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ÎNSEMNĂTATEA
GESTULUI REGAL

Poporul român a primit cu mare 
satisfacție gestul de înaltă aprecie
re a AL S. Regelui care a acordat 
ji-a înmânat personal primului mi
nistru dr- Pețru Groza un Tltalt or
din avii caiej vi ie iă consfințească 
marile realizări naționale ale primu
lui guvern democrat din România.

Decretul regal sooate în evidență 
principalele merite peotru cârd, prin 
conducătorul slu, guvernul a primit 
înalta disp^ie. Numai în 15 luni 
dț guvernare, tn crnd țliie cele n-at 
gTele, împovărat cu dezastruoasa 
moștenire guvernul prezidat de dr. 
Groza a reușit prin mobilizarea for
țelor de producție ale țării, prin sin
ceritatea împlinirii condițiunilor de- 
curgâtd din crnvenpa de arm sridu 
prin politica de prietenie cu Uniunea 
Sovietică, prin politica de înfrățire 
a popoarelor conlocuitoare, să ușu
reze situația grea economică Creată 
de urmările războiului^ă înceapă o- 
pera de reconstrucție, și de refa
cere în toate domeniile vieții econo
mice, să consolideze prestigiul Sta
tului Român in afară și să obțină 
consfijjirea granițelor ^Ardealului.

Dacă guvernul Groza a reușit să 
facă ceeace nid un alt guvern nu ar 
fi putut face în timp atât de scurt, a- 
ceasta se dațorește faptului că a a- 
vut necontenit sprijinul masselor. 
Acest sprijin neprecupețit 'dove
dește că activitatea lui este ccrespun 
zâtoare celor mal adâad cerințe a! 
poporului, constitulp’d In acelaș timp 
garanția peotru reușita sa în vuitor 
pe 'drumul consolidării democrației.

Dar gestul regal mai are și o 
altă semnificație tot atât de însem
nată. El vi^e să arate că Regele Ță
rii este astăzi acolo unde a fost la 23 
August acolo urnit a fost Ta 6M artie 
acolo unde poporul îl așteaptă: a- 
lături de popor, alături‘de forțele de
mocratice românești-

Asaltul reacțiunii. Jire a încercat 
« încearc'; să creeza o fcpărtură între 
Rege și Popor a primit o puternică 
lovitură.

Pentru f.rțrle democrate unite penlru 
poporul întreg geitd rrgal Ieșeam- I 
ni un indemn pentru strângerea rân
durilor, pentru mobilizarea în lupta 
pentru consolidarea și lărgirea cuce
ririlor dnr.ocriifce, menite U aducă 
Ronâalei frdlorirta la care năzuește.lnostru.

D. Stetioius a demisionat 
din postul de repre
zentant al St.-Unite la 
Cons. de Securitate

sărbătorită de toată populația din jud. Hunedoara^
Ziua eroilor a fost sărbătorită cu 

deosebită cinște de către înțreaga 
populație din jud. Hunedoara. Între
cut reacțiunea a .exploatat aceasta 
zi falșificându-i adevărata semnifica
ție, dându-i un caracter șovin împe- 
rialist.dar de data această forțele de
mocrate din jud. Hunedoara i-au dat 
adevărata semnificație, aceia de co- 
.ntmu ar- a trol.or șl martiri.or ci- 
zuți pentru independența, libertatea 
și progresul poporului nostru.

Toate școlile, autoritățile cetățe
nii satelor și orașelor, cu flori și; 
drapele s’au adunat în piețele pub
lice, de unde, cu fa^rc în frunte, 
intrto perfectă Ordine s’au îndrep
tat spre cimitirul eroilor.

La cimUir după serviciul divin 
s’a făcut pomenirea eroilor după care 
au urmat cuvântările rostite de re
prezentanța bisericei, armatei, inva- 
Izllor șl »utori:ățik.r civile.

La Devn a vorbit: în numele bi
sericii preotul maior Grosu; în nu
mele ajnnatei col. Forțunescu; în nu- ■ 
me|e invalizilor inv. slt Bucu, și în 
numele autorităților, civile primarul 
orașului dl. Gostian care a Spus prin
tre altele:

„Eroii merită un deosebit respect 
din partea tuturor căa prin sacri- 

•ficiile lor am putut dobândi azi pa
cea și libertatea”.

După terminarea cuvântărilor au 
fost depuse coroane de flori 7 
mormintele eroilor români Și sovie
tici căzuți în luptă împotriva duș
manului comun, fascismul.

La Brad au luat cuvântul în fața 
urni număr de peste 2ooo de cetă
țeni preotul și Tîsu Ioan primarul 
orașului după care o delegație a P. 
C. R a 'depus o coroană de flori la 
mormântul eroilor români și sovie
tici.

Ls Hnnedoan a luat cuvântul Părintele 
Protopop Sndu, arătând Importanța a- 
cestei zile șî accentuând că datorită 
eroilor căzuți în Tuptă astăzi putem 
trăi liberi, Intr’o țară Independentă 1 

1 d< mbcrală. Nu trebue a spus Părintele 
Protopop Suciu să uităm că șl libertatea 
de astăzi o datorăm ostașilor so
vietici, care alăfuri 'de Ostașii noștri 
și-au înfrățit sângele și ne-au aju
tat râ re âj‘ g»m llberta’ei pojarului

Urmează o serie de recitări și cân
tece închinate eroilor după care ia 
cuvântul învățătorul invalid Popescu 
Constantin, care aduce închinare c- 
roilor căzuți în lupta contra fascis
mului pentru reîntregirea țării, ală
turi de vite 11 oriași govletld. Nu tre
bue să uităm de acei osțași, căzuți 
pe câmpiile sovietice, mânați de că
tre clica trădătoare a lui Antoncscu 
întriu^ război nejusț, de jaf și Co
tropire contra popoarelor libere în 
marea Uniune a Sovietelor .

In urma acestora au rămas sute 
de mii de văduve, orfani, și părinți 
nemângâiați, iar 'datoria noastră e-

In fața comitetului regionalei Va
lea Jiului, a responsabililor din se
cțiunile de Educație Politică din ju
dețul Alba și Hunedoara și raio
nala ValeaJ iului cât șî a întregului 
ac.lv de Partid din l'et.oșad, tovară 
șui Mihai Florescu a făcut în ziua de 
25 Mai o expunere asupra Platfor
mei program a Blocului Partidelor 
Democratice.

Tovarășul Florescu arată că Plat
forma este cel mai important feno
men istoric dela Proclamația dela Is
laz. Publicarea ei a avut un puternic 
răsunet în masse ,iar în ce privește 

i „istoricii” a provocat >» rândurile lor 
o mare zăpăceală. Tov. Florescu a 

I șoos apoi în evidență caracteristicile 
ei. Prima caracteristică sunt părinții 
ei, care formează Blocul Partidelor 
Democratice. Unirea acestor forțe, 
Te rută de necesitatea politică, Econo
mică și socială a vieții noastre, în
seamnă încoronarea luptelor din

sti să-i ajutăm și să nu uităm că lei 
sunt vl.tlmrie fascl-muluf cotropitor*.

După ce Gimnaziul Unic și Școa
la Industrială de Fete Intonează Im
nul Eroilor ia cuvântul tov. Dragota, 
care accentuiază cum era sărbătorită 
în trecut această zi și cum este săr
bătorită azi, după care recită „Cân
tecul eroilor muncitori”. Asistență 
aplaudă cu însuflețire pe acest muri- 1935, a luptei pentru unitatea națio- 
citor, care pentru prima oară aduce din^ 1941 și a Setului de[af^3 Au
de Ziua Eroilor cuvântul tauocitori- 
mii.

Se face apoi defilarea îrt față troi
ței eroilor. j

Igust 1944. Angajate pe drumul uni
tății naționale pentru a scoate țara 
din impas, forțele democrate ce 
compun Blocul vor’dsăvârșjojțera cu-, 
nunată de atâtea succese In timpul

Anteproectul legii electorale 
care reformează în întregime regimul electoral 

este pus în discuție publică
— Teclarfițllle tov. ministru Lucrețiu Pătrățcanu —

J

„Colțul Istoric ‘

•••

Tov. Eucrețiu Pătrățcanu, mini
strul justiției, a făcut reprezentan
ților presei, următoarele declarații 
referitoare la anteproectul legii c- 
lectorale:

Anteproectul legii electorale — 
alcătuit din două decrete care fac 
însă un singur tot — ține să refor
meze în întregime regimul electo
ral, astfel cum l-a cunoscut țara noa
stră in trecut-

La baza antrproectuiel țe c;rc- 
dăm asttăzi publicității stau intense 
s tudii și un bogat material prelu
crat', timp de câteva luni Ia Ministe
rul de Justiție.

A-n ao-olit necesar însă ca antepro
ectul togii de reformă electorală să ur
meze dela Începi,t până la sfârșit o linie 
consecventă, anii ând cele m<1 largi șl de
mocratice principii în materie electo- 

I rală. Ideile călăuzitoare ale antepro- 
| Getului le-am expus dealtfel încă din 
| Octombrie anul trecut în cadrul con
ferinței pe țară a Partidului Ooniu- 
nist, precum și în diverse declarații 
făcute presei române și străine.

Desființarea Senatului, lărgirea 
dreptului de vot la femei și tinerel, 
aplicarea proporționalității, Ie citez 
drept pildă a principiilor călăuzitoa
re în alcătuirea acestui anteproect.

Textul pe care vi-1 înmânez a fost 
pus la dispoziția tuturor reprezen
tanților autorizați ai partidelor și or- 
gamzațiunilor politice.

Am socotit ne erar însă ca an- 
feproectul legii electorale dată fiind 
importanța deosebită a materiei pe

care o reglementează, s3 fie pus șî 
în discuție publici pe calea presei.

Tov, Lucrcția Pltrițcuu

Deci nu numai organizațiile, dar 
fiecare cetățean are p’utința 'de '.-și 
spune 'cuvânntul, de a critica și de 
a face sugestii, în vederea redactării 
definitive a proectului. Aceste au 
gestii, critici și propuneri voii fi luate 
în cercetare și la redactarea'proectu
lui definitiv vor fi luate In considera
ție.

Așteptăm deci șl dorim rhlar o 
cât mai largă discuție 'a Ițgii, me- 
hită să asigure posibilitatea adevă
ratei manifestări populare și realei 
reprezentări a voinței masselor în 
crearea viitorului olrgan legislativ al 
țării noastre”.

an Ia Ș15 Octombrie, dacă 
nu îi aonvocat-o mai înainte 
această dată.

Regele deschide sesiunăa 
mentară printr'un mesaj, în care^t- 
dunarea Deputaților va prezenta răs
punsul său.

Durata fiecărei sesiuni ordinare e- 
ste de opt luni ,în cari se cuprind și 

vacanțele. | ,
Regele pronunță închiderea sesiu

nii.
Art. 7. — Regele poațe convoca 

Adunarea Deputaților în sesiune e- 
xtraordinară, din proprie inițiativă, 
sau Ia propunerea Consiliului da'Mh- 
niștri. ț

Art. 8. — L'a începutul fiecărei 
legislaturi și a fiecărei sesiuni or
dinare, Adunarea Deputaților alege 
dintre membrii săi pe președintele, 
vice președinții și membrii biroului.

Art. 9. — Ședințele Adunării De
putaților sunt publice.

Adunarea Deputaților' poate dec
lara ședințe secrete, cu votul unei 
pătrimi din numărul membrilor pre- 
zenți.

Art. Io. — Adunarea Deputaților 
ține ședință cu cel puțin jumătate 
plus unul dini" numărul membrilor

(Continuara Ln pafl- 2-a)

Regele 
pentru

parla-

Din'dorința efe a fi pe placul șefi
lor, men.-riii din Hunedoara au por
nit o vie activitate Bande organizate 
homăreșc noaptea pe străzi spărgând 
geamurile celor ce nu sunt in ton cu 
ei, mâzgălind pereții cu lozinci anti- 
. mocratice, șovine, ațâțătoare la u- 

rt.
Toate aor te arfe huliganice sunt 

țf 'ron/iri - dirija'.. de către zelo- 
țn tond . o.nea Nicofae, Popa La- 
dr.fau .W4i»ini Eugen. N'fțrnai că ma- 
nevre!^ au eșuat. A«tf^ 

♦ea 24 Mai manfetn dej

’dislau, conducătorul din umbră al 
acestor bande.

Pantofarul Popa arc acum oci/'a 
să verifice câtă înțelepciune conțini 
proverbul nostru bătrânesc: „Cine 
sapă groapă altuia, cade singur în 
ea”.

CONFERINȚĂ X
intersindicală la Deva

ANTEPROECTUL-DECRET
pentru organizarea Reprezentației Naționale

în noap
tea 24 Mai maniifii dejmai sus, 

r ce n frnMut nlșl- toi- 
geanru- 
’el», ln 

de

*•1 trnbtl.il ,y 
i i-Ji trimi. tti pj' 

iirtrh tov imA

e ra r-y 
/’

Duminică 2 Iunie a. c la orele 9 
a. m fix va avea loc ln «ala festivă 
a comisiei locale o conferință inter
sindicală fa care sunt rugați să 
parte toți sindicaliștii.

Prezența comitetelor de fabrică 
-dreate c»tc obligatori^

Uleiul

ia

șl

CAPITOLUL I 
Oișpozlțlunl țenerala

z Art. ț. — Reprezentata Națională 
este emanațiunea națiunii cu delega
ție de a exercita puterea lăgiuitoard.

Membrii Reprezentanței Naționale 
constituesc un singur corp legiuitor: 
Adunarea Deputaților.

Ei se desemnează prin vot de cor
pul electoral.

Art. 2. — Puterea legiuitoare se 
exercită colectiv dc Rege și Riprîi- 
zentanța Națională.

Art. 3. — Inițiativa legilor aparți
ne Regelui, precum și fiecărui Ați” 
nistru cu autorizarea Consiliului dc j 
Miniștri. I

Art. 4. —• Nid n lege •* 
supusă sancțiunii r*"

pă ce s’a discutat și votat liber, cu 
majoritate, dc Adunarea D eputaților.

Interpretarea cu caracter obligato
riu $i general a legilor se face nu
mai de puterea legiuitoare.

Art 5. — Legile sancționate șși 
promulgate dc Rege, vor fi înve
stite cu marele sigiliu al Statului și 
vor fi publicate în Mjonitorul Oficial, 
prin îngrijirea Ministerului Justiției, 
care păstrează și originalul lor.

Ministerul Justiției este păstrăto
rul marelui sigiliu al Si (uțui.

Legile devin Obligatorii în a cin- 
cea zi dela publicare afară de cazul 
când ele prevăd un alt termen.

CAPITOLUL II 
Adunarea deputaților

Art- 6. — Adunarea Deputaților se 
lntruneșta fără convocare, în fiecare

guvernării d-rului Petru Groza. 
md că această unire va da masselor 
p forță uriașă pentru apărarea intere
selor r naționale și sociale, reacțiu- 
ne a face totul pentru a împiedica o- 
pera de refacere cart st face în fo
losul celor mulți și nu a unei dici 
de profitori.

A doua caracteristică o formează 
caracterul ei național progresist- Că- 
lăuzindu-se după interesele gene
rale ale țării, platforma cuprinde toa
te domeniile de activitate, ținzând 
Ia consolidarea democrației și as'igu- 
rarea suveranității statului român

A treia caracteristică o formea
ză faptul că reprezintă interesele tu
turor categoriilor sociale. Blocul H 
Partidelor Democrate mobilizează 
astfel pentru realizarea ei intregul 
popor-

A patra caracteristică este că a- 
fățișează un vast program de re on- 
strucție și consolidare a democrației 
Niciodată nu s’a prezentat un prog* 
ram care să Tic inspirat de principii 
mai democrate, rezultate din lupta 
masselor, principii pe care Iețlaplicănf 
deja 6 Martie și ponfinUăm să Ie a- 
plicăm.

A cincea caracteristică este faptu 
că platforma se bazează pe reali 
tați, pe ceeace putem realiza astăzi 
De fapt programul platformei estl 
în ț"urs de îndeplinire.

Cea mai bună garanție că cei» 
p'eronfcat? io platformă vor ln 

| deplinite, este faptul că platfona 
, propuiă de F. N. D a loit nu 1 unu 

ealizată dar chiar depășită Ctț’dool 
ezultate se poate mândri în specia
■ilăturarea șomajului, prin Telul ha 
’rît cu care s’a pășit la rezolvare! 

ablemei reconstrucției, și înlături 
foametei prin reforma agrari 
îl agricol și ajutorul U- R S. . 
icțele ooleqVe, uriașa reali» 

pentru muncifori, constitue o ® 
pășire a programului, alături de a 
tâtea altele.

Tovarășul Florescu a trecut apoi 
asupra fiecărui capitol din Platformă 
care constitue fiecare un vațt pre 
ram- Pentru a fi bine pregătit 
lupta electorală pe care a vom 
cepe alături de forțele dmemocra 
ce, trebue să.ne jnarmam!'cu o Iar 
și temeinică prelucrare a fiecărui 
punct.

In fncehiere tovarășul Floresc 
a arătat care sunt sar ci pi le comit 
știlor în lupta pentru mobilizarea! 
tregului popor în vederea realizării 
programului care trebue să devinăl 
un bun a] Întregului popor -Cel mal 
important examen stă în fața noa
stră dela 23 August: alegerile, ca- 
ireVor trebui să înserp^rru o pimplă 
numărătoare de voturi, ci zdrobit 
Tea definitivă a reacțiunii, pentru a 
înlătura astfel piedecele din calea 
reoonstrucției.

1 
c 
re

Rezultatele alegerilor pentru adu
narea națională dm Cehoslovacia 
confirmă încă odată faptul inconte
stabil că noua democrație progre
sistă își croește cu încredere drum 
în epoca de după război.

In ultimul timp din lagărul reac- 
tluni miornițlonale se puteau au
zi voci care afirmau că suntem întl 
pragul unei deziluzii a popoarelor 
de noua idee democratică sub ale 
cărei drapele se organizează actual- 
meote lumea pom bellcă. Dacă 
tuși, alegerile din Cevosiovacia au 
provocat deziluzii, aceste deziluzii au 
fost ale cercurilor reacționare.

Principalul (rezultat poțlipc îț con- 
stitue victoria Frontului Național 
care reprezintă unitatea ntifi onall a ță
rii, pe baza nouei demo crații po
pulare. Alegerile au dovedit că Fron
tul Național se bucură dd sprijinul 
majorității covârșitoare a ■poporului 
cehoslovac. /

Nu pentru prima Dară popoarele 
tnamfcstân,du-și in mod Uftcer do-,

rința pentru democrație au răspuns 
fără echivoc demagogiei deșănțați 
a clicilor reacționare ascunse sub p. 
ravanul concepției apusene a demo< 
raț'ei, A;a a foit cu a egerile din Ji 
goslavia, din Bulgaria, Unda tot po 
popcrul i'a prezentat în urne cu ex
cepția unui pumn de reacționari 
Așa s’a întâmplat și In Cehoslova
cia. j

Alegerile care s* au țintit Ia 3f 
Mai, sunt cele mai democratice al 
legeri din câte au avut loc în Cehcr 
lovacia. Ele sunt recunoscute ca de
mocratice de cele mai diferite ziar! 
din întreaga lume.

In aceste alegeri partidul c 
nist cehoslovac a obținut r 
colosală, el recoltând apro 
sută, din numărul total al 
Acest fapt poate fi neaștep 
pentru acei care cu incăp; 
vor să țină seamjă de ac< 
jurârl care au venit d' 
de simpatiile pamenilor

(Cootlauara Io p»

v

trnbtl.il
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anteproectul-decret
pentru organizarea Reprezentației Naționale

\ i Viața de Partd

(Urmira din pag. 1-*)

săi. Adunarea Deputaților ia hotărîri 
cu nwjontstC de voturi. afar^ de ca
zurile când prin Constituție sc ccre 
un număr superior de votun.

Voturile se dau prin Viu grai sau 
țr-rin scrutin secret-

La desbaterile Adunării Dțeputați- 
lor este necesari prezența cel puțin 
a unui ministru.

Art pi. — Un proect de lege nu 
poate fi adoptat decâț dupu ce s’a 
votat articol cu arțicol.

Membru Adunării Deputaților au 
dreptul de a piropune amendamen
te la legi.

Miniștrii, cari nu sunt membri ai 
Adunării Deputaților pot lua parte 
la desbaterea legilor, fără a avea in
să și dreptul de a axata.

Art 12. Adunarea Deputaților 
are dreptul de ancheța în orice che
stiune de interes general.

Art ț3. — Deputății au dreptul de 
a adresa miniștrilor interpelări, la 
care aceștia sunt obligați a răspun
de in termenul jrevăzait de regula- 
mcBX.

Art 14 — Oridne are ’drepnul sâ 
adreseze pieupimi Adunării Deputa- 
pjar prm mijlocirea biroului sau a 
iffiti dintre membrii săL

, Adunarea Dencmriirv- J—nul
Lrttn

b-* dc 
Ut>r. o 
pbhkx

J Ar- 
d

Je e.

’tnde

Tv-..

legerile pentru Adunarea Deputați- 
lor, în raport cu numărul populației, 
constatat prin ultimele statistici ofi
ciale.

Pentru un număr de'4o.ooo locui
tori din nnumărul total al populației 
din județ, se alege un deputat. Re
stul din numărul populației, care de
pășește 2o.ooo locuitori, dă dreptul 
la încă un mandat, iarffracțiimile mai 
mici se neglijează.

Art. 21. — Alegerile se vor face 
•ab c nt'Olul inen.b.iilor co.-puliâ 
j’uecătore’dsc. f

Art. 22. —Adunarea Deputaților 
verifică, la începutul legislaturii, tit
lurile membrilor săi și judecă conte
stațiile ce se ridică în această pri
vință. In acest soop, Adunarea TDepu- 
taților se consideră constituită cu de
putății proclamați aleși de birourile 
electorale.

Alegerea poate fi invalidată nu
mai cu două treimi din humărul 
membrilor prezenți. Deputa'ții nu pot 

parte la votul privitor la valida- 
propriei lor alegeri.

CAPITOLUL IV 
Dispozlțiunl finale

- Ait. 23. — Mtmbrll Adunării 
Deputaților sunt aleși pientru 4 ani.

Art 24. — Dizolvarea Adunării 
Deputaților, înainte de termenul ară
tat la articolul precedent se va pu
tea hotărî și de majoritatea absolută 
a membrilor săi.

In acest caz hotărîrea 'deWizolvare 
va cuprmd- voovo.are, corpului E- 
lectoral, cel mai târziu în termen 
de 60 zile dela data dizolvării, pre
cum și convocarea Adupnării, cel mai 
târziu în termen de 3o iile dela data 
alegerilor.

Art 25. — Nici unul dintre mem
brii Adunării Deputaților nu poate
fi urmărit sau prigonit pentru o- , baza reprezentării proporționale, sau 
piniunile și voturile exprimate în hedemnitate de a fi alegător ori de 
cursul exercițiului mandatului său. *h fi ales în Adunarea Deputaților.

In zilele ele 25 șU26 M4 a avut foc | rapoartelor și a totalizării criticelor. O deosebită importanță S’a dat 
la Petroșani ședința Comitetului re- juste aduse, tovarășul Mjifîc a tras , centrelor industriale, unde în ceeace 
glonal Valea Jiului, la care a , arte •.oncluznle muncii depuse și a larclmlor 
cipat din partea C. C. tov. Drăghici, , pentru viitor, 
membru supleant în C. C.

Ședința a fost condusa de tovară
șul Mihai Mujic, secretarul Regio
nalei Valea Jiului și membru-suple- 
ant în C. C.

Au prezentat rapoartele tovarășul 
Crețu, secretarul Raioanele Valea

După unele oomplectări făcute de 
tov .Drăghici, tovarășul Mujic a e- 
xpus sarcinile concrete pe care biroul 
regional le puny în fața comitetului 
și care vor trebui să fie îndeplinite 
până la ședința viitoare, ta 25 Iunie. 
In lumina sarcinilor generale care 
stau în fața Partidului au fost sta
bilite sarcini concrete în legătură cu 
ridicarea producției, a luptei pentru

lua 
rea

Nici ua m.mbru al Adunării Depu- 
lațllor ou poate «3 fie urmărit sau au
torizarea Adunării, afară de cazul 
arestat In timpul sesiunii, decât cu au
torizarea Adunării, afară de cazul de 
flcgrant delict.

Dacă a fost arestat sau urmărit în 
| timpul când sesiunea era închisă, ur- 
I mărirea sau arestarea trebue supusă 
Adunării Deputaților îndată după 
deschiderea sesiunii

Deținerea sau urmărirea unui
membru al A’dunării Deputaților este [ Jiului tov. Sasu, secretarul Ju’dețenei 
suspendata în tot timpul sesiuniij da- j Hunedoara, tov. Florea pentru orga- 
că Adunarea o cere. nizația Simeria tov. Dancu pentru

Art. 26. — Mandatul membrilor organizația Hunedoara și tovarășul 1 înarmarea politică pentru infrânge- 
Adunării Deputaților se pierde dacă 
ce| ales:

a) lipsește dela lucrările Adunării, 
fără motife legitime, în tot cursul 
unei sesiuni ordinare;

b) Nu mai îndeplinește vreuna. <din 
condițiunile cerute jientru a fi ales.

Constatarea pierderii mandatului, 
în cazurile arătate mai susfșe face de 
Adunarea Deputaților.

Art 27. — Dacă în timpul exer
cițiului martdatului, cel ales este nu
mit întrto funcțiune publică, pe care 
10 primește, el este pus de drept în 
concediu, fără salariu, jrână la expi-, 
rarea mandatului.

Nu este caz de incompatibilitate 
între calitatea de membru al Adună
rii Deputaților și cea defministru sau 
subsecretar de Stat.

Art. 28. — 'Adunarea Djepufaților 
determină prin regulament modul 
cum ea își exercită atribuțiunile.

Art. 29. — Diurnele membrilor
Adunării Deputaților se stabilesc 
prin lege.

Art. .3o — Uegea privitoare la a- lorlalți, metodele apjicate jventru în- jar 'dupâ masă, numai în zilele de 
lăturarea greutăților, devenind pe a-1 Luni și Miercuri, între orele 16 — 
ceastă cale un bun al tuturor mem-1 isa m cape zile orarul de'înainte de 
brilor Comitetului.

Ultimul a luat cuvântul |a discuții 
tovarășul Mujic, făcând o amplă e- I cănie, încălțăminte, prarfumerii și 
xpunere a situației politice. Pe baza ' dregerii, galanterie și mărunțișuri

1 rea reacțiunii în viitoarele alegeri 
prin mobilizarea masselor în jurul 
Blocului Partidelor Democratice în 
vederea realizării Platformei-prog- 
ram.

I _____________

Stoica prentru J ydețeana Alba. In ra-1 
poarte]e lor tovarășii au arătat reali
zările în ceeace privește lupta pen- 

1 tru ridicarea producției, a luptei îm- 
| potriva reacțiunii, a îmbunătățirii 
muncii de partid prin
ridicarea nivelului politic, adâncirea 
îndeplinirii sarcinilor, a controlului 
în muncă. In acelaș timp,ei au expus 
în mod critic și autocritic greutățile 
întâmpinate, au analizat slăbiciunile, 
pentru ca în concluzie să înfățișeze 
posibilitățile de îndreptare și per
spectivele de viitor.

Au urmat apoi discuții asupra ra
poartelor, la care au luat cuvântul 
tovarășii Butariu, Perța, Florea( Stoi- ' 
ca, Sasu, Morăscu, Crețu i Varga, 
și alții. Aceste discuții au ajutat Ia lă
murirea unor serii de chestiuni, fie
care contribuind cu experiența șî cu
noștințele sale la îndrumarea mun - 
cii pe calea cea mai justă, prin rezol
varea multiplelor probleme ce stau 
în față. Astfel experiența dobândi- țerie, lumânări coreste, vor fi des- 

,ță de unii a ajutat la înarmarea ce- ;hhe zilnic Intre orele 8,30—11,30,

privește munca de ridicare a pro
ducției biroul regional nu s’a mul
țumit să o pună ca|-sarcină de frunte, 
dar analizând greutățile a dat și în
drumările soluționării lor.

Învățămintele bogate ale acestei 
ședințe vor alcătui — în măsura în 
care âcestea au fost însușite, —- ca 
baza muncii în luna ceț urmează, ut',a 
membrii comitetului regional până 
la membrii de partid dini cele mai în
depărtate celule. Toate organizați le 
de Partid își vor mobiliza astfel Ic 1- 
tă puterea de muncă pentru, ca viei >■ 
ria forțelor democratice să aducă 
propășirea întregului popor. i

M——■■■■! Vl

Noul orar de vară
al magazinelor în jud. Hunedoara

Reprezentanții autorităților, locale, 
organizațiilor profesionale, firmelor 
comerciale și industriale, întruniți în 
ziua de 24 Mai a. c. la Inspectoratul 
Muncii din Deva, au stabilit, urmă
torul orariu de vară pe durata 25 
Mai — 15 Oct. .1946:

a). Magazinele de manufactură 
art. technice și aparate de (radio, pie
lărie, blănărie, ceasornicărie, și bi-, 
juterie, sticlărie, porcelanuri, fieră
rii, vopsefării, automobile, șepcării, 
lenjerie, mode, îmbrăcăminte, tapi-

legerile pentru Adunarea Deputați- 
lor .determină procedura alegerilor, 
modul de repartiție a mandatelor pe masă va fi dela 8. — 13.

b). Magazinele de coloniale bă-

Alrjer
Art t fao

!
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V. M MOLOJOV

care cTrctmsenpțiune electorala *e 
stabilesc prin legea privitoare la a-

Melu zalei
In ceeace privește tratațul dd pa

ce cu Italia, Molotov a declarat că 
aici au apărut divergențe tot do serie 
de chestiuni de bază, <a de pildă 
chestiunea reparațiilor, chestiunea

coloniilor italiene, chestiunea grani
țelor italo-jugoslave, chestiunea 
Triestului și încă alta câteva che
stiuni.

DECLARAȚIILE uiiV.M.MOLOTOV/
in legătură cu rezultatul conferinței de pace dela Paris

V. M Molotov, ministrul de ex- 
tarne al Uniunii Sovietice a făcut

vernele însărcinate cu pregătirea a- 
cestor tratate au apins la înțelegere 
în toafe chestiunile principale: te
ritoriale îngrădiri militare, repara
ții și altele*.

Chestiunea regimului de navigație 
pe Dunăre este (nai înainte de toa
te-a spus Mțdotov - o chestiune 
care privește însăși statele dună
rene, ea nu poate fi s'oluționată in și Jugoslavia.

Tratatul de pace cu Italia

tratatele 'de pace încheiat^ cu di
feritele state dunărene. Nu poate fi 
recunoscut just faptul că unele state 
a discutat statutul Dunării fără pre
zența statelor direct interesate, nu 
se poate admite un asemnea regim 
al Dunării ca să1 nu țină seama 'de in
teresele statelor, dunărenâ și în spe
cial de ale celor aliate, Cehosjovacia

excepția zilelor de Joi 
când vor avea orarul 

— 13, fiind închise du-

MARE MEETING 
la New-York pentru 

întărirea amiciției 
americano-sovietice

ziarelor „Isvestia”’ și „Rravda" 
amplu expozeu asupra situației 
ternaționale in legătură cu rezulta
tele conferinței miniștrilor de e- 
xterne dela Paris și în legătură cu 
interpretările ce s’au dat în ultimul

un 
in-

Ure*r* daa pag- 1-»

Alegerile au dovedit că partidul 
cornumst cehoslovac corrstitue tor
ta directoare a napunii, ca in alege
ți eț a fost recunoscut dreprt un par
tid democratic care a lupqat cu băr- 
băpe pentru unirea tuturor forțelor 
priorului pentru executarea mare
lui program al transformării democ- ■ 
ratice.

AXgenle din Cehoslovacia au do- *™P acestor rezultate In alt* țări, 
ved.t ri acea-rtj țară (tornică de li
bertate are a avut de indurat groaz
nice chinUn ta timpul ocupnpei ger
mina tsr poa’. fi atai •» d- pe din 
* *mocrațrer populare.

’j 2b Mu popoarele cehoslovace
’af px-ntm unitatea forț lor
;is*e pentru reînvierea itono 

pntriei. prmtru pace ;i coh- 
4»J J’n'e px>pr,,re|< -fcmocra- 
rrtru pzdirca dc prietenie fră- 

• ’ ■' n»p-,' le «lave, pt-trr 
rfeetruHil ifei ai ehberttoa- 
’munea tovietiOL

Dvpl radio Moaca-a

Tratatele de pace cu 
România, Bulgaria, Ungaria 

și Finlanda 
fcfermdu-sc |a tratatcR de p-câ 

cu ty/mânia Bulgaria, Ungaria și 
Finlanda, ministrul de externe al U- 
munu Sovietice a declarat că „In ur.- 
ma lucrărilor conferinței dela l’aris, 
poate fi aooojită ca terminată in fond 
pregătirea tratatelor de pace cu Ro
mânia, Bulgaria, Ungaria și Finlan
da, cu excepția punctelor economici 
care au râma» încă qecercetate. Ou-

Rezultatele conferinței dela Paris

Moscova. — La New-Yotk s’a 
ținut un mare meeting. lai [asociației a- 
mlcițla „sovleto—americana". Partl- 
cipanții la acest (meetințgi a ^'dresat ge- 
nr.tlissunului Stalin (> scriisoareț îrl 
care se obligă să depună toate sfor
țările pentru a întări amiciiția ameri
cani—sovietică. In Hcrlaoarea pe care 
a adresat-a președintelui Trumân ei

I cer ca aceasta sS readucă Statele U 
I pe calea unei politici 'de laolaborare1 
I deplină cu Uniunea Sovietică.

Luând cuvântul cu această oca
zie Oromîco, a declarat că pioporul 
sovietic sub conducerea Iui Stalin se 
află ca și în trecut în primele rân
duri ale luptătorilor pentru pace șl 
egal. Toți luptătorii veritabili pren- 
tru pace vor găsi în Uniunea Sovie
tică un prieten sincer și sigur.

vor 11 deichhe zilnic ir.tre ore
le 7 — 13, iar după masă între orele 
16 - 18 cu 
ș. Sâmbită, 
între orele 7 
pă masă.

c) Librăriile papetăriile, vor 
avea orarul de vară începând dela 
25 Mal. 1946, ,ăna la I. Sept-mvrie, 
1946, zilnic între orele 7.3o —- 13.3o, 
după masă fiind închise, iar dela 1, 
Septembrie 1946, până la 13. Oc
tombrie, 1946, vor avea orarul zil
nic între Drele 8 — 13 și după masă 
dela 15 — 17.

d) . Magazinele alimentare, prăvă
lii de zarzavat, vânzări de ouă și 
păsări, fructării, brânzării, vor fi de
schise zilnic între orele 7 — 12 și 
18 — 2o. Sâmbătă și îngjunul sărbă
torilor legale, vor fi deschise îfitre 
(orele 7 — j2 iar dupăjmasă 16—21.

Dumineca și sărbători legale, vor 
putea ține deschis până la orele lo 
a. m. în cadrul permis de Regula
mentul legii repausului duminical.

e) . Mezelăriile, măcelăriile și bru
tăriile, vor fi deschise zilnic între o- 
(rele 6 — 11 și 18 - 2o.

(Magazinele en-gros, vor fi de
schise zilnic între orele 8 — J4.

In localitățile din raza Inspectora
tului Muncii Deva, altelefdecât Deva, 
toate magazinele comerciale vor re
specta orarul fixat, cu următoarea e- 
xcepție: In zilele de târg săptămânal 
vor fi deschise și după masă cu 
programul stabilit, pentru după a- 
miază iar în cazul când ziua de târg 
coincide cu o zi’ liberă după masă, a- 
ceastă după masă liberă, va fi recu
perată în ziua următoare lucrătoare, 
după ziua de târg.

g) . Atelierele de frizerii, coafură, 
și manicură, vor fi deschise zilnic în
tre orele 7 — 12 și după masă dela 
[15 — 18, cu excepția zilei Ue Miercu
ri, când vor fi închise dujxlmasă. — 
In zilele de Sâmbătă și în ajunul săr
bătorilor legale, vor fi deschise 
tre orele 7 — 12 șî 15 - 2a.

h) . Instituțiile bancare și ’de 
sigurări, vor fi deschise zilnic 
tre orele 8 — 13,5o.

i) . Pentru unitățile cooperative 
din orașul de reședință șl județ se 
fixează următorul orar: Zâlnic între 
orele 7 — ip,5o și după masă dela 
18 — 19. In celelalte locajități una 
dintre zilele lucrătoare de după ma
să, va fi ziua de târg săptămânal a 
plasei respective.

In fiecare zi când Inljj se lucrează 
după masă, banca Federală Deva va 
avea un funcționar de serviciu în
tre orele 16 — 19.

j) . Birourile întreprinderilor indu- 
triale, vor avea orarul stabilit, pț.

munca ce se execută cu lucrătorii a- 
cele întreprinderi.

în-

a- 
in-

■Molotov a arătat apoi că in ceea 
ce privește tratatele de pace cu Ro
mânia, Bulgaria, Ungaria și Fin
landa, unde răspunderea principală 
o poa ta Uniunea Sovietică s’a de- 
Vedit că n’au rămas decât câteva 
divergențe, care nu trebuesc Exa
gerate. In ceea ce privește protctul 
tratatului de pace cujlțalia,|unde răs
punderea principală o poartă Ma
rca Britanic împreună cu Statele U- 
nite, nu s’a căzut de acord asupra 
unei scrii de chestiuni de foarte ma
rc imjiortanță.

Și in acest caz, Uniunea Sovietici 
a făcut o serie Întreagă de pași pen
tru a se ajunge la un acord general.

Este posibil ca acești pași până la 
urmă să ușureze obținerea unui a- 
m menea acord șl aiupra acestui pro- 
ect

In încheerc ministrul de externe 
al Uniunii Sovietice a declarat că 
Statul Sovietic apărându-și intețese- 
le sale, apără și interesele tuțuror 
popoarelor dornice de pace și’liber- 
tate, prin colaborarea amicală cu ce
lelalte țări democrate și respingând 
ințercările imperialiste și reacționa
rei Uniunea Sovietică este plină d6 
îndredere în justețea politicii di, 
elaborata in scopul asigurării păcii 
și a progresului omenirii-

Recepție dată de Molotov
MOSCOVA. — Molotov a oferit 

o recepție în onoarca delEgațiEi 
jugotlave la care au participat și de
legațiile comerciale țlanEză, suedeză 

’-deză care »c află actualmente

Impruncrj

D. STETINIUS 
a demisionat din postul de 
reprezentant al St.-Unite 
în Consiliul de Securitate
NEW-YORK. — D. Stetinius a ’de 
misionat din postul de reprezentanț 
al Stațelor Unite in Consiliul de Se
curitate al organizație Națiunilor U- 
nite. D. Byrmcs și d. Truman s’au 
abținut dela vre-o declarație In le
gătură cu această demisie.

(Motivul real al acestei demisii ar 
fi nemulțumirea asupr. *'ilod s«lc 
cu Departamentul do ' .1
rezervat **•• numai a 
sionar”

CINEMA „PP.0tMSUL“
Ca Reapare dela 30 Mtl,- a, c. 
role 4 formidabila!
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