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Biroul Electoral de pe lângă Tribunalul
Deva a! înregistrat astăzi 4 Martie 4

CUPRINZÂND
CANDIDAȚI! RONfULUi OEMOCRAȚiEi POPULARE

PENTRU

Apostol
Membru în Biroul Politic al P. M. R.

Președintele Confederației Generale a Muncii

Prim candidat al Frontului Dsmocrației Popu
lare pentru jud. Hunedoara

w mwE urni
Astăzi 4 Martie 1948, la Biroul Electoral da pe lângă Tribnnelul Deva a Început depunerea 

listelor de candidați din jud. Hunedoara pentru Marea Adunare Națională.
Prima llstfi înregistrați de Biroul Electoral, a fost lista Frontului Dtmocrnți:! Popu'arc, cuprin

zând pe următorii cmdidațl:
Gbeorghe Apostol P. M R„ Villam Suder P. M. R.( Ion Jurcă F. P, Alexzndrt’Drâghici P M R. 

Andronic Pelca F. P„ Mlhel Mojic P. M. R, Marla Sârcu P. M. R, Szbiu Văian F. P.

*
Viliam Suder Ion Jurca Alexandru Drăghici Mihai Mujic

MANIFESTUL PROGRAM
al Frontului Democrației Populare

Consiliul Național al Frontului Dm< |e Popuiaie a lan
sat cu prihjul deschiderii campaniei electoi»<«> peni u ahgere* 
Mare! Adunări Naționale un Manifest—Program către Țară. 
Pub’icăm mai jos — după note stenogmfice — Manifestul— 
Program a) Frontului Democrației Populare, transmis de postu
rile de radio astăzi, 4 Martie 1948.

Cetățeni și Cetățcne,

In ziua de 2S Martie 194S, popo
rul nostru este chemat ni iața ur
nelor ca să aleagă pe reprezentanții 
săi in Marea Adunare Națională, a 
cărei misiune este să dea poparu- 
rului o consli.uție nouă — Constitu
ția Republicii Populare Române — 
și să realizeze noui reforme me
nite să asigure propă;irca pa riei 
noastre.

Partidul Muncitore-c Roman, Ftou 
tul Pluga i.or, Par idul Național Po 
pular și Uniunea Popu ară Maghiară 
reprezentând in.tresele și voi.ța po 
porului, au ho ărit sași un-atca for
țele intr'un singur front pute.nic 
— Fi omul Democrației Populare — 
și să se previnte în alegeri pe liste 

unice și cu semnul electoral SOA
RELE.

Frontul Democrației Populare 
cimentează unitatea politică și mo
rală a țării. Ei luptă pentru întă
rirea și propășirea Republi.ii Popu 
lare Române, pentru progresul și 
bunăstarea tuturor celor ce muncesc 
cu brațul și cu mi.tiea de a orașe 
și sate,

T ron ul Democrației Populare este 
alcătuit din acele partide și orga
nizații, care au mobil zat masc.ele 
cele mai largi ale poporului în lup
ta pentru izgonirea reacțiunii dela 
cârma țării după 23 August 1944 
și au impus prin forța masselor, 
fostului rege și rea-țiunii grupate 
in jurul lu:, instaurarea regiinulpi 
democrat la h Martie 1945. £>e 

atunci și pană azi s’au înfăptuit iii 
țara noastră mari prefaceri poli’ice 
și economice în folosul poporului.

Pământul moșierilor a devenit pro 
prietatea țăranilor nevoiași, cu toa.ă 
împotrivirea îndârjita a întregii re
acțiunii in frunte au fostul rege.

Am întărit moneda nițională iu 
ciuda sabotajului re.icțiuni. și spe
culanților.

Am reușit să lichidăm haosul 
monetar fără împrumuturi peste 
graniță și fără știrbi ea independen
ței noastre economice și poli ice.

Iu lup a noastră pentru refacerea 
economică a țării am obținut o 
creștere con-itiuă a producției de 
mărfuri, punând la dispoziția mas
selor din ce în ce mai multe obiec
te de primă necesitate.

Am echilibrat buge ul pentru pri
ma oară după ani îndelungați de 
dezordine în finanțele publice.

Prin aceste ntă-uri economice și 
financiare am creiat con lițiuni de 
îmbunătățire treptată și continuă a

(Continuare In pag. III a)

Maria Sărbu Sabin Văran

Depunând lista Frontului Democrației Populare 

Poporul muncitor din jud Hunedoara 
și-a desemn it reprezentanții pe care 
îi va trimite în Marea Adunare hat.onală » 

prin votul dela 28 Martie

Citiți reportajul în pagina 3-a
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Pe marginea urmi a^>el
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CHEMARE
către învățătorii Și învățătoarele din orașele

Cu prilejul ,,Zilei liiteiu:i 
ționale a femeii1’, Federali i 
Internațională a l'eim iloi de 
mocrate a idresal tuturor fi 
meilor din lume, un zgu/litot 
apel, prin t'arc cheamă toate 
femeile să-și unt ist a foi i,< li
să se alăture acelora care ]u 
ptă p< ntm libertate, pentru 
cuceriri democratice, pentru 
pace.

După ce arată --copul tirm.i 
îit de 1-. 1. 1 D, de a croia 
un viitor fericit mamelor și 
copiilor, de a întări suvera
nitatea popoarelor și de a 
asigura propășirea omului și 
a popoarelor, apelul continua 
cu demascarea forțelor impe 
riaiiste, a profitorilor d< pe tu
rna războaielor pe care ur«a 
puțin îi interesează p .cea și 
tihna popoarelor. In timp ce 
în unele țari și astăzi moare 

1 urnea de foame, acești re 
cliini ai societății ard grâul 
și distrug imense cantități de 
alimente, numai pentru a 
menține prețurile ridicate.

In aceste țări desigur că 
condițiile de existența, ale 
num'itorimii sunt rele, eco 
iiorpia este primejduită prin 
creșterea șomajului și pofta 
nesățioasă de câștig a exploa 
tutorilor. împrejurări curedut 
inevitabil la haos: ușurând 
manevrele trusturilor pentru 
ațâțarea la un nou război, îm 
posibil de astfel în fața ho- 
tărîrii dârze a popoarelor de 
a asigura pacea. După ce 
apelul arată în continuare pta 
nurile imperialiștilor ațâțăto 
ri de războaie, prin menține 
rea lui Franco în Spania, a- 
jutorarea pe față a monarhi 
știlor greci și sprijinul acor
dat forțelor reacționare din 
China cere unirea într’un 
front unic al tuturor forțelor 
democrate.

In această privință apelul 
F. I. F. D, dă ca exemplu 
popoarele din U. R. S, S, 
care au înlăturat pt. ele cauza răz
boaielor, se conduc singure, 
muncesc pentru binele tutu 
ror, își afirmă puterea — cu 
— fiecare zi ce trece și a 
pâră pacea cu toată convin 
grea și forța de neînvins a 
jmternicii lor organizații so
ciale.

de/dlit sezotud ele văntdffMC jcumjoăta/t 
'/Jiconj.la pudusă de:

. ț<îRLURGIC£
, < dipse, iduu, atice, caduseetc
vȚ toate ca&dde si catdațitc

eaet tțupâ t"rp cppa&nțe tanseazâ p-urdase de .cea 
mat tună caloaie. ileatidândca pwdtM sttcin.-

Dacă ținem scama de pil 
teica acestei organizații le 
menim-, care astăzi numără 
în total So milioane leiuci 
cetățeni a 48 țari, ne pu
tem da seama de importanța 
zilei de 8 Martie, < 11 care o 
cazie se va sărbători împlini 
rea a 38 ani dela Conferiri 
ța Femeilor*ce a avut loc ]a 
Copenhaga. Toate luptele 
duse de femei pentru câști 
garea drepturilor lor cetăți 
nești, se. leagă de această zi 
mare pentru ele..

Dacă în țara viț toriei socia 
lismului, Uniunea Sovietică, 
cum și Î11 țările t11 o demo
crație populară din sud estul 
euroțx-an -femeia și a cuci 
rit prin eroica Iuțită dreptu
rile și forțele, există astăzi 
multe țări în lume unde fe 
meia trăește îm ii în| stare 
de înapoiere. Acolo însă for 
țele populare duc o luptă sus
ținută pentru înlăturarea de 
la conducerea statului a e 
lementelor ii!iperia|iste sau 
supuse acestora, având în 
rândurile lor mare, parte din 
femei. In această privința a 
vem un strălucit exemplu Li 
femeia franceză, care alături 
de forțele populare franceze 
luptă la înlăturarea din frun 
tea țării lor a elementelor 
aservite imperialiștilor ame
ricani. Fste destul sa amin 
tim că în momentul de față, 
din cei 1.500 greviști dela 
rafinăriile Saint Louq,. din 
Marsilia, 8co sunt femei, ca
re nu se pleaca nici sub gloan 
țele agenților guvernului vi
no,vat de neagra mizerie în 
care se sbat, având credința 
nețărmuită în victoria demo
crației populare și la ei în 
țară.

In țară la noi,, ziua de 8 
Martie este î ntâmpinată de f e 
meile democrate dornice de 
pace și libertate, prin înfăp 
tuirea organizației unică de 
femei, Uniunea Femeilor De 
mocrate din România, care 
până în prezent numără pe
ste 1.300.000 femei, mereu a- 
lături de clasa muncitoare 
din România, organizată azi 
în partidul ei unic partid de 
avangardă, Partidul Munci
toresc Român.

' '' r':'' ' '' '

t a m< In ieri-, apelai lan 
sat d< 1-. I 1 1), înilearnn 1
pe toate Ivmeik-, pt toate ma 
mele din toate Im tiTițft și de 
toate 1 itegoriile sociale ca 
r<A unnăre-c acelaș țel, PA- 
l 1 A, sași uneasc 1 toate foi
țele <1< i are dispun, pentrucă 
unite, vor fi de neînvins, pe 
drumul rt-Mizarii idealului lor 
de viața: pacea și bună sta
rea poporului.

Noi femeile din județul Hu 
nedoara, nu putem decât să 
salutăm i u bucurii1 Acest a 
pel și să ne luăm angajame 1 
tul că vom da dovadă de vi
gilență împotriva îjiicercări- 
lor de unde ar veni ele de 
a sparge unitatea de luptă 
a femeilor, activizând fapta .și 
munca noastră do zi de zi, 
prin discipiint conștientă la 
locul de munca pentru mări 
rea prodtii (iei m fabrici, u 
zinc, pe ogoare și birouri pen 
tru ridicarea massclor de fe 
mei la un nivel de viață sa 
nitar, cultural și politic mai 
înalt, pentru bunăstarea între 
gttliii popor muncitor.

Florica Vâslite

Muncitori, țărani, intelectuali!
Studenți și elevi 1

Sprijiniți cu râvnă fondul electoral 
al frontului democrației populare!

Constituirea Asociației
Româno-Maghiare

Tratatul de prietenie, cola 
borarc și asistență mutuală în 
c’neiat recent între Republica 
Populară Română și Rep’i 
biica Maghiară, deschide per 
spective noui de prietenie și 
colaborare între poporul ro 
mân și poporul maghiar.

Pentru a contribui la strân 
gerea legăturilor de prietenie 
intre aceste două popoare, 
zilele trecute un însemnat nu 
mâr de cetățeni români și 
maghiari din plasa și orașul 
lfunedoara. au pus bază „A- 
sociației Româno Maghiare".

Adunarea generală a fost 
deschisă de către tov. Pocola 
Ga vrii, care a arătat scop’-l 
A. R O. M.-ului

Constituirea Comitetului Sindica- < 
tului Agricol din plasa Deva
Ieri a avut loc la De a, în 

sala festivă a Sindicatului 
Mixt Alimentar, ședința de 
constituire a Comitetului de 
plasă al Grupelor Sindicale 
Agricole din plasa Deva.

Ședința a fost deschisă de 
prietenul Godeanu, care a 
trecut în revistă evenimente 
le politice externe și interne 
după care a desbătut o serie 
de probleme plugărești speci 
fice județului nostru.

Tov. Faur Iordan delega
tul Consiliului Sindical Jude 
țean, a expus participanților

și județul Hunedoara
In conferința organ* lor dt 

< oiitrol și îndrumare din ziua 
de i Martie a. c., s au dat 
dispozițiuni, ca membrii cor 
țiului didactic — învățători și 
învățătoare, maestre și mae
ștri să ia parte activa iu 
toate campaniile și în spe
cial în campania! sanitară, 
pomicolă și mai cu deosebi 
re în campania electorală, un 
de învățătorii sunt chemați 
ă facă dova la aă sunt ală

turi de năzuințele poporului 
muncitor din uzine, fabrici 
și de pe ogoare.

Ast izi găsindu-ne în pra
gul zilei de 8 Martie, ,/iua 
internațională a le-meii, < ând 
se împlinesc 38 ani dela ton- 
ierința femeilor din Copen
haga, autoritatea școlara fa
ce un călduros apel către co
legele învățătoare de pe cu
prinsul acestui județ, cu în
demnul de a se încadra 10 
tal‘și a activa cu suflet pen- 
tru mobilizarea sătencelor în 

' vederea acestei zile de 8 Mar 
I tie.

Au fost apoi aleși următorii 
în comitetul de conducere: 
Președinte: Pocola Gavri:. vi 

‘’ce-președinte Dr. Andrei Buc 
chlcr; Secretari:' Bej in Va
ier junior și preotul Spori Ru- 
dolf și 18 membri.

In numele noului comitet 
au luat cuvântul tov. Pocola 
Gavril, Nagy Mihail și Dr. 
Andrei Buechlcr,ecari au mul 
țurnit asistenței penii u încre 
derea acordată promițând că, 
vor depune toate eforturile 
ca A. R. O. M. din Hunedoa 
ra să devie o oiganizațic pu
ternică pentru a putea realiza 
cu succes nobila misiune de a 
intări tot mai adânc priete
nia între cfle două‘popoare.

importanța sindicatelor agr 
cole și necesitatea încadrării 
în ele a tuturor muncitorilor 
agricoli.

Cu unanimitate de voturi 
a fost ales comitetul a) că
rui birou de lucru este alcă
tuit din: Micu Nicolae, Va- 
silie secretar și Igna Adam, 
responsabil tineret.

Ședința a luat sfârșit în- 
tr’o atmosferă de viu entu
ziasm și hotărîre de a lupta 
și lărgi lupta pentru desvoț- 
tarea mișcării sindicale agri
cole.

!n a> Oft scojt < olegcle în 
vațafoare fim ac,->t județ 
sunt chemate a pregăti p-n 
tru ziua de 7 Martie ac, adu
< ere i tuturor lemeilor din 
sate și ora4<-, iamurindii R de 
importanța zilei internaționa 
h- a femeii.

(’u acest prilej, mvațatoa 
rele sunt îndemnate sa sta 
mie și și să îndrumeze la 
lormarea Comitetelor de ai 
jiune ale femeilor din satele 
respective în c îdrul Uniunii 
Femeilor Democrate diii’Ro 
mânia. ,

Su se fata cunoscut tutu 
ror acțiunile d i-.e de femt 
în interesul pojiorului și <?ă 
se stimuleze munca de vii
tor, călăuzită de o aprigă do 
nnța, de a vedea înflorind 
Republica noastră Populara, 
și de a fi hol irite în orice îm 
prejurări, cunoscând ca nu 
mai astfel se poate contrib^ 
la apărarea păcii îmjxitrivă 
ațâțătorilor de r^azboi.

In ziua <1 8 Martie. < ,-,pm
a fie iudei,in.iții pentru a și 

felicita mamelef aratându-je 
în felul acesta iubirea și ret» 
pe< tul lor față de acelea ce 
le-a dat viață.

Autoritatea școlară, făcând 
• arest apel, este convinsă de 

puterea înțelepciunii și muu
< ii de care învățătoarele ju 
dețului nostru au dat dova
da.

,,'l râiaScă 8 Martie ziua jm 
n rnațională a L-ineici ’.

,,Trăiască Uniunea Femei 
lor Democrate din Româ .

j nia".
Inspectoratul Șc. al jud Huned. 

Ședința plenară a 
birourilor organiza
țiilor U. T. M. din 
județeană Dcva- 
Hunedoara

ln prezența tov Drocan, 
tul C.C. al U. 1. M. a avut loc 
Duminică, 22 f-ebruarie a.c., in sa 
la de ședințe a Judcțenei U. T. M. 
Deva, ședința plenara a tuturor biro
urilor org. loca.e U. T. M. din 
jud. Hunedoara, in care s’a t.a-at 
planul de activi.ate și deifașunrea 
campaniei de prim.ivară de re,-oa 
strucție.

A luat cuvântul tov. Săbău Oii' er, 
delegatul I’. M. R. care a făcui ub 
expozeu asupra even.inen.e or in e» 
ne și externe după care a ara at 
marele interes pe care P.M.R. tl 
poartă iineretu u,.

După prezervarea rapoarle’or tu 
turor organizaț i.or Io a e din județ 
a luat cuvâniui tov. Drocan, de < *
gatul C.C. al U. T. M , care a 
salutat din partea Comitetului Cen 
trai, delegații pre/euți la ședința, 
dând apoi instrucțiuni pentru mu ica 
de viitor.

Au luat in lontinuare cuvântul 
tov. Mălăeseu M. secrei. județean, 
Zamora Nic., secretar orgtn za orie, 
Bejan secretar cultural și Loii.icz, se 
cretar admin s ra.iv, care au arjtat 
sarcinile ce stau in fața ti ieretului 
muncitor, inclusiv ca.np.jtia alege 
rilor.

A mai vorbit tov. I upu Gli. co 
mandantul județean al recons ru ț:ei, 
arătând neceTatea formării de bri 
găzi permanente ce vor trebui sa 
plece pe șantierele nat onale de re 
construcție.

M. Levedeanu
coresp.
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MANIFESTUL PROGRAM
al Frontului Democrației Populare

Poporul muncitor din jud. Hunedoar a 
și-a desemnat reprezentanții

/

(Urmare din pag. I a)

nivelului de trai al masselor muu 
cit oare.

Drepturile și libcr.ă.i e poporului 
ju lost și sunt apărate împotriva 
uneltirilor dușmanilor dinăuntrul și 
din afara țării.

Clica trădătorilor din 
ild național țărănesc in 
«■urilor imperialiste cart 
împotriva independenței 
mtății noastre naționale 
decată și și-a primit 
deapsă.

A lost inia.urata din 
parea tătăresciană care
piedică pentru desvo.tarea democra
ției populare.

Principatul reazim al reacțiunii 
imțrenaliștilor — Monarhia — 
fost inuituratâ și țara noastră 
devenit Republică Populată.

Traia.cle de prietene, co aborare 
și asistența mutuala încheiate cu 
țările cu democrații populare și cu 
Uniunea Sovietică, au în ărit pre 
stigiul și poziția internațională a 
României. Țara noastră a deveni’ u.i 
factor activ în lagărul popoarelor 
iubitoare de

fenice, asigurând în ucelaș 
proiecție sțK'cială fem.ii 
maniei și copilului.

Cetățeni și cetățene,

timp o 
gravide,

fostul pai 
slujba cer- 
au uneltit 
și suvera 
a fost ju-

dreapta pe-

guvern gru 
de>enise o

»»
a
a

pace și liber,ate.

Forțele democrației unite 
tul Democrației Populare 
pun să înfăptuiască reforma admi 
nistrativă democrată pentru ca prin 
cipiile dc temele u e noii Gonea 
tuții — acelea că puterea emană 
dela ;>opor și se exercită de po 
por — să fie traduse în viața de 
jos până sus.

Vom înlătura cu desăvârșire toate 
formele învechite ale organelor ad 
miuistrative locale. Locul lor îl vor 
lua nouilc organe ale puterii de 
Stat, consiliile |>opulare alese de mas 
sa poporului și răspunzătoare îri fața 
celor ce le-au ales, având largi în
datoriri în conducerea treburilor ob
ștești Șt dând putință mare! masse 
a poporului să ia parte la conducere.

Ne propunem deasemenea sâ 
lizăm o reformă democrată a 
vățământului. Această 
trebui îri primul rând 
sibilă dispariția totala 
de carte lăsată nouă

iu 1 rou 
îți pro

rea
în- 
va 

po

Cetățeni și cetățene,

Republicii Populare 
nouă coti

Înființarea
Române a însemnat o 
iură isțorica pe drumul luptei popo
rului pentru pace, libertate și feri 
ci re.

Frontul Democrației Populare, 
■care cupimJc detașamentele cele 
mai înaintate, forțele ce e mai con 
secveiit democra i :e ale poporului, 
nu poate sa se mulțumească numai 

u realizările obținu.e până azi.
Mai sunt piedici de înlăturat. Mai 

unt de învins greutăți care stau 
in calea propășirii patriei noastre.

Frontul Democratei Populare 
cheamă întregul popor in jurul sau, 
la noui eforturi, la muncă și la 
luptă pentru lichidarea stării îna 
poiate economice și culturale a Ro
mâniei pentru con inua ei î.ităr.re pe 
drumul progresu.ui.

Frontul Democrației Populare, cu 
sprijinul celor ce muncesc de a ora 
șe și șate fără deosebire de națio 
■ualitate, religie sau sex, al tutu
ror celor ce iubesc cu adevărat 
patria și poporul, va da țȘrii o 
nouă constituție.

Aceasta va consfinți cuceririle de 
mocratice ale poporului și va cu 
prinde în ea principiile de bază 
ale desvoltării inai departe a de
mocrației noastre populare.

In noua consliiuț.e va trebui să 
fie înscris că în Republica Populară 
Română țoală puterea emană dela 
popor, aparține poporului și este 
exercitată de către popor prin 
ganele sale alese.

Noua constituție va trebui să 
uiuncii locul ce i se cuvine
tând că ea este factorul de bază 
al vieții economice a Sta ului și tot
odată o datorie de onoare a fie 
cărui cetățean.

In constiiuția Republicii Populare 
Române noi nu ne vom mulțum. 
numai să înscriem drepturile și li 
bertățile cele mai largi pen ru po 
porul muncitor.

Vom însene și îndatorirea pe car< 
o are Statul de a face totul pen ru 
ca poporul să aibe put nța mate 
rială de a se bucura de acest/ drep, 
turi și libertă;i. Noua Con ti u,ie 
va proclama deplina ega itate de 
drepturi pentru toți cetățenii R pu 
blicii Popu'are Române fără d:o e 
bire de sex, naționalitate, ra.ă re 
ligie, grad de cultură sau stare 
materială.

Ce.ă.eni.cr aparț nând naționa'i ă 
(ilor con o u oare Cons i’.u ia le va 
garanta drepturile ega e câștigite 
prin lupta co nună a for,e or popu 
tare din țara noastră.

Dreptul de a’avea școli in limba 
proprie, de a folosi limba maternă 
iu administrație și în justț e.

Vom consfinți în Cons i u ie de- 
plina ega i a e po i i ă, economică, 
wcială și juridică in re bărbat și

reforma 
să fa-a 
a neștiințe] 

drept moște
nire de regimurile reacționare. Ea
va deschide larg drumul spre cele 
mai înalte trepte ale șl inței și cui 
turii, tuturor elementelor valoroase 
și înzestrate ale poporului.

Vom înfăptui o reformă fiscală 
democrată bazata pe principiul pro 
gresivității impunerilor. Degrevări 
le fiscale, simplificarea sistemului 
fiscal și reducerea numărului impo
zitelor, vor contribui la scăderea 
prețurilor și vor ușura sarcinile mun 
citorilor, meseriașilor, mijlor co- 
mercianți, agricultorilor, inle.edua- 
lității cu venituri limitate.

Vom asigura In acelaș timp priu 
severe economii echilibrul bugetar, 

o-fără de care nu este posibilă 
pera dc refacere .economică.

Cetățeni și cetațene,

Frontul Democrației Populare 
luptă pen- 
Tu rio țară 
agricultura

vă

or

dea 
ară

cheamă la muncă și la 
tru prefacerea Român.ei 
industrială înaintată cu 
înfloritoare.

Bogățiile naturale a'e 
csc explorate și valorifica e în fo
losul poporului. S a ul nostru va a 
pâra pe oamenii muncii manuale 
și intelectuale de exploatare.

Frontul Democrației Populare va 
îndrepta toate energiile creatoare alo 
muncitorilor, technijenilor și ingi
nerilor către desvoltarea industrială 
a țării, punând capăt sabo.ării și 
desorganizăni producției provocate 
de către elementele dușmănoase po 
porului.

In interesul desvoltărli industria 
le a țării, Frontul Democrației Po
pulare socotește necesară creiarea 
unor fonduri de invesiipi din rezer
vele de Stat.

Totodată urmărește creia.ea con 
dițiunilor pentru orga iLa: ea plan.fi 
cării în \ ederea desvoltării cât mal 
rapide a tuturor ramurilor c ono 
iniei naționale.

Frontul Democrației Populare va 
sprijini și încuraja mișcările de în 
trecere în fabrici și uzine precum și 
admirabilul avânt de mun.ă volun
tară a cetățenilor și în special ai 
tineretului nostru.

tării trcbu

Muncitori și funcționari, oameni 
ai muncii manuale șr intelectuale!

Eftinirea ^traiului și ridicarea ni
velului de viață al masselor salaria. 
te cât și al întreg i populații mu.rci 
toare se află în centrul preocupărilor 
demoeraț.ei populare. Pentru ca e 
forturile în această dire țle să se 
încoroneze cu succes, Frontul.D-mo 
crațici Populare vă cheimi la mun 
ca pentru:

— ridicarea randamentului și pro 
ductivi'.ă ii muncii;

— întărirea d sciplinei în muncă;
— eftinirea transporturilor;

— scăderea prețului de cost al 
mărfurilor și

ridicarea puterii de cumpărare 
a salarlaților

— iibiguraiea vigilenței față de 
sabotori, față de dușmanii desvol 
țârii noastre indu.triale și apărarea 
bunurilor naționale.

4 Martie, 1948,

zilelor de sarbatoarcLa șiragul 
pentru ț>oj>orul muncitor du jude 
țul Hunedoara s’a adaugat și acea 
stă zi — ziua depunerii listei de 

Frontului Democrației 
alegerile din 28 Mar 
Marea adunare Națio

Plugari,

l'opuarc lup 
gospodăriilor 

pentru g iran

Frontul Democrației 
tă pentru propă,>rca 
țărănimii muncitoare, 
tarea și înzestrarea agriculturii cu 
unelte, mașini, îngrășăminte chimi
ce, sentințe sele.țonate și vite de 
rasa, pentru desvoltarea coopera
ției pusa în slujba țărănimii muu 
citoare, și acordarea de credite în 
scopul desvo.tării gespodării or, pen 
tru desvoltarea fermelor de stal, 
și a stațiunilor de mașini agri.ole, 
pentru îmbunătățirea schimbului de 
produse între sat și oraș.

Pentru începerea de noul lucrări 
de asanare și îndiguire și punerea 
în valoare spre folosința țărănimii 
muncitoare a sute de mii de 
de pământ.

Pentru mărirea puteiii de 
rare a țărănimii muncitoare 
sura desvoltării producției și a ef 
tenirii produselor industriale.

Meseriași,

hectare

cumpă- 
pe mă-

Apărarea intereselor voastre, sal
varea voastră dela mizerie și des
calificarea profesională la care vă 
împinge marele capital indusirial și 
bancar, sunt posibile numai prin 
lupta aiături de Frontul Democra
ției Populare.

Pentru asigurarea existenței și ri
dicării economice a micilor mese
riași.

Frontul Democrației Populare 
sprijină aprovizionarea meseriașilor 
cu materii prime și semifabricate, 
procurarea de credite, organizarea 
cooperativelor de producție mește
șugărești, realizarea reformei fiscale 
democratice, 
vieții.

eftinirea generală ■ a

Oameni ai artei și științe/,

dreptului Ia cultură) 
principalele sarcini ale

în această zi t va 
candidați.or F.D-P. cu- 

de bucurie încă 
popu.ația muu 
nostru.
înainte de ora

candidați ai 
Populare în 
fie, pentru 
nalâ.

Știrea că 
depune lista
prinsese și umpluse 
din iniez de noapte 
citoare a județului

Deaceea, cu mult 
de deschidere a Tribunalului, gru
puri mari și compacte de cetățeni 
masau aleia care duce spre Palatul 
Justiției. Erau muncitorii din Sjme- 
ria, cu fanfare și drapele din O- 
răștie, Hunedoara, muncitori și lunc- 
ționari din Deva, femei, tineret, os
tași, erau țărani, din împrejurimile 
Devei, — veniți să înregistreze la 
Biroul Electoral 1 sta cejor pe care 
la 28 Martie îi vor tri.nite în Ma 
rea Adunare Națională.

Vom trim te in Marea Adunare 
Națională oameni care 6ă ne 

reprezinte cu adevărat interesele

— „Vom alege la 28 Martie oa 
meni cu adevărat reprezentanți al 
intereselor noastre” — spuneau 
muncitorii, pronunțând cu dragoste 
numele tovarășilor Oheorghe Apo 
stol, președintele Confederației Ov 
nerale a Muncii, Viliam 
Miliai Mujic, mineri din 
lui, Alexandru Drăghici 
dați pe lista F.D.P. din 
M.R..

— „Și noi vom trimite în Marea 
Adunare Națională oameni care cu
nosc truda muncii Jie ogoare, care 
știu ce înseamnă lipsurile 
tățile .penfrucă au luptat 
reprezentanți adevărați ai 
muncitoare” — vorbeau
țăranii dintr'unul din multele gru 
puri.

Formând un grup impresionant ca 
număr și participând la bu urla u 
naninră, pe sălile Tribunalului mas- 
se de femei așteptau nerăbdătoare 
să le vină rândul pentru a intra în 
Biroul Electoral. Și nerăbdarea a- 
ceasta o justifică ele înși e, în dis
cuțiile lor.

— „Propunând candidatura tov. 
Marin Sârbu, vom avea siguranța că 
femeile hunedorene vor fi reprezen
tate cu cinste în Marea Adunare Na
țională”.

— „Și că vom avea o reprezen
tantă care va ști să muncească pen
tru o Constituție care să înscrie 
și să garanteze drepturile și liber
tățile noastre’”.

Suder și 
Valea Jiu- 
— candi- 
partea P.

și greu 
cu ele, 

tărănim i 
jntre ei

Asigurarea 
este una din 
Frontului Democrației Populare, De 
aceea el depune toate sforțările pen
tru sprijinirea efectivă materială și 
morală a ști nței, literaturii și arlej, 
pentru înzestrarea și dezvoltarea așe
zămintelor de cultură, pentru cre
iarea de condițiuni favorabile mim 
cii creatoare.

Tineri cetățeni ai Republicii Popu 
lare Române,

Frontul Democrației Populare nu 
va cruța nici un efort pentru a creia 
tineretului condi.iuni cât mai bune 
materiale și intelectuale pentru a 
asigura tineretului un viitor fericit.

Fiți în primele rânduri 
tei forțelor democratice.

lista I . Du P. din jud. Hunedoara, 
județul Hunedoara, susținând pan 
didatura președintelui C. G. M. pe

— „Wibam buder, miner din Va 
lea Jiului, membru în C.C. al P.M. 
R. și vice preșe-linie al Uniunii Mi
niere’’ — e propus următorul. Și 
numele lui e scandat de toți cei ve 
mți sa 1 propună sau să i susțină 
candidatura.

— „ion Jurcă, tânăr moț din 
eoni. Blajcni, , țăran sărac— spun 
din nou propunătorii.

Și rând pe rând sunt înscrise 
candidai urile tov. Alexandru Dră
ghici, muncitor metalurgist, vechia 
luptător, membru in C.C. al P.M.R.; 
prietenului Andronie Peica, Învăță
tor, unul din conducători țărani 
mii muncitoare hunedorene; tov, 
Mihai Mujic, miner din Valea Jiului,, 
membru supleant în C.C. al P.M. 
R. și președinte al Uniunii Sindica
telor Miniere; tov. Maria Sârbu, * 
vecile luptătoare, fruntașe a lupte
lor pentru emanciparea femeii ți 
pentru libertatea și drepturile po- 
porlui muuncitor din țara noastră și 
Sabin Varan, țuran. reprezentant 
autentic al țărănimii muncitoare.

Lista depusă asigu â muncitorimea 
hunedoreană de făurirea unei 
constituții dorita de poporul 

muncitor

— „Avem o listă de candidați așa 
cum ne am dorit-o noi tovarășe. 
Oameni ai muncii și al luptei Oa
meni care vor ști să și îndeplinească, 
sarcina ce le-o vom Încredința prin 
votul nostru din 28 Martie, de a 
formula țării Constituția dorită de 
poporul muncitori’ — îmi spune tov« 
Malea, cazangiu la At. C.F.R. din 
Simeria.

Da! E lista care asigură muncito
rimea hunedoreană că la 6 Aprilie 
a.c., când se va întruni, Ma.ea A- 
dunare Națională va întocmi con- 
stituțlac are „să exprime caracte
rul nou pe care-l are statul nostru, 
— Stat al oamenilor muncii manu
ale și intelectuale dela orașe și sa
te, unde toată puterea emană dc 
la popor, fiind exercitată prin or
gane alese de popor” — cum spu
nea tov. Gh. Gheorgl.iu-Dej, În r»< 
P.M.R.

O constituție în care să fie în
scrise „nu numai drepturile cetă
țenești, ci și garantarea lori’, con- 
portul politic general la Congresul 
stituția libertățile., constuuț e care 
să asigure muncii lor de cinste ta 
viața poporului nostru.

E lista care asigură că după for
mularea constituției, reformele im
puse de pașii mari făcuți de po
porul nostru spre o lume nouă, aș
teptate de popor și cari vor trebui 
încadrate în noua constituție, vor fi 
înfăptuite.

ale lup

Femei,

Regimul de democrație 
vă asigură egalitatea în 
cu bărbații. Frontul 
Populare va fa.e o realitate din o 
crotirea mamei și a copi u'ui și va 
desvolta așezămintele puse în sluj 
ba acestui scop. Frontul Democraț'ei 
Populare prn politica lui, luptă 
pentru a asigura pa ea căminelor 
voastre. Fiți o forță activă a Ffon 
tului Democrației Populare,

(Continuare in pag. IV-a)

populară 
drepturi 

Democrației

Tov. Gheorghe Apostol — primul 
candidat al muncitorimii 

hunedorene

Rând pe rând, grupurile de pro
punători se perindă prin fața cota 
pletului Birou.ui Electorat, care i ve
rifică

pune 
ferist

și face înscrierile.
„Oheorghe Apostol” — bro- 
tov. Jo.obceastâi Nicolae, ce- 
din Simeria.

„Oheorghe Apostol” — pro- 
și tov. Cana Nicolae, tot dinpune

Simeria și tov. Biscar.u și Căstaian 
Ion și toți cei din sală și de pe 
culoare.

„Gheor-ghe Apos-tol’’ — scandea 
z.ă mulțimea de manifestanți din 
f.ița Palatului Justiției și prin g a
sul lor, întreg popoiul muncitor din

Muncitori și technicieni I
Sa întâmpinăm alegerile pentru Marea
Adunare Națională mărind eforturile 
pentru ridicarea producției

E

La 28 Martie întreg poporul 
muncitor va vota lista 
purtând semnul soarele 

lista care, prin candidații pe
care-i cuprinde, adevă a.i reprezen
tanți ai oamenilor muncii manuale și 
intelectua.e dea orașe și sate, va 
trebui să fie un semnal de mobili
zare pentru poporul muncitor din ju
dețul Hunedoara, ca în ziua de 28 
Martie să-și dea votul său candida- 
ților Frontului Democrației Popu
lare, de pe lista purtând Nr. 1K 

* cu semnul SOARELE, isvor de’ 
viață și lumină.

I. Rusneac

A început în toată țara 
depunerea lists or 

de candidați
Joi dim. a începui depu

nerea listelor de candidați Jn 
toată țara

Primul ^candidat pe lista R. 
D. P. din Capitală este tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, Secreta 
rul General aj P. M R.

7
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Pentru prima oară în lume

In U. R. S. S. se fabrică 
mașini grele în serie

MOSCOVA. In ultimul 
timp, numeroase întreprinde
ri din U. R. S, S, au început, 
în vederea ridicării producti
vității să planifice munca pen 
tru fiecare atelier pentru beii 
zile rulante și pentru iic< are 
mașină. Această măsură a în 
găduit să se reducă în mod 
însemnat timpul de fabrica
ție. La uzina de automobile 
din Moscova, s'a luat în con 
siderare stabilirea planurițot 
de muncă pentru pentru ate 
licre și echipe pe baza ex-

Succesele coaliției de stânga ! 
în alegerile sindicale din italia

Comuniștii și socialiștii au

ROMA. — La alegerile sin 
cale din localitatea Leche, li 
sta comună a comuniștilor 
socialiștilor a obținut 99 ța 
sută.

*
ROMA. — Telepress trans 

mite:
Alegerile sindicale făcute 

de muncitoarele din industria 
tutunului confirma întărirea 
crescândă a partideloir din

MANIFESTUL PROGRAM 
al Frontului Democrației Populare 

Urmare din p*i2> 3-a

Ofițeri șt ostași,'
... al

Regimul democrat v’a asigurat 
drepturile cetățenești de care erați 
lipsiți în trecut. Armata — scut al 
libertății ți cuceririlor poporului — 
se bu.ură de toată atențiunea sta
tului democrat popular care dorește 
ca țara noastră să aibă o armată 
bine înzestrată și echipată, binu hră
nită, perfect instruita, o arinală cu 
adevărat a poporului.
tr i < * .; . 11 ■

Cetățeni și cetâțene,

Frontul Democrației Populare este 
expresia voinței neclintite a întregu
lui popor de a lichida cu desăvâr
șire toate resturile fasciste și reac
ționare din țara noastră și de a 
înăbuși în germene orice încerca
re a lor de a ridica capul.

Frontul Democrației Populare du
ce o politică de apărare a păcii și 
independentei noastre, de salt garga
re a intereselor naționale împotriva 
imperialiștilor.

Frontul Democrației Populare ur
mărește stabilirea de relațiuni de 
prietenie cu toate țările doriloare 
de pace, de desvoltare a rclațiunilor 
de prietenie și colaborare cu țăiile 
vecine democratice în frunte cu pu
ternica Uniune Sovietică.

Muncitori, țărani, meseriași, iote- 
lectuali,

Frontul Democrației Populare vă 
cheamă la muncă ți luptă pentru 
întărirea și desvoltarea Republicii 
Popalare Române, pentru creiarea 
unei vieți prospere și fericite po
porului român.

Participați cu toții la alegerile 

|>erienț<-i slahaiiovișiilor. \ 
i'eastă întreprindere, a depă- 
șit deja nivelul de producții 
dinainte de război.

Pentru prima oară în hi 
me fabricarea mașinilor g e 
le se face acum în seric în 
Uniunea Sovietică.

Alți doi luptători anti fasciști 
condamnați la moarte de Franco
postul dc radio Pire-

| 0 0(1.0111,1 1 1 , 1 | ,oo d :: ou

obținut 99% din voturi

stânga în rândurile sindicali
știlor.

In aceste alegeri candida 
tele comuniste au obținut 77 
la sută din voturi, socialiste 
le 22 la sută, ceeace înscam 
nă că cele două partide mun 
citorești au obținut împreu
nă 99 la sută din numărul vo 
turilor, pe când partidul de
mocrat creștin a obținut nu
mai 1 la sută.

pentru Marea Adunare Națională.
Luptați uniți și dârji în lagărul 

Frontului Democrației populare și 
strivițio rice încercări ale reacțiu- 
nii de a se pune deacurmezlșul 
desvoltării și înflorii ii patriei noa
stre.

La luptă și muncă pentru un trai 
mai bun!

La luptă și muncă pentru a-igu- 
rarea unei păci trainice și durabilei 

înainte pentru propășirea Republi
cii Populare Române, independen
tă și suverană.

Votați Listele Frontului Democra
ției Populare cu semnul SOARELE 
izvor de viață și lumină.

Consiliu) Național al Fron 
tului Democrației Popu’are,

București, 3 Martie 1948.

Bancherii ocupă tot 
mai multe funcțiuni 

__  9 

de Stat în America
Președintele Truman a ce 

rut prin scrisorile adresate 
președintelui, senatului și pre
ședintelui Camerii Reprezen
tanților împuternicirea de a 
numi pe fostul subsecretar de 
Stat Acheson ca președinte 
al consiliului de apărare al 
Statelor LTnite.

Această scrisoare a preșe
dintelui Truman a întâmpi

Noul ministru
al comerțului din URSS.
M< >S< OVA. Prezidiul 

Sovietului Suprem al l R 
S. S. a numit pe d. Vasile 
Javoienkov, in postul de nu 
nistru al comerțului al U. R 
S. S..

1). l.yubimov a fost elibe 
ral de îndatoririle sale dtt mi 
nistru al comerțului al U. R. 
S. S. având în vedere activi 
tatea sa ne-atisfăi ătoare.

lilar din M idrid a condam
nat la moarte pe cunoscuții 
anti fasciști Jose l’llcr și Mar 
tinez Ilourgon. AcelaȘ tribu
nal a condamnat la pedepse 
cu închisoare pe mai mulți 
alți patrioți spanioli.. Tribu
nalul fascist al lui franco in
stituit la închisoarea din ()- 
cania a condamnat la pedep
se cu închisoare 15 antifas
ciști, spanioli, dintre care 6 
femei.

In ciuda campaniei anti-comuniste
Numeroși comuniști continuă a fi aleși 

în conducerea sindicatelor britanice
In ciuda campaniei antico 

muniste condușe de Morgan 
Philipss, sindicaliștii din par
tea de sud-est a Midlandului 
continuă să aleagă comuni-

Al doilea congres 
al tineretului din 

țările balcanice se 
va tine în luna1

Septembrie la Sofia
Sesiunea Comitetului Exe 

cutiv din țările balcanice și-a 
încheiat lucrările. Comitetul 
Executiv a hotărît să incea 
pa lucrările pregătitoare în 
vederea celui de al doilea 
congres al tineretului din ță
rile balcanice care se va ți
ne în Septembrie a. c., la So 
fia. A fost constituit un co
mitet special însărcinat cu 
pregătirea convocării Con
gresului.

nat opoziția Congresului de 
oarece contravine legii în vi
goare care exclude din acei, 
stă funcțiune persoanele a- 
vând legături cu societățile 
particulare.

Presa democrată din State 
le Unite vede această numire 
ca un nou pas pentru întări
rea bancherilor în funcțiuni- 
de Stat.

In cadrul unui m?re meeting

Tineretul studențesc din Capitală 
și-a luat angajameutul 

de a întări cât mai mult legăturile cu muncitorimea 
și țărănimea muncitoare și de a participa în număr 

cât mai mare la brigăzile de reconstrucție
IU ( UREȘTL Radio. In 

Bia 1 Roman" a avat a/' 
dimini ala un mare mi.ci ng 
stucb njesc pentru -ârbăt.iji- 
rea a 2 ani dela înfiimare.i 
Uniunii Naționale a .S ti den
iilor din România. I.a acea 
stă mare 111 miiestație au ve. 
nil stitdenți dela toate incultă 
țih din Capitala, delegați ai 
Uniunii 'I im rolului Muncito
resc, e levii Școab-i d<| Ofițeri 
de Jandarmi, etc. Participau 
ții scandau: ,,Și mai bine >.ă 
învățăm, pojMirul sa 1 lumi
nam" sui .,Votul nostru <> 
să ’ntărească, Republica Ro
manească’’. 1. i și au man.ie 
stat solidaritat» a cu claia 
muncitoare și cu toți acei ce 
rpuncesc din țara noa-tră.

In această atmosferă de en 
tuziasm, a luat cuvântul tov. 
Miron Constantinescu, meni 

ști în posturile de conducere.
11.000 muncitori dela cea 

mai mare fabrica din Luton 
„Vdxhall Motors", au reales 
doi comuniști de frunte, Uu 
re și Eder, secretarul și pre 
ședințele comitetului de în
treprindere.

La o altă întreprindere, co 
mitctul a ales în unanimitate 
pe comunistul Tom Mit cheli 
ca secretar al său.

Comunistul Brucr a fost a 
Ies secretar ;d secției dc au
tobuze a sindicatului munci
torilor din transporturi din 
Luton.

Comunistul Molton a fost 
reales secretar al consiliului 
sindical din Luton.

Alți trei comuniști au fost, 
aleși în comitetul executiv al 
acestui sindicat.

Forțele democrate grecești 
au debarcat

Acțiunea forțelor demo- 
tice grecești căpătă pe fi ce 
trece o amplomc tot mai ma 
re.

La Salonic, au avut loc 
Miercuri ciocniri sângeroase 
între partizani și forțele mo-

Criza alimentară din Germania occiden
tală a fost premeditat provocată de 

administrația bizoni lă
Cij prilejul unui meeting ținut la 

Frankfurt, președintele paitidu ui co
munist din zona britanică dc orupație 
din Germania a ddcclarat că admite 
nistra ia bi onala și direc:orii dopar 

tamentelor a limentațici și agricullu

bru n Biroul l'oiiiu a1 Vai 
Ticluiri, Mun.i'oi'i>c Român 
I)$a și-a m.uik t.ct -mirt a 

ția t.'i-i de liipt.i iturij iilcn' 
romani-p< litru democrație >t 

a .tratat < A Ei;l<- - tude n
Iești ;n< (ieși Jt datorii -pil 
jinului mnm ilorimii și i 1 olo 
g.ei ei avansate. 1 le an-ea 
prima datorie a steidjCnlilor 

<a dealtfel a oricărui in
telectual - - «te de a întări 
legăturii - Cu poporul munci
tor dela orașe și sa;c. Inte 
lcctualij au trăit multa . iciae 
în izolare. Această izolare a 
dus la individualismul prim.rț 
dios. care a făcut pe mulți in 
teh ctuali sa subaprecieze for 
ța clasei muncitoare șl s.i -u- 
praprecizeze valoarea lor in 
di; iduală.

(> aha datorie a studenților 
este ducerea luptei pentru 
cultural zare-a rn 3 e.or jiopu- 
lare și in special împotriva a 
nalfabetismului.

I'cntru realizarea tuturor 
dezideratelor, este netc-.ir ca 
tineretul intelectual sași îb 
sușească spiritul de di-r.iplină. 
în muncă și spiritul de criti
că și autocritica. Suntem iu 
preajma unor noui aL-geri -• 
lupta care se cil a<-m c-te 
hotiritoare pentru pacea n 
progresul țării noastre. Dru
mul democrației populare că
tre realizarea socialismului e- 
ste i ht zașia culturii ’m țar> 
noastră — a încheiat tov. 
Miron Constantinescu.

A11 inai vorbit tov. lorp* 
Iordan, decanul făcui'..iții de 
litere precum și numi roci =tu 
denți.

Meetingul s'a încheiat prin 
angajamentele luate dc stu 
denți de a întări cât mai mult 
legăturile < u muncitorimea, 
țărănimea muncitoare și de 
a participa în număr cât mai 
mare la brigăzile de recon
strucție.

in Salonic
narho fasciste care an fost pu 
se într’o situație foarte grea, 
recurgând la folosirea tancu
rilor. Monarho-fasciștii au su 
ferit în această luptă pierderi 
grele. 20 detașamente ale for 
țelor democratice, au debar 
cat în orașul Salonic.'

rii au provocat și premedita criza 1. 
limentară din Germania oc<idtntală 
pentru a just.fica cererea dc ajatuc 
american. Conducătorul cocnuo^ 
german a subliniat ca poporul gfcr- 
man va trebui să plătească insu*- 
dolarii americani.

Im. primeria Județului Hunedoara, Deva 1948.


