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Populai a in 
caro; reali] 
transformări 
car; nu au

N’au trecut nici doi ani dela ale 
gerilc parlamentare din 19-16, și ia 
ta ca din nou corpul electoral cate 
chemat sași expr.me voința. IX 
astă data cetățenii RepubL fi noa 
stre Populare dela 20 de ani înf sus, 
rara deosebire -de sex și național' 
late, civili și moitari cu evceptja 
celor nedemni sunt chemați sa și e 
xercite liber dreptul de a și trimi 
te reprezentanții 
Naționala.

‘ Prima sarcina 
Naționale, care 
III. 1948, va fi 
Constituție a
Populare. Aceasta sarcina dă Marei 
Adunări Naționale caracterul de Con 
stituanta, după care iți va continua 
activitatea, ca puiere legislativa a 
Republicii Populare

Acei cari au avut 
-te ga participe la 
greșului P.M.R. din
și acei cari au studiat raportul po 
litic al tov. Gh. Gfteorghiu Dej, au 
avut prilejui să se documenteze, a 
supra structurii politice ji social 
econom ce, pe care Republica noa 
stră Populara, o va lua prin e’abo 
rarea nouei Constituț.i.

Noua Constituție, nu va avea nu 
mai rolul de a consfi iți poripile și 

• cuceririle democratice, adânci și 
structurale, câștigate prin lupta de 
către massete largi populare in frun 
te cu clasa muncitoare, ci va trebui 
sa creeze noui coadîțiuni in calea 
desvoltarii pe mai departe a regi 
mului de democrație populară, în 
tânără noastră Republică Populara.

Lichidarea contradicțiilor dintre gu 
vemul nostru democratic, expresia 
libera a masselor populare, și mo 
narhie, expresia burgheziei și a mo
șierilor, unealta în acelaș timp a 
imperialismului perfid și mincinos, 
pune Republica nqas ră 
fața acelor sarcini, ate 
zări vor duce la noui 
economice, transformări
putut fi realizate în cadrul monarhiei 
in răstimpul celor 80 de ani de c- 
xistență.

— Ce a însemnat pentru popor 
vechea Constituție?

Constituția din 1866 a consfințit 
nu drepturi, ci privilegii de clasa, 
păturilor exploatatoare. Legile adu 
se în baza Constituției, serveau in
teresele burgheziei și moșierimii, 
aplicate în mod sângeros, cu ajuto 
rul unui aparat de stat care nu era 
altceva decât un instrument de con 
strângere și de dominare la d.spozi- 
ția clasei dom nante. Caca prima 
Constituție nu dădea drepturi celor 
ce muncesc, nici Constituita modi 
ficată de guvernul l beral în 19’3, 
nu se deosebea prea mult de cea 
veche.

— Trebue să ne aducem aminte 
de principiile democratice afișate în 
1918, la Alba lulia, dintre cari u- 
nele au Î7>st înscrise in Constituția 
din 1923, dar ninic nu geranta apli 
carea și respectarea lor, ca:

— drepturi de organizare pentru 
clasa muncitoare,

— drepturi egale în fi-ța legilor.

Prima serie a participai, țllor la cursa de mo'ociclete Deva C .
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t Ba k ’ ’/țlVkJK

A

i191

lE'_■ii 1

Proletari din toata (*-lla un'ft-rU Miercuri, 10 Martie 1948

■
m-incitorești. 
(ost suprima 
ele au deve 
de puternice

apararea drepturilor mutici

Din nou la luptă !♦♦♦ 
de V. BUTARIU

Secretar Gen al Cod». dud F- D 1’. 
pentru toate naț'-.inali/ațde conllocui 
luare.

Astlel putem „a ne întrebăm: 
când au avut in țara noastră ina 
iute de (> Martie 1915, naționalitățile 
conlocuitoare, drepturi egale■

Caic sedii ale organizațiilor 
muncitorești au funcționat (lupa a 
ceasta Constituție? Abea după un 
an dj-la aplicarea ei, au fost dizol 
vate organizațiile 
Sindicatele unitare au 
te in momentul când 
nit instrumente des ul 
pentru 
lorilor.

Constituția din 1923, nici n’a 
fost bine pusa in aplicare și a in 
ceput prigoana inipotriva naționa 
litaților conlocuitoare, cu scopul de 
a desbina clasa muncitoare, prin o 
trava urii de ra>ă.

Partidul Comunist Român se 
sizând acest pericol, luâ-id apara 
rea naț onulitaților conlocuitoare, a 
fost aruncat in cea mai cruntă Ue 
galitate.

— E clar deci și un adevăr is 
torje, ca vechea constituție a însem 
nat pentru clasa m rnc toare cea mai 
sângeroasă oprimare, teroare, schin 
giuire și închisoare, iar pentru ța 
răn me a însemnat înrobire ccqno 
mică, sărăcire, ru-narca ci, mizerie 
•și Intunerec, in timp ce pentru cla 
sa dom nanta a însemnat înbogă 
țire și mjloc de explloalare

Țaranul Frunză, veteran din râz 
boiul de independență din 1877, la 
ancheta făcuta în urma răscoalei 
țărănești din 1907, a caracterizat cât

(Continuare In pag. IV-a)

In ședința plenară de lucru a Consiliului 
Sindical Local Valea Jiului sa constatat, că

Producția (ie cărbuni din Vr-Jiului 
s'a apropiat simțitor de nivelul 
producției din 1938

In ultima șed ntă plenară 
de luciu a Consiliului Sin 
clica 1 Local Valea Jiului la 
care au participat tov- Mihai 
Mujic, președintele Uniunii 
Miniere, Vcșcan Gavrilă, se
cretar general și Lungescu 
Nicolac. secretar al Uniunii 
Miniere, Moisescu și Lepăda 
tu din partea C. G. M- și 
Soit Petru dela Uniunea Mi
nerii. s'a luat în discuție și 
s’a anlaizat situația produc
ției carbonifere și a activi
tății sindicale din Valea [iu
bii.
Noul Comitet al Consiliului 

Sindical Valea Jiului

Tuv. Lepădata, deschizând 
ședința a subliniat jniportan-

I

Pentru a patra oara

JKBflH r» F. M. H. FEKTHO JUDFȚUL HUNEDOMi
REDACȚIA: Deva Str. Karl Marx Nr. 2 Telefon 252
ADMINISTRAȚIA: Dova Palatul Prefecturii Telefon 426
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ABONAMENTE.
i LUNAR lai 120 COLLCTltfC lai SO lr»NMiu*la pL RUih- |

Pe 3 LUNI tei citeH pl lu^Nțiion 100 l« ||

Intr’o atmosferă de cald entuziasm
Minerii din PetrilaMuncitorii, plugarii, intelectual i 

progresiști și armata au sărbătorit 
în județul nostru ziua de 6 Martie zi de 
victorie a forțelor democrate în țara noastră

Ziua de 6 Martie a fost jar batorita șl in acest an cu participa 
rea masselor largi ale poporului ca- re au ținut sa manifesteze cu acest 
prilej adeziunea lor la politica ace lor forțe victorioase la 6 Martie, 
care consecvente pe drumul lor au 
menite sa înfăptulasc.. un trai mai

Astfel ];t I. ,\J S. i Iunc- 
netlo.tra a avut loc o șeză
toare culturala, cu care pri 
lej s au arătat realizările re
gimului austru xamoci-atic 
conclus de guvernul L)r. Pe
tru Groza.

ța 
și

Congresului I’. M R. 
sarcinile ce revin clasei 

muncitoare în urma acestui 
important fapt

Au urmat apoi r ipoarte'e 
de activitate prezentate de 
responsabilă secțiilor Consi
liului și raportul organizato- 

1. flcrnwi 
coresp,

(Continuare în pag. IV a)

De pe vremea când se 
aplica Constituția

ilustrată astfel in ironia 
cetățeanului nostru, 
ieri era chemat de- 

pe propr a i spinare, 
această „mamă vi- 

in sânul unei socie-

Este desigur vorba de acea 
stitulie'” 
necruțătoare a 
care până mai 
seorl să s’mtă 
cum se aplica 
tregă"’ a lui, 
tați condusă de slujbașii regimuri
lor de crunte împilări și silnicii, la 
adăpostul legilor și paragrafelor.

Și nu prea de mult — prin 1933 
pe cât îmi am ntesc — în județul 
nostru țărănimea constitui/ă înfr’im 
Front al ei, se afirma prin lup*ă 
hotărâtă împotriva unui regim care 
schimbase libertățile cetățenești în 
literă moartă, în timp ce politicienii 
de tal-a luî Aurel Vlad din Orăștie, 
de pildă, cereau partidului de gu 
vernământ al „fratelui’,” Valda re 
primarea cu orice preț a mișcării fă 
rănești care lupta tocmai pentru drep 
tur’lle înscrise în Constituție

Un episod merită a fi rememo 
rat. Sunt desigur mulți, în ora-ul 
nostru care-ș< amintesc de el, cu 
prilejul primului Congres al Frontu

M, VLih-
(Continuare in pag. IV-a) 

realizat, programul de reforme 
bun întregului popor muncitor.

A urmat apoi un program 
iirlj .tic realizat de orgaiit/a 
ția locală U. T. M. < u con 
cursul corului salariatilor | 
M. S-

Tot la Hunedoara, in cad
rul unui meeting ținut in 
curtea uzinelor 1. M S. și 
la care au luat cuvâniul tov. 
Man Etnaiioil și Gh. Bosic i. 
președintele Sindicatului 1. 
M. S. care au aratat în'-emaă 
lalea zile i de. 6 Martie. fa 
angajament de lupta pentru 

Democrației 
alegeri, munci 
o moțiune pi in 
ca sarc.nâ

victoria Frt 
Populare in 
torii au votat 
care îsi iau

(Continuare în pag. IV a)

Câteva aspect* luate Dumineca pe țanfierele de munca voluntară din Deva

DUMINECA
zi de muncă voluntară la Deva

Voluntarii din Deva continuă 
acțiunile de asanare a 

terenului .Balta Sărata"

In cadrul campanie: de sărbătorire 
’ unui au deța înființarea UniitiiÂ 
Tinerelului Muncitoresc, blig.iz.iie uc 
reconstrucție U. I. M., Șc. noiinal.i, 
Lic. L>ecebal, Lic. Fe;e și Lic. In- 
dustr.al, precum și, un mare număr 
de sindica' ș i și c ta e ti ai ort-ti 
lui, au cș.t la mSwră t tnit ră pen
tru continuarea lucră ilor de ..s nare 
a terenului Haiti Sărata, i t I zi- 
rea canalului de scurgere ce duce 
la Mureș.

In timpul muncii, s’a evidențiat 
brigadierii Marco Rodica, I>m L.

au câștigat
Drapelul Producției 
pe luna Februarie

S au ei d< nțiat 
depusa ut aceasta 
pele condu- t de

Si<t. 1: l l-ii'-
tu\ .îiaat •

( urnei. < 
(iti.nl, R. Holda. Al. Silagln 

Scct. ÎL: St. Maslan.

Sec:. HI. E. Ruder-i F 
M> rlaf , T*cq> I xl >vi< luku, 
1111. Ziibea, Șt. h.n-, 1. \ •_< 

an. I!. Munteafl, < Ki--.
E. Dv he.m. Grig- S< liih r, u 
Pal lo-.f V],

Eoz.dc.-. B.iltir fțur.
lici. ct<.

C. F. K-iștn muncesc voluntar 
la deblocarea liniilor din 

stația Deva

La apelul Sindicatului C. F. R. 
Deva. 52 salar ați C. F. R. diri loc . 
litaie au muu it vo.unl r la drblocx 
l-ca liniei l a din stafia Deva.

In -1 or de munca, -’a deblocat 
intr.-aga linie in lung me de -'■> -n. 
trjnsporțămlii-se pam. ntul săpa , in 
cantitate de -t vagoane in gropile 
din jur .1 stației.

Sau evidențiat tov. Matirkâ <>he 
ra-sim, Licliințau 
si Mamat Ion.

Gh. Jt.dâ Miliar
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Victoria F. D P. este victoria noastră 
Luptați pentru victoria în alegeri a 
Frontului Democrației ' opulare

»OOT.

- O<<e>>n»JL
Dela corespondentul n«> 

sirii din Petroșeni I. [Ier 
niaii.

In lața a peste ;ooo <1 <■ 
spectatori >’a deslașurat Un 
minieă în localitate malchn) 
Jiul Oțelul «are s'a tei 
minat cu scorul de 4 2.

Dela început Jiu) pune sta 
pânirc pe joc dominând p<- 
oaspeți in majoritatea timpii 
lui

Jocul a lost tare și specia 
culos, dar arbitrul D. Barna 
Timișoara care a scăpat mu) 
te poziții clare a cam donat u 
ral matcliul.t

MICA-RIPENSIA 5-0 (2-0)
Prin telefon «lela Corespon 

dentul nostru din Brad Jri 
mcscu)*

Partida ce s’a desfășurat 
la Brad pentru campionatul 
diviziei secunde între Mica 
și Ripensia din Timișoara, a 
șteptată cu nerăbdare de p i 
blicul brădan, n’a corespuns 
așteptărilor deoarece Rip, n 
sia s’a comportat sub nive
lul ei obișnuit.

locuia fost la discreția fiii 
deolr cari și-au surclasat ad

U. M. C. Cugir-Selecționata 
Alba Julia 4-1 (2-1)

In cadrul unui matcli ami 
cal s’a disputat Duminică 7 
Martie a. c., la Cugir natchul 
de foot ball între U. M- C. 
și selecționata Alba Iulia.

După un joc frumos și viu

Clubul Sportiv Muncitoresc 
Deva-A. S. Decidava 2-2 (2 0)

Sâmbătă după amiază s’a 
desfășurat în localitate mat- 
chul amical de foot-pall, în
tre Clubul muncitoresc De.

31 zile MARTIE 1948

Calendar

1899 — Naștere» lui V, M, Molotov 
1945 — Ardealul de Nord trece sub 

administrație românească

Luna III M Ori Sf-ții 40
Trim. I ii de mucenici
Soareltr. 6.42 3 Cat M. Fran

„ ap. 18,12 w cisca
2ile trec 68 P. Prudenția
ZUe râm 298 Marți Evr. 28 A

L 5708 dar

„Exiști, firește în timpurile de 
astăzi, oameni care mizează pe un 
nou război. Există aventurieri care 
iși proclamă drept țel pregătirea 
unui al treilea război mondial. Da, 
există asemenea oameni de dispreț 
«uit, asemenea mizerabili. Ei sunt 
putregaiul națiunii lor. In orice caz 
aceștia sunt oameni rupți de popoa ' 
rele lor, iar tendințele lor spre a 
ventură și pălăvrăgeala despre un 
al treilea război mondial contrazic 
năzuințele tuturor popoarelor iubi
toare de pace*”.

4 2 (31)
I Uiein să amintim «ă Jiul 

s’a servit la acest matcli de 
un jucător nou. Preda, care 
a lost crescut de această 
1 lupa și «arc în prunul sau 
joc s’a comportat excelent.

Au inanat: l’araschiva,
Câmpeanti, (’ricovait și Mir 
cea Popescu, iar dela învinși 
Tudor și Lmaci.

Sau remarcat: l’araschiva 
(cel uia’i bun din 2’Zi Cânt- 
pwinu, ( j-icovan șt t'ostică 
Marincscu. tar dela învinși 
l.uca< i. < 'ociuban. I luiar i 
Todor.

versatul disputând la catcgo 
rit ul scor de 5 o.

De remarcat este faptul, că 
echipa muncitorească din 
Brad „Mica’’ mi a înregistrat 
în actualul campionat nici un 
goal pe teren propriu.

Au marcat; Toth în pro 
ria poartă. R(-;k de 2 ori, Ian 
cu, din 11 metri.

S au remarcat: dela Mica 
întreaga echipă, iar dela în
vinși Ciobanii, , I'erencz, și 
Jurca 

disputat, metalurgiștii iși în 
ving adversarul ]a scorul fi 
nal de 4 •— 1,

S au remarcat dela învin
gători, Constantinescu, Șuciu 
Sima și Silaghi- 

va (fost Corvinutl Metalos- 
sport) și Decîdava (Asociația 
de sport a Lic. Decebal).

In prima parte a matchu- 
lui, jocul s’a desfășurat deo 
potrivă de ambele forțe, dar 
se termină în favoarea C. M. 
D., care a marcat prin Oprea 
și Diaconescu.

La reluare, echipa Liceu 
lui atacă mai hotărît cu corn 
binații uneori remarcabile 
reușind să marcheze prin 
Guja. Nu după mult timp ur
mează cgalare dintr’o lovi
tura de corner executată de 
Petreffy și transformată de 
Moțiu care înscrie cel mai 
frumos goal al zilei.

Jocul se sfârșește în nota 
de dominare a elevilor. Li
ceul a mai marcat încă două 
goluri dar nu au fost recu
noscute de arbitru pe mo
tiv de offsidc.

S’au remarcat dclai liceu: 
Pleșa, Moțiu, Ostaficiuc, Pe 
terffy și Pârvu iar dela C. 
M. D- Oprea, Luca și Diaco 
nescu.

Divizia Națională A
Iu cadrul! iviziei Nailon i

le \ etapa . 5 ■' s’au iiiregi
strat iiimătoareh- re/ultale
t<-< huit <■

Cluj Cil. 1 J fermala

( lui ( 1 R ‘ l“J 1)isir bii
ția 2 2 •

But urești: 1 1 A X.
S. A. (. i •

București: ( 1OI .III ll 1
niversitatea > i.

București: Unirea Ir. M.
A. 1. i . ( Ploești 2

‘badea: 1. bertatea R. A.
1 A. i o 1

Mediaș ( 1RB (■ S M
M 3 ' )

Divizia Națională B.
Seria 11 a

l imișoau Poli te< lmi< a
Minerul 4 o.

Arad; t’ 1 ' R \rad I
M. S 4

Clasa mentul Div. A.
C.F.R-T. 20 15 3 2 60:22 33
C.F.R.-B. 20 15 1 4 66123 31
I.T.A. Z0 13 5 2 91:22 31
(.Itiiversit. 20 13 2 5 47 33 28
Libertatea 20 8 7 5 40:31 23
Distribuția 20 8 6 6 52:34 22
Jiul 20 7 6 7 34:43 20
R.A.T.A. 20 7 4 9 35 38 18
Dermata 20 6 6 8 28i29 18
Ciocanul 'Z0 8 2 10 31:39 18
F C Ploești 20 7 2 11 33:64 16
C.SM.M. 20 7 2 11 33.55 16
A.S.A. 20 5 4 11 28:49 14
C F R-Cl). 20 3 8 9 26:40 14
Oțelul 20 4 1 15 29:72 9
UaireaMAI20 3 3 14 28:65 9

Concurs de motociclete cu premii pe linie 
DEVA-ORĂȘTIE

Duminică 7 Martie a. c., 
a avut loc laD eva, o cursă 
de motociclete, organizată de 
Sindicatul Metalo-Chimic, pe 
distanța Deva - Orăștie (22 
km.), la care s’au prezentat 
9 concurenți.

De remarcat este faptul că 
acest sport oarecum nou în 
orașul și județul nostru, a 
stârnit un viu interes în mas 
sele largi populare.

Cu toate că startul s’a dat 
,1a orele 14,30 (o oră destul 
de nepotrivită pentru publi
cul doritor de odihnă), cetă
țenii orașului, cât și cei depe 
acest traseu, au fost înșirui 
ți așteptând cu nerăbdare plt 
carca și trecerea concuren 
ților.

Distanțța, Deva Orăștie 
- pentru ulm poate aproxi

mativ scurtă — a pus la grea 
încercare pe motoccicliști, <_a 
ri au avut de parcurs jumăta 
tea distanței pe teren asfal 
tat iar cealaltă pe teren ac- 
cidenntat și destul de peri
culos.

Cursa a fost dotată cu pre
mii, oferite de fabrica de blă 
nuri Szekely din Orăștie, pen 
tru primii patru sosiți.

Premiile constând din:
—- O manta de piele im blă 

nită, o scurtă imblănită, o 
căciulă și un guler de bla
nă.

Dl, Lt. Col- Comșa preș- 
O. S- P a mulțumit fabricai 
pentru premiile date, rugând 
să sprijine și mai departe

Sportivii județului Hune 
«loara sunt < h« mâți la pipfa 
pentru izbânda totala a f rț 
Deillix I ației Populare

\'i< toi ia I rotitului est< vi 
cioria' noastră < aci Intimai 
prin izbânda forțelor detno 
< rutier vom putea -a ne cu< t 
rnn posibilități optime pe;itru 
desvoltarea noastră libera 
din pun< 1 d<‘ vedere fizic și 
intelectual.

Munca ce va trebui s’o da 
cent trebue sa se manilc-ae 
atât propagandiste cât ,.a 
pentru a strânge* fonduri!» 
necesare pentru ( hehue|il<“ 
ce necesită a«:«este lupte.

O. S P.
Judwfeana Deva-Hanedoara

popuLir.

Campionatul Județean de șah
Suli orgaîii/tarea județului O. s. 

P. și cu sprijinul Sindicatului Mr 
talo-chifiiiț din l’leva. a avui hie 
in /iua dt 7 Manie v.inipi-Miutii. 
județean de șali.

I a a.’csf campionul 
jucat firii de >ali -.ei 
județ, \e'e.ț.ojial- m 
campionate hxa'.e.

Ntnnariil participanțilnr a tist 
ld șahiști pr.ntre cari și Cr. 
nv«?u Insj campion al României,

Partidele au fad foarte disputate, 
toii șahișt i /r •/intfimhi-u- în forma 
desfid de huna.

’;hj i'rd/entit 
in.'u iutii din 
pr.'ahhil prin

sportul și'n special -.postul 
din Orăștie rare mai are 
multe de realizat.

Primul s’a clasat llorvath 
Ștefan cu o motocicletă Tri 
umpli de 200 cc.. parcurgând 
distanța în 27 minute, ur
mat fiind de Șântimbrea iu 
Aurel (Zundapp 200 cc.’,
Szcntc Ștefan D. K W. 250 
cc.) Tiringer Iosif (D- K. w. 
350 cc.), Vagner Ambrosie 
; Zundapp 6co ce ), Benkdț I.u 
dovic. (Puch 125 cc.), Măr- 
cuș Gheorghe ’Trjuniph 250 
cc.). Șzemeni Ștefan (B. M, 
w. 350 cc.), iar al q-lea Mo~ 
rănciu Nicolae nu s a prezen 
tat suferind un accident îna 
inte de intrarea in Orășu.

m. m

Premierea cu plachete a celor evidențiațî 
în munca organizatorică a 0. S. P.

In vederea conferinței p» 
țară a O.Ș.P.-ului,Județeană 
O. S- P- Deva-Hunedoara, a 
ținut o ședință în ziua.de 7 
Martie a. c., în sala festivă 
a Primăriei, cu toate locale 
Ie și districtele O.S. P din județ.

Ședința a fc.< r rezidată de 
d. Lt Col. Co nșa N colac, 
președintele O S P.. di 
față fiind delegatul rcoion i- 
lei Arad, Goldștein, Prima
rul orașului Popa Adrian, se 
cretarul O. Ș. P. Prof, Laza- 
rovici, reprezentantul tine 
retului Buda Ion, responsa-

In aost scop L<«.-ir<- gTU 
pare portiva va trebui a 
. ptijme acțiuni-a organizând 
' ât< o maniivsiar«' s]Xjrtr':- 
pâna l-i dala de 2 1 Marii1' 
iii1 lusiv ^irinep r*-alizate ui 
inânda ii văr-sate pentru ion 
«Iul electoral.

A< castă inun< a d< kiniu 
l ire, precum .șt -urna < e i om 
r< iliza. vor reprezenta, ma 
iniest.irca noastra < aldă i< 
recunoștința pentru sprijinul 
neprecupețit acordat d<- re 
gimul democrații ț-portului

In Hfif parșia < L>.
.Muiiu (Cu^.r) a 10*1 una din <.d 
mai înnruili c.

Jukul • .n;.,tn«T hun» Jort-ni a
Hr.ii trU cu îH'-.’it e de totj 
.«maturi dhi .:iri au avui mut
tic Îjn.’r.jL -‘ti d <. -|â o.azic.

C JsLfn.ntul >nd v/dual rtte 
ur.ru torul

Li. rrt aniuu / ti/•)
Jr JzC.a).

e- azil -3)

1 1 «J<i 'D.vj)
- âuiiu 'Cur r).

I lupa t<r.iiOi«.«< .< .tni^ona'ulu, a 
urmat un matcli -imultan. iu a

I ..a-i4 o.aziis I>r. 1 lOianescu și a »- 
rllal ta;er,(u1 -Au de mire :nae.fh. 
jui.'ind cu cei mai buni 8 adv.r .an. 
lîc/uliatul accau: simultan a foit 
0 par.ide Ca-t'g.itr vi - jiariide pic 
dut< .

lliija icrvinarva s mult inu ui, I t, 
11. C..|. ( om,a N'c. a inmonat IV 
I rotar, cu u frun ",-.. . upa cin par 

tea <>. S. l’.-uiui, mu'.tumindu i re» 
tru participarea sa la c e t caropi. 
nat I le c iicnea s’au înmânat di 
pio.r.e <>. S. P. rlalti concurent»

l)r. I io ane u a mel um t in nu 
melc «oni.iri n(ih>r pentru o-.ițita cw 
aam.'.ir1 >i dmJ ur..- re.omande 
țiuni în pr.vința de»vo!tă ii șaliu ie 
in rmdul in..-- lirgi muncit, 
riști.

ANUNȚ
Se aduc la cunoșifnț» publi

cului dev-^a câ b b'loteea A R 
L, U S , care pâ .A iu D««zmt 
cont o' no tnimJr de 15o0 vo
lum» in limbile; Român», Ma 
ghurâ, Fr«ncezA Germani «I Eu 
gleză, «ste pusă Ie dispoziția do
ritorilor, de a citi zdalc între 
ce’e 8 13 șt 16 18 (□ mod cu 
torul gratuit

C&ițile se iair la domiciliu.
COMITETUL

bilul sportiv al Consiliului 
Sindical Județean, etc.

După depunerea rapoarte 
lor și discutarea lor, d. Lt 
Col. Comșa, a împărțit pla
chete La acei cari s’au evr 
dențiat în munca organizam 
rică a O. S- P.

Au fost premiați: Emil O 
nitz, Willi Horvath, prof. La 
zarovici, Popa Adrian, prof 
Limbeanu, Orăștie; J’etric 
lori, Simeria: Delemia, Că 
lan; Cenan Gh-, și Ionescu 

Anton, Cugir; Șușman Ion, 
Cugir; și prof. Nenati, Brad

ziua.de
ur.ru
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zori noi

ProEctul de Constituție al Republicii Populare Romane
Organele supreme ale puterii de Stat 
Marea Adunare Națională și Prezidiul

ARI. 53. După votarea legi 
|or de cățre Adunarea Naționala, eh 
se semnează de către Președintele 
șl Secretarul Prezidiului și se pubb 
că în Monitorul OI-ciaL Legea intră 
in vigoare la termenul ară at în < U 
prinsul ei, sau a treia zi 'după pu 
hlicarea în Monitorul Oficial

ART. 54. • Ședințele. Marei A
dunari Naționale simt publice, afară 

. de cazul când Adunarea decide șe 
dințe secrete.

ARI. 55 Marca Adunare Na
țională arc dreptul a face anchete 
și cercetări in orice domeniu, prin 
Comisiile ce vor fi alese din sânul 
sau. i

I oale autoritățile și organele de 
Stat, precum și persoanele parlicu 
lare, sunt obligate a da orice in 
formațiune si a pune la dispoziție 
orice acte se vor cere de către Co 
misiile de ancheta,

ART. 56. Niciun deputat nU 
poate ii reținut, arestat sau urmărit, 
fără aprobarea Marei Adunări Na 
ționalc, în timpul se-iun lor, sau a 
Prezidiului, între sesiuni, pentru ori
ce fapte [renale, alar.i de cazurile 
de flagrant delict și în acest caz 
se va ceri de îndata autorizarea 
Adunării sau a Prezidiului.

ART. 57. Alarea Adunare Na 
ționata se considera dizolvată lă 
expirarea mandatului pentru care a 
fost aleasa. Adunarea se poate di 
zolva singura înainte de această da 
tă. —

A|<T. - In caz de război salt in
împrejurări excepționale. Marea A 
dunăre Națională poaje să-și prelun
gească mandatul pentru timpul cât 
starea excepțională va dura.

ART. 59. — In cazul când rJZ 
boiul ar izbucni sau o împrejurare 
excepțională ș’ar produce în tim 
pul cât Marea Adunare Națională 
este dizolvata, Prezidiul Adunării 
dizolvat? o va convoca din nou și 
Marea Adunare Naț ona ă astfel con
vocată 1,-i poate prelungi mandatul 
conform art. 57.

ART. 60. - Cel mai târziu in trei;
juni dela dizolvarea Marii Adunări 
Naționale, se fac alegeri pentru o 
nouă Mare Adunare Naț onală.

ART. 61. Deputății primesc o 
retribuție ce se fixează de Marea1 
Adunare Națională.

ART. 62. Orice deputat ari 
dreptul a pune întrebări sau a in
terpela Guvernul sau pe Miniștrii, 
în parte. Primul Ministru sau Mi 
nistrul întrebat sau interpeat, este 
obligat a răspunde în aceeași ședin 
ță sau în altă ședință, ce se va 
fixa de Adunare.

ART. 63. —■ Marea Adunare Na
țională alege din sânul său Prezidiul 
Adunării.

Prezidiul se alege cu jumătate plus 
unul din numărul total al deputa- 
ților.

ARI . 61. Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale se compune din

(Urmare. din nuinArul trecut)

Marea Adunare Na 
organul faiprem al pu 
al Republicii Populari

ARI. 38. 
țlonaia este < 
ferii de Stat 
Române.

ARI, 39. 
ționala este 
a) Republicii 

AR 1 . 40. 
iionala arc in

1. Alegerea 
-lunari Naționale.

2. Eormarca Guvernului R. P. R.
3. Modificarea Constituției.
4. Stabilirea numărului, atribuțiu 

oilor și denumirii Mini ferelor șj 
desființarea, contopirea sau uoua de 
numire a celor existente.

5. Votarea bugetului Statului, a 
incheerii exerciți.or bugetaie, fixa
ea impozitelor și modului de perce 

pere. . ..
6. Declararea războiului și închei- 

rea păciii și toate problemele legate 
de aceastij,

7. Să de-ida consultarea poporului 
prin referendum.

8. Acordarea amnistiei.
ART . 11. - Marea Adunare Na

țională se alege pe tynp dc 4 ani. 
Ea se compune dm reprezentanți ai 
poporului (deputa i) aleși potrivit 
-normelor ce se stabilesc prin legea 
elctorala. . .

ART. 42.. Sesiunile ordinare 
z|e Marii Adunări Naționale se în 
trunesc c | puțin de două ori pi 
an și dureaza până la terminarea 
lucrărilor.

Convocarea Adunării 
iace prin Decret de 
diu.

ART. 43. Marea 
țională poate fi convocată în se-iuni- 
extraordinare printr’uii de ret al Pre-- 
zidiului, la cererea a cel p-țin unei 
treimi din ntunrrul deputaților.

ART. 44. — La deschiderea le
gislaturii Marea Adunare Naționa'ă 
va fi prezidată de cel mai în vâr
stă dintre deputați, după care 
își va alege un președinte pe toata 
durata legis ațurii.

ART, 15. - Adunarea elaborează
un regulament de funcționare, care
va fixa și numărul vicepreședinți 
lor. secretarilor și cbesfor.lor nece
sari Adunării, care vor îndeplini 
funcțiunile lor conform regulamentu
lui.

ART. 46. Lucrările Marei A 
dunari Naționale vor fi prezidate de 
l’rcședinte - au de unul din Vi e Pre
ședinți.

ART. 
ședințe, 
chestori 
Adunare

ART. 
țională lucrează valabil cu jumătate, 
plus unul din numărul total de de 
putați și ia hotărîri valabi.e cu ma 
joritafe simplă a deputaților pre 
zenți, afară de cazul când Consti 
tuția sau Regulamentul prevăd un alt 
număr.

ART, 49. — Votarea se poate face 
prin vot secret, prin ridicare de 
miâmi sau aclamații, după cum va 
hotărî Adunarea.

ART. 50. — Marea Adunare Na
țională validează alegerea deputa 
ților. Voiul deputaț lor ale,i e4e va
labil și înainte de validare.

ART. 51. — Deputați validați de 
pun în fața Marei Adunări următo
rul jurământ:

„Jur că voiu servi Poporul și Re 
publica Populară Româna cu toi 
devotamentul și puterea mea dc 
munți, că voiu păzi și respecta 
Constituția și legile țării;

Că voiu păstra secretele de Stat 
și voiu apăra interesele Poporului 
și ale Statului, libertățile democra 
tice și independența Patriei”.

Acclaș jurământ va fi depus de 
membrii Prezidiului și de către mem 
brii Guvernului, la intrarea în func 
ție.

ART. 52. — Inițiativa legislativă 
aparține Guvernului. Deasemenea de
putății, în număr de cel puțin o 
cincime din numărul total, pot lua 
inițiativa oricărei legi.

Marea Adunare Na- 
unicul organ legislativ 

Populare Române.
Marea Adunare Na 

i iiniipetuița sa directă: 
Prezidiului Marii A

Naționale se. 
către Piezi

Adunare Nr

47. • funcțiunile de Pre 
Vice Președinți, secretari și 
sunt revocabile de Marea 
Națională.

48. Marca Adunare Na-

tr’un Președinte, 2 Vice Președinții 
tiu secretar și dm 15 membru aleși 
direct de Adunare,

ARI. 65. ■ Prezidiul, in tota
litatea lui, sunt revocabili oricând 
de Marea Adunare Naționala cu ma 
jorita|ea prevăzută de ari, 63

ARI. Ou. — Prezidiul Marii Adu 
miri Naționale este răspunzător de 
toata activitatea sa față de Mar cp 
Adunare Naționala.

AR I . 67. ■ Prezidiul Marii A-
dunari Naționale are următoarele a 
tribuțiuni:

1. Convoacă Marca Adunare Na 
ționala în sesiunile ordinare și ex- 
traicd ittare.

2. Emite decrete.
3. Seinneaza și dispune publica 

rea legilor în Momtorul Oficial.
I. Interpretează legile votab d> 

Marea Adunare Naționala prin de
crete obligatorii,

5. Exercita dreptul de 
comută pedepsele.

ti. Institut- și conferi 
șt medaliile Republicii 
Române.

7. Reprezintă Rcpubli.a Popula 
ra Română în relațiile internaționale.

8. Acreditează și recheamă, la pro 
punerea Guvernului, pe reprezentau 
ții diplomati i ai Repubb.ci Popii 
lare Rom: ne.

9. In intervalul dintre Adunările 
Naționale, numește și revoca pe Mi 
niștri, la propunerea Președintelui 
<Consiliului de Miniștri.

10. Stabilește gradele militare, 
rangurile diploma.i e -i fiiiarile ono
rifice, la propunerea Guvernului.

II. Numește și confirmă in ftuic 
țiuiii|c publice, la 
niștrilor de resort : 
lui, conform legii.

12. In intervalul 
Adunării Naționale, 
Guvernului, declară 
și mobilizarea parțială sau generala 
în car de agresiune,'sau necesitatea 
de a îndeplini obligațiunile 
tafe, în caz de agresiune 
tea unui stat inamic.

13. In intervalul dintre 
Marii Adunări Naționale, 
sau denunță (ratatele internaționale, 
la propunerea Guvernuui.

14. Rezolvă orice chestiune cu ca 
re este însărcinat de către Marea A 
donarea 
buție i

ART. 
dunări 
bile cu 
brilor săi.

Decretele vor fi semnate 
Președintele 
lui.

In caz de 
Președintele 
dintre Vice-PreșeJinți, 
rul de unul dintre membrii desem 
nați de Prezidiu din sânul său.

ART. 69. — In caz de dizolva
re a Mării Adunări Naționale, 
zidiul î,i continua funcțiuni e 
până la înlocuirea sa cu lin 
Prezidiu.

< onstituția sau cu legile.
Prezidiul poate anula dcci/ile l ou 

«Jiul de Miniștri, mionforine cu
< onstituția sau cu legile.

ART 77. Miniștri simt ră* 
punzători de laptele lor penale sa 
vârșite in exerriț.ul lumțninii.

O legi speciala va reglementa

modul de urmărire st judecare a mt, 
niștrilor.

ARf. 78. Miniștrii conduc re 
sorluilli respective pe baza direc- 
tiveior generale, date de Cousiliul 
de Miniștri, Ei dau o decizie iri 
< onfonnitate cu legea, obligatorii* 
pentru toți cetățenii.

Organele locale ale puterii de Stat]

Organele locale ale 
sunt Consiliile po

Consiliile populare

grațiere și

propunerea Mi 
_>iu a Ciuvernu

dintre sesiunile 
la propunerea 

știre de război

din tra 
din par

seziunile 
ratilică

Națională, sau orice atri 
se va da jrin lege'.
08. — Prezidiul Marii A 

Naționale ia hotărîri 
majoritate simp.ă a

vala 
mem

și Secretarul
de 
Prezidiu-

către

împiedicare a
va fi înlocuit d« unul 

iar Secreta-

acestora,

Pre
sate, 
nou

ART. 70. — Organul suprem exe. 
cutiv în Republica Populară Româ
nă este guvernul, format din Consi
liul de Min.ștri.

Guvernul se compune din Preșe 
dintele Consiliului de Miniștri (Pri
mul Ministru) din unul sau mar 
mulți vice președinți și miniștri.

ART. 71. — Ministerele și atribu- 
țiunile lor sunt desemnate de Ma 
rea Adunare Națională conform art. 
40 aliniatul 4.

ART. 72. — Prezidiul Marei A 
dunări Naționale poate numi la pro
punerea Consiliului de Miniștri, mi
niștri adjuncți la ori e ministere.

ART. 73. — Marea Adunare Na
țională numește și revocă guvernul 
și pe miniștri.

Guvernul este responsabil de ac
tivitatea sa și dă seamă de ea în 
fața Adunării.

ART. 74. - Membrii
depun jurământul în fața 
Mărei Adunări Naționale.

ART. 75. — Miniștrii
semnați dintre depuțați sau persoa-

guvernului 
Prezidiului

vor fi de-

pot
a

76.

lua parte Ip orice 
Adunării, dar nu

A 
nu 

Na
de^ 
pot

sar— Guvernul are în 
conducerea administrativă a

Organele Administrației de Stat 
Consiliul de Miniștri și Ministerele 

ne ce nu fac parte din Marea 
dunăre Naționala. Miniștrii cari 
fac parte din Marea Adunare 
țională, 
liberare 
vota.

ART. 
cina sa 
Statului.

El coordonează și da d rective ge 
nerale ministerelor de resort, diri
jează și planifică economia națio 
nală, realizează bugetul Statului, a- 
sigură ordinea publică și securitatea 
Statului.

Guvernul conduce politica generală 
a Statului în domeniul relațiilor in
ternaționale.

El organizează și înzestrează for 
țele armatei.

Guvernul poate organiza și condu
ce servicii speciale de orice fel p n 
tru anumite domenii de 
care vor depinde direct 
de Miniștri.

Consiliul de Miniștri, 
deciziile ministeriale neconforme cu

activit te și 
de Consi iul

poate anula

ARI, 79. Tentorul Republiicii 
Popular. Române se unparte din 
punct de vedere administrativ iu 
comune, plași, județe și Regiuni.

Ptiu lege se pot adu.e modificări 
acestor împărțiri.

ARI. 80. 
puterii de Stat 
pulare locale.

ARI. 81.
locale sunt organe repiezenlative a 
lese jh- patru ani, prin vot univer 
sal direct, egal și secret.

ART. 82. - - Consiliile populare
locale îndriintează și conduc acti 
vitatea economică, sociala și cu tu 
raia locala, potrivit legilor și dis 
pozițiunilor organelor ajminitrati 
ve superioare. Ele elaboieaza și c 
xecuta planul economic și bugetul 
local, ținând seama dc planul gene 
ral național și de bugetul general al 
Statului, se ijigr-jesc de buna ad 
ininistrare a bunurilor și întreprin
derilor locali-, pă>traica ordinei pu 
blice, apararea drepturilor locuito 
rilor, respectul și aplna ca legi or, 
precum și luarea mămrilor ncce-a 
re bunului mers a1, go-. jnadă .ei locale.

ART. 83. — In executarea atribu 
țiunilor lor, Consil ije popuăre -e 
sprijină pe inițiativa și larga part, 
cipare a

ART.
massejor populare.
81. - Consiliile populare

|OLalc f.u clari de .a-aina in fața 
poporului.

ART. 85. - /.onsipilr [xzfHâar
locale se întrunesc jn sesiuni ordi 
nare și extraordmaie de lucru.

AR 1. 80. - Organele de direep-
și execuție aje Consil.il r populare 
locale sunt comitrtele executive.

ER- se aleg din sânul Coas-Uiloc 
populare lo ale re pe<ti»e și se al * 
tuesc și limcțtonează m modul fia 
bi|it prin lege.

ART .
vi sunt 
si li i lor

ARI.
Comitetele executive locale iși de- 
lășoara activitatea în conlormilatr 
cu legile și ck .unt subordonat. 
Consiliilor populare și Comitetelor 
executive super oare, precum și or 
ganelor 
Stat.

ARE. 
țiuni -i 
fiind subordonate, in activitatea lor 
de orice fel Cons..iilor populare și 
Comitetelor executive, pe lângă cari 
funcționează, iar in ce priiește in 
drumarea te. hnică de sptijal.tati. 
secțiunilor corespunzătoa e d. fa
langă Consiliile populare superfoa 
re, precum și organelor admini tra 
tive centrale de Stal competent..

87. -- Comitetele execuți 
răspunzătoare in fața Con 

populare locale rr-pectivi, 
83. - Consilii e popul r și.

administrative centrale de
/

89. — oe pot îmuuța sec 
ramun de activitate, acestea

Organele judiciare și Parchetul
90. — Instanțele judecăto

rești sunt: Curtea Suprem-., tn»J 
pentru întreaga țară, Curțile, Tri
bunalele și judecător ile populare.

ART. 91. — Se pot înființa prin 
lege instanțe speciale pentru anum. 
te ramuri de activitate.

ART. 92. — La toate iu tanțelc 
cu excepția Curții supreme, jude
cata are loc cu asesori popu.ari, a 
,fara de cazurile când legea d.spune 
altfel.

ART. 93. - <7 lege va determina
organizarea și modul de funcționare 
a instanțelor judecătorești, precum 
și modul dc numire și de îndepăr
tare a judecătorilor de orice grad.

ART. 94. — Primul jtreședmte, 
Președinții și membrii Curții supre 
mc sunt numiți dc Prezidiul Marei 
Adunări Naționale conform legii,

ART. 95. — Curlea suprem i, su 
praveghează întreaga activitate a tu
turor instanțelor și organelor judi 
clare.

ART. 96. - In toate instanțele
de judecată, dezbaterile judiciare 
sunt publice, afară de cazuri e și 
condițiunile prevă’U.e de lege.

ART. 97. - Dreptul de apărare
in fața tuturor instanțelor este ga-

ARI.

Repu 
înde 
orga 

cât *. 
se vi

rantat.
ART. 08. — Judecătorii de orice 

grad. In exercitarea atribuțiunilor 
lor, se supun numai legii ți aplica 
legile egal, față de toți cetățenii.

ART. 09. — Parchetul este su
praveghetorul legal tății în 
plică Populară Română ți a 
plinirii legilor de către toate 
neje ei, funcționara de Stat1 
de către cetățeni. Prin lege
determina modul de organizare șt 
funcționare a Parchetului.

ART. 100. — Parchetul se cot» 
pune dintriun procuror general, pro 
curori de circumscripț i, precum șt 
procurori de ocol ai judecătoriilor 
populare.

Procurorii dintrio circumscripție 
vor fi conduși de un prim procuror.

ART. 101. — Procurorul general 
supraveghează urmării ea ți pedep 
sirea crimelor împotriva ordinei ș» 
libertăților democrat ce a interes Iar 
economice, independenței naț opale 
și suveranității Statului Român.

ART. 102. -- Procuroiul genera, 
se numește de că're Prezidiul Mă
rci Adunări Naționale, la propune 
rea Guvernului Repub.icii Populare 
Române.

Stema, Sigiliul, Drapelul și Capitala
ART. 103. Stema Republicii 

Populare Române reprezintă muriți 
împăduriți dea:upra cărora se rldi ă ‘ 
soarele. In mijloc se află o sondă, 
iar în jurul stemei o coroană de
spice de grâu.

ART. 104. — Pe sigiliul Statului 
este reprezentată stema țării.

ART. 105. — Drapelul Republic# 
Populare Române este tricoor; al 
bastru, galben și roșu așezate ver
tical. j

In mijloc este a-ezată stema țării.
ART. 106. — Capitala RepubldS. 

Populare Române este Orașul Bucu
rești.

Modificarea Constituției
ART . 107. Constituția Repu

blicii Populare Române poa'e fi ino- 
difiicată 
punerea 
imi din 
ționalc.

în parte sau ia tot ii la pro- 
Guvernului sau a unei tre 
membrii Mărci Adunări Na

Dispozițiuni
Se vor revizuiART. 

toate codicele și leg le existente sprc 
a se pune de acord cu Constituția.

Dela data intrării în vigorre a 
Constituției se de.f ințează a rele di:- 
pozițiuni din legi, decrete, regula-

ART. 108. - Proectul de lege 
asupra modificării Constituției, se 
consideră adoptat dacă a fost votat 
de doua treimi d n numărul total al 
membrilor Marei Adunări Naționale.

tranzitorii
mente și ortcc alte dispozițiuni con
trarii prevederilor din Constituție.

ART. 110. — Actuala Marc Adu
nare Națională, după votarea Con
stituției, se transformă în Marea Ak 
dunăre Națională Ordinară. L [

109.

1
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Inaugurarea conductei de gaz metan 
Cianul Mare-Cluj

La Deva a început azi

Eliberarea certificatelor
Inaugurarea conductei de 

gai metan Cianul Mare 
Cluj și .uiiversarea a trei ani 
«lela venirea la cârma ță
rii a regimului democrat a 
prilejuit cetățenilor din Cluj 
momente de yialțătoare sar 
bătoare.

Piața Libertății, frumos pa 
voazată, devenise încăpă
toare pentru cei peste 80.000 
cetățeni veniți din toate colțu 
rile județului să participe la 
această solemnitate deosebi
tă.

Muncitori și intelectuali 
progresiști, țărani și studențb 
elevi și militari, femei și ti
neri, români și maghiari în
frățiți laolaltă, au aclamat pe 
conducătorii lor iubiți: Dr. 
Petru Groza, Vasilej Luca, 
Const. Daicovici, fi/asile 
Vaida, Dumitru Săracu, și 
alții.

De pe vremea 
când se

,,aplica constituția''
(Urmare din pag. l-a)

tutui Plugarilor, ținut in Deva în. 
acelaș an de care pomeneam mai | 
sus. ...., |

Pentru menținerea acelei ordine , 
care tăcuse uitară Constituția în car- 1 
toanele Arhivelor Statului, so preda 
se cu bătae de călcâie colonelului 
Amzulescu, proaspăt comandant al 
pieții, , mână liberă” cu mențiunea 
de a împrăștia pe manifestanții a 
dunați din toate colțurile județului 
intr'o ordine și disciplină de toată 
lauda.

Și rămâne interesant, nu atât prin 
nota lor de haz, cât prin realitatea 
care o ilustrează, acel moment de 
derută realizat printr'o stratagemă 
a masselor de țărani, care atrăgând 
oficialitățile in altă direcție, se ma 
sează chiar in m'jlocul pieții ora 
șului, unde instatându se de indată 
tribuna și megafoanele adunarea este 
deschisă spre stupefacția autorități
lor, care pierduseră astfel prilejul de 
a interveni.

Este un moment caracteristic pt. a 
cele vremuri când chiar libertățile În
scrise in legile țării, trebuiau smul
se autorităților care încetaseră de 
a mai apăra legile, fiind în trista 
poziție de a.apăra un regim anttpo 
putar împotriva asaltului masselor I 
ridicate pentru a și croi singure pro- ' 
priul lor viitor, un viitor mai bun 1 
al celor care muncesc.

Și după ani grei de lupte, def jert
fe, dar și de mărețe înfăptuiri, is 
toria poporului nostru înregistrează 
astăzi marea dată a chemării in fa 
ța urnelor a „imensei majorități’” 
chemată să dea f ință prm repre 
zentanți ei aleși, legii fu damentale 
a nouii noastre forme de stat: Re
publica Populara Română.

Evenimentul se cuvine a fi subli
niat el dând naștere primei Consti
tuții realmente democrato a a popo 
rului nostru muncitor, m.iuti să a 
sigure de astă dată un drum nou 
păi'-rjor largi populare chemate să 
contribue la rezo varca p oblem.lor 
colectivității.

O nouă concepție de rață chea
mă pe cei mulți, care privesc cu 
încredere itorul, să pășească ho 
târât, mereu inainte.

Iar acești pași, se aud mereu mai 
dârzi, răsp'-nz td viguros chemării 
pentru realizarea acelei Iun. mat 
bune.

. .. M. Mih.

După deschiderea mcetin 
gultii de către tov. Alexe Au- 
gustin, secretarul județean al 
F. M. R., a fost prezentat ra
portul d? către comandamen 
tul brigăzii de voluntari.

In numele Comitetului Cen 
trai al Uniu,n,ii Tineretului 
Muncitoresc a vorbit tov. Pa 
vel Lala care a evidențiat spi 
ritul nou introdus în munca, 
Referindu-se la sarcinile <le 
viitor tov. Pavel Lala a a- 
mintit că tineretul muncito 
resc va lupta pentru succesul 
Frontului Democrației Popu
lare in alegeri. Paralel cu a- 
ceasta, tineretul va trebui să 
contribue activ la campania 
însămânțărilor de >primăva- 
ră și să-și ridice paymanent 
nivelul politic prin aprofunda 
rea cunoștințelor marxistele 
niniste.

A vorbit apoi tov. Vasile 
Luca. secretar al p. M- R. 
și secretar general al Consi

Producția de cărbuni din V.-Jiului 
s’a apropiat sințitor de nivelul producției din 1938

(Urmare din pag. I-a)j

ric, făcut de tov. Olariu Teo 
dor, în care s'au arătat schim 
barde survenite în sânul bi
roului Consiliului Sindical ’ .o 
cal, prin numirea tov. Gri- 
goraș Constantin, ca prefect 
al jud. Hunedoara, — noul 
birou având următoarea com
ponență: tov. Suder Vjiam, 
președinte; Tatulea Nic. și 
V. Suciu, vicepreședinți; O 
lariu Teodor, secretar; Alt- 
man Gligor, organizatoric; 
Niculescu Emil, educație și 
cultură; Moraru Gligor, pre 
să și propagandă, Schwartz 
Nic., economic și Lupșa Er- 
nest, sport.

Din raportul economic fă 
cut de tov. Schwartz, s'au 
constatat îmbunătățiri simți 
toare în producția carboni
feră, datorită disciplinei în
tărite în câmpul muncii, re
partizării raționale a brațelor 
de munca, introducerea noi
lor norme, etc..

Realizările din acest dome 
niu pot fi oglindite în cifre 
le de mai jos:

In Septembrie 1938, efecti 
vul Văii Jiului a fost de 7 
mii 975 angajați cu o pro
ducție totaiă de [58.560 tone 
și un randament de 3,5 tone.

In Septembrie 1947, efeeti 
vul a lost de 12.628 anga
jați cu un tonaj realizat de 
128.628 tone și un randament 
de 2,6 tone.

In luna Ianuarie 1948, în 
urma raționalizării brațelor 
de muncă, la un efectiv de 
9.811 angajați sa putut a- ■ 
junge la un tonaj de 153.0-7 
tone, cu un randament de j 
3,1 tone, — cifră care se a- ; 
propie de randamentul di 1 
1938.

In urma apelului făcut de 
minerii din Lupeni, situația 

liului Național al Frontului 
Democrației Populare, fă
când un istoric al înfăptuiri 
lor regimului democrat dela 
6 Martie. ,

La sfârșit a luat cuvântul 
d. prim-ministru Dr. Petru 
Groza care, vorbind despre 
realizările din cei trei ani de 
guvernare democratică, a 
spus între altele:

Am înlăturat prin lupta și 
munca poporului un si-tem 
de exploatare, am înlăturat 
pentru totdeauna înoșieri- 
mea, am doborît și citadela 
de fildeș a marei finanțe, am 
pășit la întărirea și desvolta 
rea țării noastre. ..

Țara noastră este astăzi în 
conjurată de prieteni. Sun
tem membrii unei fa
milii de popoare hotărite de 
a întări pacea și de a contri 
bui cu toate forțele pentru 
a întâmpina orice turburare, 
ori de unde ar veni ea.

producției a făcut un salt sim 
țitor. In intervalul dela 1 — 
26 Ianuarie a. c., producția1 
a fost de 131.561 tone, iar 
iîn i ntervalul dela 1 — 26 Fe
bruarie, producția a fost de 
149.047 tone, deci s’a obți
nut o diferență de 17.486 to
ne, față de aceiași perioadă 
a lunci precedente.

Analizându-se situația uti
lajului din industria minieră, 
s’a constatat că în acest do
meniu s’au făcut mari îmbu 
natățiri prin investiția unui 
milion de dolari în mașini 
de havat și ciocane de aba
taj, din care au sosit până 
în prezent 300 ciocane și câ
teva mașini de havat.

Din
(Urmare din pag. I-a)

se poate de b'ne, ce a însemnat pen
tru popor vechea Constituție: „Or 
fi ele legi îns:rise în pravilă, dar 
când sunt înscrise nu Ie avem, iar 
când le avem nu sut înscrise”. Nimlcf 
mai clar, leg le nu apărau poporul, 
iar când luau măsuri de teroare și 
opr mare, nu era nevoie de legi.

— Ce tre-bue să însemne pentru 
popor noua Constituție? Prin noua 
Constituție puterea de stat aparține 
in intreg me poporului prin partici
parea efectivă a masselor la Con
ducerea Statului: Dreptul la mun 
că va fi asigurat treptat pentru toți 
cetățenii, ea fiind totodată o datorie 
a fiecărui cetățean. Pe lângă pro 
prțetatea cooperatistă și cea obștea, 
scă, va fi recunoscută și p. opr.etatea 
prvată.

Adm.n'strația locală va fi condusă 
de masse.e populare, prin organele 
sale, a ese pr n vot universal, direct, 
egal și secret, prîn consi'iile popu 
lare Județene, de p asă și comu a'e, 
alcătu'te dm deputății muncitorilor, 
țăranilor muncitori, și intelectualilor 
progrcs'ști. Aceste organe vor con 
duce ș' vor coordona toată activita
tea politică șl social economică din 
comur.ă, plasă și județ.

Nu e de m rare deci, că proectul

de alegători
La Primăria orașului Deva a înec 

put asiă/i c|iibirarea ceitificalvlor 
de alegători.

In vederea acestei operațiuni, Pri 
măria a dat un comunicat prin care 
anunță populația ora.șii'ui inscri 
să în registru electoral --- să se 
prezinte spre a și ridica certifica-

Maitte 
Martie 
Martie 
Marile 
Martie 
Martie 
Martie 
Maitit

Mai ți 9
Miercuri 10
Joi 11
Vineri 12
Sâmbătă 13
Duminecă 14
Lud! 15
Marți 16

Cetățeni!
Ridicați Vă cu toță Î11 baza ve- 

cliei cărți de alegători sau a Bule
tinului dela Biroul Populației, după

Sărbătorirea în Județ a zilei de
6 Maa-tie

(Urmare din pag. I a) 

deplinirea programului <Ic 
producție.

La Deva, oamenji rnuncii 
manuale și intelectuale au 
sărbătorit ziua dc 6 Martie 
printr’un festival artistic — 
cultural dat de organizația jtt 
dețeană a Frontului Plugari
lor în sala Teatrului Progre
sul.

Cu acest prilej a luat cu
vântul plugarul Sabin Vârm 
vicepreședimele ai organi a 
ției și candidat al Frontului 
Democrației Populare peatru 
Marea Aduna're (Naționalj, 

în județul nostru, stăruind a- 
supra alianței indestructibile 
dintre clasa muncitoare și a- 
liații ei țărănimea muncitoa 
re și intelectualitatea progre
sista, legată prin interese co 
mune, pe drumul propășirii 
întregului popor muncitor.

La rândul lor unitățile mi

nou la luptă!...
nouei Constituții nu găsește adezi
unea burghez'ei reacționare, slugile 
clicillor imperialiste angio america
ne, cari nu văd cu ochi bun^ creerea 
unor astfel de instrumente puterni
ce de luptă și de conducere a mun
cii planificate, date în mâna mas 
selor populare, și îndreptate impo 
triva capitalului hrăpăreț și specu
lativ.

Noua Constituție găsește însă ade 
ziunea milioanelor de oameni ai mun 
cii din mine și uzile, ogoare și la 
boratoare, cari văd in aceasta, cre
erea cona'țiunilor necesare, menite 
să asigure lichidarea înapoierii e 
conomice a Republicii noastre Po 
pulare, văd în noua Constituție per
spectivele pentru bunăstarea mate 
rială și culturală a tuturor celor ce 
muncesc, desvoltarea și înflorirea 
Republicii Populare Române.

Acei cari, cu bună credință și ți
nând seamă de greutățile obiective 
întâmpinate, au urmări activitatea 
guvernului nostru și a parlame uu 
lui, mai ales după scoaterea din gu 
vern a grupării lui Tătărescu, au 
putut să constate că angajamentele 
luate Ila 19 XI. 194b, nu au rămas 
vorbe goale. încrederea poporu ui 
nostru în guvernele saie, se bazează 
pe realizările democratice dela 6 

fe|e de alegători a căror iii tribul 
re s’c face în ordinea următoare:

1. /i]nic înainte de rnasâ până 
la orele 12: 'Instituțiile și Intrepim 
dtrile, avizate de Primare, telcionir. 
sau pr.n curier.

2. După ma.a între orele 12 -22 
(10 scara) locuitorii din oraș în or 
djnea de mai jos.

1948 litara A și B
194 4 litera C, D fi E
1948 litera F G și H.
1948 li'era I. J, K ii L.
1948 litera M, N și 0.
1948 litera P «I R.
1948 llte. a S și Ț
1^48 litera T, Ț, (J. V, W»IZ.

itinerarul de mai <us, nouile certi 
ficate de alegător, pentru a puteai 
participa la xot.

Trăiâfcă victoria în alegeri 
f rontului Democrației Popu'.aic.

litare din garmzoana Deva, 
au sărbătorit ziua de 6 Mir 
tie în sala cazinoului Reg. 3 
Transmisiuni care a îmbră 
cat cu acest prilej haină 
de sărbătoare,

Realizările guvernului Dr. 
Petru Groza au fost arltate 
in cadrul unui mecting Ia 
care au luat cuvântul Cpt. 
Berculescu fon, Cpt. Ma ii, 
Plut. Bălauță și Cap ’■ l’erța 
loan, care au subliniat și sar 
Cinile în viitoarele aleg ri 
pentru Marea /Vdunare Na 
ționala.

In partea doua s’a executat 
un program artistic.

Asemenea man.festațium 
închinate zilei de 6 Marne, 
au avut loc în alte localităb 
din județul nostru, după ști 
rile primite dela coresponde». 
ții noștrii în aceiași atmosfe
ră de însuflețit entuziasm, de 
încredere in guvernul Repu 
blicii noastre Populare.

Martie 1945 încoace. Aceasta încre 
dere a mers crescând in măsura 
care a avut prilejul să se convingi 
fiecare, că guvernul nostru, spre dea 
scbțre de trecut nu vorb-ște ci .ace, 
respectându-și angajamen.ele luate.

Cu această încredere se prezintă in 
fața alegătorilor la 28 Manie a.c., 
forțele democratice, închegate în 
Frontul Democrației Populare, când* 
poporul iși va spune verdictul asu 
pra celor ce trebueau realizate, a 
supra celor realizate și a celor ce 
nu au putut fi realizate.

Frontul Democrației Populare se 
prezintă in fața poporului ac.epâid 
critica obiectivă a masselor, atât a 
părților pozitive cât și a celor nega 
tive, considerând critica ca o met* 
dă de îndreptare a lipsurilor avute 
in muncă, ca o condițiune a desvol 
tării și a îndreptării muncii.

Cu această încredere și cu acesst 
gând pornim la luptă pentru câști 
garea bătăliei, cu acest îndemn che 
măm la luptă clasa muncitoare, ța 
rân’mea muncitoare șl Intele tualila- 
tea progresistă, întregul popor, pen 
tru victori/a Frontului Democrație, 
Populare in alegerile pentru Marea 
Adunare Națională din 28 Martie 
1948. y

... V. Btitariu


