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Pământul va rămâne 
proprietatea celui 

ce-l muncește
Pe linia marilor realizări 

au caracterizat opera guvernului 
Dr. Pet'u Groza, piatforma- 
program a partidelor democra
tice tși propune noul realizări și 
consolidarea celor de până a- 
cum. Partidele democratice care 
în acest program se ocupă de 
soluționarea problemelor între
gului popor, acordă o atențiune 
deosebită țărănimii, majoritatea 
poporalul român.

Partidele democratice își pro 
pun „apărarea și întărirea gos
podăriei țărănești având la bază 
gospodăria individuală* șl mal 
departe platformcTprevede; „Se 
va împiedica trecerea pământu 
lui din mâinile țăranilor în cele 
ale speculanților sau cămătarilor 
acordându-se credite accesibile 
plugarilor, credite eftine pe ter
men lung*.

Vedem și de aici grija guver
nului Dr. Petra Groza pentru ca 
pământul pe care l-a dat țăra
nului să și rămână proprietatea 
acestuia. Gospodăria plugarului 
va fi ferită de soarta pe care a 
avut-o după așa zisa împroprie
tărire din 1918 când trebuia să 
plătească pământul cu bont ghlață 
pe care la luat împrumut delă 
bărcile „istoricilor" bineînțeles 
cu dobânzi mart pentru ca până 
la urmâ să fie nevoit să-șl 
vândă pământul tot moșierilor, 
ca să și poată plăti datoriile.

Conducătorii de azi al popo
rului român pornind dela con 
statarea că de bună starea plu- 
gdrimii depinde în mare măsură 
bunăstarea întregului popor și-au 
fixat da grijă de căpetenie apă
rarea șl întărirea proprietății 
țărănești.

Deaceea, înpiedecarea trecerii 
pământului din mâinile țăranilor 
în cele ale speculanților sau că 
mătarilor, prin acordarea de 
credite accesibile plugarilor, ere 
dlte ieftine pe termen lung — e 
una din multele și sănătoasele 
măsuri preconizate de plai forma 
program menite să asigure 
trăinicia șl înflorirea gospodă 
riet țărănești și să înfăptuiască 
bunăstarea plugârimi noastre — 
bunăstarea întregului popor.

Sute de voluntari din PetroșEni și Petrila 
au lucrat la refacerea liniilor ferate 

distruse de ploi In Valea-JIulul
Ruperea de nori urmată de p'olte 

care au căzut In zilele de 3 șl 4 iu
nie in regiunea noastră au făcut să se 
reverse apele în regiunea Bănită— 
Petroșani, provocând o întrerupere a 
circu'ației atât pe șosea, unde mai 
multe poduri au fost rupte, cât șl pe 
căile ferate.

In ziua de 3 Iunie linia ferati în 
dreptul depoului de locomotive din 
Petroșani a fost deasemenea ruptă, iar 
depoul era sub apă,

Pentru a readuce linia ferată iu stare 
de func|iune s’au format îndată echi
pe de voluntari, la care tineretul a dat 
un foarte prețios concurs.

Astfel 240 de elevi ai Școlii de Uce
nici din Petroșani, cu maeștrii peda
gogii șl cu directorul școili, tov. inginer 
Mareș, apoi o echipă formată din circa 
150 de muncitori, printre cari mult! 
tineri dela Atelierele Centrale Petro
șani, și o echipă de 60 de muncitori 
dela Sectorul III. Petrila conduși de 
tov. Ratzek au lucrat in ziua de 4 Iu

Răspunsul guvernului român 
la notele guvernului englez $1 american

La 27 Mai dl Gheorghe Tătă 
rescu a primit dela reprezentanții 
Statelor Unite și Marei Britanii în 
România câte o notă din partea 
guvernelor respective, referitor Ia 
angajamentele guvernului român 
fată de holfirîrile conferinței dela 
Moscova, pe care acesta nu le-ar 
fi aplicat în tocmai.

Notele spun că alegerile n’ar fi 
fost fixate pentru o dată apropi 
ată, că se comit abuzuri, că există 
o cenzură oficii lă a presei șl alta 
neoficială și că miniștrii de stat 
din partidele de onozltie nu sunt 
consultat! în actele de guvernă
mânt

D. Gheorghe Tfttârr seu a dat la 
I Iunie răspunsul guvernului ro
mân prin care se oprește punct cu 
punct la oblectlunlle guvernelor 
Marei Britanii șl Statelor Unite.

Se subliniază că guvernul român 
aplică întocmai hotărlrlle confe
rinței dela Moscova. Alegerile vor 
fl organizate în cel mal scurt timp 

nie câteva ore sub ploae, cărând cu 
lopețile și mâinile bolovani și nisip 
pentru cuplarea rambleului și construi
rea unui dig la malul Jiului, care fu
sese rupt de ape. După o muncă în
cordată de mai multe ore ei au reușit 
să restabilească circulația, astfel că la 
ora 2 jumătate a putut sa treacă pri
mul tren.

In acelaș timp echipe de muncitori 
dela sectorul I șl II din Petrila au luc
rat la refacerea Hulei ferate dintre de
poul [de locomotive și atelierul din 
Petrila.

In ziua de 5 Iunie, ploile continu
ând și întrerupând din nou circulația 
noul echipe de muncitori și tineri din 
Petroșani și Petrila au plecat ta Peș
tera Bolii, unde lucrează la refacerea 
liniei ferate.

Muncitorii depun tot elanul lor în 
acestă munca pentru ca producția de 
cărbune atât așteptată să poată ajunge 
cât mai neîntârziat la locul unde este 
destinată.

posibil, fapt pentru care a șl fost 
dat publicității protctul legii elec
torale. Partidele de opoziție au 
toată libertatea de exprimare a 
opiniilor. Violența politică care se 
manifestă uneori sunt datorite în 
cea mal mare parte campaniilor de 
agitație șl ură eare au fost por
nite în ultlihul timp de partidele de 
opoziție împotriva guvernului șl 
membrilor săi. Deasemenea repre
zentanții opoziției sunt regulat eon- 
vocați în consiliile de miniștri dân- 
duli se prilej să- și exprime opiniile.

Guvernul român asigură guver
nele celor două puteri că toate 
sforțările safe nu urmăresc decât 
îndeptinirna concretă a hotărîrllor 
dela Moscova în cadrul politicii 
sale de permanență care are de 
scop asigurarea menținerii ordine! 
și liniște! necesare atât pentru în
deplinirea condițlunilor de armisti
țiu cât și refacerii și consolidării 
țării.

NICOLAE BĂLCESCU

1848-1946
98 ani dela revolu|le 

din Muntenia
Revoluția română dela 1848 — spune 

N. Bălcescu în Mersul revoluției tn 
Istoria românilor — n’a fost un feno
men neregulat, efemer, fără trecut și 
viitor, fără altă cauză decât voința în
tâmplătoare a unei minorități sau mi
șcarea generală europeană, cum ne-o 
înfățișează autorii manualelor de istorie 
istoricii și cronicarii oficiali iau nu, ai 
timpurilor.

„Revoluția generală a fost numai 
ocazia iar nu cauza revoluției române. 
Cauza ei se pierde în zilele veacurilor 
trecute".

Veacuri dearândul, poporul nostru a 
luptat. începând dela vremurile înde
părtate ale cnejilor, la vremurile Iul 
Horia, ale lui Tudor Vladlmlrescu și 
cele din 1848, poporul român a luptat 
pentru pâine și pământ, pentru liber
tate șl progres.

„Poporul român se deșteaptă* afir- 
mându-și „dreptul său de suveran" 
asupra destinelor sale, anunță procla
mația dela Izlaz dată „în numele po
porului român* la 9 Iunie 1848,

„Po, orul român se scoală șl se în
armează*, dar de data aceasta nu 
numai pentru a cere ușurări în traiul 
său de iobag, ci pentru a-și cuceri în
treaga libertate, prin răsturnarea regi
mului feudal, desființarea privilegiilor 
boierești și pentru împroprietărirea ță
ranilor clăcași.

Revoluția munteană în tot decursul 
ei a fost străbătută de trei curente 
deosebite.

Unul având In frunte pe Ion Hell- 
ade-Rădulescu, care se ridice împotriva 
împroprietăririi țăranilor de teamă „lă 
nu se îndepărteze boierii de revoluție", 
altul reprezentat de N. Bălcescu care 
spune că revoluția nu poate să iabâtt- 
dească decât „satisfăcând dorințele 
drepte ale clăcașilor, de-a fl proprietari 
pe pământul ce-l muncesc.*

Dar în afară de acestea a existat și 
un al treilea curent, activ în tot timpul 
revoluției. Este curentul popular, sunt 
massele, care n’au avut un exponent 
al lor, ci au activat jos, anonim șl fără 
cuvânt pentru revoluție. Pe acest po
por II găsim în 9 Iunie la Izlaz unde 
Popa Șapcă din Celei citește procla
mația, II găsim în 9 Iunie Ia Palatul 
Domnesc din București, când forțează 

Continuare tn pag. 3-a
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ANTEPROECTUL LEGII ELECTORALE
Continuare din numărul trecut

Art. 57. — Pentru locurile rămase 
vacante în caz de invalidare, moarte, 
demisiune, siu din altă cauză, corpul 
electoral al circumscripției respective 
se va convoca de drept îa 60-a zl 
după ziua declarării vacantei.

Dacă vacanta s’a produs în cursul 
ultimei sesiuni a legislaturii, ea nu se 
mal completează.

CAPITOLUL VII 
Sancțiuni

Art. 58. — Se vor pedepsi cu în
chisoare corecțională dela una luna până 
la un an și amendă dela 100.000— 
500.000 Iei:

a) funcționarii publici de orice ca
tegorie, care vor neglija a îndeplini ori
care din îndatoririle impuse prin aseas- 
tă lege;

b) acel cari obțin sau încearcă 
să ob{lnă certificate de alegători sub 
un nume făli, sau în virtutea unor 
drepturi pe care nu Ie au, precum șl 
acei care vor fi ascuns vreo incapa
citate sau nedemnitate din cele prevă
zute de legea de fată;

c) magistrații sau oricare funcționar 
care va elibera certificate de alegător 
vreunei persoane care nu este înscri
să în registrele electoralo sau va fi 
omis cu rea credință ori va rtfjza să 
elibereze asemenea certificate celor în
scriși în registrele electorale;

d) acel care vor obține sau vor în
cerca să obțină certificate de alegători 
In alte circumscripții decât acelea în 
care au domiciliu;

e) acel care vor vota sau vor încer
ca să voteze în două sau mal multe 
secțiuni sau circumscripțluni electorale ;

f) acel care se vor prezenta cu cer
tificatele altor alegători șl vor vota sau 
vor încerca să voteze;

g) președinții șl membrii birourilor 
secțiunilor de votare care, fără motiv 
legal nu se vor prezenta pentru înce 
perea operațiunilor electorale la ora 
fixată de lege sau nu vor îndeplini a- 
tribuțlunlle lor cu privire la aceste o- 
perațiuni;

h) președinții și membrii birourilor 
șl ai secțiunilor de votare care vor 
proceda la alegeri Intr’un alt local de
cât cel destinat pentru aceasta;

I) președinții șl membrii birourilor 
șl al recțlunllor de votare care refuză 
de a semna actele alegerii sau nu în
cheie rezultatul;

f) acei care vor Intra cu armă în 
sala alegerilor sau în curtea localului 
de vot in afară de militarii însărcinați 
cu paza,

Art. 59. — Se vor pedepsi cu în
chisoare corecțională dela 6 luni la 2 
ani șl cu amendă dela 500,000-2.000.000 
lei;

a) tipografii cari refuză să Imprime 
buletinele de vot înaintea altor lucrări 
sau cari nu predau buletinele impri
mate în termenul legal;

b) acela csre însărcinat fiind a primi, 
a număra sau a despuia buletinele va 
fi sustras, adăugat sau alterat buleti
nele de vot sau va ceti alte nume sau 
liste decât cele votate;

c) acei care prin violență vor In
fluența votul unui alegător sau îl vor 
obliga să se abțină dela vot;

d) acel care prin ultraj sau violență 
asupra membrilor biroului electoral sau 
a secțiunii de votare vor face să în
târzie sau să împiedice operațiunile 
electorale.

Art. 60. — Răpirea sau dosirea ur
nei ori a dosarelor sau actelor privi
toare la alegeri se va pedepsi cu în 
chisoare dela 2 ani la 5 ani și cu a- 
meodă dela 500.000—1.000.000 lei cum 
și cu pierderea dreptului de a fi ales 
sau alegător pe termen de 5 ani.

Ari. 61, — Complicii, lălnultorll, In

stigatorii și favorizatorii Ia inf: acțiunile 
prevăzute de această lege se pedepsesc 
ca șl autorii princ pali.

Art. 62. — Infracțiunile prevăzute 
de această lege sunt de competența 
judecătariei,

CAPITOLUL VIII
Dlspozițiunî finale și tranzitorii

Art. 63. — Domiciliul electoral al 
cetățenilor pe timpul cât se află sub 
arme, este în localitatea unde își are 
sediul, permanent sau temoorar, uni
tatea militară sau serviciul în care 6unt 
încadrați chiar dacă sunt înscriși în 
registrul electoral al comunei unde do
miciliază. El vor fi îmeriși din oficiu 
în lista electorală a unității sau servi
ciului respectiv. Listele electorale mi
litare ținute la curent se vor preda bi
roului electoral al circumscripției în 
care unitatea militară sau serviciul res
pectiv își are sediu), cel mai târziu cu 
15 zile înainte de data fixată pentru 
alegeri.

Personalul C.F.R. plutitor 6au aero- 
navlgant, va vota la secția de votare 
fn cuprinsul căreia se va afla îm tim
pul alegerilor, fără a mal fi nevoe de 
strămutarea domiciliului electoral,

Arî. 64. — In ziua alegerilor toți 
salariațll publici sau particulari vor fl 
de drept în concediu cu plată, iar acolo

iFEMEILE DIN VALEA JIULUI
V\au hotă ’ît sr îns^tue o zi a producției

In acțiunea pe care femeile din Va
lea Jiului o duc pentru a sprijini bă
tălia de ridicare a producției, femeile 
din Petrila au înscria un nou ex?m- 
lu luminos.

Astfel în ziua de 25 Mai o echipă 
de 10 femei a lucrat un schimb vo
luntar la Spălătoria de căi buni din Pet
rila, la banda de bulgări. Echipa a fost 
formată atât din femei muncitoare, care 
au prestat acest schimb în afară de 
munca lor obișnuită, cât șl din femei 
casnice, care nu au pregetat să-și lase 
munca gospodăriei, pentnt a hera șl 
ele opt ore alături de muncitoare.

Numele acestor lnrnlce luptătoare 
pentru refacerea economică este: Iliaș 
Marla, Sava Maria, Seres Florica, Fe- 
hervar] Rozalia, Dudui Irlra, casnice șl 
Ciutan Ana, Pal Iulian?, E'dds Maria, 
muncitoare Ia Societatea Petroșani.

Pilda frumoasă pe care au dst-o

Toți elevii lipsiți de 
milioane vor fl tri
miși gratuit la băl

Ministerul Educației Naționale a dis
pus ca în lunile Iulie șl August a. c. 
să se organizeze colonii de vară — la 
munte șl la mare — pentru elevii șco- 
alelor secundare lipsiți de mijloace du
pă Indicația medicului școlar.

Consiliile Interșcolare In înțelegere 

cu directorii școalelor secundare șl au
toritățile locale, vor organiza aceste 
colonii în cele mal bune condițluni dc 
cazare, hrană și îngrijire medicală, iar 
la nevoie ministerul le va putea veni 
în ajutor cu o sumă de bani, pe care 
o vor solicita telegrafic.

unde serviciul — prin natura lui — nu 
poate fi întrerupt, se vor acorda per
misiuni prin rotație.

A-t. 65. — In caz de împiedecare 
generală alegerile se amână de drept 
până ța o nouă convocare care nu va 
putea depăși trei luni dela încetarea 
cazului de forță majoră.

In cazul când într’una sau mai multe 
circumscripții electorale nu se vor pu
tea ține alegeri din cauză de forță ma- 
j iră, operațiunea votării se amână de 
d ept în ziua corespunzătoare din săp
tămâna următoare. Dacă împiedecarea 
z’a produs la una sau mai multe secți
uni de votare din această circumscripție 
elect rală, operațiunile votării se amână 
numai pentru aceste secțiuni Iar proo- 
lam îrea rezultatului alegerilor în circum
scripție se va face după efectuarea 
complectă a alegerilor.

Dacă alegerile nu vor putea avea 
loc nici în ziua prevăzute la aliniatul 
precedent. Adunarea Dîputațlior se va 
constitui numai Cu membrii proclamați 
aleși iar în circumscripție unde nu s’au 
putut fice alegeri se vor face akgeri 
parțiale, în cea de a 60-a zi dela data 
validării alegerilor.

Art. 66. — Toate termenele prevă
zute de această lege se socotesc pe zile 
l'bere cu excepția termenului prevăzut 
de art, 57.

Când termenul va expira într’o Du- 

femeile ufariste din Petrila nu a rămas 
fără ecou. Femeile din întreaga Valea 
Jiului au hotărât ca în cel mai scurt 
timp să institue o zl a producției, în 
care în toate cele șase localități, echi
pe voluntare formate din fem*1! să luc-

importantă conferință cooperatistă 
\\ la Deva

Marți 11 Iunie a. c. va avea 
loc la Deva la sediul Federalei o 
importantă consfătuire coopera
tistă Ia care vor lua parte repre
zentanții tuturor cooperativelor din 
județ.

Alegerea comitetului O.T.P.R. la Hunedoara
Duminecă 2 Iunie a. c„ a avut loc 

la Hunedoara adunarea generală a mem
brilor T. P. din localitate, pentru ale
gerea comitetului la Care a participat și 
tânărul Cepol Vaslle. membru în C. C. 
al T. P.

Ședința este deschisă de tânăra Etelca 
Nfgy, care dă cuvântul pe rând priete
nilor Lepădătoi Vaslle, secretarul pla
sei Hunedoara, șl Gostlan Ioan, secre
tarul județean al tineretului,

la apoi cuvâatul priet. Cepoi Vaslle 
care arală svârcollrile disperate ale 
resturilor fasciste asociate cu reac- 
țlunea manlsto-brăileolită șl încercarea 
lor de a împinge popoarele la noul răz
boaie pentru Interesele lor de clică. 
Cheamă tineretul la unire pentru a pu
tea duce lupta mai eficace împotriva 
acestor clemente.

A fost apoi ales noul comitet după 

minică sau în zl de sărbătoare legală 
i6tanțele judecătorești și b'rouiile elec
torale vor fi la dispoziția cetățenilor 
până la ora 18 dn acea zi,

Art. 67. — Cererile și actele prevă
zute de prezenta lege sunt scutite de 
orice taxe sau timbre.

Art. 68. — Cheltuelile necesare pen
tru întocmirea registrelor electorale, 
imprimarea certificatelor de alegător 
șl a publicațiunilor de orice fel făcute 
în baza acestei legi cum și plata diur
nelor maglstraților și funcționarilor sunt 
îa sarcina Președinției Consiliului de 
Miniștri.

Art. 69. — Registrele electorale se 
vor întocmi în termen de o lună dela 
publicarea prezentei legi iar înscrierea 
în aceste registre se va puteu face, 
pentru primele alegeri, până în pre
ziua acestora, chiar după rămânerea 
definitivă a registrelor.

Art. 70. — Votarea se va face la 
prîmele alegeri pe baza înscrierii în 
registrele electorale și a buletinelor de 
înscriere la biroul populației cari vor 
servi pentru identificare în locul ccr- 
tlficiteîor de alegător.

Art. 71. — Legea electorală din 26 
Martie 1926, precum și dispozlțiunlle 
contrarii prezentei legi sunt șl rămân 
abrogate.

reze o zl la producția de cărbuni.
Ii acest fel înțeleg femeile din Va

lea J ului să pregătească viitorul co
piilor lor. In fața acestor copii, în fața 
țării întregi ele vor putea răspunde 
mâine cu mândrie că și-au făcut datoria.

Au fost trimise unităților coo
perative circulare conținând in
strucțiuni de tabelele și datele ce 
trebuesc înaintate cu această c- 
cazle.

cum urmează : Stanclu Alexandru, Sâr
bii Băluț, Lucaci Biitrian, Nagy Etelca, 
Berghian Teodor, Alic Vaslle, membrii 
Socaclu Ateleu, Mârlan Vlorel, Szentes 
Elisabeta, Tănăsulcă Constantin și Ca- 
darlu Gheorghe supleant!,

ANUNȚ
Duminecă 9 Iunie 1946, la 
orele 21 o

mare serată dansantă 
organitată tn favoarea 
PRESEI DEMOCRATE

In localul T, P. și U. F. A. R. 
(Orddina șl Restaurantului Doda) 

Bufet bine asortat cu bău
turi alese și gustări.

Orchestră de lăutari.
COMITETUL DE ORO.
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Confederația Generala a Muncii 
va sprijini Blocul Partidelor Democrate 
pentru a obține

Comitetul Executiv al Confedera
ției Generale a Muncii din Româ
nia, aralizâad platforma-program 
a Blocului Partidelor Democrate 
constată că ea îmbrățișează reven
dicările economice și sociale ale 
tuturor categoriilor de salariați dela 
orașe și sate.

Real zarea
program vâ însemna 
nei stări materiale a 
desvoltarea artelor, 
culturii naționale.

Blocul Partidelor Democrate con
centrează toate forțele productive 
ale țării In efortul pentru recon
strucția economică șl consolidarea 
democrației.

Opera realizată de comun acord 
de partidele care au constituit gu-

Pianistul Gheorghe Sebok a cântat/
pentru muncitorii din Valea Jiului /\

acestei platforme- 
ridicarea bu- 
poporulul și 
științelor și

~ . --------- LI-
Ortenii de râzboiu în mijlocul 
muncitorii®t ceferiști din Slmeria

Sâmbătă 1 Iunie a. c. copiii orfani 
din Căminul Păolija au vizitat popu
lația din Slmeria. Sub auspiciile A. P. 
din localitate orfanii au prezentat un 
reușit festival artistic care a avut darul 
să deschideți mal mult sufletele popu
lației simerltne pentru opera de asis
tență reclamată de acești copil.

Muncitorii ceferiști precum și elevii 
șoolilor din localitate și-au exprimat cu 
această ocazie tot entuziasmul șl dra
gostea pentru micuții vizitatori. De re
marcat este solidaritatea manifestată de

Alegerea comitetului de conducere
al Partidului Național
; Duminecă, 2 Iunie a avut loc la Ca- 
s'roul Muncitoresc din Petroșeni adu
narea generală convocată de comitetul 
de Inițiativă zl P. N. P. pentru alege 
rea comitetului de conducere. A luat 
parte Ia șed nță șl prietenul Popa Adrian, 
secretarul județean al P. N. P. care a 
ținut cuvântarea de deschldsre a șe
dinței, lămurind împrejurările care au 
determinat transformarea Uniunii Patrlo- 
țllor într’un partid politic, reprezentant 
al pătur'lor de mijloc, manevrate până 
acum de partidele „Istorice, reacționare 
sl pentru interesele persoanele ale unei 
clici de profitori.

După ce au adus salutul celelalte 
pntlde politice șl organizații din F.N.D., 
au vorbit: prietenul Tregubleac, despre 
funcțiunea socială șl politică a noului 
partid, prietenul Dr. Rolbașln despre 
problemele profesionale văzute în lu-

..............— ’ ’

Convocare Y
Tineretul Evreesc este convo/at^- la 

marea adunare de constituire a Comi
tetului Democratic Evreesc secția tine
ret din Deva, care va avea loc Dumi
nică 9 Iunie, a. c., ora 10 a. m., în lo
calul Căminului Evreesc din str. 23 
August.

Martie 1945 este ccn 
garanție că Blocul

victoria în alegeri 
vernul dela 6 
mai puternică
Partidelor Democrate va lupta eu 
hotărlre pentru realizarea platfor
mei program, spre deosebire de 
partidele „istorice" care făceau 
promisiuni largi înainte de alegeri, 
fără a le îndeplini vreodată.

Comitetul Executiv al Confedera
ției Generale a Muncii din România 
a decis eă sprijine cu toate forțele 
sale Blocul Partidelor Democrate 
și să mobilizeze întreaga muncito
rime organizată, în lupta pentru 
victoria In alegeri a forțelelor de
mocrate unite spre înfăptuirea plat
formei program.

5 Iunie 1946.
Comitetul Executiv

al Confederației Generale a Muncii 

elevii școlilor primare care au donat ș 
colectat copiilor orfani cu mult elan 
bani, cărți, îmbrăcăminte etc.

Sumele adunate sunt: A. P. 1.500.000, 
o reprezentație cinematografică 70.000, 
Comitetul de fabrică tiraj 50.000, Școala 
primiră 31 000, încasări la serbare 
197,000, total 1.848.0C0 lei.

Pentru buna reușită a accștei acțiuni 
s’su distins membri comitetului local al 
A. P. sprijiniți de către Sindicate, Șroii 
și echipele sportive C. F. R.

Popular la Petroșeni 
mina statutului P. N. P., prietenul Jurca 
despre felul cum apără P. N. P. inte
resele meșteșugărimli șl prlef« nul Glorgi 
despre problemele economice.

A urmat apoi alegerea comitetului, în 
cwe au întrat liber profesioniști, mese
riași, funcționari șl comerdanți.

Publlcațiune
Se face cunoscut tututor celor Interesat!, că tn ziua de 21 Iunie 19(6 ora 12 a. m., 

ac va ține la Direcțiunea Exploatărilor „U. F. H.“ d'n Hunedoara șl la Sediul central „U. F. 
H.' București, Str. Bursei 1, o licitație pentru darea in antrepriză a manoperei următoarelor 
lucrări de construcții:

Nr. 
crt. Denumirea lucrării

Val. manop. 
după deviz, de 

licit. Inel, 
neprevăz.

Termenul 
de execuție

Manopera

1 Baracă din lemn ptr. 472 muncitori 42.000 000 90 zile 400.000
2 Idem 42 000.000 90 sile 400.000
3 Spălător șl closete ptr. bărăci 13.000.000 40 zile 150,000
4 Vestiar cu băl șl dușuri 32.000 000 120 zile 300.000
5 Idem 32.0C0 000 120 zile 300.000
6 Idem 32 000.000 120 zile 300 000
7 Idem 32.000.000 120 zile 300,000
8 Idem 32.000 000 120 zile aoo.ooo
9 Oara ptr. 11 mașini auto 87.000 000 120 zile 5OO.0O0

10 Canalizarea pârâulul Răcăștle 156.000.0o0 90 zile 1 000.000
II Prelungirea halei turnătorie de oțel 22.000.000 60 zile 200 000

Uzina pune la dispoziție utilajul șl materialele necesare pe șantier; plata săptămânal 
pe bază de situații provizorii; sunt admiși la licitație: ingineri, arhltecțl și constructori cu 
practică.

Devizul șl Întreg dosarul de licitație se poate vedea la Serv, Edil „U. F. H.‘ In Hu
nedoara șl Sediul central „U. F. H," din București.

Ui sol al înfrățirii dintre popoare a 
poposit pentru o zi în citadela muncii, 
printre eroicii mineri din Valea Jiului. 
Solia pe care a adus-o el a fost scrisă 
într’o limba pe care o înțeleg deopo
trivă toate popoarele lumii. Acesta a 
fost minunatul recital pe care tânărul și 
talentatul pianist ungur, Gheorghe Se
bok, l-a oferit în mod gratuit munci
torilor din Petroșani, în ziua de 2 Iunie.

Techoica sa extraordinară, în special 
a mâinii stângi, rcfdexele vil și prompte, 
varietatea nesfârșită a nuanțărilor, efec
tul de orchestră, pe care tânărul ar
tist în plină desvoltare, îl imprimă pia
nului, au făcut din cele câteva ore În
chinate concertului clipe de înalta re
culegere atât pentru cei obișouiți să 
asculte concerte bjne, cât și pentru 
cei ce au avut pentru prima dată acest 
pdlej.

Printre ascultători în primele bănci 
ale sălii a luat loc un grup puțin obiș
nuit: vreo douăzeci de copil de mun
citori, mulți dintre ei desculți, dar cu 
ochii mari și negrit lucind de bucurie. 
El au urmărit odată cu cei mari pe 
tânărul artist care își revărsă cu atâta

98 de ani dela revoluția din Muntenia
Urmare din pag. l-a 

pe Domnitorul Bibescu să semneze 
constituția, în 20 Iunie distrugând com
plotul capilor reacționari ai armatei — 
coloneii Odobescu șl So'omon — plă
tind cu aâog’le său greșala Guvernu 
lui Instalat în II Iunie. Iar atunci când 
cauza levouției a fost vândută de 
către însuși acei ce trebuiau s’o con
ducă, acelaș popor se jertfește luptând 
împotriva Turcilor venițl să „stabile
ască liniștea.

Condusă de N. Bâlcescu care înfrun
tând rugina timpurilor a rămas viu în 
amintirea întregului popor, dar vândută 
de ceilalți, revoluția munteană a fost 
înăbușită.

Aspirațiile drepte ale poporului au 
rămas nelnplinite. Poporul a fost tră
dat.

Azi după 98 de ani dela ridicarea 
steagului revoluției la Izlaz, a venit 

generozitate talentul său asupra celor 
mulți și năcăjiți, asupra celor ce tru
desc în primele rânduri pentru o viață 
mai luminoasă.

In semn de mulțumire muncitorii au 
rugat pe tânărul pianist să primească 
titlul de artist al poporului șl să trans
mită muncitorilor unguri șl celor din 
țările pe cari le va colinda salutul lor to
vărășesc, ceeace artistul a primit cu 
mare bucurie.

In strălucita carieră artistică, ce se 
deschide în fața tânărului pianist, 
Gheorghe Sebok nu va uita desigur mo- 
drsta dar calda aprec'ere a muncitorilor 
din Valea Jiului.

ANUNȚ
Sindicatul C.A.M. din OCNA-MUREȘ 

angajează în condițlunl favorabile 

fligorniști și clarinetiști 
pentru complectarea muzicii Sindicatului. 

Ofertele de angajare se vor 
trimite pe adresa 

SINDICATUL C. A. M
Ocna Mureș, j id. Alba.

pentru poporul nostru dreptatea, po
porul e liber șl-i stăpân pe glia mun
cită de el.

Continuând linia tradiției sale, po
porul român va lupta și pe mai departe 
pentru llbertate, independență șl demo
crație, sub steagul ridicat de Guvernul 
Groza, de Blocul Partidelor Democratice.

Rusneac Ioan

Domnule Prlm-Procuror,
Subsemnatul Alexandru Isopencu, re

fugiat dm orașul Cernăuți, Bocuvina 
de Nord, domiciliat în D:va, Str. Bar- 
ntițiu Nr. 9; Am onoare a Vă ruga, să 
binevoiți a alspune reconstituirea actu
lui meu de naștere, eliberat de către 
Primăria orașului Cernăuți, din care 
rezultă, că am fost născut la data de 
20 August 1920, în orașul Cernăuți, 
din părinții legitimi căsătoriți Mihai și 
Văronica Isopencu.

Propun ca martori pentru dovedirea 
acestui fapt pe: Orest MafcinschI, pen
sionar refugiat din Ornâuți și domi
ciliat în Deva, Str. 23 August Nr. 1 >2 
și Vladlmir Cuciumel refugiat din Cer
năuți șl domiciliat în Deva, Str. Goj- 
du Nr. 25.

Cu deosebită stimă: 
Isopencu Alexandra. 

Domniei-Sile
Domnului Prim-Procuror ai Parchetului 

Tribunalului Deva

Nr. 7180 din 27 Mai 1946
Noi, Primul Procoror al Parchetului 

Tribunalului Hunedoara-Deva;
In conformitate cu dlspozlțiunlle 

Decretului Lege Nr. 4062 art III. refe
ritor la reconstituirea actelor de stare 
civilă ale rrfuglațllor din 14 Dec. 1940 
comb. cu D L. Nr. 1101 din 16 Apri
lie 1941, publicat în Monitorul Oficial 
Nr. 92 din 17 Aprilie 1941, invităm 
autoritățile și persoanele care di țin 
acte sau alte înscrieri, referitoare 
la actul al cărui reconstituire se cere 
prin petițiunea de mal sus, să le depună 
la parchetul acestui Tribunal. 
Prim - Procuror: Aarel Opreanu

Prim-Secretar: Ion Oh. Bârbleru
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Principele Umberto 
părăsește teritoriul italian

FUNERALIILE LUI N. I. KALININ
LONDRA. — D. Gasperl a 

avat Joi o întrevedere cu prin
cipele Umberto. Ia prealabil 
Umberto primise ia audiență pe 
reprezentantul Marei Britanii în 
Italia.

Se crede că principele Um
berto na va părăsi teritoriul 
italian înainte de Miercuri când 
va pleca spre Portugalia pe ca
lea aerului. Soția fi ficele sale 
au sosit deja la Lisabona.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între II. R. S- S. șl Argentinla

MOSCOVA. — A fost dat pub
licității comunicatul sovlote-argen
tinian dela 6 Iunie cu privire la 
stabilirea relațiilor diplomatice și 
comerciale între Uniunea Sovietică 
și Republica Argentiniană. In acest 
comunicat se spune:

„Guvernul Uniunii Sovietice și 
Guvernul Republicii Argentinlene 
animate de înalte principii de co

In vederea strângerii relațiilor cu partidul 
Comunist (Bolșevic) din U. R. S. S.

0 delegație a partidului laburist britanic 
va pleca la Moscova

LONDRA. — Comitetul execu
tiv al partidului laburist a hotărât 
să trimită în vara aceasta la Mos
cova o delegație pentru strânge
rea relațiilor dintre Partidul Co
munist din U. R. S. S. și’laburlștil 
britanici.

Planul pentru trimiterea acestei 
delegații datează de multă vreme, 
dar nu a putut fi pus în practică 
până acum.

Delegația va fi formată din pro
fesorul Laski, dl Morgan Phllips, 
secretarul general al partidului șl 
miss Alise Bacon, deputată și cea

Deschiderea Congresului 
Internațional al ziariști

lor la Copenhaga
COPENHAGA. — In ziua de 

3 Iunie s’a deschis la Copenhaga, 
congresul internațional al ziariști
lor. La congres sunt prezenți de
legați al 20 de țări. Din partea 
ziariștilor sovietici asistă, tovară
șii D. Zaslavskl, A. Surcov șl A. 
Sverdlov.

LONDRA. — Ceremonia proc
lamării republicii italiene va a- 
vea loc azi Sâmbătă 8 Iunie.

NEAPOLE. — Elemente mo
narhiste au atacat cazarma 
„Garibaldi* reușind să captu
reze un depozit de arme. Peste 
100 monarhlști au încercat să 
ocupe câteva sedii ale partidu
lui comunist.

In urma acestor incidente, în
tregul oraș este ocapat de trupe 
șl tancuri engleze șl italiene.

laborare internațională și de înțe
legere reciprocă anunță că înce
pând de azi au otărât să stabi
lească Integral relațiuni diplomatice 
consulare și comerciale Intre aceste 
state. Ambele guverne au hotărât 
să facă schimb de ambasadori ex
traordinari și plenipotențiari In 
viitorul cel mai apropiat".

mal tânără deputată a comitetului 
executiv.

gram narai trena
• LONDRA. Consiliul de Securitate s’a întrunit Joi scara la New-York 

pentru cercetarea raportului prezentat de subcomitetul însărcinat cu examinarea 
chestiunii spaniole. După o scurtă discuție ședința și-a amânat discuțiile pentru 
Marți, pentru a se da timp să te studieze raportul.

• MOSCOVA. Ambasadorul Jugoslavlei în Uniunea Sovietică a dit la 6 
Iunie o recepție în onoarea mareșalului Tlto șl deirgsălel guvernamentale Iugo
slave care se află la Moscova. La recepție au asistat Molotov, mal mulțl mi
niștri sovietici, șefi de ambesade, etc.

• LONDRA. Lucrările adjuncțllor miniștrilor de externe progresează în 
vederea conferinței dela 15 Iunie a miniștrilor de externe.

Cercurile oficiale din Londra nu acordă prea mare Importanță svonurllor 
după care conferința dela 15 Iunie ar urma să fie amânată,

• MOSCOVA. La 6 Iunie a. c, GeneralIsBlmul Stalin, a primit pe minis
trul de externe al Danemarcei împreună cu șeful delegației comerciale daneze.

Tot la 6 Iunie 1956, Oenerallsslmul Stalin a primit pe ambasadorul Af
ganistanului la Moscova. La primire a asistat șl Molotov ministru de externe 
a U. R. S. S.

• WASHINGTON. In conferința de presă de ieri, președintele Țruman a 
di larat că părerea sa și a guvernului american este că trebue să se îngădue 
rât mal repede Intrarea în Palestina a celor 100.000 evrei dar că sunt anumite 
cbstacole care trebuesc eliminate înainte de a se întreprinde această emigrare.

E

MOSCOVA. Miercuri după amia
ză la ora 6,30 au avut loc fune
raliile lui Mihail Kalinin, înmormân
tarea a avut loc in Piața Roșie, 
corpul neînsuflețit al fostului pre
ședinte al Prezidlumului Sovietu
lui Suprem al U. R. S. S. fiind de
pus In mormântul săpat în apro
pierea zidului Kremlinului.

La funeralii au asistat fruntașii 
partidului comunist, membrii gu

GREVA MARINARILOR DIN STATELE UNITE 
SE ÎNTINDE ÎN ÎNTREAGĂ ȚARĂ

NEW-YORK. Fruntașii sindica
telor maritime americane au anun
țat că 200 vapoare în portul New- 
York și 150 in San-Francisco au 
fost părăsite Joi de către mateloți 
pentru a participa la întrunirile or

Radio Moscova despre proectui 
nouel legi electorale din România 

„Pentru întâia oară alegerile parlamentare vor permite 
poporului român să-și exprime liber voința"

MOSCOVA. — Proectul nouii 
nouii legi electorale românești me
rită toată atenția. El reprezintă 
o etapă importantă pe calea des- 
voitărli democratice a României 
și arată încă odată ce lungă cale 
istorică a parcurs România in ul
timele 15 luni. Legea electorală 
propusă^ poporului român este o 

vernului în frunte cu Generalissi- 
mul Stalin, 40.000 muncitori din 
uzinele Moscovei șl o mulțime imen
să. In momentul depunerii sicriu
lui în mormânt, s’au tras 24 salve 
de artilerie, în timp ce o escadrilă 
de avioane evolua deasupra cor
tegiului funebru. A urmat apoi de
filarea trupelor din garnizoana 
Moscova.

ganizate de sindicate în principa
lele porturi din America.

NEW YORK. Peste 60.C00 ma
rinari civili din portul New-York 
au declarat grevă. Se crede că In 
maximum de 8 zile, greva se va 
întinde în întreaga țară.

veritabilă lege democratică, care 
garantează In realitate și nu nu
mai pe hârtie — cum se întâmpla 
înainte in România — dreptul po
porului de a-și alege liber depu- 
tați demni in parlamnnt. Acestui 
proect de lege îi sunt străine ura 
de rasă sau de naționalitate: el 
nu pune nici un obstacol arti
ficial în calea unei veritabile 
și depline exprimări a voinței 
poporului. Pentru întâia oară ale
gătorul român se va prezenta Ia 
urne cu capul sus, liber; pentru 
întâia oară alegerile parlamentare 
vor permite poporului să-și exprime 
liber voința și nu vor fi o arenă 
pentru combinațiuni de culise ale 
anumitor persoane, dușmane po
porului.

Problema indoneziană 
din nou în fața Consiliului de 

Securitate
MOSCOVA. Un grup de 10 mem

bri ai congresului american au pre 
dat presei spre publicare o scri
soare în care îndeamnă delegația 
americană In consiliul de securl- 
ritate să includă In ordinea de zl 
a consiliului problema indoneziană 
și mai ales folosirea trupelor ja
poneze împotriva Indoneziennilor.
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