
DIN INIȚIATIVA
Partidului Muncitoresc Român
Pentru a se înlătură neștiința de carte; 
Pentru a se deschide larg fiilor poporului 
muncitor porțile școlilor de toate gradele; 
Pentru educarea tineretului în spiritul 
democrației populare;
Pentru pregătirea cadrelor medii și su

perioare de specialiști necesari desvoltării 
democrației populare și construirii socie- 

\ tații socialiste.

Anul V. Nn 585

£

67

-A

Prol* tari ain tvatulartlvuntft-vâ l

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚIICRAIOVA■ ■
I

n 1 D A C Ț I A: Deva 8tr. Karl Marx Nr. 2 Telefon 2B2 
.'UMINI8TRAȚIA 1 Deva Strada Karl Marx Nr. 1.
ui pefL jia'iu li ((■■•rir ațrote. Dlr. U«n PD Ir. 2T7.282.S4A

ABONAMtNI li i

LUIAR IX 110 COLECTIVE IX IO laXXEuali *L |tru,

la 1 LUII IX MO kw- X larftOx*! *° id

Ministerul Invâțâmc ntului Public a întocmit

Legea Denlru lelmuia învăiiMi
Mari Adunătii Naționale, legea a întrat în vigoare pe
dota de 3 August 1948

întregul învățământ în R. P. R. trece in mâna Statului
drept egal pentru tofi cetățenii R. P R.,
de sex, naționalitate, rasă sau religie

Fiind semnată de Prezidiul

4

b)

b)

clase

școli

insti

El constitue un 
fără deosebire

Invâțiirântul public are o structură unitară și este așezat pe baze democratice, populare 
și realist științifice

* învățământul elementar este de 7 ani și este gratuit, p. imele 
fiind obligatorii.

K invatinântul mediu are o durată de 4 ani și cuprinde: a) licee, 
pedagogice, c) școli tehnice și d) școli profesionale.

— învățământul superior cuprinde: a) universități și politehnici și 
tute de învățământ superior.
Se vor crea școli speciale de 2 ani, care se pregătească 
pe oamenii din câmpul muncii pentru învățământ d superior

La depunerea Legii pentru 
forma Învățământului, tov. Gh. 
EÎlichi, ministrul Învățământului 
biic a rostit următoarea

Expunere de motive
Schimbările structurale cai e 

produs în țara noastră în ullimii anț- 
au creat un dezechilibru intre noua) 
formă de Stat și vechea școală bur- 
ghezo-moșierească. 1

Nivelul scăzut al culturii popoî 
rului nostru, precum și milioanele, 
de anallabeți, dovedesc că legimurile 
trecute nu s’au ocupat de problema 
învățământului corespunzător interi* 
selor poporului.

Regimurile burghezo moșiereș i, îu 
frunte cu monarhia de or.gine pur 
saca, au creat un învățământ ab
stract, metafizic, rupt de nevoile po
porului și ale țării. Șco.i.e primare 
du cuprindeau rpajorila.ea capilor 
de vârstă școlară. Porpie școlilor 
medii și superioare erau închi-e peo-, 
tru copiii celor ce muncesc. Oa
menii de știință, savanții, nu pu
teau valorifica capacitățile lor în 
interesul poporului. Concepția călău
zitoare a legimului burgh.zo-moșic, 
resc în Instituțiile noastre de în
vățământ, era ura de rasă, șovinis
mul, ațâțarea la războiul imperial 
list, ura împotriva U.R.S.S. țara celej 
mai avansate și profund proge.ririo 
culturi. In loc ca studenții să fie v 
duca ți în spiritul munc i ci ealoai 
d erau scoși la acțiuni huliganice^ 
folosiți drept unelte ale clase.or ex
ploatatoare. v .

Forțele reacționare din Români? 
legate de lagărul imperialist, au ur
mărit să mențină școala la un ast
fel de nivel de descompunere, pen
tru a putea și pe această cale 
servească scopurile jor antipopulare.

Poporul nostru, în frunte cu cla a 
muncitoare condusă de avanlgarua 
■a P.M.R., a reușit, însă, sa în
lăture regimul reeacționar și să in
staureze un regim de democrații- 
populară, în drum spre soda ism.

Marile reforme realizate ke că
tre regimul actual, au creat și crea- 
ză poporului ițostru condiții noii 
de viață. Posibilități mari de des- 
voltare s’au creat industriei și a-
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s’au

gricullurii noastre. Bogății imense 
așteaptă ca omul înarmat cu șiling 
superioară și tehnică avansai ă să 
le pună în valoare în folosul po
porului.

Această situație impune o scliimy 
bare structurală în domeniul învă- 
țământului nostru.

In acest scop, vă supunem pre
zenta lege, care prevede transfor- 
marea întregului învățământ public 
al Republicii Populare Române în- 
triun învățământ de Stat, organic 
zat pe temeiul unității de ștrucțură 
și așezat pe baze realist-științifice. 
corespunzător necesității desvoliări.i 
democrației populare și construirii 
societății sociairie.

Prin prezenta lege, învățământițl 
elementar este lărgit la 7 r-ni și de4 
vine graluit. j

învățământul mediu dă o atenția 
dec ebita pregătiri cadrelor tehnice 
medii, fără a neglija însemnătate^ 
liceelor

învățământul nostru superior est^ 
restructurat coiespunzător nece.-iță-» 
ților de pregătire a unor cadre su. 
perioare de specialiști necesari pro
ducției, precum și a cercetărilor 
științifice. El va fi strâns legat do 
practică.

Corespunzând intereselor funda
mentale ale poporului, prezenta le. 
ge caută să înlăluie urmările po
liticii .școlare burgliqzo - moJL-reștț 
care împiedica pe fii de muncitor/ 
și ai țărănimii muncitoare să ur
meze cursurile medii și superioarei

In acest scop prezenta lege prea 
vede crearea unor școli speciale de 
2 ani, care să dea oamenilor dip. 
procesul de producție o pregătire 
echivalentă cu școala medie și sj 
le deschidă porțile spre învățămân
tul superior.

Dând învățământului nostru o 
structură unitară, înseamnă a liih- 
da cu vechea organizare anarhică 
a școlii care corespundea anarhiei iț> 
producție a orânduirii burghezo-mc» 
șierești. Trecând întregul învăță
mânt în mâna Statului, la .cârma 
chiuia stă guvernul leprezenlând in
teresele poporului, înseamnă a lărp/ 
în sectorul cultural al Republicii 
noastre Populare, succesele obținute 
pe teren politic și eponomic.

învățământul reorganizat descin
de posibilități mari c;amenitor de 
știință și cultură, corpului nostru 
didactic, să contribue din plin In 
ridicarea nivelului științific ți iu> 
tural al poporului nostru.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc „Ro
mân prezint Consiliului de Miniș
tri prezenta lege, convins că înfăp- 
tuind această reformă, vom contribui 
la ridicarea nivelului cu t'iral al po
porului, Ia crearea cadrelor medii 
și superioaie de care aie nevoie c. 
conomia planificală spre < a e ne în. 
dreptăm, în interesul înfloririi 
publicii Populare Române.

* * *
Textul Legii pentru Reforma 

vățământului va fi publicat în 
mărul de mâine al ziarului nostru.
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Telegrcma de protest
ADRESATĂ DEPARTAMENTULUI 
DE STAT U, S. A. IN LEGĂTURA

cu refuzul autorităților americane de o 
elibera pașapoarte delegărilor tinere
tului muncitoresc american la Confe

rința înternatională dela Varșovia
BUCUREȘTI, 3 (Ag-r- 

prcs)- In urma comunicat i 
lui Federației Mondialearri 
neretului D mocrat prin <a 
re se arată <a Departamen 
'tul de Stat al Statelor Unițe 
refuză să diberezc pașapoar 
te delegatilor amcricani care 
trebue să participe, la Confe 
rința Internațională dclaVar 
șovja, Comitetul Executiv al 
Federației Naționale a Tine 
retului Democrat din Repu
blica Populara RbrirjlriS, ’a 
trimis următoarea^ telegramă 
de protest Dcpartamenfyjlui 
de Stat U. Ș. A.:

Tineretul din Republica 
Populară Română protestea

za r u eiii-rgie împotriva re 
1 uzului Departamentului țj 
S A d'- :i elibera țvișapoart,- 
<|clegaților tineretului munci 
totesc american aleși par 
ticipc la Conferința Inter
națională a Tim-rctului Mun 
cjtoresc dela Varțovin, con 
ridet.înd acc~t ț »pt , a o 
nouă provocare a imperiali 
ștjlor < are încearcă în 7adar 
a împiedice lupta unită a 

tineretului democrat încad 
rat în Federația Mondială a

1 in,-n tului Democrat pen 
l >i pa-'e, libertate și un vii 
Itor mai bun al tinerei gu-n>-ra 
:ii.

ARPAD SZAKASITS
a fcst ales Președinte ai Republicii Ung re

Budapesta. 3 fRadioJ Par- 
amenlul maghiar a ales azi 

dimineață prin aclamații pe 
ARPAD SZAKASIIZ ca pre
ședinte al Republici Ungare.

Indatâ după alegerea sa, 
noul președinta a depus ju
rământul în fața președintelui 
Adunării Naționale Ungare.

Cantinuând șirul realizărilor mărețe

Muncitorii și technicienii uzinelor 
metalurgice din Cugir 

au adus noi inovații în câmpul muncii
Muncitorii uzinelor meta

lurgice din Cugir, au 
avut de întâmpinat greutăți 
în retepararea mașinelor u- 
nelte și în special a strun
gurilor avariate de război, 
date Jn ieparație de C. F. R.

I na din aceste greutăți, 
era cauzată de lipsa mașini 
lor necesare pentru confec
ționarea cuzineților cu buc 

elastice dela păpușele fixe 
ale strungurilor.

.Preocupat de această pro 
blemă, constructorul Olaru 
Ion a confecționat un dis 
pozitiv de .strungit conic, 
cu ajutorul căruia se pot 
strungi găurila conice direct 
în păpușa strungului. în • i 
re se introduce apoi cuzine

ful elastic de bronz.
Acest dispozitiv ,are gvanta 

jul că face pentru fiecare 
strung o ecoomie de 15—20 
kg-, rnaterial, iar timpul de 
e.xecuțk s’a redus dela 24 
tora la 4 5 ore El ,mai are
însă și avantajul că poate fi 
întrebuințat și pentru strun 
girea găurilor cilindrice, pre 
cum și la ațte operații.

Tov. maestru Popescu Ba 
|zil dela secția de reparații — 
mașini, a confecționat două 
dispozitive de mare împor- 
tanță. )

Unul din aceste dispoziti 
vc servește la tJ rica dir' 1 r 
la roțile dințate din partea 
interioară (înlăuntrul coro.i

net), în condițiuni perfecte, 
Aceste dispozitive înlătura 
an mare inconvenient, dcoa

I Grczăvescu, coresp.
(Continuare în pag. Il-a)
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PAGIIWA TITVERIETIJIjUI
Dece facem muncă voluntară

Iii județul nostru un nu 
trku însemnat de elevi, au 
întreprins în timpul acestei 
vacanțe o serie de acțiuni 
fie în domeniul muncii de 
reconstrucție — așa cum e 
în majoritatea jazurilor — 
sau în domeniul cultural 
muncind pentru (ridicarea 
nivelului lor cultural în ca 
drul cercurilor de studii.

S’au dat însă acestui acti
vități --('lucru pe care l-am 
mai semnalata— interpretări 
greșite ca de exemplu acea 
de a transforma munca vo 
luntară în i muncă obligato 
rie.

■Un alt aspect al greșeli 
lor săvârșite îl reprezintă 
alterarea scopurilor muncii 
voluntare- Aceasta [desigur 
nu reprezintă majoritatea ca 
zuTilor cu toate că sunt de 
etu! de frecvente.

linii elevi și-au făcu* din 
munca voluntară nu un mij 
ioc de a participa la efortul 
unanim depus pentru recon 
(strucția țării ci fjubordonân 
d-o intereselor personale.

Astfel acești [tineri nelă
muriți ridică pretenția de a 
(primi dovezi că au prestat 
muncă voluntară justificând 
■reastă cerere cu svonurile 
fn vjrtutea cărora volunta - 
riatul a fost falș Interpretat 
91 tn conformitate cu care 
nici un elev nu poate fi în
scris Ia școală fără aceste 
dovezi.

Acesta 
doara la 
unde cei
tntr’u nimic justificat —» 
oer asemenea dovezi.

Elevii care au muncit în
tr’adevăr [din convingere 
sunt conștienți că asemenea 
dovezi nu-și găsesc rațiunea 
de ja fi, știut că înscrierea 
lor în școli nu depinde de

o hârtiuță fără nici o va
loare.

Mai mult însă, conducăto 
rii diferitelor organizații (J. 
T. M. sau ai U. A. E. R, 
prea puțin ridicați politice 
Ște și lămuriți s’au lăsat an 
trenați de cei mai puțin ]ă. 
muriți decât ei, acceptând 
a elibera asemenea dovezi 
cu toate că nu au primit 
nici o dispozițje în acest 
sens.

E deci nevoie să arătăm 
acelor care au înțeles 1 o 
săjse langreneze în muncă vo 
luntară că' ea nu se face de 
cât pentru a reconstrui țara 
și nu pentru a crea favoruri 
pentru unii sau pentru alții.

Acest lucru trebue să-l știe 
nu [numai acei ce au solicitat 
dovezile ci și ceilalți.

Pornind doar dela aceste

principii prinjcare voluntaria) 
tul a devenit un adevărat 

curent viabil și de massă, fie
re tânăr va contribui la pă 
trunderea spiritului de muu 
ca voluntară în rândurile în 
tregului tineret din județ. 
<Ei au însă și og^jtcină. (Trc 
trebue să 'fie vigilcnți și să 
descopere pe toți cei ce în
cearcă să lanseze svonuri di 
versioniste sau ,care au ca 
scop de, a compromite volun 
tariatul.

Tn ace-sV fel tineretul va fi 
într’adevăr un i factor activ 
în reconstrucția țării și mai 
mult va fi conștient de înălți' 
mea misiunii iTui în luțjtz 
pentru ridicarea nivelului ’ 
viață al poporului întreg.

H. N. DOREANU.

Știri și fapte

Din viața tineretului sovietic
6000 de școli de meserii vor promova 12 milioane 

muncitori calificați, în cursul perioadei cincinale
in cursul lunilor Iunie și 

Iulie, 524.ooo*tineri și tinere 
au urinat cursurile școlilor 
de meserii ale Ministerului 
rezervelor de muncă din U 
RSS Este (el mai mare nu
măr de levi pe care l-au 
avut până acunt' aceste școli.

Școlile de meserii au scos 
mai mult de patru milioane 
țdemetalurgiști, iconstructori,

minieri, etc., [în cei șhjpte 
ani și jumătate de funcțiooa 
re a lor, Jn p<- ,c>aria pn î 
cinală care a început din 
1946, Ministerul r servelor 
d*’ muncă va pune la dispo
ziția economiei naționale so 
vietice, un număr de 12 mi
lioane muncitori calificați o- 
șiți din cele 6-ooo de țcofl 
de meserii-

In anul 1950, uumărul elevilor de școală din U.R.8,8. 
se va ridica la 23 milioane

Î1DTE‘ cemMa’iu

e icazul la Hune-
Dobra, Uia, etc., 
ce au muncit —

țAugustj 194881 iile

(Calendar muncitoresc

Miercuri
h ranceză 
omului”.

SomIi r.5.04
. ap, 19.40

1769—Adunarea Naționala 
proclama „drepturile

blOAPTEA DIN 4 AUGUST 1789
Revoluția franceză, izubenită la 14 

Iulie 1789, mătura din calea el, 
orice rezistență a reacțiunii. Toată 
țara era cuprinsă de focul lupt-f 
împotriva nobililor care trăiseră pânp 
atunci în risipă și desfrâu pe șpi. 
narea poporului. Sub presiunea ma
selor, Adunarea Națională a boLăf 
rît în noaptea de 4 August 1789 
suprimarea unor privilegii feudale, 
a proclamat egalitatea francezilor lș 
fața legilor și a distrus absohitis* 
mul regal.

Evenimentele acestea au 
nat himea veche până în 
Ele au avut o influență

,t
sdrunci- 
temelii, 
învioră* 

toare nil numai asupra Franței, ci
și asupra întregii Europe. Deși Re- 
voluția Franceză n’a desființat ex
ploatarea omului de către om, e» 
a proclamat însă formal egalitatea 
te fața legilor și a deschis ca
lea omenirii spre progresul reali
zat de Marea Revoluție Socialist^ 
din Octombrie 1917: desființarea e- 
tțtioa tării omului de către om. ,

Ridicarea;!nivelulu îtechnic 
este una din problemele 
cele mai importante pentru 
întreaga clasă muncitoare. 
Tinerii, conștienți de acest 
Jucru, îndrumați,|și mobilizați 
de organizațiile de Partid și 
Sindicat s’au înscris într’un 
număr destul "de mare.- Ia 
școlile' de perfecționare te 
clinică.

Astfel cca. 6 tineri din 
Munții Apuseni s’au înscris 
în școlile ^nin.ere — și a- 
cest număr e destul de în
semnat raportat ’Lla tofcilul 
elevilor. j

La fel și la școlile de per 
fecționare technică de pe 
lângă uzinele, I. M. S- Hune 
doara participația tinerilor 
e într’adevăr [frumoasă

La școlile de perfecț ona- 
re technică ce vor lua ființă 
de acum1 tinerii trebue să se 
înscrie într’un număr cât 
mai mare îndeplinind astfel 
una din sarcinile lor princi
pale-' I • y
I •

,.Educarea tineretului este una din 
problemele cele mai serioase —, 
spune un articol de fond al ziariP 
lui „Scânteia”. , (

Ea nu se rezolvă mergând mai 
departe pe linia ceței mai ușoare, 
rezistențe, pe Jinia atragerii tineri
lor spre organizații numai prin ba
luri, serbări...”

Acest lucru însă nu a fost înțeles 
de toți conducătorii organizațiilor 
U.T.M. sau JF.N.T.D,R,-ului, și de 
aceea balurile și petrecerile consti- 
tue o preocupare — putem spu
ne — a tineretului hunedorean carr 
aproape în fiecare Sâmbătă sau Du
minecă „organizează un mare bal”

La ultima petrecere organizată de 
F.N.T.D.R.-Hunedoara, o parte diq 
tineri, consumând alcool în mod a- 
buziv au încins o ceartă care s’a 
sfârșit cu lovirea unui sergent ce 
venise să-i despartă. Și nu e pri
mul caz nici la Hunedoara sau în 
celelalte orașe când tinerii uitând 
de principiile țjioraleî proletare se 
dedau la acte care nu fac decât 
să-i compromită. De asemenea, dupf 
o noapte de „chef’ desigur că a- 
doua zi în câmpul muncii nu 
putea munci atât de bine.

Există Într’adevăr mijloace de dis
tracție cu un caracter educativ 
In ori ce caz balurile cu băutură

și batae nu fac parte din rândul 
lor. Acest lucru trebue să-l știe, 
toți conducătorii de organizații, toți 
tinerii conștienți că misiunea lor e 
de a lupta pentru mărirea producției, 
pentru bunul mere al muncilor a- 
gricole de vară, pentru însușirea, 
cunoștințelor, care se predau în 'școli, 

• • •
In zilele trecute hm primit 

la redacția ziarului nostru o 
scrisoare din pațtea ucenici 
lor ce-șipetrec concediul lor 
de vară la Călimănești.

Vorbind de programul zii 
njc, mâncarea și în general 
viața din tabără îșj exprimă 
întreaga lor satisfacție în
cheind prin angajamentul ca 
(Ța reîntoarcere să muncească 
cu mai mult avânt cu forțe 
sporite pentru mărirea pro 
ducției.

Scrisoarea mai <spune în 
să: Mulțumim Ministerului 
Muncii pentru favoareai ce 
ne-a făcut-o trimițându - ne 
în tabăra de odihnă.

Cu acest lucru nu suntem 
de acord ,și suntem siguri 
că nici ei chiar și anume 
că li s’a făcut o favoare.

Tineri și bătrâni, munci 
toni prin lupta dusă necon 
tenit sub conducerea Parti 
idului lor de avantgardă și-au 
câștigat „dreptul la odihnă'” 
consfințit și asigurat prin 
Constituție, Ț)e ,acum con-, 
cediul de odihnă nu e o fa' 
voarea ci' traducerea în via 
ța a unui drept, inexistent 
sub regimurile trecute.

vor

dări

Conform prevederilor planului cin
cinal de,restaurare și desvoltare a e- 
conomiei naționale în U.R.S.S., în 
anul 1950 numărul școlilor pri
mare și secundare trebue să se ri
dice la 193 mii iar numărul totaț

al elevilor la 31,8 milioane. la •- 
nul școlar 1947—48 au fnnrțtonat 
197 mi de școli, 
de 29,5 milioane copii, 
astfel planul.

frecventele

încă 16 școli superioare
In.L’niunea^Sovietică func 

ționează în! prezent 802 școli 
lo-
an

superioare. La toamna, 
dată cu începerea noului 
școlar, se i.vor deschide

deArtiști plasstiei In vârsta
Două e .poziții originale și in a- 

celaș timp foarte interesante, au fosț 
inaugurate recent la Moscova. Este 
vorba despre'expozițiile alcătuite di? 
operele artiștilor minori, dela orașe 
și sate, dintre cari, cei mai tineri, 
au atins vârsta de 5 ani iar cei 
mai bătrâni, n’au împlinit 16.

Pe pereții expoziției sunt în
șirate sute de tablouri 
rele, d esene, sculpturi 
în lemn, broderii ețc.

Acest gen original 
a deveniL o tradiție în
sunt organizate, cu regularitate, în 
fiecare an, constituind o dovadă a

în ulei, acua- 
în piatră șf

URSS.vor fi ’d ischise în
că 16 șooli superioare.

Totodată la universitățile 
existente se înființează ,i«< 

facultăți de catedre.

5—16 ani

de expoziții
U.R.S.S. Ele

expun la Moaceva 
ob(inute de pedagogărezultatelor 

sovietică, în ce privește edu B0* 
estetică.

Copiii sovietici care arată lnc4- 
națiani pentru artele plastice aat 
ajutați și îndrumați pentru a-și de
săvârși talentul înăscut Palatele pto 
cerilor, cluburile muncitorimii și șco 
tile au studiouri speciale de pfctm# 
și sculptură, unde artiști specia&șfll 
dau lecții și îndrumări c rpiilor țj 
tinerilor, învățându-i rudimentele pă> 
turti, desenului, perspectivei, etc. Ta
lentele deosebite sunt îndri-ptae sțjro 
școlile de specialitate, unde oapăW 
toate cunoștințele necesare.

Copii țăranilor învață la școli muzicale
înainte ’de venirea la putere a 

orânduirii sovietice, țăranii dia sa
tele regiunii Baranovici nu puteau 
visa că să dea copiilor [or, cu
noștințe muzicale. In prezent în re. 
giunea Baranovici a fost deschisă 
o școală muzicală, In care urmează 
36 băeți și fete, din familiile țară- 
nești, care au aptitudini muzicale.

Școlarii învață operele marilor

compozitori: Ceaicovski, GKnca, Cha 
pin, Mozart, etc.

Studenții sovietici ajută 
la muncile ag ico e

Studenții Universității de Stat di» 
Dniepropetrovsk au hotărit ca ir 
timpul vacanțelor să ajute la strân
gerea recoltei. Fiecare din ei s’a 
obligat să lucreze 30 zile. In mo
mentul de {ață 5000 de stadeatl 
lucrează pe pgoare.

Muncă voluntară |a utemiștilor din Hațeg
De curând s’a luat hotărârea ca

să se înființeze o colonie de vară 
pentru copiii muncitorilor din Valea 
Jiului în castelul fostului latifun
diar Gavril Kendeffi, din comuna 
Sâniămarie Orlea, situată la trei km. 
de orașul Hațeg. Luând act cu deo« 
sebită satisfacție de acea.tă iniția

La Bâița
S’a format o brigadă de muncă voluntară

In ziua de 23 Iulie a. c., 
antrenați de org. P. M. R., 
și U. T. M. Tinerii din! Băi 
ța, s’au organizat într’o bri 
gadă de muncă voluntară.

Obiectivele de muncă sunt 
nivelarea unui teren pentru 
construirea Parcului cornu
tul și a unui stadion sportiv.

In conformitate cu planul 
de muncă în prima zi cei 
26 de tjneri au lucrat timp 
de 6 ore obținând rezultate 
frumoase cu toate condițiile 
grele de muncă, săpăturile 
efectuându-se mai [mult tn 
piatră- f - [

N. Mârșu, coresp.

tivă, organizația de plasă a U.T.Mj 
ului, a format imediat o echipft 
de 50 tineri și tinere, în fnate 
cu tov. secretar Budiu Traian, care 
au muncit, la cjirățirea și amena, 
jarea castelului, timp de trei ziftp 
depunând 1770 ore de muncă vo* 
luntară. .

Cu acest pnlej s’au remarcat o 
serie de lovarași și tovarășe Pe», 
tru munca deosebit de intensă, de- 
pusă cu acest prilej, următoarele/ 
trei tovarășe utemiste din Hațeg* 
au fost premiate: Ciura Octavian, 
Tătulescu Elena și Tomenko Lucia.

Exemplul de muncă plină de ab
negație dat de acești tineri și fk 
nere din organizația U.T.M. Hațe»i 
suntem siguri că va ti urmat dț 
întregul tineret din această plasai 
spre binele si ridicarea Republici*, 
noastre Populare.

Cliili
„Tânărul Muncitor44
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șj Din câmpul muncii fj
Sa deschis o școală de alfabetizare 

pentru femei la Crișcior

Muncitorii și tehnicienii uzinelor metalurgice din Cugir
au adus noi inovații în câmpul muncii

Din inițiativa Sindicatului minen 
ta com. Crișcior a luat ființa <1 
<cx.l de alfabetizare, unde femeii» 
tauadkure neștiutoare de carte hș 
>'«țu -A scrie și să citească. Ele
vele fcecventeaza cursurile in mod. 
rugtdut, lecțiile se țin de trei ori 
pe săptămâni și sunt predate de 
Iov. blorica Achim, responsabila m

Funcționarii Direcțiunii 
Minelor din Petroșani 

prestează 1.100 ore voluntare de 
muncă pentru curățarea și înfru
musețarea

► primăvara acestui an 
u»a 'd'm manie clădiri a ie di 
rec p unh iMinelor soc. „Petro 
,,an!” ta fost terminata, iarfbi 
ron»)k-'direcțiunii, țs’au și mu 
ta» în r.<eastă clădire. Insă, 
terenul |dm jurul clădirii este 
atacidmut, cu ijiumeroase 
țrcjpi, etc? Pentru nivelarea 
acestui teren, s’a prevăzul 
(precum Și alte operațiuni 
ăSpaițea p 700 pi. c., pământ, 
țpeKru curățire (și înfrumu 
gerant, lucrări |care necesi
ta 7.100 ore de muncă.

Pentru a se complecta golurile în 
rândurile cadrelor de mineri

La Crișcior a fost înființată 
o școală de maiștrii mineri

Buca din 15 Iulie a. c., la 
Cri?cior funcționează o școa 
lă ‘de meșteri mineri, înfiin 
lată de Ministerul Minelor 
a Petrolului.

Școala este frecventată de 
26 elevi, recrutați dn rân 
durjle. celor mai buni mineri 
ydm regiuneaCdunții Apuseni 
pane în cursul a două luni de 
țSoală își [Vor însuși cuno 
ștințe de specialitate și ge 
nerale, în ceeace privește te

La uzinele metalurgice din Călan 
se face șlefuire elementelor de cazane

Ba atelierul de montaj al 
urinelor metalurgicelfdin Că
lan, se 'face șlefuirea ele
mentelor de cazane, turnate 
<a turnătoria uzinelor.
• O parte! din aceste elemen 
te, nu puteau fi șlefuite, de 
oarece erau prea mari, ma 
șina de șlefuit neavând un 
un dispozitiv țnecorespunză 
to».

Pentru a înlătura acest în 
convenient, care împiedeca 
bunul mers al producției, 
tov. Erdei Ladislau, Pre - 
cup losif și Kiss Emms, îm 
preună cu maestrul Klefas 
Viliam au construit un nou 
dispozitiv corespunzător a- 
oestui tip de elemente.

Mai mult, prin punerea în 
funcțiune a acestui dispozi
tiv, se pot șlefui zilnic 30 bu 

elemente în loc de 5 

resortul femenin din Sindicalul CiL- 
cior.

Întrucât procentul de analfabete 
in rândurile muncitoarelor din ex
ploatările aurifere din Munții Apu? 
seni este ridicat, e necesar ca e.ld 
să fie îndrumate pentru a urma 
cursurile acestei școli de alfabe
tizare.

incintei clădirii birourilor
Pentru efectuarea acestor' 

1 lucrări, funcționari? Du>cțiu 
’ nii mmclor și-au luat anga- 

1 jamentul de a presta în mod 
'(ț voluntar munca pentru efec 
1tuarea acestor lucrări.' 1

!
Prin această acțiune, fon 
durile care țs’ar fi cheltuit 
pentru efectuarea lucrăriilor 
de nivelare,vor putea fi în 
trebuințate pentru .investiții 
ț necesare bunului mers al e 
xtragerii cărbunelui.

I. HERMAN coresp.

clinica minieră.
Școala este icondusă de tov 

Ioan Rațiu, iar cursurile 
sunt predate de ing nerii și 
technicienii soc. ,,Mica”.

Pregătirea acestor techni 
cieni, ridicați din rândurile 
celor mai buni mineri, va 
umple golurile jcare sunt 
aztăzi în rândurile technicie 
nilor mineri din exploatările 
aurifere din (Munții Apuseni.

V. Clcj coresp.

câte se puteau executa pâ • 
acum, mărindu-sej astfel r 1 
damentul mașinei de șlefuit 
(cu 600 ]a .sută. i^

Precup losif, coresp. voi.

PRIMĂRIA COM. CRIȘENI

PUBLICAȚIUNE^

Primăria com. Crișeni aduce 1? 
cunoștiința amatorilor că în ziu?. 
de Miercuri 25 August cri. orele 
9 dim. se va ține Ia Ad-ția Fi
nanciară din Deva licitație public^ 
pentru a randarea debitului de bău
turi spirtoase pe timp de 5 ani/ 

Prețul dela care începe licitația 
este dela 15.000 lei în sus.

Ofertanții vor , depune drept garan
ție de lOO/o din valoare. *

Disp. art. 88-110 din Legea ConlaJ 
bililății publice sunt aplicabile la 
această licitație.

Primar, D. BANCIU
Notar L. Stăreescu

(Urmare mu pag. l-a)

rece tăcri-a dinților interior 
cu freza ,,Modul se făcea 
prin amortizare, iar roțile 
dințate nu prezentau preci
zia dorită.

Pe lângă precizie, noul 
dispozitiv prezintă și avan- 
t ijul reducerii timpului de 
execuție deoarece pentru o 
roată dințată a unei mașini 
pneumatice, dela 8 — 9 ore 
cât era necesară în trecut 
tjrnApul, execuția, i.s'a redus 
la o oră și 45 minute. Tot
odată, la acest dispozitiv 
se pot executa două sau trei 
lucrări deodată si e prevă 
zut cu roți dințate pentru ă 
putea fi montat pe freza 
„Modul". ț

Cel de al doilea dispozitiv 
construit de tov. Popescu 
are menirea de a înlătura 
greutățile în construirea ere 
malierelor lungi. Până acum 
la Cugir"nu puteau fi execu 
tate cremaliere mai lungi 
de 70 cm. iar montarea a 
mai multe i cremaliere pe

IMPORTANTE LUCRĂRI 
de ridicare a nivelului urbanistic 

al orașului Hațeg
Decând Ia conducerea primăriei 

Hațeg au fost instalați tov. Pasco- 
vici losif și Jeledințan lu)iu, ridi
cați din rândurile clasei muncitoa
re, orașul lăsat în părăsire de a- 
proape 30 de ani de către ve
chile regimuri, începe să renască. <

Preocupanta în mod serios dc- 
desvoltarea și ridicarea nivelului ur
banistic al orașului din ini,ialiva_org. 
P.M.R. conducerea primăriei a în
tocmit un plan edilitar sistemațizaț 
care a și fost pus în aplic rAf. 
O bună parte din aceste lucrări, 
datorită concursului neprecupețit a* 1 
P.M.R. precum și cu ajutorul orga 
nfzațiilor de mâssă U.T.M., U.F.D? 
R„ U.A.E.R. și C.DE, au și fost 
executate.

PARCHETUL TRIB ALBA
Miketiuc Parasca, domici'iată kp 

comuna Coșlariu jud. Alba, prin co- 
rerea . înregistrată Ia acest Parchcp 
sub Nr. 0992 din 12 Iulie 1948?

I cere reconstituirea actului sau de 
naște 1 e.

I Numita este născută în comuna
I Cerepcau i jud. Rădăuț la dala da 

14 Octombrie 1920 din părinții Mi 
hai și Savela. t

Noi, Primul Procuror al Parcbqi 
tului Trib. Alba,

In conformitate cu disp. art- 3 
din Decretul Lege Nr. 4062 invi
tăm autoritatea și persoanele care 
dețin extrasul de naștere și alte în
scrisuri referitor la datele a r^ror 
reconstituire se cere prin pe.ițiunea 
de mai sus, să le depună Ia Par
chetul Trib. Alba.

Prim-Procuror al Patch. TrilU
Alba, NICOLAE DEMCO •

Secretar-Șef
N. Alexandrescu ,

Astfel, conform planului inițial, îrț 
primăvara acestui an au fost pa
vate străzi în suprafață de 811 m.pj 
rețeaua electrică a fost reparată șj. 
înzestrată cu încă 70 becuri noi,- 
iar în termen de trei luni, prin 
facerea legăturii cu turbina diniSântă 
mărie-Orlea, va fi introdus în o- 
raș curentul conținu. Deasemenea,. 
parcul orașului a fost curățat șj

D»Sale
Demnului PRIM PROCUROR 

at Țrlcunalului Hunedoara 
DEVA

Noi, primul-procuror al Tribuna
lului Hunedoara,

In baza cererii domnișoarei Bă- 
leanu Eufrosinia moașe în comun? 
Ilia jud. Hunedoara, și în confor
mitate cu art. 30 din decretul lege 
Nr. 4062, ițixităm orice autoritate 
sau persoană care deține un extras 
sau alte înscrisuri privitoare la ac. 
tul de naștere ce urmează ? fț 
reconstituit, să le depună neîntâr
ziat, sub luare de dovadă la Grefa 
Trib. Hunedoara. 1

Totodată invităm orice persoan^ 
care cunoaște pe dș. Băleanu Eu
frosinia să se prezinte neîntârziat 
la Parchetul Trib. Hunedoara pen
tru a arăta înscris datele ce pose<? 
cu privire la starea civilă a sus. 
numitei.

■ Prim-Procuror
Dr. NICOLAE BUIANU 

Prim-Secretar 
Ioan G. Barbieru

INr. 10969. — 

acceaș distanță, micșora pre 
cizia, iar procesul de fabri 
rație era greoi. Cu ajutorul 
acestui dispozitiv, se pot 
executa acum 'cremaliere 
lungi până 'la io m..

lată cum muncitorii și ie 
chnicienii uzinelor metalur - 
gice din Cugir, îndrumați 
de P. M. R., prin inovații, 
renovări de utilaje, etc., ri 
dica ]a un nivel tot mai

Smerii <1
la S&âîle

La Tușnad-Băi, locul mi 
nunat unde până acum n’a 
călcat picior de muncitor, 
Ministerul Internelor a re 
partjzat o vilă pentru mine 
pit din Petrila. V

In prima serie a concedii 
loc de odihnă au plecat la 
aceste băi (25 mineri, ur - 
mând ca în viitor să plece 
alte serii.

înfrumusețat, iar în vederea viitoa
relor mari fucrări edilitare, s’a des
chis în (apropierea orașului o ca
rieră de piatră. Aici, s’au depus în- 
triun interval scurt, peste 1400 ore 
voluntare de munca.

Una din problemele care frământ,-» 
locuitorii Hațegului, este construi
rea unui palat cultural, caie dease- 
menea este cuprins în p'an. In ve
derea strângerii materialului necesar 
pentru construirea acestui palat cul
tural, s’a deschis un șantier pen
tru fabricarea cărămizii.

Majoritatea acestor lucrări, sunt 
executate prin muncă voluntară .da 
către cetățenii orașului. ,

Nicu Sbuchea. coreso.

'W'i 3E 1
la Petroșeni 

Restaurantul „Central" 
(fost București)

care aervaște la prețuri populare 
mâncări reci, calde, 
grătar special și bău
turi de orice fel.

Muzică excelentă 

Nr. 18 Nr. 18

A apărut: în limbile rusă, română, franceză și engleză «

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară1'

1 București, Organ a! Biroului Informativ al Partidelor Comuniste șl J 
i Muncitorești, Cuprinde: ■ .

O puternică manifestare a forțeloa lagărului democratic !
H. MINCZ: Dela Polonia cu democrație populară, la Polonia socialist^»( 
V. CERVENKOV: Sub semnul autocriticii
V. LUCA: înfățișarea naționalist^mic-burihsză a conducătorilor P. C. I.
O. PAJETTA: Despre situația di? Partidul Socialist Italian.
L. FREICA: Unele rezultate ale naționalizării industriei din Ceho' 

slovacia. > ,
R. GARAUDY: Lupta pentru salari,) nu poate fi despărțită de lupt? ț 

pentru pace și democrație
L. APOSTOLU: Eșecul noii ofet?s>vc a monarho-fasciștilor în Greci?
T. PAVLOV: Participarea inl.e'eetiia''^tii la desvollarea democrației 

populare în Bulgaria.
JAN MAREK: Note politice. 1
j-u-u-u-u-urxrij-v-ij-w-u-Mjxrl-u-m-- -CL-V

înalt teclmica noastră, mă
resc din ce în ce. mat mult 
productivitatea muncii, con
tribuind astfel la scăderea 

prețului de cost al produse 
lor, la ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Aceste inovații jde mare im 
portanțâ, constituesj o nouă 
verigă la .lanțul realizări • 
lor mărețe ale cugirenilor.

Ion Grozăvescu

în Selrala 
SuțnaJ
De subliniat este faptul că 

minerii, |și au luat cu ei 70,vo 
lum<'din bibliotecasindicata 
lui din Petrila, prin care 
își vor putea ridica nivelul 
cultural și politic fn "timpul 
concediului de odihnă.

La plecare, minerii au a 
ratat că^vor ține regulat ,/j- 
re de educație" pentru ca 
timpul odihnei, pe lângă re 
facerea sănătății și a forțelor 
de muncă, să ie fie u i folos 
real pentru ridicarea niveu 
Jut lor de cunoștințe.

In felul acesta, minerii din 
Petrila, plecați la Tușnad, 
capătă forțe noui, ptât injra 
le cât și fizice, pt. a da un 
imbold și mai puternic ma 
rei bătăii pentru extragerea 
cărbunelui ce i' așteaptă în 
Valea Jiului.

C.DE
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Ziua a doua a Conferinței Dunării
Problema valabilității convenției din 1921 asupra 

regimului navigației pe Dunăre
Discursul lui A. I. Visinski

In numărul de eri al ziarului nostru a m publicat rezumatul pri
mei părți a desbaterîlor de Sâmbăt.Vdela Conferința Dunării Publicam 
astăzi țzartea a doua a desbaterilor. din acea zi.

Delegatul sovietic (|și în
cepe expunerea arătând că 
Reprezentanții Statelor (.Uni 
te, ./Angliei și Franței susțin 
că noua convenție ar putea 
fi valabila (numai în cazul că 
ar întruni unanimitatea vo
turilor. Acesta se întâmpla 
înainte de; a se fi trecut mă
car la desbaterea conținutu 
lui Convenției, Aceasta în ■ 
seamnă că delegațiile State 
lor Unite, Angliei și Fran 
ței au început să protesteze 
chiar înainte "ele a se fi cai 
noscut vreun fapt al conven 
ției. Trebue ’să arătăm că 
acesta este un limbaj de stă 
pân, de dictator Și nu de co 
laborare democratică.

Uniunea Sovietică pipte - 
stează' energic împotriva ace 
stei atitudini care este pro
prie conferințelor ținute cu 
Benelux, dar nu poate fi ac 
oeptată la aceasta conferin 
ță. |

Noi trebue» să spunem pe 
față că ușa care a fost des 
chisă pentru' intrare este tot 
atât de deschisă și pentru 
ieșire. Nimeni nu €ste oblj- 
gat să colaboreze dacă nu 
vrea-

Subliniem că limbajut tre 
buie să corespundă princi-

piului egalității tuturor par 
tictpanților.

După aceasta Vîșinski tre 
ce la documentarea largă a 
faptului că tratatul din 1921 
nu poate! să mai fie <onside 
r.-it valabil și că însăși State 
le Unite, Marea Britanic și 
Franța l-au violat în rctpeta 
te a aiul urî;.

Vîșinski a subliniat faptul 
că' pentru încheierea conven 
ției nu'este ncvoie de unani 
■mitate și că ea va fțpusă în 
aplicare chiar dacă nu toți 
participanții vor f de acord.

Trecând la examinarea si1 
tuației Austriei țîn cadrul 
Conferinței Dunărene, mini
strul adjunct al afacerior e- 
xterne al Uniunii Sovietice 
subliniază că delegațiile Sta
telor Unite Marei Britanii 
prin pozițiile lor calcă hotărî 
rea ConsiliuluijMiniștrilor de 
Externe.

In afară de faptul că era 
tatul cuAustrianuafost încă 
încheiat trebue subliniat și 
rolul Austriei în acest război 
Armatele sale |au participat a 
lături de armatele hitleristfe 
până la sfârșitul războiului 
în opoziție ,cu efortul „depus 
de România, care a dat 12 
divizii, contribuind efectiv la

distrugerea Germaniei, 
hitleriste.' (ț,

Iu concluzie delegatul so 
vietic propune ca hotărjrea 
Consiliului Miniștrilor de E- 
xtc-rne, privind participarea 
Austriei la (lucrările Conferin. 
ței Dunărene să fie respecta 
tă- Această propunere este 
jrusă la vot și adoptată cu 
șapte voturi pentru și trei 
abțineri.

S’au abținut delegații Șta 
telor Unite, Marei Britanii 
și Franței.

LUPTA PENTRU PAPE
a poporului italian reprezintă o 
contribuție importantă la cauza 
libertății tuturor națiunilor

— Un articol al lui
ROMA. — Ziarul l NITTA pu. 

blica în numărul său de 1 August 
articolul lui Palmiro Toglialti in
titulat: „Către țoți țovarâșii i- 
piietenii”.

Toglialti scrie: „Am atlet abia’ 
de foarte puțin timp că inversarea 
criminala dila 11 Iul e, a fost ur
mata de o largă mișcare de prote-t 
și de lupta poporului muncilor _l 
a luturor cetățenilor, mișcare care 
în spontaneitatea și amploarea sa 
nu are precedent in (aia noastiă. Nu 
trebue sa-mi exprim recunoștința 
față de poporul italian pent u impul
sul său generos, din pricină a-

Franco a propus lui Salazar
o alianță militară

PARIS — In urma sfatului pri
mit din partea Statelor Unițe, Fran
co a propus dictatorului portughez 
Salazar un acord asupra unei „a- 
lianțe” militare și unui meridional”.

nă-Dictatorul fascist al Spaniei 
dăjdueșlc că americanii vor jli; 1- 
,.blocul meridional” la „blocul occi
dental” pentru a i servi acestuia ca 
avant „bloc meridional”. ,

Conseci țele planului M rshall

Scumpirea simțitoare 
a costului vieții în italia 
Preful pârtii a fost sporit cu 50 la sută 

Salariile rămân neschimbate

Roma. — Prețurile pâinii 
și macaroanelor — principa 
lele alimente ale muncitori < 
mii italiene — au crescut 
Duminică peste 50 la sută. 
Deasemenea tarifele poștale 
prețul serviciului telefonio 
ale gazului folosit la gătit 
al electricității și al tran . 
sportului vor crește cu 50 la 
sută în cursul lunii August. 
Această creștere se va produ 
ce parțial la 9 August.

Creșterea prețurilor coin
cide cu aprobarea de către 
senatul itaian a acordului 
bilateral privitor ,1a planul 
Marshall.

Guverul, care a hotărît ere 
Șterea prețurilor, este decis 
să mențină salariile la actua

Iul, lor nivel scăzut.
In Itali^ au avut loc puter 

mice manifestații de proteS(t.

Un

Noui dispoziții în legătură cu 
regimul panii

BUCUREȘTÎ, 3 (Ager- 
preș). Președinția (Consiliu 
lui deT Miniștri aucuce la -u 
noștință următoarele preci 
zări în! legătură cu aplicare . 
noului regim al pâinii stabi 
lit prin decizia Consiliului 
de Miniștri din 31 Iulie 
1948. /

Populația nesalariată di 
Capitală va primi zilnic c..-

Palmiro Togliatti —
cest lucru nu s’a datorit numai pe a 
sonaiității mele. Atentatul, comiu ut» 
ochii agenț lor siguranței de .Ut, în
dreptat împotriva ujiui lețHezcmaiiț 
al poporului, care țoale ti a u. al 
nuir.ai de viața de a 11 .-pcr.t toU 
deauna libertatea poporului mumia 
tor și de a fi luptat pentru l una- 
starea celor mulți și pentru inde
pendența naționala u.c.i a c-,ut e țe 
un fapt grav; el aiata e cc uța, 
unei crize adânci i reprezintă uof 
pericol pentru întregul u«or ita^ 
han.

El înseamnă dea-emeuea n
lele, care pregătesc d 
pletă a libe tății câs i. 
rând, sunt in aștepta c 
pentru a îndrepta tara pe 
centurilor războiri e și a 
față de imperialiștii sUlici. k 

în
din țara
țină cu orice preț 
continua, dote c 
poporului și sa 
războiului civil.

Este absolut normal =1 ;u â_ 
ceastă situație grai a popcrulm ir.urw 
cilor șt cetățenii Italici, dmcușî 
seama de ccest pe i.ol au ară
tat forța, dovedind dorința Ier de 
libertate și pace; partidul nostru a 
fost în stare -ă se ț.ur.a n nuntea 
acestei uriașe mișcâii

for»
i nțar. < com-

J 1- 1 ■ ,u-
.-1 tu^tă 

calc.", a- 
a <-nir;jr

nl, sfârșit, ca a-iurn ți . amx/,i 
noastră doresc a men- 

slarea J - . or m
;ă «pargâ ui batea 
aprindă ir.cmdiul

te 250 gr. pâine de persor»’'»• 
pe baza» bonurilor respective 
din cartela E, pe care - ■ 
posedă.

Populația urbană nesala - 
riată din provincie se va . 
provjziona cu pâine în co 
formitate ctr prevederile an 
2 din deriziunea Consiliului 
de miniștri mai sus amintită.

Generalissimul Stalin
a primit pe reprezentanții diplomatici 

ai St.-Unite, Angliei și Franței
MOSCOVA, — /Radio) Genera- 

Iissimul I. V. Statin, președintele 
Consiliului de Mini.tri al Ujilu.iJ

Demisia consulului jugosiav
din Milano

nou aci de desolidarizare față de poziția 
conducătorilor P. C. din Iugoslavia

Sovietice, a primit în ziua de 2 
August 1948 pe ambasadorul ga. 
telor Unite, pe ambasadorul Fran’ 
ței și reprezentantul Marei Britanii 
la Moscova. ,

La această întrevedere a fost p-e, 
zent și V. M. Mololov, ministrul co 
Externe al Uniunii Sovietice. ,

Această mițeare a pcporului 
italian reprezintă o nouă 
contribuție importantă la 
cauza libertății și pâa1 

tuturor națiunilor din Europa
Guvernul care, pus tn fața u. 

nor evenimente de gravitația celor 
din 1 1 Iulie, nu au îndepărta; nici 
măcar principalul vinovat, — mv 
nistru Ide interne — și nu a luat 
nici cea mai mică măsură pentu » 
împiedeca noui comploturi a;e bao. 
diților fascișli, — un astfel de gu
vern este condamnat de cetățcidî 
cinstiți și democrații.

Acum, îmi voi recăpăta puterile. 
Pericolul, a fpst depășit, dar eu mS 
însănătoșesc foarte încet, lucru exș 
plicabil prin graviialea celcr ce mj 
s’au întâmplat, lată de e, cer tu ua 
ror tovarășilor să-mi dea posi.vili- 
lalea să-mi concentrez tcațj vo nta 
asupra însănătoșirii mee și a-e 
supra recâștigării pu e ii de muică 

Vă mulțumesc călduros tuturor.

RETRAGEREA DIN CIRCULAȚIE
TIMBRE POȘTALEA UNOR

Milano. — Majoritatea 
funcționarilor consulatului 
jugoslav din Milano, în frun 
te cu consulul, au demisă 
nat din posturile lor, soli- 
darizându-se cu rezoluția Zi

roului Informativ al partide 
lor comuniste, care condaml 
nă poziția (donducatorilor 
Partidului Comunist din \ 
goslavia.

Direcțiunea generală PTT 
din ministerul comunicații 
lor aduce la cunoștința gene 
rală că dela data de 15 
August a. c., timbrele uz »

le numite „Vederi” cu cav I 
fostului rege fără sursajui 
RPR își pierd valabilitate •. 
de francate. »

TIR.J’Î ^GRESUlA—DEVA, toM


