu
nedoara ,7 avut loc <1 conferință a 
Comisiei de arbitraj din industria 
siderurgica pintiu vivuninana ritua
lici producției în acest sector in 
urma intreecr.i in * producție orga
nizată între uzinele I. M, S.-liu 
nedoara, U. I>. R., si T. N Q 
Î11 perioada 1 Ianuarie 31 Martie 
a. c., in vederea iimiânarii ,,Dra
pelului l’rodmțici" uzinelor câști
gătoare.

Formata din (ov. i ilt. Hratu și 

destinat brigadierilor.
Zilele acestea urmează să 

sosească numeroși brigadieri din 
te colțurile țarii pentiu a termina 
cât mai curând această lucrare car» 
pe lângă mipoitanla cea mare care o 
are in economia na ionala, va fi 
și o mândr e a țarii noastre, din 
punct de ve-Je.e tcehnic ți pitoresc.

Urăm tinerilor brigadieri: l’uii so
sit și spor la muncă.

I. HERMAN 
eore p.

Ziua sădirii pomilor precum și 
alegerile din 28 Martie crt. au sărbă 
F.N.T.D.R. eșind in ziua de Du- 

tară, cântând și fremătând de v 
Antrenați de acelaș avânt au p 

raș, copilașii dela școala primară.

Prin mudcă e sărbătorită 
victoria în.' egului popir

1 Cu drapele in frunte, cu cân
tece și voie bună brigăzile por
nesc spre șantierul sau locurile unde 
au fost repartizate să muncească. 

U. T. M.-iștii și o parte din sin
dicaliști — în număr de 150 — 
au plecat la Brănișca. Este acolo un 
loc care nu arată așa cum le 
place lor, parcul nu e destul de 
bine îngrijit.

La Deva, brigadierii au fost im- 
părțiți în patru grupe: o parte 
— cei mai voinici — au plecat 
să termine un șanț început tot de 
ei, pentru canalizarea torentelor re

REDACȚIA: Deva Str. Karl Marx Nr. 2 Tolefon 252 
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefecturii Telefon 426 
Tui Boți pIlUU In nunurnr ocnf. aprob. Olr. Oan. PTI Nr. 217.262.946

ABONAMENTEj

LUNAR iei 120 COLECTIVE Ut 0b intfvUuaU țArtil, rn»

Pe 3 LUNI lai 350 duri ți IrwâțAurf 100 lei

După o muncă intensă — și bine organizată
Realizând o depășire a programului 

de producție cu peste 22%
Uzinele I. M. S. Hunedoara au câștigat 

drapelul producției în întrecerile

»

KUj 151%

r

t

mai 
toa-

Tineretul și sindicaliștii din Deva, 
pornesc la noi acțiuni de muncă voluntară

(

». R. cai T. IW. <?.k

GI1. Popcscu. delegați ui Uniunii M’l d degați ai U.D. R.,
.Sindicatelor Mctalo ■Chiuli, e, uli. Imt zM. Adrian, D. I'agu, A. Con-
Hosica, L. SSbâu și ing. Ș. Tu- ți:.. R. Luni ba -i 1. Murgu, dek-
dorica, delegați ai I.M.S lluncdoa- j>ii ai T.N.C., Comi-ia a cous. ■
ra ing. 1. tJbradovici ing. M. UI Uru (oarei icali/aii iu lonc
Lu/iuiij 1. Marica, (jli. Macris ț fala de prne ..•jude stabilit».

I. M. S. Programit Realizat 0/Io
Fontâ 9 600 11.974 124 73
Oțel 10 800 13.131 121.58
Latrinate 9 000 10 996 122,18

Pianul depășit in medie au 22,79%

IJ. D. R.
FontM 15.100 15613 102,3
Oțel 42 000 47.700 1136
Laminate 30 700 38 033 126

Planul depâflt In medic cu 113%

T. N C.
Fonti 4 500 4 258 96
Oțel 12.300 12 209
Laminvte 9 700 10.552 K8.3

Planul depiplt In medie cn 1.8%
Realizând 0 depigiie .1 p ogra -olidaica puterii șl iiidci i-iirienpâ

niuhii de proJutție < li un procentaj țări noastie, pairi c draga oamenilor
mediu de 22.79 la sută uzinclq muncii, Republici Populară âoml-
I.M.S.-I lunedoara s’au plasat in frun iu. Este un succes care oglindc.to
te fiind declarate eâștigatoare a în- buna organizare a muncii, par ici-
trecerii — urmate de U.D.R. iu parca activă ți conștientă a fir. ni
13.3 și T.N'.C. cu ,8 la suta om din câmpul muncii la acțlu-

• nea de îndeplinire si depășire a
i

I

Victoria muncitoril.tr 
obținută după o muncă 
plină de mobilizare in 
lipsuri și greutăți mari, 
Încununare a eforturilor 
ceastă pefioada de timp pentru con-<

hunedorcui 
intensa ți 
lupta cu 

vine ca o 
lor cin a-

li

la 
in

a victoriei lor și a întregului popor 
torit-o tinerii din Deva, Încadrați 
niinecă 4 Aprilie la muncă volun- 
iață. .... |
ornit la muncă și sindicaliști din o- 

viu de pe dealurile înconjurătoare 
ale orașului,.— o al;ă parte lucra la 
arena sportiva, alții aveau de îm
pădurit o coastă râpoasă, iar o altă 
parte muncea in parcul „Filimon 
Sârbu”.

Necesitatea acestor lucrări, n’a 
■fost sesizată de cei din trecut: era 
,, de prea mică importanța’’, faptul 
ca Deva era inundată de toiente de 
vre-o câteva ori pe an, că arena 
sportivă purta pe ncdiept a est nu
me, deoarece era un câmp ui gropi 
ji băltoace, că o coastă de câteva 
sute de metri poate fi împădurită 
și in fine că parcul orașului poate fi 
și bine întreținut și să nu pară 
maidan. 

I

a

programelor de producție, stabili
te de Ministerul Industriei și Co
merțului, la mărirea producției i 

produt vita ii mumii.
Victoria hunedorenilor, daturi te 

(Continuare tn pag. Ill-a)
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Tinc-rii, sindicaliștii și cei antre
nați in munci de ci au înțe^ 
inși că totul tiebue refăcut și cir 
nimic uu este de prea mică impor
tantă când ești cuprins de dorința

(Continuare în pag. lila)

Sosirea unei delegații 
economice bulgare 

în Capitală
BUCI REȘTI 5, ( Ager

preș). Astăzi dimineață la o 
rele S, țo a sosit în Capitală 
venind cu avionul dela So 
fia o delegație economică’ 
bulgară condusă de d. Ni ola 
lotov, consilier superior în 
Ministerul de Comerț Bul
gar.

muncitoril.tr


zori noi 1

h €POPTUL >
populară

FOOT-BALL - Jiul-Dermata 2-0 (2.0)
(Plin telefon dela cmcspOn 

dentul nqslrti din [’clro.eni 
I. llcnnan).

țiul -- înti’o formă extra
ordinară, etnii n'a.inai avut o 
lîn acest sezon, atacă dc- 
la îînceptii adversarul domi 
nându-1 încontinuu.

Primul gon] este înscris in 
minutul 27 de joc. Dela o lo
vitură liberă executată de Ru 
giubei, balonul este respins 
de apărarea adversa iar 
Mircca Popescu venind din 
urmă înscrie cu capul.

Jocul devine foarte pasio
nant, Derniata caută să cg:i 
leze iar jiul încurajat de 
primul goal atacă insistent 
spre a-și mări avantajul.

In minutul 41, Parascliiva

scapă cu o minge și se în
dreaptă spre poarta oasep- 
țiloi trăgând după el toată 
înaintarea ]iu]iib iar după câ 
leva combinații, înaintarea 
reușește să dribleze apărarea 
clujenilor si Crjcovan înscrie 
fulgerător.

Jiul continuă eu specificul 
joc de campionat, un joc 
re dar tovărășesc.

După reluarea, balonul 
ste purtat dintr’o parte
a]ta a terenului, fiind ratate 
ocazii de ambele echipe.

Este dem de remarcat că 
toată echipa Jiului a jucat 
foarte bine, dar în special 
Nemeș, care a avut o zi foar 
te bună. Half ia a fost impe 
netrabilă, având pe Costică

Marinescu cel mai bun din 
22. S’au mai remarcat: 
laghi, Bone, I’araschiva, Mir 
cea Popescu, și Rugiubei.

Si

ta-

C 
în

Cum arată un buletin
■ PRONOSPORT câștigător

1 Bu'g .rit—Polonii.
2. Frânt* -Italia
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

J ui—Deraiata
C.F R luj — Llbr rlatea 
C.S M M Unirea M A.I. 
CFRB-A.S Arm ița 
Diatribe ț ■—Ciocanul 
Oțelul—C. F R T. 
Rata— Universitatea
P. C, A.-Grivlta C. F 1

X
2
1
T
2
1
1
2
1
1R 

F.C. Călărași—Șoimii CFR X 
Arsenal—Dtsreblrea 2

Prin 
den tul 

mescu.

CLASAMENTUL
1 C. F. R. T. 24 18 3 3 70 28 39
2 1. T- A. 24 16 6 2 11;25 38
3 G, F. R. B. 24 17 2 5 77 29 36
4 Universitatea 24 13 4 7 51:39 30

5 Dlstr'.b. 24 11 7 6 58:36 29
6 Llbartatea 24 9 8 7 45:37 26
7 Jiul 24 8 7 11 38:52 23
8 R, A. T, A. 24 9 4 11 42:46 22
9 Ciocanul 24 9 3 12 33 42 21

10 Dermata 24 6 8 10 31i36 20
11 C. F. R, Cluj 24 5 10 9 33:44 20
12 F. C, Ploiști 24 8 3 13 39:73 19
13 C. S. M. M. 25 8 3 13 38:62 19
14 A. S. Armata 24 6 4 14 33.56 16
15 Oțelul 24 6 2 16 37 81 13
16 Unirea Tr. 24 4 4 16 37:77 12

Tinerii din Deva
la muncă vo'imtară

(Urmare din pag. I-a)

de a face ceia care sa fie spre 
binele tuturor. Au pornit fără e- 
zitare Ij munca.

l am văzut plecând cu or.sitele pe 
un> -r și apoi plini drâvnă muncind.

Toți vor să muncoască
Avântul lor de a munci s’a lovit 

msă ale lipsa uneltelor care nu a- 
jungeau pentru toți, și totuși voia 
fiecare sa lucreze. La șantierul de 
lângă Mureș, unde se termina șanțul 
de canalizare a torentelor, am au 
zit pe două tinere care voiau să re
zolve lipsa de unelte ...Acum ple
căm, tu îl ții de vorbă, și euîn. 
timpul acesta ii jau lopata. Iii 
felul acesta vom putea muncii și noi.

Alții cu mai mult spirit practic au 
organizat munca pe echipe: fie
care echipă va lucra cu schimbul 
câte 20 de minute și iu felul a 
cesta pot să muncească toți.

In parc, lucrau „bătrânii” insa 
munceau cu același elan: pe la ora 
12 straturile fiind deja săpate și 
unele chiar greblate, aleile erau 
măturate.

O echipă care avea o porțiune 
mai mare mai avea de săpat vre o 
câțiva metrii de strat.-,,Noi am venii 
aici să lucrăm până terminăm spu
nea unul dintre ei în aprobarea, 
tuturor — și nu plecăm până a- 
lunci acasă. Li s’au alăturat ime. 
diat încă vreo câteva „hârtețe” 
și cât ai bate din palme treaba a 
fost făcută.

Muncim pentru Rr publica 
noastră

Locurile unde munceai tinerii, 
vârstnici și copii — sub suprave
gherea inginerilor și specialiștii^ 
— au fost vizitate de Iov. prefect 
C-tin Grigoraș, de d. primar A- 
drian Popia. Pe tot locul au fost 
întâmpinați de aceleași cuvinte spuse 
cu hotărâre de cei ce munceau:... 
muncim fiindcă știm că totul e pen
tru noi și pentru întărirea Repu
blicii noastre Populare.

La întoarcerea dela Ic-urile de 
muncă străzile răsunau de cânt 
tetele voioase ale tinerilor și de lo
zinca :

Noi prin muncă voluntară 
întărim a noastră țară.

Divizia Națională A
C. S. M. M. 2-1.
București: C. F. R. B.—A, S. 
Armata 2 0
Bucure**!: Dlatribuțta—Cioca
nul 1 0.
Reșița: C F. R. T-Oțe'ul 5-2. 
Tg-Mureș: R.A.T.A.-Unfver- 
altatra 2—1.
Ploești: I. T A, —F. C. Ploeștl 
4-2,
Patroșent: Jiul—Drrmata 2-0,

In cadrul Diviziei Naționala 
A a'au înregistrat In etapa 
XXIV a următoarele rezultate 
technlca:
Cluj: CFR. Cluj—Libartitea. 4 3 
M dlaș: Unlraa Tr, M. A. I.—

Mica-Metalosport 0-0
telefon dela corespon 
nostru din Brad Iii

C. F R. Simeria -G. S. M. Deva 2-o (1-o) 
că din nou și reușesc într'ad^- 
văr să-și mai adjudece 
punct prin golul înscris 
Pleșa.

Este demn de amintit 
ptul că simerienii cu >r. 
că și-au întărit echipa 
jucători din prim-a ceh 
n’au reușit sa marcheze ma* 
multe goaluri, datorită por
tarului GSM careîntr'o formă 
foarte bună le-a spulberat 
multe acțiuni.

In general jocul a (ost de 
de factură extrem de slabă 
și lipsit de ori ce fel de spec 
taculozitate.

In cadrul jocurilor de di 
strict, s’a disputat. Duminică 
4 Aprilie a. c., ța Deva ina- 
tcliul, de foot - ball C. 
E. R Simcria și Gruparea 
Sportivă Muncitorească le
va.

Dela începutul matchului 
oaspeții se impun și domină 
categoric pe localnici, însă 
fără î.x-ci un rezultat până 
la mijlocul reprizei, când be
neficiază de un penalty ca.e 
este transformat de Cazan.

Jocul continuă în acceaș 
notă de dominare a oaspe
ților în tot timpul reprizei

La reluare simerienii ala-

un
de

la
Mii*
cil 

pa,

Uzinele I. M. S. Hunedoara 
au câștigat drapelul producției 

(Urmare din pag. I-aJ

In Cadrul Diiiz’n-i N.iiio 
nale l’>. Seria lila, s’a dispu 
tat la Brad, matchul de foot- 
ball dintre (Chițiele Mica - i 
Mctalosport 1’ordinând.

Cu toate ca Mira a juca' 
pe terori propriu,n’a bcnofi< im 
de nici un avantaj, ci .lin 
contra, a fost depășită do 03 
speti.

Mica a ratat mai niiihe o 
razii, dar în special o ocazie 
unica a fost ratată de Eleș 
care a tras in bară

In repriza 11-a Mica și-a 
revenit, masând pe oaspeți 
în careu, dar lara ni i un 
rezultat.

Jocul în general a fost de 
o.factură foarte slabă.

S’au remarcat dela Mica: 
Dancu, Țicu, și Guran.

*
In cadrul aceleiași etape 

s’a disputat la Hunedoara 
matchul de foot-ball dintre 
L M. S- Hunedoara și Mi
nerul din Lupeni, victoria re
venind gazdelor la scorul de 
2 - 1.

BRIGADERII
depe șantierul Bumbețti- 
Llvezeni hotârâfi să ter
mine Inc ările înainte de 
termen

Lucrările pe șantierul na
țional J’uinbr |ti-l.ivezeni con 
tinua intr'un ritm entuziata.

Duminica, la pietrele \| 
be brigadierii cantonați aici, 
în cadrul șantierului, au ți- 
rm o ședința plenară cu pri 
lejul căreia au luat cuvântul: 
tov. Beniamin Varga, jng. 
Saveanu și deputat Petre Lu
pi», cari- au subliniat hotări- 
rcT, nestrămutata a brigadi?ri 
lor de a termina lucrările îna 
in te de termenul fixat.

30 zile APRILIE 19*8
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minunatele rezultate obținute de re- 
șițeni ca și cei dela T.N.C. arată 
că în industria siderurgică prin fee 
Iul în care se îndeplinesc programe'e 
de producție „se crează premizele 
pentru organizarea planificată” a . 
producției, oamenii muncii din a- 
cest sector în fru.ite cu cei din 
Industria de Stat pregălindu-se sil 
facă „noui pași înainte în desvol- 
tarea noastră economică pentru a 
trece de’a programele de producție,'- 
pe baza cărora se lucrează acum, 
la forme superioare de planifi
care” — așa cum a indicat tov, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Secretarul Ge-> 
neral al P.M.R. în Raportai făcut 
la Congresul Partidului Muncitoresc 
Român.

Mobilizați atât de vktoria lor îi» 
producție, cât și de marea victorie 
dela 28 Martie a. c. a forțelor de
mocrației populare grupate în F.- 

P

Adunări Naționale care se întru
nește azi pentru a da țării Con
stituția așteptată de popor — vio> 
torie pentru care ei au militai îm», 
pletindu și munca practică din u-< 
rine cu cea de lămurire —■ oamenii 
muncii din industria siderurgică pă
șesc cu hotărâre întiJo nouă între 
cere în producție pentru perioada 
1 Aprilie—31 Septembrie 1948, fi-t 
xându-ți ca țel depășirea și de astă- 
dată a programelor întocmite de 
Ministerul Industriei și Comerțului.'

d.

IJupa uatcle comunicate de Co
misia -de producție dela uzinele Ij 
M. S -funedoara, în cursul lunei 
Martie :i. c., muncitorii Uzinelor, 
de Fier ale Statului și-au depășit 
programele de producție stabilite- 
de Ministerul Industriei și Comer
țului și de către Direcțiunea uzine-1 
lor, cu cifre care întrec cu mult 
normele stabilite. »

Redăm mai jos în tone realiza-'

Matchuri internaționale
La Paris, Duminică în fa

ța a 60.000 spectatori, Italia 
a dispus ușor de formația de 
foot-ball, sub orice, critică, 
a Franței, cu 3 — 1 (3 -- o) 
după un match slab.

La Sofia s’a disputat ma- 
tehui internațional de foot 
ball Bulgariâ-Polonia, care 
s’a terminat la egalitate: 1 
— 1 (1 — 1). La match a 
asistat și Ghiorghi Dimitrov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri.

SoarvI* r.S.Sl 
. ap. 18,46
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6
MARȚt
Rafiei Sanzio, mareU

Zii» trac 96
Zlli rlm. 270

1483. o 
pictor al Renașterii.

1812. — n. Herzen, scriitor revolu
ționar democrat rac.

1914. — Al V-lea Congres al P S D. 
București.

CEREM? ’ ...
— Vot universal, egal, direct a 

secret pentru toți locuitorii țării 
dela 20 ani în sus, indiferent de 
neam, religie și sex;

.— Suprimarea Șenatului;
— Exproprierea totali a marii 

proprietăți,
— Egalitate de tratament pentru 

națiunile conlocuitoare.
(Din rezoluțiile Congresului 

al V-lca al Partidului Social. 
Democrat din 1914)).

1*

’. în alegerile deputaților Mare! rile în raport cu normele stabilite.

7oPr> gr» mat Realizat
Furnal 3 200 4 574 142 9
0. S. M. 3 600 5 003 138,9
Laminoare 3.000 4.194 139 8
Turnăt. fontă 394 556 14 t.l
Turcăt. tuburi 64 108 lr,6
Turn&t. oțel 40 5 43 8 100.8
Foije 16,2 20,9 129
Unelte agr. 21,6 25,2 1162
Fab. axlgan 12 600 m. c. 13,876 m. c. 111

Ansamblul Artistic C. G. M. prezintă

Sâmbâtâ 10 APRILIE a.c.
în Sala Teatrului

DEVA 
Cântecul Muncii
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o i« *d<«- Qum vor țj timbrate facturile
Deținuții sunt bine îngrijiți și pregătiți Cari meseriași sunt obligați să emită facturi

pentru a
Dela primii pași fa iuți m iute 

lioilil pi-iiiti'liJaiuliii Deva vizita
torul se poate eJifi.a a-lipra gli 
jei pe care regimul rlemo.iat ,i di 
recțiunea localii o arc* peiitiu cura 
țenia, reeducarea i lidicareu nivelu
lui de viață al dețiiiU|i!or,

In dosul porților grele ilc’.a in
trare, te întâmpina doua lo/inc 
acrise in inapisciil pe pereții ho
lului, lo/imi care exprimă conținu
tul muncii de reeducare de care se 
bucură dețiiiuții ceeace se oglin
dește și în ziarul de perete al 
deținuților. trabatem sălile de co 
inundație ale i'cniteiiciarului și in 
tram in celulele femeilor deținute.. 
Vizităm inlîrmeiîa ți cabinetul den
tar.

Pretutindeni domnește 
ordine și curățenie

Pretutindeni domne te ordinea ți 
r urâțenia, ambele sunt bine utila 
te cu toate cele necesare pentru tra
tamentul pacienților deținuți, al c i- 
ror număr este în scădere. Trecem 
alături în sala de cursuri a școlii 
de analiabețî, unde sub conducerea 
unui deținut licențiat, 22 ,de deținuți 
analfabeți, sunt ajutați pentru a 
lichida cu neștiința de carte, niaș 
tenire tristă a regimurilor Irecule, 
Elevii s,’.int dotați in mod gratuit 
cu cariile si materialul didactic ne 
cesar, iar din ușurința cu .care răs
pund la întrebările puse, iee.se pro
gresul simțitor pe care l’au îă.ut 
in domeniul alfabetizării.

Deținuții pot să învețe 
meserie

Cu ajutorul atelierelor de croi
torie, cizmărie și tâmplărie, deținu
ților li se da posibilitatea ca în tim
pul executării pedepsei să-,i 
poată însuși una din aceste meserii, 
ele contribuind în acelaș timp la 
îmbunătățirea și completarea cehi 
panicatului ți cazarmamcntului deți- 
nuțiloi prin lucrările executate.

Celulele sunt bine îugiijte și lo
catarii lor si bucura de tin regim 
omenesc care diferă de tratamentul 
inchizitorial din trecut. Bătaia a 
fost realmente desființată, iar alo
cația de hrană mărită și îmbună
tățită. In timpul liber deținuții au 
posibilitatea să citească zia c, bro
șuri, cărți, iar prin seininariile zil
nice nivelul politic al lor este în 
plină efeșterc. Eveniinente'e zilei 
sunt larg comentate în lumea pe
nitenciarului.

Și educație civică 
și morală

Din discuțiile avute cu unii ain

In atenția comercianților
BUCUREȘTI 5, ( Ager-

pres). Printr’un comunicat al 
Direcțiunii Generale a Con 
trolului Economic, se aduce 
la cunoștința celor interesa
ți că, până la noui dispozițiu 
ni se supendă obligația pre
văzută în decizia No. 5733, 
apărută în Monitorul Oficial 
Nr. 300 din 30 Iulie 1947, 
referitoare la întocmirea și 
depunerea la Direcția gfcne- 
rală a Controlului Economic 
și serviciile județene de con
trol Economic, a listelor, de 
factură primite, emise și e- 
xtrasc. Deasemenea, se sus
pendă, până la noui dispozi 
țiuni atât pentru creditori, 
cât și pentru debitori, ob- 
bligația de a comunica ser

deveni utili
putui înțelege vă in penii, -nciar, prin 
educația givică și morala dețiiiliiul 
este temeini1. pregătii pentru viața 
din afara imlii-orii. Am ga-.it acolo 
copila Lhror vârsta fragedu, demon 
striază foarte ilocvent pulieziciu- 
nea societății burgheze, care a ne 
dijat educația anlitoas-i a tinere 

tiilui.
Astăzi a edi copii sunt obiecti

vul linei atente îngrijiri și n edu
cări, ceeace contribue la formari i 
lor in spiritul înaltelor primi ii d 
educare a tineretului nostru.

Regimul alimentar al deținuți 
lor s’a imbunătății (iuților în a

Cu începere dela 15 Aprilie a c.

Niciun ofițer, subofițer sau maistru 
din cadrele rezervei nu va mai purta uniforma militară 
Un conunicat al Ministerului Apărării Naționale

Ministerul Apărării Națio 
nale a dat următorul Comu
nicat privitor la portul uni
formei militare și folosirea 
efectelor aflate asupra pe o 
naiului armatei trecut în re
zervă :

1 ■ Cu începere dela 15 
IV 1948, nici un ofițer, sub
ofițer sau maistru din cadre 
le rezervei, nu va mai purta 
sub nici un motiv uniforma 
militară.
Acei care nu au haine civile 
pot purta hainele kaki, fără 
epoleți, grade și insigne mi
litare.

Orice abatere dela acest 
ordin va fi considerată ca 
port ilegal de uniformă și 
contravenientul va fi ares a* 
pe loc de organele legale și 
judecat sub stare de arest.

2. — Personalul trecut în 
rezervă ori de câte ori va 
semna (cereri, acte de orice 
natură, publicații) va adăoga 
pe lângă gradul ce îl are și 
titulatura „în rezervă”.

3. — Orice acte ce se mai 
găsesc asupra personalului, 
trecut în rezervă și care au 
fost eliberate de o unitate 
sau formațiune militară pen 
tru a servi ca act de identi
tate sau pentru îndeplinirea 

viciilor județene de Control 
Economic, contractele de 
gaj și modificările interveni
te în obiectul gajurilor con
stituite conform art. 480 din 
codul comercial precujn și 
cele încheiate pe baza legii 
590 din 1945.

Dispozițiunile de mai sus 
intră în jogoare dela 15. 
Aprilie 1948.

societății
ceiași masuri cu .gradul de desvol- 
tare a resurselor materiale pe care 
penitenciarul și Ic a meat prin n. 
rendare și exploata.ca unor teienuri 
agricole din preajma orașului de 
unde își are asigurate în mare mă
sură cantitățile alimentare ne 1 -are 
pentru hrana deținuților.

Privite Î11 ansamblu conili|iunile 
de viața ale deținuților Î11 jniii en- 
ciaml |)eva, se desprinde vădit gri 
ja pe care regimul demo.rat 1 con 
ducerea lui o au pentru ridicarea 
nivelului de viață și reeducarea să
nătoasă și complecta a deținuților 
din acest penitenciar.

. P-

vreunei misiuni pe timpul cât 
se afla în activitate, vor (i 
depuse Cercurilor Teritoriale 
sau )a formațiunile de jan 
darmi, pentru romurile rura
le, suburbane și urbane uere 
ședințe de județ, contra ade
verințelor tip de predare.

In această categorie intră 
și carnetul de C. F., expi
rat la 31 1 ‘-Martie a. c., și 
legitimațiile speciale elibera
te conform instrucțiunilor Nr 
29 din 1947 și legitimații spe 
ciale date de unități.

Intre 7-15 Mai
se va ține la București cea de a treia 
sesiune a Comitetului Executiv
al Uniunii Internaționale a Studenților

Forul de conducere al ce
lor 2-500.000 studenți din în 
trcagalume — Comitetul E- 
xecutiv al Uniunii Interna
ționale a Studenților — își 
va ține cea de a treia sesiu 
ne la București, între 7 și 
15 Mai.

Faptul arată prestigiul de 
care se bucură Uniunea-Na 
rională a Studenților din Ro 
mânia față de studenții din 
Apus, al căror nivel de trai 
și participare la viața publi
că a rămas cu mult în urmă 
studențimii din democrațiile 
populare, precum și față de 
studenții din țările colonia
le, care, luptând pentru in
dependența patriilor lor, pri

Deschiderea cursurilor
la școala 
a corpului

BUCUREȘTI 5, (Ager- 
pres). Duminică dimineața a 
avut loc în Capitală deschide 
rea festivă a cursului școalci 
de îndrumare a corpului di 
dactic.

Au luat parte la solemni
tate dna dr. Florica 'Bagda- 
zar Ministrul Sănătății, tov. 
Gh. Vasiliclii subsecretar Je 
Stat la Ministerul Educației

Prin nioiii mile aduse legii tim
brului au fost adu c in .emnatc u 
șurări fiscale in cciaie privești- tini 
luarea doiunn ulcior si , mitra-telul* 
cu caracter lomeicial.

A»lfsl lomercianți ți industria. 
sunt sewi|i in eondițiu iile prevăzute 
de legea pen ru așezarea impozitelor 
directe, de timbrarea registrel >r,fiind 
însă obligați să plătească anual o 
taxă de timbru forfetara de 10 1

Iu urma uniți arii impo.-i ului > x- 
ceptional cu timbrul de factura tim- 
braiea facturilor va fi făcută <u ur
mătoarele cote proporționale.

— Facturile de or.ee fel aje eo- 
inercianțitoi, industriașilor și me
seriașilor cu 1 1 la sută.

— T 'seturile pentru vânzările de 
mărfuri și a ticolc cari nu fac o 
biectul comcițului vânzătorului au 
15 la suta. S

- Fa turle pentiu ân ă ile atre 
Stat județ sau comună p e u.n și 
cele către regiile autonome ui -1 la 
sută.

- Facturile de orice fel ab 111a 
gazinelor de sfat către comercia. ții 
detadiști precum și cele ak detai- 
liștilor și meseriașilor către consu
mator cu 2 Ia sută.

Potrivit legii timbrului meseria
șii care emit facturi trebuie să în- 
depf'neaăscă cumulativ următoarele 
condițiuni.

a) Patronul atelierului sa pose
de carte de meșter ș să conducă 
singur atelierul:

b) Să* nu aibă sau să folosea că 
o energic mai marc de 10 I1P.

c) Să nu întrebuințeze mai mulr

vesc cu simpatic poporul ro 
mân și popoarele vecine ce 
s'au rupt din lanțul Imperia
list.

O bună parte a delegați 
lor vor sosi în țara noastră 
mai devreme, pentru a lua 
parte la 17 Aprilie la Con
gresul Național Studențesc 
dela Iași și pentru a studia în 
deaproape marile realizări a 
le democrației populare șl 
ale studențimii din România.

ZORI NOI 
primește m:că și mare 
publicitate

de îndrumare 
didactic
Naționale și numeroase per 
sonalități din viața politică 
șt culturală a țării.,

Cursurile școaici sunt frec 
ventate de profesori și în
vățători din întreaga; tară. 
Ele durează timp de 2 luni 
Absolvenții primei serii con 
stituind cel dintâi lot de în 
drumători culturali. 

d< 10 baLriați. In accșt număr bc 
socotesc și uceniJi cu tontul! pre
cum și membri de fa.nilie fulo iți 
în ateîit'i.

d) Sa nu dea de lucru in afara 
atelierului

c) Sâ nu vândă -,i piodux cum
părate. J

Toate bonurile tulise de localu
rile de consuni vor 5U^>ofla tim
brul de factura după cum urmează!

Consumul general 6 ia sută; re 
staurante de lux și ci. Ia 1(J ia 
suta, baruri <i lo aluii de noapte di 
la suta.

Eliberarea iadurilor iste obliga
torie numai între induși'iași, eo- 
mercianți sau între aceștia [K-ntru 
\alori mai mari de 1O00 i i.

Pentru vân/arile iat»e particulari 
numai daua «aloarca facturii depa 
șvștc UXfll Ici.

Condamnări 
pronunțate de Instanța 
specială de sabotaj

Instanța speriata de -aboțaj de 
pe lângă Tribunalul Deva având 
in completul de judecare pe dl 
Terțul-anu pușcaș a iar ca ; . s ri 
populari pe Koro=y Leo old șl Stan 
cu Boris, a pronunțat in ziua de 
21> Mani., următoarele sentințe: Oai 
da Oheorghe din Deva, 1 juni în- 
cliisoare corecțiunaU pentru scu
la Ganea losif din Geoagiu, 3.300 
lei amenda p.cntru fiere de vite 
fără autorizația M.l.C ; liter losif 
din 11 a 20.000 lei amendă pentru 
nepredarea cofei de măciniț; Te- 
ianu losif din Tciu, 5001 lei a- 
inenda pentru că nu a înregistrat 
mărfurile la Coop. Te ina unde era 
președinte; Luț Teodor diu Târâ
tei, 4000 lei antenei pentru ci nu a 
emis bonuri de măeiniș.

Aceeaș instanță având in ora- 
pk-tul de Judecare pe d-nii Băr- 
ceanu Valeriu judecător Stancu Bo
ris și Korosy Leopold ca asesori 
populari a pronunțat in ziua de 31 
Martie urmitoarele sentințe: Naisti 
Leonid din Brad, 6 luni închisoare 
corecțională pentru ci s’a aprovizio
nat cu cuie texuri de.4 ind trebuin
țele normale; Crișan loan și iort- 
buță Eliza din Orăștie la StXD lei 
și.respectiv 5000 lei amendă, pentru 
transport de grâu fără autorizație, 
Petric loan din Chbcădaga, 4000 Lei 
amendă pentru neprcdarcl cotei de 
semințe de floarea soarelui la Ssat 
fiind proprietar de teasc dr ulc. 
și Știopan Mihai cin Hunedoara, lei 
4000 amenda pentru speculă.

Instigatori înaintați 
Parchetului

Postul de jandarmi Cugir a Îna
intat Parchetului din Deva pe indi
vidul Fulca Ni.olae din Cugir, care 
a fost prins scriind pe pereți Io. 
zinci legionare.

•

Poliția din Orăștie a înaintat pe 
individul Fusta i Isidor din < ir.s- 
tie pentru insulte aduse conducăto
rilor țărilor a,iste.

ȘTAMPILE
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POPORUL CEHOSLOVAC 
nu se va lăsa indus în

eroare de campania străinătății și va con
tinua să meargă în strânsă alianță cu po
poarele democratice în frunte cu Uniunea 

Sovietică
PRAGA, 5 (Radio). L)r. 

Clementis, ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei a vor 
bit eri la Bratislava, cu oca
zia celei a 3-a aniversări a 
eliberării Capitalei slovaciei 
dc către armat* sovietică.

Trecând în revistă situația 
politică internațională, Cle - 
mentis s’a oprit asupra în
cercărilor reacțiunii interna 
ționale de a distruge sistemul 
de alianțe al Cehoslovaciei. 
Reacțiunea din Cehoslovacia 
a primit din partea poporului 
unit răspunsul cuvenit —t a 
declarat Clementis. Eveni - 
mentele din Februarie au, dat 
posibilitate cehoslovacilor și 
slovacilor să se consacre a- 
cum muncii constructive. In

Masele catolice ale poporului italian 
abandonează din ce în ce mai mult partidul 

democTat-creștin și aderă la Frontul 
Democrat Popular

ROMA, 5 (Radio)- La con 
greșul mișcării creștine pen 
tru pace, care a aderat ■ la 
Frontul Democrat » Popu ■> 
Iar Italian, s’a constatat că 
participarea acestei mișcări 
la Frontul Democrat Popu-

Veteranii de răsboi din U. S. A. 
sprijină candidatura 

fiui >VaIlsice
New York. — Un grup d’ 

mai multe sute de reacționari 
a încercat fără succes să ză
dărnicească una din cele 
două întruniri ținute sub au
spiciile ,,Comitetului italo a- 
merican pentru alegerea d lui 
Waț]ace' ’la care aceasta din 
urmă a luat cuvântul.

Reacționarii au făcut o de 
demonstrăție provocatoare în 1 
iața clădirii unde o asistență 
de peste 1500 persoane a 
ștepta deschiderea meetingu- 
lui.

Peste 100 polițiști care se 
aflau de față au asistat cu 
indiferență la provocările hu 
liganilor. Cu toate acestea au 
ditorii au respins pe huligani 
silindu i să se retragă.

Asistența a aplaudat căi 
duros pe Wallace și cuvânta
rea sa, în special când el 
a cerut ca Departamentul de 
Stat aemrican să înceteze î- 
mixtiunea in alegerile italie
ne.

La a doua întrunire dela 
Brooklyn, peste 3000 persoa
ne au umplut sala până la 
refuz, în timp ce alte sute 
ascultau afară in fața ampli 
ficatoarelor. 

încheere Clementis a arătat 
că poporul cehoslovac nu se 
va lăsa indus în eroare <le 
campania străinătății și va 
continua să meargă în strân 
să alianța cu popoarele de
mocratice în frunte cu U- 
niunea Sovietică, împotriva 
imperialiștilor ațâțători la 
războaie.

„Suntem obligați să facem
ca sângele să curgă în țara voastră“

declară generalii americani din Grecia
ATENA. — Comentând ul 

tima fază a politicei interven- 
yioniste americane în Cre- 

lar reprezintă singura linie 
politică justă.

Massele catolice ale pcmo 
rului italian abandonează din 
ce în ce mai mult partidul 
democrat-creștin și aderă la 
Frontul Democrat popular.

Un mare grup de vete 
răni de război în unifor
ma a prezentat lui Walla
ce un document cuprin - 
zând mii de semnături ale 

veteranilor prin care aceștia 
sprijină candidatura lui 
Wallace la Președinția st. 
Unite.

Buletin intern
Ministerul Industriei și Co 

merțului a aprobat efectua 
rea altor 15 operațiuni de cx 
port; cereale, produce chimi 
ce, produse agricole, produse 
petrolifere și lemnărie.

Exporturile vor fi efectua 
te în Uniunea sovietică, Bul 
garia, Austria, Siria, Elveția 
Cehoslovacia, Ungaria și O- 
landa.

*
In ultimele zile au eonii 

nuat să sosească din Uniu
nea Sovietică, importante 
cantități de semințe de grâu 
menite de a asigura insămân-

CONGRESUL 
AMERICAN 

a adoptat planul de subjugare 
a Europei de Vest

WASHINGTON. — După 
trei luni dela prezentarea lui 
în fața congresului, textul de 
finitiv al prQectului de lege 
asupra programului dc „a 
jutorarc" a fost adoptat dc 
Camera cu 317 voturi, 75 
membri al Camerii au votat 
contra profetului.

Senatul a aprobat dease- 
ni pțroectul de )ege, trimițân- 
du-1 spre semnare președin
telui Truman.

cia, postul de radio Grecia 
Liberă subliniază că genera
lii americani trimiși Gre
cia de Truman, Marshall i 
Forrestal duc o politică caro 
depășește chiar barbaria na
zistă Adjunct g-ralului Van 
Fleet, generalul Robert a de 
clarat recent: ,,Suntem obli
gați să facem ca sângele oă 
curgă în țara voastră”..

Comentatorul a arătat a- 
poi că 600.000. de greci au 
trebuit să-și părăsească cănii 
nete și că 103.000 copiii au 
rămas fără adăpost. Mii de 
cetățeni au fost împușcați nu 
mai în cursul unui an, 50 
mii de patrioți greci se află | 
în închisori și în lagărele de 
concentrare. Sub ocupația a- 
mericană, Grecia a devenit 
o țară terorizată și pustiită

— Peste 22.000 de muncito 
ri englezi dm Industria auto
mobile lor au încetat lucrul 
în ziua de 2 Apr.declarând 
astfel prima grevă împotri
va politicei guvernamenta
le a salariilor.

Tribunalul militar din 

țările de primăvară.
Astfel, la 28 și 29 Mar

tie, au sosit «prin Galați un 
total de 1.851.974 kg. grâu 
pentru societatea Româno 
Import.

*
Autoritățile de resort au fă 

cut cunoscut celor interesa
ți că plata provizorie care se 
face în cursul lunii la cere
rea lucrătorilor, nu ește o- 
prită.

In consecință, se pot face 
plăți și chenzinal urmând 
ca salariile să fie definiti
vate la sfârșitul lunii.

Modificarea legii pentru evidenta, 
plasarea și ocrotirea personalului casnic

pentru personalul din erei 1 
le casnice.

/ BUCUREȘTI 5, ( Ager
prcs). Monitorul Oficial le 
astăzi publică modificarea u- 
nor articole din legea pentru 
evidența, plasarea și ocroti 
rea personalului din servi - 
ciile casnice, prin care se 
pedepsesc < u amendă dela 
500 2.500 lei patronii care
se fac vinovați de următoare 
le abateri: - angajări sau 
menținări în serviciu, de per 
sonal fără carte de muncă; - 

,nu încheie și nu înregistrea 
zăla biroul personalului cas 
nic și nu înscriu în cartea 
de muncă intrările și e iri’e 
acestora; nu eliberează ti 
tulurilor la eșjrea din ser
viciu cărțile de muncă sau mi 
depun la biroul personalului 
casnic dc muncă a per
sonalului care a părăsit ser
viciul sau a decedat; — sau 
refuză să elibereze persona
lului casnic orice bun al ace
stuia la eșjrea din serviciu

Se pedepsesc < u amendă 
dela 5000 50.000 lei și cu
închisoare dela 1 — 3 ani,
particularii care vor ține <au 
înființa birouri dc plasare

EFICACITATEA CONTROLULUI 
INTERZONAL IN REGIUNEA BERLINULUI

Măsurile luate de autoritățile sovietice sau dovedit 
perfect justificate

BERLIN. — Di» prima zj 
dela intrarea în vigoare a o-

Rotterdam a condamnat la 
închisoare pe timp de 6 luni 
până la 4 ani un număr dc ’ 
soldați olandezi care au re
fuzat să lupte împotriva po
porului indonezian.

-— Studenții a 5 universită
ți din Peiping ari început 
Sâmbătă o grevă de 3 zile 
ca protest împotriva ordinii 
lui lui Ciang Kai Shek, de 
a se dizolva uniunea studia 
ților din China de nord. |

SPOR LA MUNCA 
aleșilor poporului

(Urmare din pag. I-a)'

lorlalte mari reforme anunța 
te în Manifestul-Program al 
Frontului Democrației Popu 
lare, menite să asigure în
tărirea și propășirea patriei 
noastre.

Oamenii muncii manuale șj 
intelectuale care așteaptă cu 
nerăbdare înfăptuirea ^cestor

Matias Râkosi felicită 
poporul român pentru 

victoria in alegeri
D. Dr. Petru Groza, preșe

dintele Consiliului dc- Mini 
ștri a primit următoarea te 
legrama de felicitare din pat 
tea’ lui Kaieuși Matya-, )-,< 
țiitor al președintelui < m 
Jiului de Miniștri ungar, cu 
prilejul victoriei repurtată hi 
alegeri de către Frontul De 
mocrațici Populare.

Domnului
Dr. PETRI GROZA.

Președintele Consiliului d< 
Miniștri al Republicii Popu
lare Române.

București
Cu ocazia strălucitei vi - 

lorii obținută de democrația 
populara româna, vă rog «.ă 
primiți d-le primmin’stru, 
le mai sincere urări de bin

Simt convins că această 
nou' Izbândă a Republicei 
Populare Române și înfrân
gerea decisivă a reacțianei, 
constituie în acelaș timp și 
o victorie importantă a cau
zei păcii șj securității.

donanței sovietice asupra iu. 
tensificărji controlului trafi
cului interzonal, s’a putut do 
vedi valoarea acestei ordo
nanțe.

Numai la un singur punct 
de cșire din Berlin, în apro 
piere de lo< alitatea Noi a\ as 
organele sovietice, care au 
controlat Miercuri 167 camio 
ne, au descoperit că un ma 
re număr d n aceste camioa 
ne era încărcat cu mașini 
provenind dela întreprinde 
rile din Berlin, Au fost G 
prite numeroase camioane 
încărcate cu oțel de prim; 
calitate.^cu tuburi de otel 
și chiar cu făină de care țr. 
pulația berlineza duce utâ! 
de mare lipsă.

mari reforme deschizătoare 
de 3-rizonturi noui, urează repre 
zemanților lor în Marea Adu 
nare Națională un căldu’ws 
„spor la muncă” pentru con 
solidarca și desvoltarea Re
publicii Populare. Române, 
pentru fericirea și bună st? 
rea tuturor celor ce munco-c ' 
în țara noastră.

itu- prac«ria Județului Hunedoara, Deva 1948.


