
Sarcinile meseriaslli
și rolul lor în economia ța

ir
rii

,, Mieii producători, nu 
ȘUȘUgai ii, meseriașii, |o.ua 
și au d1 jucat și pe viitor 
un rol de seama in ansamb
lul economiei noastre. De 
aceea ei trebue să găsească 
sprijin la organele- noastre de 
Stat".

Cuvintele ucetni, atât țje 
des repetate cu mândrie, 
chiar de cei vizați, fac p.utT 
din raportul politic generat 
făcut de iov. Cili. Cheorghiu 
Dej. cel mai iubit fiu al citi 
sei muncitoare, al poporu 
lui român la congresul Par 
tidului Muncitoresc Român 
din 2i 23 l-’ebruarie a.c.

-Nu am putea spune că 
regimurile trecute, cxplo.itj 
toare ale masselor largi, po 
ptilate, nu tiu lansat și ele 
fraze pompoase despre ro
lul meseriașilor, a comerciali 
ților. fiecare partid al mă
rci burghezii încercând să 
înșele buna credință a cât 
mai multora dintre ei.

Realitatea însă era alta.
Micii mes< riași ca și cele 

lalte pături și clase expioa 
tale, au avut mult de suferii 
sub regimurile burgheze rea» 
ționare.

■ Dacă fiecare și-ar aminti 
numai, de relațiile sale cu 
fiscul, de atmosfera de nesi
guranță în care a trăit, de 
cqncurență neloială a celor 
,,mari" ar putea con< hide u 
șor cât de departe erau vor 
bele dulci a]e burgheziei, de 
faptele lor crude.

Instaurarea regimului de
mocratic. în țara noastră, â- 
lungarea burgheziei dela con 
ducerea treburilor țării au 
adus schimbări radicale șt 
în situația meseriașilor.

Dacă până la 7 No.. 1947 
doleanțele meseriașilor nu 
erau luate în considerare cte 
ministrul de finanțe liberal, 
Alexandrini, continuându-se 
cu politica veche de apăsare 
a păturilor mai sărace și de 
scutjre dela datorii a color 
avuți, apoi venirea în frun 
tea Ministerului a tov. V.

Tehnica și viața în U. R. S. S.

Ce va însemna un minut în anul 1950
In anul 1950, în U. R. S. S-i 

în fiecare niijnit...:
— Stațiunile eie^tike vor produce 

lă.i.GOO kw. ore de energif elec 
t.ica. Această energie e suficientă 
pentru 250 zile și mun.ă neîntre
ruptă a unei linii automate compusă 
din 6 agregate pentru fabricarea 
motoarelor de automobile u litraj 
mic. n

— Minele de cărbuni vor Ja 491 
tone jd!e cărbuni de pământ, b can
titate suficientă pentru a încălzi 
timp d|e câțiva ani un bloc mare 
de, locuință. (

— Mijloacele de’ transport tero- 
viar, automobil -;i de apă vor ve- 
chicula 1,250.9'0 tone la distanță 'de 
1 km.

— Industria petroliferă \a ex
trage 07 tone de petrol, benzina 
obținută din această cant.talc de 
petrol este suficientă penlru alinten 
tarea unui auto.a.nion care ar în
conjura de 2 ori pământul la e- 
quator. In afară de benzină, se 
eur extrage din aeeaslă cantitate Ce 
petrol, 40 tone de gaz la npant; 
ureiuu minerak și alte produse pe
trolifere.

.u<a. im ih mu 1 i-prezeiitain 
I muncitorimii ilm țara. poli- 

stia a |)us ordini- și in acest 
ectoi
Au losl acordate mt-si-riași 

lor așa rum preconi < am. to 
(ih. (’dicorghiu-Dej o -seric 
de ușurări menite sa 1 ajuți 
sa poată ju< 1 rolul pe care l 
au in t iiloari.t de-noll trea 
a economiei naționale.

Ca s'a .petrei ut ,,cc\.i m 
relațiile dinții» Stal n mese
riași o de\ede;te prc.enți la 
șcdinii le meseriașilor a con
trolorilor fiscali pentru a le 
da îndrumările necesare în 
legătura < i> problema impu 
norilor care pentru prima da 
’a în acest an se vor fai 1. 
yw? baza declarațiilor centri 
buabililor.

Că meseriașii sunt coușt en. 
ți de această schimbare o 
dovedește atitudinea lor fața 
de regimul democratic pe < a 
re s’au ang ijat să-l sprijine 
1 u toate puterile lor.

încrederea aceasta rc-cipro 
ca pune desigur noiti răs
punderi pe umerii niescria-

B SOMEȘFELEANU
(Continuare fu pag, IV-a)

3alâ eum au reușii
muncitorii și technicienii dela I.M.S. hunedoara 
sa realizeze 
producție pana

at««al «le 
la 26 priite

Muncitorii și technicienii l-zinelor I. M. S. Hune
doara, câștigătorii întrecerii între marile indu.-trii side 
rurgice din țară, angajați într'o nouă întrecere in pro 
ducție pe o perioadă de 6 luni cu U. D- R. ?i P, is, 
C., deasemenea în întrecere cu muncitorii Atelierelor 
F. R., Simeria in cinstea zilei de i Mai, în ziua de 2o 
Aprilie a. c., orele 12 și au terminat programul de pro
ducție fixat pe luna Aprilie a. c., iar dela această data 
lucrează peste programul de
Pentru a ilustra feluj cum

acești bravi muncitori au 
știut să obțină această mă
reață realizare), prezentăm 
situația producției pe una 
din zilele trecute.

— Fabricile textile vor produce 
S9J0*m. de țesături, ceea.e ajunge 
pentru confecționarea a 25.'0 rochi.

— Industria de gaze va ump'e 
conductele cu 21.3C0 nr. cubi de 
gaz, cantitate suficientă penlru a 
acoperi nevoie unui apartament pe | 
timp de 25 ani. ! !

In după amiaza
magazinele vor

In cadrul unor adunări 
plenare ținute în toate o- 
rasele din țară funcționalii 
magazinelor de Stat și par 
hculare șj au luat angajamen 
tul să țină deschis rnagazi 
nele în după amiaza zilei de 

. 1 Mai pentruca populația sa
și poată face ultimile, cumpă
rături în vederea l’aștclui.

In urma acestor holaiiri 
magazinele, din toate orașe
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Prin munca intensă a plugărimii hunedorene

A fost realizat 90°|o din 
planul de însămânțări 

Plasele Orăștie și Dobra ?u 
depășit cu I2°|o planul

AngujdU i'i mai ea bătăii a iir-ainânțărilor di pii 
măvara, plugaiimea hupcdorcana, însuflețită <h dorin 
ța de a îndeplini și depăși planul de însamânțari imun 
te de [ Mai, - ziua -olidarității internaționale a celor cc 
muncesc — și-a intensificat simțitor lucrările însi.inân- 
țărilor, care la începutul junei Aprilie, se prezentau inu’.r 
sub nivelul prevederilor.
Sârgumța plugărimii, în

tregită de activitatea nco-

producțte.
La turnatorie, tov. Cluș- 

ner Carol împreună cu tov. 
Inclre Franci-c și Halde 
Ludovic, au t;irtlat 6.000 kg 
programul fiind de 4.000 
kg., depășind norma cu 50 
la sută, echipa tov. zYlic și 
Troiceanu Marian, având 
norma de 1.800 kg., au tur 
nat 3.120 kg-, depășind nor 
ma cu 73 la sută, echipa 
tov. Helciug P. - u norma 
de 1.800 kg. a turnat ț.300 
kg., realizând o depășire de 
normă de 83 la sută.

La topitoria de cubilou, 
tov. Boji P. și Predau N.

•I. BRANLA
(Continuare fa pag. Ilî-aț

zilei de 1 Mai 
fi deschise 

le țării urmează a fi deschise 
in după amiaza zilei de 1 
M-ai începând dela ora 10 
până la ora 23 sau 24.

Totodată salariații mag;.zi 
nelor și-au luat angajamen
tul să împodobească vitri - 
nele pentruca și în felul a- 
cesta să-și arate dragostea 
lor pentru 1 Mai, ziua lor, 
ziua muncitorilor de prctii 
tindeni. 

bosim pe teren a comanda 
meniului de însămânțați, a 
organelor administrative, 1. 
c-nrrice și comitetelor gospo 
dărești, a contribuit la reali 
zare unui procentaj de ja 
la sută, suprafețe insămân 
fale, din planul general al 
însămânțarilor prevăzut de 
Camera Agrțcolă-Det a.

Astfel, din 62.902 ha- cât 
inglobea/a planul gem ral al 
însămânțarilor, până pe dat 1

(Continuare în pagina III a)

Astăzi micii meseriași se bucură 
de înțelegerea guvernului în fruntea căruia 
se află acele forte care sunt o garanție 
pentru propășirea noastră și a țării întregi 
a declarat președintele Federației meseriașilor la șe

dința cu micii meseriași patroni din Ceva
Duminică 25 Aprilie a. c. 

a avut loc în localitate șc 
dința plenară a meseriașilor 
din Deva, încadrați în Fe 
derația meseriașilor Patroni 
la care au participat și de 
legații meseriașilor din ju
deț.

Ședința a fost deschisă, de 
d. Mețiu I. președintele Fe
derației care a făcut o tic 
cere în revistă a greutăților 
pe care meseriași le-au în 
tâmpinat sub regimurilS tic 
cute exploatatoare, — greu 
tați pe care teprtzentanții 
marii burghezii au vrut să 
>e permanentizeze și după 
6 Martie 1948 prin reprczcii 
taiiții lor din guvern - și 
aparatul de Stat — precum 
și a ușurărilor obținute de 
micii meseriași după ven ■ 
nirea în fruntea Ministerului 
de Finanțe a tov. Vasile 
Luca, secretar al P. M. R , 
după reorganizarea vieții c- 
conomice, efectuarea refor
mei monetare, etc..

Astăzi — a încheiat vor
bitorul — micii meseriași o

Ci tiți în corpul ziarului

(Importante 
dispozițiuni 
fiscale

«AAara canl la ța Jc 

<aaâa*fu8>B JklrU 

Kaaâle la saqe prin 

federala ‘Devia

0 pagină 
pentru tineret

In pag. iV-a :

Ultimele 
evenimente 

• din țară și
I streinatate

bucură de înțelegeri a g ;■ 
vernului în fruntea cărui • 
se alia acelq(foire care sun’< 
o garanție pentru propășirii 
noastră și a țârii' intregi.

A luat apoi cuiântul d. Af- 
terguth care a dat citire r< - 
zoluției conferinței 1 udera - 
riei Meseriașilor dai RomS 
nia din zilele de 18 ,4
prilie a. c., și a ușur?.- iot 
adu-c de regimul de-- o.ia 
tic. pentru meseriași.

Vorbind de pri - ar 1 ,ih 
ca'e ^tau în fata FcJ. r.'țK’i 
d-sa a insistat astipr, a! 
gerilor care vor ave-i loi 
‘intre 5 — i2 Mai a. . .. .<■ 
legen cari vor trebui sa pro 
inoveze în fru-itJa as.'< iații 
lor elementele <_ele mm ca
pabile, cu un trecut nei . 
lat, atașați regimului demo
cratic.

Dupăce d. 1 urszt ;’.jați 
șeaza instrucțiunile cu -,n- 
virc la organizarea viiloaii 
a asociațiilor și cenți elor dc 
meseriași au luat cuvântul: 
Chila D. d. Tămașdan Șef

(Continuare în pagina III a)
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Ne scriu brigadierii de pe marele 
șantier național Gh. Gheorghiu-Dej

ca 
se 
iar

I i- m.iiele șantier națion. 
decurge într’im spirit de 
întrec tovărășești’ între ei 
viața, clocotește acolo mai
scrisoare venită la re-

Să contribuim la reușita 
campaniei însămânțărilor

O
dacfia ziar tini nostru din p;tr 
tea tânărului brigadier I-lo 
rea Martin, comand ml ;d 
grupei a ;-a i cetit t 2-;H ă 
Brigăzii dmenc ilusto-a 
ză încă odaia spirilul de mim 
că de pe șantierul dela Bum 
beșt i-Livezeni

Eu — spune scrisoarea, 
sunt din eoni. Lăpu nic pi.( 
sa Dobra și a in venit pe a- 
cesl șantier din dorința do 
a participa la reconstrui 
ția țării, iară să țiin seama de 
toate svomirile lansate de 
reacțiune în k-gătmă cir fniin 
ca voluntară. Și nu îmi part 
rău de acest 1 acru, \cuni 
simt și cu ce lericne este 
să fi brigadier Șt voi rămâne 
pe șantier până la termina, 
rea definitiva a lucrărilor.

E alâl de frumos sa mim 
cești alături de ceilalți 
varăși, înti’un aer*'atât 
curat și o regiune atât 
minunată.

Ași dori ca să vina
tineri

to
ile 
de

am 
cât. de mulți,- tineri ca să 
vada și ci ce înseamnă via 
ța de brigadier'

30 zile APRILIE 1948

1

ț re decurge muma ț)< 
tier, tânărul Ilorea A 
scrie mai depa’te: 
da no'Stia muncește i 
t.i râvnii ca sa ia f ii 
le. Eu numi doresc 
țîuterc de munca spre 
putea întoarce acasa 
giîior.

Mii de tineri din, fabrici, n 
-inc și mim-, nmncesi din zi 
în zi cu mai mullă râvna 
pentru mărirea producției 
intrecându se to\ ărășește in 
mun'.i. Ai <-laș spirit stina 
tos trebui- să domneasca și 
intre tinerii noștri dela sale.

Întregul tineret sati.-si tre 
Inie să participe cu forțe în
zecite la îndeplinirea la tei 
meu - și cl-.iar mai înanint'- 
— a planului de înMtmân

trebue -.ă fie în 
tuturor, să lie an 
exemplu în muncă.

r
i
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1900 — n Maurice Torez, secretar 
general al Partidului Comunist Francez 

1920 — m. Timiriazev, mare savant 
fi revoluționar rus (n 1843)

MAURICE THOREZ
Secretarul General al Partidului 

Comunist Francez, fiu iubit al cla 
sei muncitoare și a întregului popor 
francez, s*a născut in regiunea ini 
nieră din Nordul Franței.

Cercurile reacționare și munclie- 
nezii din Franța, în loc să duca 
războiul Împotriva lui Hitțer, dlsol 
vi Confederația Generală a Mun.ii 
șl Paitidul Comunist Francez, și 
umplu lagărele cu conducătorii mun 
citorimii. Thorez reușește să scape,* 
și din clandestinitate continuă să 
conducă tot timpul războ uiui lupta 
împotriva hitlerlștilor și a lachei
lor lor dela Vichy.

Politica preconizată de Fliorea 
este o politică de unire a forțelor 
muncitorești și de colaborai e a tu
turor forțelor democratice, o po
litica bazată pe apărarea interese
lor masiselor largi populare, împo
triva trusturilor imperialiste și a 
•ațâțătorilor la un nou război, ea 

• este singura politică în stare să a 
■igure independența, pacea și bună-

; «tarea poporului francez

Vacanța trebue să f!e
o întărire a activității elevilor

.miccescle. pe care le a rt:■ 
purtat țimretul studios rie'a 
înființarea I '. X E. 1<7 con
cretizate în acțiunile lui atât, 
strict școlare cât și în aiurii, 
alături de alte caieg 'fii d 
tineit prin manifestări spor
tive, cuituiale și și tnttjica vo 
lunlară de reconstrucție, a- 
rata dorința sa do a fi folo 
sitor țării, dat' trebue să co , 
consiiuic în acMaș timp,* șt 
un nou imbold în mutită și 
în< vedere în forțele sale.

(Idata cu venirea vac mței 
insă, clanul său de muncă, 
întreaga lui activitate, nu 
numai că trebue continuată 
dar trebue intensificată.

lir fiecare localitate tinde 
sunt mai mulți elevi trabuc 
să^se înființezi cluburi V. A. 
E. R. care să constitue baza 
activității pe tot timpul va
canței.

în cădi ul acestor cluburi 
vor trebui să funcționeze 
cercuri de meditații pentiu 
colegii mai slabi. Se vor or
ganiza deasemenea festivele 
artistice, șezătoari culturale 
iar echipe artistice vor tru 
bui să meargă în mijlocul po 
pulației sătești.

Pentru complectarea cuno 
științelor, va trebui săi se or
ganizeze conferințe, certa 
luri, etc. iar ca vacanța să 
fie și un mijloc de recrear • 
în cadrul cluburilor trebu:

sa se duca o \ ie activitate 
sțxulivâ.

Munca de reconstrucție ?i 
campania de strângere a le 
gâturilor cu celelalte cati-g > 
rii de tineri trebuc'xț intensi
ficate.

Dat lnnd că în timpul a 
cestei vacanțe s- \a sârbii 
lorii marca zi de t Mai, e 
lovii trebue să o întâmpine 
cu cel mar\’iu entuziasm, 
participând hiaturi de între
gul popor 
stațiile ce 
ceasta zi.

la manitv 
vor avea |nc în a

sunt sarcinile ci-Acestea 
stau în fața elevilor în tini 
pul vacanței și pentru înde 
plinirea Jur trebue muncit cu 
râvnă deoarece ele vor con
tribui la Întărirea U. A. E. 
R. și la înflorirea Republicii 
noastre Populare.

I

țări. Ei 
fruntea 
adevărul

Dar nu numai la atât tre-
Inie sa se rediu â ai tivita 
tc-a lor: ei trebue să duca și 
o intensa munc. de lămu
rii' Se ( unosc destule ca 
zuri când unii țărani, înșe
lați de svonmi dușmrinoase 
și-au lăsat pământuri]'- ne 
lucrate și apoi întreg amil 
nu au avut ce 
e adevărat, • .t

>t pre. 
tineri

.trai'-

pământuri]'- 
apoi întreg 

mânca. Astăzi, 
astfel <li- oa 

i puțini și 
< ()■ !a sate tre 
tuturor țâra 

sarcina cea mai m t 
a icrmma cu insa 

până la i Mai,

iu* »h un®
buc sa 
nilor e;i 
re '■ de
mânuirile 
cel puțin, și ca prin d'plina 
«c-alizare a acestui plan sc 
va crea o viața mm buna 
pentru toți cei ce mutuc-sc.

In ceea ce privești? munca 
pe ogoare a timtilor să
teni, ea irebue intensifi ată 
deoarece întri-aga țărănime 
se bucură astazi de lot <pt'

■arai . li s a distribuit grâu 
din 1 l< S S, iar jKiitiii 
< a s;t poată lua bani din 
bancă cu dobândă mi ă. 
deja în 12 pbșsC in jtid.-'ul 
rio‘,rii s’au înființat ag'-nții 
lie 15. \. Rl.

Țămaimea mai are un 
mar'- sprijin dm partea < 1t 
sei muncitoare care e cel 
mai prefio aliat -a < are 
precupețește nici un efort 
pentru a i veni in ajutor

■fini-rii iti-ni - li lei t a 
i întreaga piu ărime :rc 

bue. . . se arate tredni1'1 di 
ajutoarei'- ce li se dau. Ei 
trebui sa. niuiit-caSCn eu râ .' 
na. Sa nu lase nici un > 
tec de pământ ne Îjmâmă.î 
lat până la 1 Mai zi de 
' a''' m- mai departe doar 
puțin timp. Ei ti i-blle ă ș 'e 
ca acum mum e->c nume 
penii u ci. numai pv-nti.i b. 
nelc întregului ]x>por -,i pL-n 
tru Înflorirea. Republicii po 
pulare Române.

In cadrul F. M T. D. R
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tineri muncitori țărani și elevi munceșc 
voluntar pentru întâmpinarea primului 
1 Mai în Republica Populară Română

Tinerii din
Mai — muncitor,i 

spre a o întâmpina 
vărată sărbătoare , i 
că voluntara.

i
județul nostru,

in
nu 
și prin lapte

uzine, 
numai

cu
re
cu

și 20 Aprilie;In zilele de 18, 19
a. c., tinerii muncitori dela fabrica 
„Patria” l-Iiinedoara, constituiți ir»

Federala,, Hunedoara**
Str. T. Maiorescu nr, 40Deva,

CONVOCARE
cu dispozițiunilc 

stutule și potrivii 
Interimare a Fe-

In uoniormitate 
art. 3S și 11 din 
hotărârii Comisiei 
deralei Hunedoara Deva din 11 A-
prilie 1948, se aduce la cuno;tiință 
tuturor unităților cooperative afi
liate, că sunt convo ale a lua parte ’n

nștienți de însemnătatea zilei de 
ogoare-, sau elevi 
o bucurie
concrete,

toți se unesc 
și un entuziasm de ade 
pi in acțiuni de tnun

de reparat unelte, au \rI echipe
nit în ajutorul țăranimiii/xlin corn 
Hășdat, Pcștiș si Mânerau reparau 
du-le uneltele de care aveau nev •- 
pcntiu termina,va [.laiului le 
sălii ânțari. f

IK
e
a

Tot ta Hunedoara, in ziua Je 
Aprilie, 110 tineri au parti ipat 
fectiv la lucrările de con t.u re 
orașului muncitoresc, prestând 4C0 
orc de muma voluntară.

4

Știri din.Vălioara
In comuna, Văii oara, a 

fost consti uită o brigadă de 
muncă voluntară care în 
cursul lunei Aprilie a între
prins o serie de acțiuni, ale 
căror rezultate sunt: săparea 
unui șanț de apărare în jurul 
școlii din sat, împrejmuirea 
casei parohiale cu grad de 
lemn, construirea unui dig 
pentru apărarea școlii pri 
mare de inundațiile ploilor 
de primăvară și construirea 
unui drum lung de 1.000 
mtr.

Realizările plugarilor dm 
Văii oara, doxedesc efortu 
rile pe care plugărimea le 
face alături de întregul po 
por pentru reconstrucții ță 
rii noastre.

i

ADUNAREA GENERALA URD1
NARA

a Comisiei Interimare 
anului 1947. (
sumei max ine ce 

împrumut unităților
se

ca

a Fedeialei Hunedoara Deva, pentru 
gestiunea anului 19-17 ce va avea 

-loc în ziua de Duminecă 9 Mai 
1943, ora 8 a. m. la sediul Fede
ralei din Deva, str. T. Maiorescu 
Nr, 40.

Dacă in aceasta zi și oră nu 
se va întruni numărul de mem
brii prevăzut de art. 43 din statute, 
ședința se amână pentru aceiași zi 
la ora 10 a. in., în acelaș Io 
cal și cu aceeași ordine de zi, când 
când se vor lua hotărâri valabile, 
oricare ar fi numărul unități or coo
perative afiliate reprezentate.

ORDINEA DE ZI:

1. Constituirea biroului, verifica
rea delegațiilor și constatarea re
prezentării unităților cooperative a- 
filiate.

2. Darea de seamă a Comisiei 
Interimare asupra gestiunii anu'ui

dobânzilor ce Fe- 
percepe îrnprumutu

1947.
3. Raportul Comis,ei Cenzorilor.
4. Aprobarea bilanțului și contului 

profit și pierdere pe anul 1947.
5. Descărcarea Consiliului de Ad 

ininistrație și 
de gestiunea

O. Fixarea 
poate acorda 
cooperative,

7. Stabilirea 
deraia va putea 
rilor acordate unităților cooperative 
și acelea pe care le va acorda depu
nerilor spre fructificare.

8. Ratificarea afilierii unităților 
cooperative în cursul anu iu l )47.

9. Discutarea și aprobarea buțe 
tutui

10.
nului 
anul

11.
va reprezenta Federala la aduna 
rea generală a Institutului \'aț nnal 
al Cooperației.

12. Eventuale propuneri.

Tinerii muncitori și elevi din 
plasa Brad au prestat 2143 ore de 
muncă voluntari in cadrul cărora 
au efectuat următoarele lucrări — 
au plantat 20.000 de ț ueți de biad 
in pădurea comunală și 180 de lO- 
paci de alte specii ■— au desfundat 
un șanț pe o lungime de 750 
— au astupat un șanț care 
mai era utilizat, transportând 
in. cubi pământ necesar acestei 
crări — 
pietruirea

au participat efectiv 
șoselei Malinovski.

ui.
nu
IO
lu
la

de venit și clielt. pe 1918. 
Discutarea șl aproba ca p a 
economic de activitate penii u 
1948.
Deasemenea unui delegat ce

Citiți
Tânărul Muncitor

Tinerii 
triale din 
mâiițat tot prin 
4.000 ni. p. cu

elevi
Baia

ai Școalei Indus 
de Criș au insA 
inun.a \ ol ii nlarA 

cartofi si 070 m.
|>. cu diferite zarzavaturi. 

Deai-cinenea, au mai n 
refacerea parcului șco'ii i 
tarea a 26:1 nuci 
inunal, prestând ti 
orc de niuncS.

co
7 <1

1 tnerii din ioin. Grișin, In 
laborar. cu P.M.R. 
muncit voluntar la 
nou drum comunal 
săpaud apoi pe 
gini șanțuri in total 1./) nț 
porti’uid și 50 in. c. p etrlș și O 
care de crengi nmesaie lucrărilor.

co 
ți U.F.D.R, au 

construirea unul 
lung de 200 m 
ambele i mar.

ti rt»

f
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ZORI NOI

In ValEa-JiuIui centrele de lapte
vin în ajutorul copiilor și mamelor gravide

Durorha interesului pe care gu 
vernul nostru democratic îl acordă 
sănătății poporului și desvoltării co 
piilor in cât mai bune con.lițiuni, 
în toata țara au fost înființate m i 
de centre de lapte.

fn Valea Jiului, prin C. N. C 
s’au deschis 17 centre de lapte prin 
care se distribui- zilnic 900) porții 
copiilor sărăci și debili până la 
vârsta de 12 ani și femeilor gra 
vide și leliuze. I’e lângă lapte se 
dă zilniv copiilor un supliment de 
marmelada sau grăsime.

Astfel prin cana eu lapte zil
nică. cu marmelada și grăsimea dis

tribuită, se asiguri bruna a miiloi 
de copii dc muncitorii din Valea 
Jiului

Spre deosebire de trc.nl, când 
regimurile de'.a conJuccie nu gascaiț 
de cuvință sa se ocupe de condițiu 
nile dc trai ale copiilor de infinit 
citori, astăzi guvernul este prclulln 
dini prezent, I

Centrele de lapte funcționează 
sub permanenta îngrijire a femei 
lor din U.F.D.R., iar cele depc 
lângă școli sunt mereu sub supra
vegherea învățătoarelor. La prepa 
rarea laptelui vin zilnic ma nelc co-

I

piilor, fericite cH noul regim,
• ' . - - ’ lângă marile sarcini ce și le-a luat 
ți dus la îndeplinire, dă o impor 
tanță vădită copiilor lor, crcindu le 
cile mai bune condițiuni de creștere.

M. TOMOȘOIU i 
coresp.

In curând va începe distribuirea 
creditelor pentru săteni

BUCUREȘTI, • Ager 
preș). In curând vor Iun 
ființă agențiile Băncii Națio 
nale la sate, care vot 
pe imediat alimentarea 
ducătorilor agricoli cu 
melc de care au nevo'

înec 
pro 
Sil 
în

Prin muncă voluntară

La Petroșeni se reconstruește 
și modernizează piața orașului

Obligațiile f scale ale contribuabililor 
ce trebuesc îndeplinite până la 30 Aprilie

Ministerul Finanțelor aduce la cu 
noștința contribuabi.i'.or că în ultima 
săptămână din luna Aprilie 1918, 
adică până la 30 Aprilie 1918 in
clusiv, trebuesc îndeplinite următoa 
rele obligațiuni:

Să achite 1 0 din impozitele ră
mase restante la data de31 Martie 
1948. Numai astfel vor putea be
neficia în continuare de eșalonarea 
în 6 rate lunare egale, precum și de 
scutii ea de majorări de întârziere

Să achite 1 13 din impozitele cu
venite pe exercițiul 19481919. A- 
ceasfa doisprezecime urmând a ii 
calculată pânj Ia stabilirea impuneri 
lor, în raport cu debitul exerci
țiului precedent' 1947 48.

Si se verse cota de 80 la suta 
din impozitul pe salariile lunci 'A- 
prilie 1918, calculul făcându-se 
în raport cu impozitul plătit pentru 
salariile lunci precedente, Martie 
1948.

I

A fost realizat 
90 °jo din planul de 

însâmânțări 
(Urnire din pag. I aj

Să depună de larații de impunere 
(.întreprinderi comerciale, industriale, 
meseriași și profesioniști), ț.c exer
cițiul 194849, complectând toate da
tele din formular in mod absolut 
sincer și complect.

Comunicarea filelor de furnizori 
și clienți, cu facturile emire sau 
primite între I Naoembile 1917 șj 
31 Martie 1918,

Aceste obligațiuni trebuesc înde 
plinite la timp și chiar înainte de 
termenul de 30 Aprilie- 1918, ca să 
evite aglomerațiile din uiți nelc zile

Neîndepliniiea acestor oOigațiuni 
atrage severe sancțiuni, lie prin ur 
mărirea imediata a totalității im
pozitelor, prin executarea si itd și 
anularea scutirilor dc majorări fie 
din aplicarea de amenzi și sancțiuni 
penale pentru sabotaj de ordin listai,

Organele Minist. Finanțelor au 
primit dis-n. de verificarea' wturcr 
contribuabililor și de a dre-a acte 
de contravenție pe care pe lângă 
sancțiunea fiscală, ministerul Ic va 
înainta imediat Parchetului.

In această privinți, expirând tir 
nienul prevăzut de lege pentru sanc
ționarea evaziunilor fiscale, adică 
termenul de 31 Martie 1948, Minis 
ferul Finanțelor a început să trimită 
actele de contravenție Parchetului,' 
pentru deschiderea acțiun i penale și 
condamnarea la închisoare a celor 
vinovați.

O lipsă accentuată a ora 
șului Petroșeni, era starea 
pieței, cu totul ne.corespunză 
re și insuficientă necesitați 
lor de aprovizionare ale o 
rașului.

Construirea și amenajarea 
unei piețe noui s’a preconi 
zat de mult dar ac(->t dezi 
derat a obținut rezolvarea a 
bia astăzi, când prin muncă 
voluntară a, populației lo 
cale, în frunte cu U. T- M-i 
știi - pionii reconstrucției 

s'a pornit o acțiune imen 
să pentru renovarea și mo
dernizarea pielii.

In cadrul acestei acțiuni 
halele vechi, 'insuficiente și 
inestetice ale. picții, vor fi 
dărâmate și reclădite în con 
dițiuni corespunzătoare înece 
sităților pc latura liberă a 
pieții actuale. ■>

Prin această nouă realiza re 
orașul Petroșeni face un pas 
serios pc drumul reconstruc
ției și desvoltării sale edili
tare, care a suferit atât de 
mult sub regimurile burg.,e 
ze, care își făcuseră un țel 
suprem din exploatarea sân 
geroasă a muncitorimii mi 
niere, fără a-i creia și oferi

condițiunile pentru o viață 
mai bună.

V. Mureșan coresp.

scopul îmbunătățirii exploa 
țărilor de orice fel. Cuantu 
mul creditelor ce se vor a- 
< orda va fi în funcțiune de în 
tinderea exploatărilor res - 
peclive, de necesitatea înve 
stițiilor și de garanțiile de 
seriozitate pe care într^prin 
derea respe'tivă ie piezintă.

S'au fixat și normele pe 
ramuri de activitate agrico
lă în ceea ce privește terme 
nc-le de achitare ale sumelor 
acordate, împrumuturile ur 
mând să fie plătite prin e- 
șalonare.

Vânzătorii și cumpărătorii de mărfuri 
sunt solidar responsabili de emiterea 

facturilor și bonurilor 
Comunicatul Ministerului de Finanțe

Ministerul de 1-iiiaiite atrage a 
tențiunea tuturor comercianților ca, 
Î11 conformitate cu dispozițiunilc 
art. 14 par. 13 din legea timbrului, 
supt obligați ea pentru toate vân 
zările la particulari dela 100—5000 
lei, să emită bonuri: timbrate legal, 
din carnetele de bon ere munciotate 
și vizate de administrația financra 
ia, iar pentru vânzările în valoare 
mai mare de 5000 lei, să einitA 
facturi, ,

Se atrage deasemenea atențiuncal 
tuturor particularilor care eumpajraț 
dela comercianți că au obligația 
să ceară să li se elibereze bonuri 
timbrate pentru toate cumpăraturile 
până la valoarea de 5000 lei, iar 
peste această valoare, facturi legal 
timbrate. (

Localurile de consuni de uri 9 
tel, au obligația, conform accluilș 
text de lege, =ă elibereze pentru 
toate consumațiile bonuri emise din 
carnete numerotate și vizate de ad
ministrata financiara.

Olive abatere dela obligativitate» 
emiterii și timbrării fa tuiplor și 
bonurilor este supusă pedepsii cu 
închisoare prevăzuta de Jegeă pen
tru sancționarea evaziunilor fiscale 
ur. 344-1917, in afară de amenzile 
fiscale. 9

Atât vânzătouil cât și cumpără
torii — comercianți sau particulari 
— sunt solidar responsabili de exc 
cutarea dispozițiunilor de ni 1 sus.

Cum au reușit 
tehnicienii dela IMS. 
planul de producție

muncitorii și 
se realizeze

precum și plasa Brad

de plasa Petroșeni, ca- 
rămas în coada județu

ele 24 Aprilie a. c., s’au în
sămânțat 56.421 ha. dintre 
care 31.747 ha. porumb, 3 
mii 256 ha. grâu de primă 
măvară și 14.505 ha. bor- 
ecag.

In plasele Orăștie și Jjo 
bra unde s'a muncit mai in
tens, planul însămânțărițor 
a fost depășit cu 12 la 
sută,
care a terminat, spic deose 
bire 
re a 
lui și plasele Ilia, Hațeg și
Pui, ale căror suprafețe de 
însâmânțări oscilează între 
50 — 70 la sută, din planul 

k prevăzut-
După informațiile obțin'-i 

te dela Camera Agricolă, în 
ultimele zile au căzut ploi a- 
bundente în întreg județul. 
Realizările campanieia de în 
sămânțări obținute până în 
prezent, indică îndeplinirea 
planului de însâmânțări, pâ 
nă la 1 Mai.

CB Umplem butelii de
A infonuatiunJAragaz

Așezarea nouilor impuneri 
va începe după sărbători 
La 30 Aprilie expiră termenul pentru declararea vani urilor

(Urmare din pag. I-aJ

Potrivit dispozi.iuni'or Ministeru 
lui de Finanțe, de laraț i e de impu
nere pentru exercițiul financiar 1948- 
1949, expiră, în mod excepțional, 
în anul acesta, la 30 Aprilie.

Până la această dată, toți contri
buabilii sunt obligați să facă sau 
să complectele, în sensul nouei legi 
a contribuțiilor directe, Jedarații.e 
date înainte de apariț a legii.

Lipsa declaiației sau nesincerita 
tea datelor cuprinse în ea, sunt grav! 
sancționate pri n nouile legiuiri. I

La începutul lunci Mai, șe va 
trece la stabilirea nouițor impuneri, 
pe baza declarațiunilor 
Iilor.

întrucât, declarațiile 
fi considerate ca bază
re, stabilirea impunerilor se va fa a 
de către instanțele fisca'e delegate, 
la sediile serviciilor fiscale, fără ci- 
tarea părților.

Ulterior se va proceda la verifi
carea declarațiilor pe teren, urmând 
să se aplice sancțiunile legale celor, 
găsiți culpabili de nesinceritate, ț

Iu prezent, la Inspectoratul Ge
neral de Finanțe al Capitalei, se 
lucrează la organizarea instanțelor

dv impunere, pe toate sectoarele 
de administrație.

Deasemenea și în provincie, se 
fac lucrările pregătitoare, în vede 
rea aceleași operațiuni.

având norma de 25.000 kg. 
au topit 40.000 kg., depă
șind norma cu 6oțla sută.

La curățitoria de piese, 
tov. Nemet Marja a depășit 
norma cu 130 la sută.

Deasemenea tov.Sculeanu 
Vasile dela turnătoria de 
piese, a depășit norma cu 
100 Ia sută.

Ședința micilor meseriași patroni 
<5îu MK une «9 o Hi*a.

Urmar» din pa^ 1 -<

contribuabi-

urmează a 
de apreciem

controlor la directe șjț d- Stă 
nescu șef controlor la in
directe care au dat lămuri 
rile necesare cu privire la 
nouile legi fiscale scoțând 
în evidență situația schimba 
tă față de trecut când mi
cii meseriași erau puși să plă 
tească Impozite grele iar< ma

rii comercianți și industria 
și nu plăteau impozitef aproa 
pe de loc .

Ședința s'a terminat în - 
tr’o atmosferă de încredere 
și colaborare.

In felul acesta se prezintă 
situația producției în mai 
toate zilele, Fiecare munci
tor nu are decât un singur 
țel: îndeplinirea și depăși
rea normei.

'Acum muncitorii și techni 
cienii Uzinelor I. M. S., au 
pornit cu un elan sporit 
.pt. a realiza o cât mai mS- 
•e depășire a programului 
de producție, prin caic — 
spre mândria lor — i;i vor 
asigura victoria în întrece
rea cu ceferiștii sinierieni, 
în, cinstea zilei de i Mai.

Prin măreața lor realizare 
muncitorii I. M- S-- , au 
răspuns din tot sufletul che 
mării țării pentru mărirea 
efortului în muncă pentru 
redresarea economiei națio
nale, pentru făurirea unui 
viitor, luminos pentru asi
gurarea unei vieți prospere

Publicațiune

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Se aduce la cunoștința celor in
teresați că în ziua de 6 Mai orele 
17 <j. ni. se va ține la Prefectura 
județului Hunedoara în Deva ca 
mera Nr. 8 licitație publică pen
tru construirea garajului a rampei 
de spălat din curtea noului Palat 
Administrativ din Deva în valoare 
de 1.200.000, după deviz.

Licitația publica 
conformitate cu disp. 
din L.C.P. 
Central de Licitații și 229-203 L. 
P.O.A.L. ți normele "generale pea 
tru ținerea licitațiilor, publicate ia 
M. Qf. Nr. 127 din 6 Iunie I931s 
cu oferte închise, însoțite da 5 la 
sută garanție, f I I

se va ține in 
ait. 88-110 

Regulamentul Oficiului
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^^EVEHIMEHTELE ZILEI^">
Nouî acorduri încheiate

între Bulgaria și Cehoslovacia
PRAG A. — După consul 

țările de Duminică dimlnca 
ța, dela castelul Zbraslav, 
situat în afara orașului Pra 
ga, unde locuește delegația 
bulgara, reprezentanții Ceho 
slovaci și bulgari sau în
tâlnit într’o ședință plcnai a 
sub președinția primului mi 
nistru bulgar, Gheorghi Di 
imtrov și au ajuns la un a- 
cord asupra tuturor chestiu
nilor economice și financia. 
re aflate iu discuție intre ce 
le două state.

In acelaș, timp, au fost 
semnate un acord corner - 
cial provizoriu și un acord 
privind chestiunile sociale și 
de administrație. Clauzele 
principale ale acestui din 
urmă acord prevăd colabora

rea în toate domeniile poli 
tice sociale, schimbul expc 
riențelor câștigate și baza 
pentru o atitudine comună 
în discuțiile internaționale a 
supra acestor chestiuni. Mim 
citorii dintr'una din cele 
două țari întrebuințați pe 
teritoriul celuilalt Stat, con 
torni acestui acord, se vor 
bucura de același statul ca 
și muncitorii țării-gazdă.

Acordul asigură cleaseme 
nea reciprocitatea în dome
niul asigurărilor sociale, ' 
schimbul ele turiști și grija 
pentru orfani.

Intr’un viitor apropiat, 
cele două țări vor încheia 
și un acord privitor2 la asigu 
rările sociale.

Elini scara se \a da un 
comunicat comun în care se 
vor arăta toate rezultatele 
discuțiilor.

Primul ministru ceposlo - 
vae, Goltwakl, a dăruit pri 
inului ministru bulgar, Oi ■ 
-mitrov, un automobil „Ta 
tra”, model 1948, și o sta 
tiictă de bronz a Sfântului 
Gheorghe, icproduccrea sta 
tun del 1 castelul Hradcany.

1>uj>m zal«g<Mr-i 

Sediile Partidelor Democratice 
din Italia atacate de fasciști
ROMA. 2<i. - Iii t ,ate legiunile

Italiei a loM inteii-i.i ala, du| i ale
geri, teroarea clementelor dcmoirate
creștine și fasjm îinpdnv.i anii 
fasciștilor și a organizațiilor lor, 
și aceasta in special iii legiunile 
în care Frontul Democrat Po; u’ar 
a obținut majoritatea voiuriloi Ja 
alegeri.

La Caralla las iștii au dibtius , 
diul partidului comunici. 1 a Cliietti 
un grup de democrali cir tini șt 
de fa-ii ti au alncjit pe c.elaiul

Apelul Federației Sindicale Mondiale 
cu prilejul zilei de I Mai

PARIS. - Cu ocazia săr-

0 delegație română a plecat la Geneva 
pentru a lua parte la lucrările 
comisiei

O delegație a guvernului 
Republicii Populare Româ
ne a plecat la Geneva în 
ziua de 25 Aprilie .1948, 
pentru a lua parte la lucră
rile comisiei economice eu

economice a Oi N U. 
ropere a Organizației Na
țiunilor Unite, care vor în
cepe azi.

Delegația este prezidată 
de tov. Al. Bărlădeanu, mi
nistru adjunct al industriei.

bătoririi zilei de t Mai din 
anul acesta, Federația Sin 
dicală Mondială a publicat 
un manifest adresat munci 
torilor din lumea întreagă 
în care le cere să-și mobi 
lizeze forțele pentru apăra-

rea păcii, libertății și denio 
era ț iei.

Manifestul subliniază In - 
deosebi ca nu toate popoare 
le lumii și-au putut realiza 
până în prezent scopurile 
pentru rare au luptat și că 
nu toate își pol clădi viața 
conform propriilor interese.

Aduiiu.i rigionab. 1 ft Pjju-jîra pre 
Gutui Uviuociat < rc tm m iiunitii 
unui grup du Gri ti marin.ui, au 
• •.itruns in [ ardJu ui -omunLc
t.tldUd ‘ bf jrtllit.i tOatc

*•<• imn I ni o *•-•. ri< Ic s iile
J'»( "n t nU. ta J<? i 1 iu in Gau 
l t di it ui ut ui - -1 mi i 1 ,= • l til 
au dai un afae iuip'trha "tTului 
C.'niiti dt Mim -i din k-
u jitfit< , 1-U un ațin |r,f:ri-L ț’j -4

hi petriv i liirourilor Canurci j 
Miti'i dela Sru'iict'i Im i^tGlni 
au luat pait< 7i preoți. 1. VA. 
nuia drt a «uni rut <■ rapid', du r,ol 
țic . înarmate < u i<utr.divrt, -t.
ual grupuri du liin-ji, m mim 
I imitului iJurmjiiat Popular

Noul Partid uni
ficat va purta numele 
de Partidul Muncitoresc Ungai

BUDAPESTA- ( oini ia 
politii a ,i < < lor doua p -rtid, 
muncitorești .1 hotăi.t ,i 
ședința din 21 \priln- să 
propună Congresului < elo 
doua partide ca num-1*. pa 
Udului unificat să fie p., 
ticlui Muncitoresc Ungar.

Mathias Rakosi despre

Importanta hotărîtoare a formării

Buletin întern
Eri seara sa semnat in prezenta 

d-loi Dumitru Ganev ambasadoruL 
Republicii Populare Bulgare și O. 
Livezeanu, Ministrul Artelor și In
formațiilor din R.P.R. acordul de 
colaborare dintre Societatea Română 
de Radio difuziune și Direcțiunea 
Generală a Radio difuziunii din Re 
publica Populară Bulgară,

înaintea semnării acordului d 
Ministru Livezeanu a ținut să sub
linieze importanța acestui eveniment 
care va desvolta acordurile comer
ciale încheiate cu statele vecine, a- 
cord care va avea aceeași direcție cft 
și cel cultural și va intra ia vigoare 
imediat ce va fi ratificat de către 
comisiunea mixtă Romăno-Bulgară,

Acordul prevede o colaborare con 
tinuă cu programe comune, pre 
cum și schimbul de personal artistic.

In ziua de 1 Mai, postu
rile noastre de radio/difuziu
ne își vor schimba progra 
mul de emisiune, în sensul 
că vor emite fără întrerupe 
re, dela orele 7 și jumătate 
până la orele 24.

Se’va transmite cu acest

prilej întreaga sărbătorire a 
zilei de 1 Mai.

Emisiunea va fi întărim 
prin punerea in funcțiune a 
noului post de 7 jum. kw. de 
la Tâncăbești.

*
La Ministerul Comerțului se lu

crează la strângerea materialului 
documentar în vederea începerii ne
gocierilor economice cu Ungaria.

In acelaș scop au fost convocațl 
reprezentanții Oficiilor Industriale 
și ai câtorva mari industrii ur
mând a stabili necesitățile de ma
terii prime, utilaj și mașini ce se 
pot importa din Ungaria.

•
Fabricile de ulei din țară au I10- 

tărit să întâmpine ziua de 1 Mai 
cu o depășire de 10 la sută a 
producției conform programărilor I 
Ministerului Industriei. f |

Fabricile de uleiuri din țara au mai 
hotărît și organizat ca începând dela 
1 Mai a. c. sa facă noi întrecerii 
în producție.

Criteriile după care se vor facă 
aceste întreceri vor fi stabi.i e de că 
tre Uniunea Sindi ațelor Alimentare,

SartaJuiua
BUDAPESTA. La un 

meeting al Partidului Co 
munist Ungar, la care au 
luat parte țărani din toate 
colțurile țării, Rakoși, vice
președinte al consiliului de 
miniștri și secretar geae-.d 
al Partidului Comunist Un
gar, vorbind despre politica 
externă, a spus cu privire la 
alegerile din Italia că, cu 
toată intervenția brutală si 
fățișă a imperialiștilor .inie 
ricini, Frontul Democrat Po 
pular nu a slăbit.

Referitor la -mprumuturilc 
americane Rakosi a mențio
nat efet tul acestor împrumu
turi asupra vieții economice 
engleze, citând ziarul Man

uncii cresc Unqar
chestor Guardian, care măr
turisește că, cu toate cele 
4 miliarde dolari primite de 
Anglia din U.S.A., mizeria 
și șomajul seafl;\în creștere.

Dimpotrivă a spus Ra 
kosi — în Ungaria, unde 
poporul a învins cu propriile 
sale forțe, nivelul de trai se 
ameliorează constant și de 
moctația ungară dobândește 
victorii importante, nu nu
mai in domeniul economic, 
dar și în politii a internațio 
nală. Tratatele de priete
nie i u U.R.ij.S, și demo
crațiile poțpulare arată, nu 
numai că poporul ungar 
este de partea acelora care 
luptă pentru pace, dar de.i-

Sarcinile meseriașilor și
rolul lor în economia țării

In 6 mari intre prinderi din Ungaria 
s’a făcut unificarea între P. C și P. S, D.

BUDAPESTA.—In 6 mari 
întreprinderi din Budapesta 
organizațiile partidelor co
munist și social-democrat 
au constituit organizațiile ci
nicului partid muncitoresc 
ungar, in prezența conducă 
torilor celor două partidc.

Oratorii au subliniat în -

seninătatea unificării ară - 
tând că formarea partidu - 
lui unic muncitoresc ungar 
înseamnă un pas înaint' sp e 
unitatea poporului magpiar 
și în acelaȘ timp un bastion 
principal al luptei popoare 
lor împotriva-imperialism 
lui.

(Unatre dia pag. I-a)ț 

șilor din țara noastră, din 
județul nostru.

Colaborarea cu organele 
Ministerului pentru repari i 
zarea de matern prime aso
ciațiilor de meseriași, cola
borarea cu organele fiscu
lui pentru așezarea unor ;>n 
pozite drepte după posibili
tățile de plată a fiecăruia, 
îndrumarea ^meseriașilor spi c 
forme noui de producție și 
de desfacere a mărfurilor, 
cer ca în fruntea asociații
lor și a Federației să fie 
promovați oamenii cei mai 
Capabili, meseriașii care sunt

în stare să ducă la b.m 
sfârșit sarcinile trasate la 
conferința Federației care a 
avut loc zilele trecute la Du 
curești.

Zilele dintre 5-12 Mai a.c 
fixate peiilru alegerea condu 
cerilor în asociațiile profe
sionale ale meseriașilor din 
județ, suntem siguri că vor 
îndreptâți așteptările noas - 
tre contribuind la strângere ' 
legăturilor între toate for • 
țelc productive ale țării in 
frunte cu anvangarda popo
rului nostru Partidul Munci
toresc Român.

B. Someșfeleami

semenea ca Ungaria < e 
mărindu i-se |n mod ci,ns 
dcrabil prestigiul ei mteiin 
țional. Poporul ungar. < ir 
a suferit atât de mult, 
găsit jnsiârșii leicul sau - 
poate sa duc a o politic ă in 
ternă și externa. < are est< 
urmarea directa a l.riplu- 
seculare pentru indep. nden 
ța și libertate .

Vorbind di spre pol ii 
terna Rako<i, a subliniat im 
porl.nița hotfiritoare a foi 
marii unui partid uni1' mun 
citoresc, ..Partidul Mun 1 - 
toresc Ungar . grupând ceh 
inai bune torțe ale dunocra 
țiej anuncitorii cei mai <011 
știenți. țărănimea muncit, a 
re. intelectualii progresiști 
și celelalte dcmdnte d.nio 
cratice.

«**«<* I 
in fiecare zii 
„Zori Noi”| 

Organ al P. M. R.
pentru jud Hunedoara

Școala Primară de Stal Gvoagiu fbi

PUBl 1CAȚII NF

Comitetul școlar ru al com 
Geoagiu-Băi jud Hunedoara, aduce 
la cunoștință celor mfere-ați că in 
ziua de ') Mai a. e. orele iltf 
se va vinde prin licitație puhli, a 
fânul provenit din gradina școlara 
conform ordinului Nr. 36.713 947 a 
Onor. Casei Școalelor.

Im. primirii J 1 lațului Hunedoara, Dava 1948.


