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Ediție specială
Miercuri, 16 Octomvrie 1946.

Proletari dla toate țările ufllțl-vă.

Organul Regienakl Ualea-Jiuiul al Partidului Comunist Român

V^TATI
REDACȚIA

Șl ADM’N.STRAȚIA 
DEVA 

STR. DECEBAL Nr. 3 
— TELEFON 293 -

Taxa poștală plătită 'n 
numerar co form apro 
băril Direcț. Generale 
P.T.T. Nr. 217.902/945

i SEMNUL
; SLOIULUI mOELOfl ow

I!FIXAREA
Lista candidatilor B.P.D.În lud. Hunedoara 

Tov. GHEORGHE APOSTOL 
Președintele Confederației Generale a Muncii, - în fruntea listei

Marți 15 Octombrie M. S. Regele a semnat decretul pentru convocarea corpului electoral
Data tinerii alegerilor parlamentare a fost fixată pentru ziua de 19 Noembrie 1946

In conformitate cu art. 27 din Legea Electo
rală, care prevede formele pentru depunerea listelor 
de candidați, tovarășii G&rbovean 
Slmlon șl Butarlu Vlrgil împu- 
terniciții B. P. D. s’au prezentat azi
16 Oct 1946 ora 8 dim. Biroului Electo
ral instituit pe lângă Tribunalul Hune
doara, pentru a depune lista de can
didați ai Blocului Partidelor Democrate 
în județul Hunedoara.

TOV OHEOROHE APOSTOL

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Candidați) B. P. D. în jud. Hunedoara 
Tov. Gheorghe Apostol 

Președintele C. G.M. in fruntea
LISTEI

Lista depusă de reprezentanții B P. D. cuprin
de următorii candidați:

1. GHEORGHE APOSTOL (P.C.R)
2. PETRU GUIA-MOȚU (Fr. Plugarilor)

SIMION GÂRBOVEANU (P.S.D.)
ALEXANDRU DRÂGH1CI (P.C.R.) 
MIHAI MUJIC (P.C R.) 
ARON BAICU (Frontul Plugarilor) 
PETRU MIHÂ1LÂ (P.S.D.) 
SAMOILÂ DÂNEASA (Fr. Plugarilor) 
întreg judejul Hunedoara este mândru de

faptul cănumele tovarășului GHEORGHE 
APOSTOL, membru în Comite* 

tul Central al Partidului 
Comunist Român $i Pre* 
ședințele Confederației 
Generale a Muncii, este 
primul pe lista de candidați a 
B. P. D. în județul nostru.

Fiu al clasei muncitoare, tova
rășul Gheorghe Apostol 
este un vechi și încercat luptă- 

în focul luptei pentru hbertate șitor călit
democrație, pentru îmbunătățirea con- 
dîțiunilor de viață ale clasei muncitoare 
și ale întregului popor. Pentru acest motiv 
tov. GHEORGHE APOSTOL, încă din anii 
fragedei tinereți a avut de întâmpinat aspra 
teroare a guvernărilor reacționare din trecut, 
înfruntând cu dârzenie lagărele și temnițele 
acestor regimuri nefaste.

Faptul că în fruntea listei 
Blocului Partidelor Democra
te din jud. Hunedoara, se află 
Președintele Confederației 
Generale a Muncii din Ro
mânia, nu este întâmplător. 



ZORI NOI

Județul nostru este regiunea 
cea mai industrializată a {arii, 
având un important număr 
de centre mari muncitorești 
ca: bazinul carbonifer din Va- 
lea-Jiulu», centrul feroviar Si- 
meria, Hunedoara, regiunea 
auriferă d n M-tii Apuseni, pre
cum și Cug r, Călan, Qhelar,

Orășt'e, etc.
întreaga muncitorime din județ își 

îmbrățișează cu căldură și dragoste tovă
rășească conducătorul său iubit și-l asigură 
de întregul devotament și sprij’n în alegeri. 

Alături de tov. Gheorghe Apostol, pe 
lista B. P. D. din jud. Hunedoara f gurează 
luptători cinstiți și devotați, care au suferit 
pentru aceleași cauze drepte ale poporului.

Trăiască victoria Blocului Partidelor Democrate în 
primele alegeri Bibere!

Trăiască tovarășul GHEORGHE APOSTOL, primul 
candidat al B. p. O. din jud. Hunedoara.

Trăiască candidați! B. P. D. din județul Hunedoara.

Populația drn Deva și împrejurimi 
manifestează în fata Biroului Electoral 

pentru candidatiii B. P. D.
Știrea fixării datei alegerilor sosită în cursul nopții s’a răspândit în întreg județul 

cu iuțeala fulgerului, producând o vie impresie în rândurile populației.
încă în zorii zilei, un număr imens de alegători s’au adunat în fața Tribunalului 

unde se află Biroul Electoral, pentru a propune listele de candidați.
Primă listă înregistrată a fost aceia a Blocuiui Partidelor Democrate, 

urmată de cea a Uniunii Populara Maghiare și alte două liste cu candidați 
independenți.

In timp ce Biroul Electoral proceda la înregistrarea listelor de candidați câteva 
mii de cată țari vanlțl din Simeria, Valaa-Jiuloi șl alte localități din jur, cărora II s’a alăturat șl o mare paria 
din populația Deval, au făcut o frumoasă manifestație cand»dalllor BLOCULUI PARTIDELOR DEMOCRATE 
caro se află în localitate.

In momentul când închidem ediția, mulțimea adunată în 
fata Biroului Electoral, continuă să manifesteze.

Trăiască Victoria locului Partidelor Demo
crate în primele alegeri libere!

Imprimeria jud. Hunedotr*, Dcv» 836- 1946,


