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Pa 3 LUNI lai 350 oltor* «1 InwfttAtor. 100 iei

La 28 Martie 
toți cetățenii conștienți

isvor de viață și lumină
Semnul Frontului Democrației Populare

28 Martie treoue să fie o zi de luptă dar și o zi de sărbătoare pentru 
victoria Frontului Democrației Populare în alegeri Ww <^aasimuni Masti® la®, Deva
Tov. GHEORGHE APOSTOL 

primul candidat al F.DP. în județul Hunedoara 
SA ADRESAT ALEGĂTORILOR

chemând poporul la luptă și la muncă pentru victoria 
forțelor democratice, spre fericirea patriei noastre 

Aspccfie ș» «ei® Cuvântarea tov. GHEOr'GHE A jaTOL
Muncitori, țăran', intelectuali. O 

fițeri și soldați. Tineri, lentei ș< 
bătrâni. Oameni ai muncii, oameni 
simpli. Mii de oameni din localitate 
și satele înconjurătoare. Un singur 
gând, o singura dorință arzătoare, 
o singură voință nestrămutată i a a 
dunat pe toți în imensa țiață din 
centrul orașului: Victoria în alegeri 
a Frontului Democrației Populare - 
victoria poporului muncilor.

Semnul victoriei plutește în atmos 
feră, se plimbă pe buze, vibrează 
in inimi, scânteiază viață și lumjna, 
radiază fericire și bucurie. El — 
SOARELE — întruchipează toate 
năzuințele poporului muncilor, sim 
bolizeaza pacea, bunăstarea și fe
ricirea masselor populare, el este 
garanția strălucitelor succese de vii 
tor pe drumul propășirii și înflori 
di patriei noastre libere.

Așteptare. Marea de capete se a 
gită cu neliniște. Privirile nerabdă 
toare sunt ațintite în spre balconul 
clădir i Consiliului Județean ai frân
tului Democrației Populare de unde 
vor lua cuvântul candidați! poporu 
lui. Drapele flutură in vânt peste 
marea de capete, tablouri și pan 
carde cu lozinci.

Deodată, masa se electrizează. In 
balcon apare tov. Gheorghe Apos 
toi. Apariția primului candidat al 
poporului hunedorean pe lista No. 
1 stârnește furtună de aplauze și 
urale. Conducătorul C-G.Al. saluă 
cu pumnul strâns. Mulț mea enuu 
ziasmată strigă aplaudă cu însufleți 
tă căldură, m nule întregi.

Tov. MiTioc, președin ele co .siliu 
lui plasei Deva al F.D-P. deschide 
adunarea. Vorbește despre marea 
însemnătate a alegerilor ce se țin 
pentru prima dată în Republica Po 
pulară Româna, despic programul' 

Frontului Democrației Populare și.. 
câteva cuvinte despre candidați.

.•.Gheorghe Apos.ol, președintele 
Confederat ei Generale a Muncii, 
membru in comitetul executiv al 
Federaț.ei Sindicale Alondialc, m -m 
bru in biroul politic al Partidului 
Muncitoresc Român, munciior cefe 
rist. Vechi luptător pentru cauza 
poporului.-.

Ascultătorii urmăresc cu atenția 
încordată trecutul sau de luptă e 
roică pusă în slujba poporului. Ca 
intr'un film, ce succed scete din via/ 
ța vajnicului luptător al clasei mur 
citoare: arestări samavolnice, con 
damnări pe nedrept, ani de în
chisoare și lagăr sub regimurile re 
aeponare fasciste, atentatul criminal 
sub guvernarea lui Rădescu apoi.-, 
munca titanică de organ-'zare și Iu 
minare a muncitorimii din Rdr.âr.ia, 
activitatea parlamentară, politica.

...Pentru trecutul său de luptă 
acordându i încredere nestrămutata, 
poporul hunedorean I a propus pen 
tru a doua oară in fruntea listei de 
candidați.-. ,i

Un tumult de urale și aplauze, 
fac neauzite ultimele cuvinte ale 
vorbitorului. „Tiăiască tov. Gli. A 
postol, primul landidat al nostru’’ 
— izbucnește massa într’un glas 
unanim.

Sunt prezentați apoi candidați! ur 
mători de pe lista Frontului Demo 
craț ei Populare.

...Suder Viliam, miner din tată 
în fiu, membru in Corn.telul Central 
al Partidului Muncitoresc Român.-, 
tânărul moț Jurcă îoi, fu de plu
gar palmaș... Drăghici Alexandru, 

C. MAGDALIN

’iContinuare iu pag. tv a)

Cetățeni și co’ățene, ostași ți 
ofițeri, prfetcnf ș! prietene!

Dragi tovărășii

Astăzi în \> eas > mare adunare, 
dv. ați fosi chemați Tle ConsTEul 
Județean al I ro ■.tuli i I) ntocrațlei 
Populate pentru a cunoaște di e suit 
caudîda'ii de pe lista Nț 1 a Fion. 
tuliii I .e.rouației Populate, .in» 
-unt acei pe care dvs. îi veți ale
ge ca reprezentanți ai dvs. în Ma 
rea A lunare Naronal , care va tr< 
bui să dea Republicii Populare Ro 
nune o cm -titutie nouă, care -ă cu 
prindă toate îniă țuicile leali/ate de 
popor i ca e să a.igme per pective 
noi de fericiie a petici noastre.

Canițjaiiti'. elcctoi'i'ă. nu pen 
tril a ccrc \uniri ci p.utru ;t. 
ridica conștiința <etJi.Ct.iior

Toți cetățenii țării, buhai și fe
mei, delii un capăt la altul a! țării 
sunt preocupau a, azi de prot 1 n<le 
politice la orilima zilei, sunt pteo 
cupați di-cuiând și studiind proe-tul 
de Constitu i el ibor. t de Frontul 
Democrației Populare.

Acest proect de constituție, acea
stă campanie de-tc-rață, se deose
bește fundamental de toa ă acl.vita 
tea electorală din trecut .i chiar de 
campania electorala din anul 104'. 
Asta/i noi nu l'ac.m campanie elec
torală pentru a cere voturi. Noi fa
cem campanie electorală pentru a 
ridica conștiința cetățenilor, a tutu
ror ce trăcsc în aiea-tă țară, pent u 
a simți fiecare cetățean că este un 
om liber și că are dreptul sa și 
spună cuvântul în treburile țătii.

O constituție făcută de 
popor pentru pi por

Este pentru prima data când noi 
cetățenii din această țara ne facem 
o con-titi'ție în țara noastră, nu mii 
cumpărăm o <ui ti.utic din : Ită par
te așa cum au făcut moșierii și 
capitaliștii, care ne au adus o con
stituție din Belgia. Noi ne fa.un 
o conetituție a noastră ba/ală p-e re 
alit‘ați|c care sunt în Romuiia.

Această con-tituțic nu mai ne ..r- 
ticolețe |.e <aie l. a avut .oustituți.i 
veche, articole care îngrădeau post 
bilitaua imm<itoii|oi, ță anilor și 
intelcctua i or tic ași srune cuvânt 1 
răspicat in toate tr<b. iile ț’rii.

Cu toate <ă a astă cons'.iiutie ve
che era împrumutată din altă part-., 
ea avea o serie întreagă de arii . 1- 
care erau demo. t a'.icc. In această 
constitu ic se spunea că toți cetă
țenii țârii au dreptul să gândească, 
să scrie, au dreptul să se organizeze 
pentru a si aj ăia iute;e-ele lor. Dar 
vâ întreb pe dvs. daca aceste arii 
cole din consțituție au lost vreodată 
respectate sub domnia moșierilor și 
capitaliștilor N'iji un arii ol n’a fost 
respectat. Dn contra, alunei cini 
muncitorii cereau dreptul la viață 
primeau gloanțe sau atunci cit’d ți 
rănii voiau pământ, când voiau ci 
moșierii să nu mai ia de pe ii 
70 de sudori, împotriva țitaildr 
erau îndreptate mitral ere|e iar inie 
lectualiior noșlti li s’a luat orice po 
Abilitate de a putea să pună î t 
lujba poporului capa, itățile lor. 

Scriitorii și poeții nost.j eșiți din 
mijțlocul po: o ului, atunci când în 
cercau sa scrie lealitățițe sau să facă 
versuri despre surei nțele popontlai, 
despre dragostei lui de libertate, 
erau Imiți ți băgați în pușcării <au 

scoși din funcțiunii.- pe ăre 1< •> 
cupau.

I lujia pti.i.v.l război mondial au 
fost int'T.ia'i- jir. . i uiriva .tun
citmilo: c:> r a.j avui i urajul sa di 
trițjLiL coas.it> pa la țsia pri dre sa- 
t* n:. -h >.i.-> ..o iorttl ce <l«*e, Iuti 
și ce .lato; t ar-- in a..ea ta ța a. p.-o- 
tru faptul ,j a a-u on-l . ;..ie tie 
bum <i i. c .iw- ț .j.tlor, ei
ctau li- ."'t in pu . .tie.

Azi itt ■ • i iutii de libertate, in 
tr’un r... in .ic demo mie po, dara, 
noi supurrrn eon-.iti'ția noua s’o 
dis t' e t aia la re . t e a>e . r dup 
tul -â la : to.’pe ia.-i in constituție, 
sa Iaca adaug.ti, ti ndei a. tas# 
con-tiiii've va di-.eiii legea fun
damentala a Statului r,<< tru rel.ue

'Continuare In p-~ Ul-aJț
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Z(»RI NO’

Colțul tlner -tuiul
Prin mari meetinguri și acțiuni de muncă voluntară

atterelul IvuneJwean a Jcsckas 
Săptămâna Mondială a Tineretului

IX'schidvrva Si'ijnă.iuiiij Mumii 1 
, liniretulni n fost s>:nț, toiila de 

«Afri toate o ganizaiii c i in jilițul 
nostru, pr n ina i ui u -guri, ie i> 
valuri ’.i acțiuni de muncă voluntara, 
•într’un spi'iț sărbătoreai, de iiisufli- 
țit elan, de ■ olidarititc cu intri irul 
tineret ilemo r.tl din lume.

LA SIMERIA, :imi tul a ițe iltis 
,,Săptămâna Mondial i’’. | lintFmi
marc mceiiiijȚ în -aia îe tiva a Sin 
dicatului, ța care, tu.. I 1 șeriu R 
mus, secretaiul*o g. t riale IJ.r.M, 
a arătat marea impo.tanți a cumâi 
eterii și prii.enie: mtreg lai tj.’ierel 
democrat d n lume, căi și programul 
de sărbători.e al ae iei a| t.in.înl, 
m care ținereiiil va lupta i.ilen. piji 
tru asiguia ea vi.ai riei 1 rontulij l>e 
inoirațici Populari' in -.deferi.

După imetilig, tineretul a dat mi 
festiial pre’zeiitâiid piva „jurămin 
tul”, în eare s’a dat dovada de uri 
lidicat nivel artistic și cultural.

V.enituril-- realizate au [ost tăr 
sate fondului eleitoral al Frontului 
Democrației Populare.

LA ORAȘTIE, la meitingul La 
care a luat parte |xste bdt) tineri 
din localiiate și împrejurimi, s!t. Bă 
diță Ino, preșeilin’.ele F. N. D. 1 
R., liocan Ii e, secretarul org. Ic ale 
IJ.T.M., Bota Traian, din pirtea 
Tineretului Sătesc, Șoco| Șchasti pi 
din partea U.A.E.R și ostașul Za 
huria Constantin ilin paitea armatei, 
au arătat munca și lupta ce trebuii 
dusă dc tineretul din întreaga lume, 
pentru desrobiiea tuturor pi p arelor1 
din lume, pentru pr etenie și cunoa 
ștere, prin care 
pace trainică în lrzn<.

Deasemenea a arătat <a tineretul 
din locaiîlate sarbăforeșie Săp.ămâ 
fla Mondiali prin mu-ică pentru asi 
gurarea victoriei Frontului Democrti

ț el l-lipul UI "in I||< refl, pentru ie 
loiKtrigț.i (mii.

la niciiingi.l din Hunedoara con 
m ai de oigaii'zațul * de fin. t din 
lluncdoma. la care a luat parte un 
mau număr di tine i, au luat eu 
vântul i eprezema ui .ii tuturor orga 
uizațiilnr de tini ret i'ri o a., care aiț 
arătat saiiinili e- i * tinerelul ii

ni lu.l < > îupi.Giffni
biuir.i . ii bu « dLi'a dv 
ilin lo a 1 at |» ntrn V ‘oria 
l.ii 11, , ■ i:r . I l'o ii in

i >upă ni ■ i ng, a ut loc
mus t> ari.al a; 1 tic, la care 
tins i-iliiji fe c'iltuial al<- 
T. M Hin Hunedoara, Hu 

I’ki- . I <>:>h ,

„Vom lupta împotriva instigatorilor la 
răsboiu, pentrucâ nu vrem ca din sân. 
gele copiilor noștri 

bulgări 
a declarat tov. Maria bârbu

♦’afa alegătorilor la

alții sâ și mai facă 
de aur“ 
candidată pe 
arele mneținq

lista F D P în 
din Br-’d

să se făurea.ci o

I

Tineretul tării 
dela 21-26 
Tineretului

Odată i ii încăperea primit 
verij, tineretul Republicii I\> 
pulare Române, alături de ti 
neretul democrat din. toata 
lumea sărbătorește dela 21 
26 
Ca 
nii

M.irtie a < cia ilc a 
aniv» rsari a „Săptâniâ 
Mondiale a Tineretul ui" 
organizata pcnrru prima 

uată în 1943, in urma unui 
ape! lansat de P'MTD.

Aceasta aniversare se face 
în condițiile de lupta cu ho 
târîre și abnegație a tineretu 
lui conștient din toate țăn 
le lumii împotriva exploatate, 
rilor săi, împotriva trusturiJoi 
monopoliste care tind spre 
un nou războiu.

Evenimentele întâmplau 
pe plan internațional au dus 
la o ascuțire a luptei dintre 
cele două lagăre apărute du 
pa al doilea războiu mondial

Tineretul din întreaga lume

sărbătorește Săptămâna
Mondială a Tineretului

' ’NEReȚUL din întrea
ga Jic sărbătorește Săptă 
mâna Mondiala a Tineretului 
prin muncă pentru refacere și 
reconstrucție prin, luptă; pen
tru o pace trainică, și desro- 
bire de sub jugul fascisto-im 
perialist.

U. R. S, S, Tineretul corn 
somolist organizat în brigăzi, 
sărbătorește Săptămâna Mon 
dială a Tineretului pnn nmn 
că pentru reclădirea prașc 
lor distruse de hoardele hi 
tleristc, prin intensificarea 
muncii în industrii, mari mc 
etinguri și festivaluiâ artiști 
co-culturale-

GRECIzV „săptămâna 
•«M»" găsește tineretul grec 
în luptă eroică contra împe 
rialiștilor anglo-americani și 
de eliberare de sub jugul fas 
cist.

• SPANIA. Tinerc*tul spam 
ol intensifică lupta de eli 
berare de sub jugul franchist 
susținut de imperiabștii -an 
glo- americani.

JUGOSLAVIA.
Popular Jugoslav, 
în munca pentru 
planului cincinal,
ște Săptămâna Mondială a 
Tineretului prin deschiderea 

’ unui nou șantier național de 
muncă, pentru reclădirea, mă 
firea și înfrumusețarea Bel

^Tineretul 
încadrat 

realizarea 
sărbătore-

gradului, capitala Jugoslavi 
ei.

POLONIA. Iiiacclaș elan, 
tineretul polon sărbătorește 
Săptămâna Mondială, a tine
retului prin muncă pentru re 
construția patriei distruse de 
fasciști, pentru ridicarea, po 
tențialului industrial națio
nal, prin muncă pentru unita
tea înțlregului tineret ! i

CEHOSLOVACI A.. Acea 
stă sărbătoare a găsit Ceho
slovacia scăpată de clicile re
acționare ce-i împiedecau dru 
mul spre progres. In cadrul 
acestei săptămâni, .tinere» ul 
va face colecte pentru aju
torarea tineretului din Gr . 
cia și Spania, ce luptă pea 
tru eliberare de sub fascism.

UNGARIA Săptămâna 
Mondială a Tineretului, gă
sește tineretul maghiar în 
muncă pentru realizarea or
ganizațiilor unice de tineret, 
prin care vor putea întreprin 
de acțiuni de mare țunploaYe 
pentru refacerea și v reco.i 
strucția patriei lor, ce a a 
vut atât de suferit în urma 
cotropirii de către hitleriștri.

ALBANIA. Tineretul al
banez, prin muncă voluntară 
construe.ște cea de a 
doua linie ferată a țării, dela 
Tirana la Durazzo, lungă de 
36 km.

sărbătorește
Martie, Săptămâna
Mondial

I >u;ii mi ca dnirinați, oia,»il Bi d a 
i.nbid'.at lidi.ia dc -iibatoaic jx tru 
a primi pr tu. Muito b’nbu, t.u ‘ 
datâ pi 1 ta 1 Toritului l> lu.xraț- 
Pupubrc din jud. Hunvdoaia. La ui- 
tran\, jîi 01a-, un iiiunos ari de 
de.ipi purta ura. ca: ,, 1 rdLUb.a 
Mana Sârbii’’.

Incâ de Ji îiimaț.i, pe toate
inuriic carr duc hi B ad, pilcuri de 
tmici și l.ârbuți t îndreptau b irt 
15ra J. cri din atrir apro, i de | e jo»F 
-ju i 11 (.a.iiioanri cei din ejmund 
dela diManțâ, I’ ic,. |e 
curie *j Vuit- buna.

CoLant/jr -dau -.nan al 
Bt.idu!u«, cu steaguri si
isît ,-t .n a oj pvtriui tir ig.

Iii pia a, ° fruiiu-asâ tiibuna ar 
lisți 0rn.1t j cu itivuj < si It ri ș 
.u tablourile lo, - iL. (jîuurpj iu t | 
(ih. ALi a > rbu
inului ministru I >’ Petru 
.HUpta xorhitorJ.

Mertingui a tuti dcschi
Pijmp’liu Ni?cn, președintele I t».J‘ 
Biad, care saluta prezența tu,. Mu 
ria S.iihu >i, îu co.ilinuarr 
hiograliile 
jud. 
mit

A 
t 111
.1 ar.itat necc.*Ha!<-.a iut/ii 11 colabu 
rarii și alianței di.itre -jasa trnin. i 
luare >1 țarân.irua >.4raca.

Astăzi F 0 P. lămurește pe 
fiecare cetățean să știe în 

ziua aleaerlior dece 
votează SOARELE

vc. 
tu

noi 
.. J
o 
ti

dru

lagftrnl «irniocratic și anțiini- 
(«•riali.-i ai frunte cir U. R. 
S- S. ?i ț.liilr <k nnv rației 
.ioni și între lagărul irnțM‘"ia 
iist ?i ,intidejnoC’-atîi condus 
<le Sr Bele Unite ale Ameri-
■ ii.

'Tineretul derno< rație din 
întreaga lume, un.t in FMT 
1). ocupă nn loc împort.mt în 
cadrul lagărului antiimperia 
iisi, luând parte cfe< nvă ]a 
lupta de aparare a păr i, ame 
nințat.ă isteric de .imperiahs 
mul hrăpăreț.

Pe plan ițjtem, sărbători 
rea „Săptămânii Tineretului ’ 
se frțc.e tot in condiții sc.hini 
bate față de trecut, Ea găse
ște tineretul R. P. R. unit în 
Federația Națională ă Tine
retului IX.lnW-r.it din Ro;nâ 
■na, în plină campanie ele 
ctorală, participând cu ela
nul său tineresc la luptă pen
tru victoria în alegeri a Fr. 
.Democrației Populare, cu în 
credere deplină în forțele sa 
le, muncind pe tărâmul dc ,-e 
construcție și mărirea produ
cției, știind că victoria for
țelor democrate în alegeri îi 
va asigura prin formularea 
noii Consttiuții toațe condi 
țiile necesare <lesvo!tării sale 
din toate punctele dc vedere,

Anul acesta sărbătorirea 
„Săptămânii Tineretului" co
incide cu deschiderea șantie
relor de interes național de 
reconstrucție, care vor tre
bui să cuprindă cât mai mulți 
tineri din județul nostru.

Munca tineretului va tre 
bui să fie închinată întăririi 
FDP în așa fel, încât ziua 
încheerii acestei săptămâni să 
coincidă cu victoria în ale 
gerile din 28 Martie, când în 
tregul popor va îmbrăca hai 
nă de sărbătoare alegându și 
exponenții săi în Marea Adu
nare Națională care va da 
poporului o Constituție în
făptuită de cei din popor pen
tru popor n. Zamora.

t st jrof bu

]< si.azil- 
lozinci, la

>i !,rl
1 ir.iz i

di toi;

r pun*' 
GiiKj ti’i|nr I .U P, c!l1 

(uxțru, t.v arc niiuir fiind p i 
ill apljUZC plltCHlat 
urinai la cuvânl prietenul Șir 
I iiiauoil, ‘ivrvtarul l'.P. cart

Iov Sahâu Olivei, iLin partea 
('.onail u|ui Judeceau al f DP. du* A 
ce aduce salutul putr.ni ;u xui orga 
nism politic 
care au dus 
dupâ un an 
anterioare, 
dintre al.gerije 
„istorici" 
cut — spune vorbitorul — erați U 
pitiți cu băuturi ri m/uica e, Pentru 
a vă lua voturile Vi se făceau fa 
gădueL care nu m: îndeplineau ni i 
udata. Pe sate erau tr mise cete dc 
bătăuși ai partidelor îo alegeri.

Astăzi insa, bronti.1 Deniocrațlri 
Populari- trimițe îndrumători, cei 
mai buni muncitori, tirani și i.it* 
fcctuali, pentru a lamuri pe firea 
r< cetățean, ca in rina al gerilor sa 
știe decr votează SOARELI

Încheie e x primă n duși încrederea 
că în ziua de 28 Mărie 1948 urnele 
din plasa Brad vor fi pline cu bu 
Irtine /(le vot cu ștampila pe Soar< , 
ca un irzukat al conștiinței cetiți 
uești ridicate a 
ceastâ regiune.

Cuvântul tov

popular, ara.it cauzei, 
la acrite a'.ege.i numai 
și jumătate d la cea 
- p.ecijn >i lii . rcnți 

din trecut lacute d
și cile de a-iim. ,111 tr.

locuitori|oi din .<

Maria Sârbu
să ia cuvântul dinlleabea putând 

cauza neîntreruptelor aplauze, tov. 
Maria Sârbu, începe prin a arăta 
necesitatea alegerilor din 28 Martie.

Face o paralelă int e Constituția 
veche, care „a fost o tn imă v.trv 
gă pentru poporul român și în 
special pentru femei, tinere» și mi 
litari, care nu aveau nici puținele 
drepturi ceță,e.iești, dar care Con

Cum sărbătoreș e tineretul din jud. Hunedoara 
aSăptămână Mondială Tineretului Democrat

l 
I

— Până la 1- Martie, tineretul va 
munci voluntar pentru repararea u 
ocltclor agr ic o e ță anilor, prestând 
munci de folos obștesc, și ațiuni 
de reconstrucție.

— Se vor întreprinde acțiuni de 
ajutorare a poporului Grec.

— In ziua reconstrucției — 25 
Martie — t neretul va minei în u- 
zinc, iar brigăzile de reconstrucție 
vor Întreprinde a.tiuni de reconstrui

— In ziua de 2b Martie va avo 
loc închiderea Săptămânii Mondiale 
a tineretului, prin mari meetiaguri și 
festivaluri la care vor participa toate 
organizațiile de tineret din F. N. 
D. T. R..

— In tot cursul săptămânii, tine 
ret ui va duce o luptă intensă pentru 
asigurarea vitto iei Frontului Detuo 
crației Populare în alegeri.
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I n-.t k- au parti J;ai pim in âncA 
vulunia.A la oțit- a dr rr.on tra p • 
țarii, opcrl jk ii e am fa.-ut O ȘJ u 
laii-.u iioi tuți, cu >prijioul Urau 
nu SounLc, ropingind 
turul american’’ -a c ne î.itinde do 
iaru oJjU eu G*t

luate c<4e de niai tov. Ma
ria Sirbu L a spus dând t «.earpL 
adânc -i iiutv, apropiindu se de u 
fkte|c a* uitat ori xir. Limbajul pu 
puLar in care s’a adresat a făcut ca 
toți, dth tânăr la bătrân laU 
La^a la> atunci când iov. Maru 
Sârbu a expuv momente din viața 
eroicilor friict, ca Epna Pavil
ou s.i <ând a rulat importJiț3 

acțiunii dusa di CARS, pentm a 
ajuta copiii 'lin Moldova robiți * ■ 
'.'au umezit,

Rcimndu r apoi b probleraeit ce 
| ofi<iua L At rna, tov. Mina S .rbu 
a arâiat a avimr d\turla sâ kxpULn 
pentru .«laturi dc UR >S)
ilc luate popoare,? prietene dia la 
trejii lu nc care au ac< a i doriiTf*

— uin lupta contra instigato i 
lor la răsboiu, pentrucâ nu vt»ih 
ca din sângele copiilor noștri a ții 
sa$i iuai i* 8 bulgiri dc aur".

In Încheiere tov. Maria S» bu ara 
Li sarcinile ce stau în fați cilu. 
ce vor ii aL* A deputați. exprirnâo 
du se că nrectingul dv|a Brad 
manifestația dc >irupatie au făcut o 
sa simtă și rnai mult răspunderea sa 
țața dc alegători.

Luându-ri angajamentul să I ptc 
in vii.or pentru libe.tAțiie poporului 
îșî exprima convingerea că po uit 
ția plății Brad strâns unită în jumi 
F.IXP. se va pîczenta în fața urne 
lor la 28 Martie 1048 votind înț udj 
nimitate SOARELE.

Ultimejc cusinte au fost acoperi*e t 
de aplauze si |oz ncî care nu mai 
conteneau,

Tov. ffrlzn Horica, în nuraeir 
temelor din Brad, oferi tov. Ma ia 
Sârbu un frumos buchet dc flori»

Meutingnl a luat sfârâit prin bor 
>i sârbe, în care s’au angijat to(» 
cei prezenți, având in rând urii? lor 
— mână în mână — pe tov, Ma 
ria Sârbu, candidata pe I sta pQi 
tând Nr. 1 $i semnul SOAREUL 
a Frontului Democrației Populare

Gxțculam : 
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Cuvântarea tov. Gheorghe Apostol
(Urmare din pag. l-a), *

să fie o i-mana|îe a intrigi:!.ii po 
por.

Realizările regimului democrat
Pentru a veriii.a munca ți lupta 

forțelor democratice din R unâaia, 
este deajims să înșirăm nurrar pe 
cele mai importante Înfăptuiri ți 
realizări.

Kcfi'iinit agrara
Data vom lua în primul rând rea

lizarea reformei agraie, vom ajunge 
la concluzia ca această reformă a- 
grarâ a luat din mâinile tno.ieiilor po 
sibilitatea de înrobire a țărănimii, 
a lichidat cu feudalismul în țară 11 
noi, a lichidat cu clasa ino.ieriJor 
care nu vedea în fața ei decât îmbo
gățire ;i țarani incovoiați p-' brazda 
moșierilor. R.-gimul nostru demo 
crat a real zat dorința de decenii a 
țăran.lor de a se vedea stăpâni pe 
pământul pe care il munceau dar 
care ml era al lor..

Etatizau a B.N .H
O altă reaț zare tot așa de ârrt; or 

tarrtă, a fost etatizarea Băncii Na 
ționale. Acea bancă care în trecut 
mărea sacii cu aur ai faniliei brâ- 
fienilor și tuturor cămătarilor, din 
această țară, azi se pune în sluj 
ba poporului. Acest fruct dulce, a 
ceastă vacă de muls a boerilor, a 
fost smulsă din mâna lor și pusă 
la dispoziția poporului.

Reforma monetara
O alta reforma impo t ntă este re 

forma monetară. Cine nu-și aduce 
□minte de situația infernali a milioad 
Ițelor și miliardelor, când produsul 
muncii noastre nu valora nimic, când 
mizeria și lipsurile se întinse eră in 
rândurile familii or noastre. Dato 
rită unității de luptă a clasei mm 
citoare, datorită alianței strânse din 
tre muncitorime, ta ănimea munci 
toare și intelectua.ilaea citnstită da 
torifă luptei comune, am reu.it să 
creem condițiuni favorabile pentru 
înfăptuirea refoimei mone are. Dar 
reformă monetară care să fie în 
folosul poporului ți s’o suporte spe 
culanții și sabotorii.

lată deci câte dureri au suportat 
speculanții și sabotorii în m meniul 
când s'a je l zat r.fo ma monetira. 
In mulle cent e din acea>tă ța ă mi 
liardarii au să i di li tr i sau patru 
etaje, în mvl e locuri pe bancheri 
i-au apucat bâ âiclije l.'ng.ă cassele 
de bani, nrulți eiau nebu ii de tn 
rie și de ură impot i.a a el ri care 
au făcut o astfel de relormă mone
tară.

După reforma monetară toți spe

Forța unită a poporului muncitor este 
garanția înfloririi patriei noastre dem cratice

Trecând apoi la enumerarea reali 
zărilor popice, tov. Gheorghe Apo 
stol a declarat:

Noi cunoaștem care au fost torțele 
democratice care au mobil zat și 
condus lupta întregimi popor pmtlu 
convoi da ea lib ră i., a pă.iî, lupta 
pentru conscl darea cu er rilcr m te 
riale a cetățenilor neșt i.

Toa.e piei-i i e și toate greutăie 
care au stat în cel a noa t ă le _m 
dat la o parte.

Reacțiunea, care s’a transformat 
într’o agentură a marilor cațitaliș i 
din streină.ate, a fost doborîtă. Ea 
a fost doborâ.ă in ziua de 1 < Njem 
brie 1916, când forțele democrati-e 
au eșit victorioase ți mai târziu când; 
această rea ț une, depo.ed tă de po 
zițiile po.i.ice în viața Statului no 
stru, s’a transformat într’o agentu 
ră de spioni și trădători, și a fost 
judecată șl condamna ă așa cum se 
cuvine de că.re popor. Iar acei care 
au dat întotdeauna condamnări, care 
au pus întotdeauna în bătae tin/irile 
și mitralierele în zecile și sutele de 
țărani care do eau libertate și pâine, 
au vor mai putea să scoată capul îa 
această țară f indcâ forța unită a po
porului muncitor aliat cu țărănimea 
muncitoare și intelectualitatea pro

lata ce înseamnă democrație, 1.14 
ce în.eaună coistifiițe democrati 4. 
(uiale eiituziate, aplauze. Strigăte < 
Trăiască p.ima con-, ipiție făcută de 
poj>or pentru poțror).

culanții erau cu fiuutea la pa.uânt 
dar datorita lip>ei noa tre de vigi 
lența ei au reușit să ridice din nou 
capul. Au reușit în unele părți sa 
duca în eroare pe ță.ani să nul ducă 
produsele |a oraș f indcâ va veni „o 
reformă mai bună’’. Fără indoialj'i 
că și ace :te născociri s’au spulberat. 
Țăranii au văzut că leul stabilizat 
este mai puternic decât miliardele și 
milioanele și și au dat se .ma că ve
nind cu produ ele [a ora? ei «intri 
buc H ridicarea nivelului e onomi 
al țării, contrifoue la îmbunătățirea 
vieții tuturor Culor ce muncesc în 
această țară.

Echilibrarea bugetului
O probi, mă tot atât de imporlan 

tă, a fost munca și lupta țientru 
echilibrarea bugeiului. F-indcă fă ă 
echilibrarea bugetului, nu piteam 
să realizăm reforma monetară. Fos
tul ministru de finanțe Alexandriei, 
spunea că nu se jioate ecliil bra bu 
getul. Noi am arătat că se poate 
echilibra bugetul și bugetul a fo t 
echilibrat dar a fort echilibrat dato 
rită luptei puternice a muncitorilor 
și țăranilor ca echuibrar a bugetului 
sa nu se facă numai pe spinareaf sa- 
lariaților și țăranilor, sarcina echili
brării bugetului să se facă prin im
punerea speculmților. a capitaliștilor 
și a cămătarilor. Așa am reușit Să 
echilibrăm bugetul în condițiur.i g e 
le economice, să realizăm și un sold 
de câteva miliarde pe care acum 
le putem învesti în industrie, în 
materii prime, în unetle și mașiii a 
gricole.

lată deci o serie întreagă de rea
lizări economice în ca 'rul ac ivitiț i 
forțelor democratice din acea tă țară.

Acordurile, comerciale 
cu țării< vecine

Dar in afară de aceste realizări 
economice, regimul nostru și guver
nul nostru a încheiat o serie de 
acorduri comerciale, economice, cu 
țările vecine și cu Uniunea Sovietică. 
Aceste a orduri economice care au 
fost încheiate pe baza de recipro 
citate, pe baze de poziții egale, fără 
ca un stat sâ exploateze pe celal lt, 
fără ca un stat să se amestece îi 
treburile interne a|e celuițat stat, 
noi am înfăptuit aceste acorduri eco 
nomice care vor contribui la trans 
formarea României di itr*o țară a 
grară înapoiată într’o țară i dustri 1 
agrară îna ntată, cu o ind.itrie des 
voi ată și o agricultură înfloritoare. 
(Urale, aplauze e.atuz aste), 

gresista, este garanția întă irii re 
gimului nostru, este garanția Inf’o 
ririi patriei noastre democrati.e. (A- 
plauze, urale entuzaste).

Doborîrea reacțiuflk și apțett 
turilor capitaliștilor 

din >trâinătate
I

Dar dacă clica aceasta de t aditori 
și spioni concentrată în fost.l par
tid național-țărănesc a fost sdrobi- 
tă, a mai rămas o forță, care cola
bora cu noi Ir condu .erea ță li și 
care avea reprezentanți și în pirh- 
ment. Aceștia se transformaseră în 
guvern și în parlament în age iți ai 
acestei reacțiuni. Ori e a țmne din 
partea guvernului, o i e lege cu ca.e 
veneam în parlimeit, întâmpina re 
zistența lor. Ei voiau să facă o po- 
litică cu două fețe. Aceștia erau 
tătărescienii. In guvern spuneau că 
sunt de acord cu noi iar când) pl cau 
din guvern luau contact cu r acțhi 
nea și acționau pentru sabotarea des 
voltării eronomi.e a Rzmâniei, pen
tru împiedi.area el nu;ur de lup ă 
și de muncă pentru reconstrucția ță
rii.

Ministerul de Externe, ca e ea 
condus de Guță Tătărescu, ducea o 

politică de aservire a României in
tereselor capitaliștilor diu slr inăla 
te. Prin diplomații lor din streină 
tate, se lansau diferite svonuri cu 
scopul de a ponegri România în 
viața politica internaționala.

Această poliției cu doua fețe a 
fost demascată in timpul procesului 
lui Maniu când s’a scos |a -uprafață 
colaborarea Iu. lătăresiu cu rece 
țiimea, pentru tiadarea intereselor 
patriei noastre. Ace ti talăresi icni au 
fost dați la o parte din guvern și 
în locul lor au intrat elemente veri 
ficate de popor. Astăzi Ministeril de 
Externe este condus de o fii ă a 
poporului, tov. ANA PAUKER și 
duce o politică de pace ia. la Mi 
nisterul de Finanțe î« Io ul s bo 
torului, în locul agentu pi moș.eriior 
hrăpăreți, agentul cămătarilor și ca 
pitaliștiloi, Alexandrini, a fost pus 
tov. Vasile Luca, realizându se o 
politică unitară între Mi i -t rul de 
Finanțe și Ministerul Industriei șj 
Comerțului condus de tov. Oh. 
Gheorghiu Dej <A; lăuze, urale), ere 
inditsec ondițiuni de ușurare fiscală 
și îmbunătățire a vieții mater.al- a 
crtățen.lor sfatului nostru.

Lichidarea monarhiei
Dar dacă noi am doborît reacțiunca 

și agentura capif.I ști or din streină 
tate, dacă noi am al ngat dela co î 
ducerea țării pe agenții moșieri 
lor și capitaliștilor, a m i riims 
un stâlp important în jurul caruia 
se concentrau toate forțele fasciste, 
legionare, maniste — monarhia. A 
ceasta monarhie mai era ultima spe 
ranță a moșierilor din această țară 
de a lua inapoi pământurile dela 
țărani

Lozinca „Regele și Patria’’’ ascun 
dea dorința lor de a înăbuși voința 
poporului. ....;

Această monarhie care a fost a- 
dusă la noi în țară din altă parte, 
dând la o parte p-_ cei care au eșit 
diu mijlocul poporului, a fost în

Noua Constituție
Astăzi avem republică. Republica 

populară, în care forța și puterea 
pol.tică în sfat aparține celor ce 
țnuncesc . Oiia.ă ce România a devei 
nit Republică, ea trebuie să și aibă 
Și o noua lege de organizare șiț con
ducere. E nevoe de o nouă cons i 
tuție șl pentru aceea astăzi toată 
lumea este mobilizată în a cuno ște 
această constituție, în a aduce îm 
bună.ăț ri acelei, cortituții ca ea 
înfr’adevăr să fie o deschizătoare de 
drumuri noi pentru ridicarea ță ii 
noastre la un nivel mai ridicat din 
punct de vedere material ți cultural.

Această constituție în prima sa 
parte se preo ui ă de rolul pe care) îl 
are Republica Populară, se ocupă de 
rolul pe care trebue să 1 aibă S a- 
tul nostru de azi care nu mai este 
al moșierilor și exploatatorilor.

Ce înseamnă Stat popular, 
unitar și independent

ln art. 1 din proectil aceftei con 
stitUjii se spune că „Republica Po 
pulară Română este un stat popular, 
unitar și independent’’.

Este lin lu.ru nou dar care cores
punde real.tăpior din țaiă dela noi. 
Cu adevărat, este un stat popular 
fiindcă poporul dispune singur de 
soarta lu , poporul nu mai este sub 
jugat moșierilor și capitaliștilor.

Republica Populară Română este 
un stat unitar fiindcă toți cetățmii 
ei, indiferent de naționalitate, de 
sex sau de rel gie, sunt egali în 
fața legilor^ In această țară se asi 
gură libertatea pentru toți, se asi
gură drepturi egale pen ru toți. Nu 
rtiai acolo unde naționaii ăți e con 
locuitoare tră.sc în bune legături și 
muncesc în comun pentru p ospe a 
rea țării cu popo ul m: jori ar, acclo 
se poate asigura liniștea și prosperi
tatea famil hor lor.

Se spune în proertul de constituție 
că R.P.R., e te un stat independent. 
Dece să nu fie independent poporul 
când se guvernează singur? Nu es e 
nevoe de intervenții strei e în tre 
burile noas.re inte ne. Noi vrem să 
rămânem un stat suveran, liber și 
independent ți vom lovi în toți acei 
care vor încerca să știrbească aceste 

Maurată iii România după ce mo- 
șierii și capitaliștii au trjm.s pe-t< 
granța pe Ion Cuza și au adu un 
neamț dintrio fam li de mari hoți 
si pungași. in primul râz.oi 
mondial, vă aduceți aminte de pa 
i ea încheiata de Ferdinand cu nemții, 
prin care voia să ne vândă bogățiile 
(H- 9r) de ani iar în cel| d< al doilea 
război mondial, Mihai a antrenat 
poporul intr’un război care nu era 
al lui. Această monarhic n’a ra 
diat niciodată căldură pentru muri 
citori și țărani. Cine au fost aceia 
care au condus lupta in 1907 împotri 
va țăranilor cae cereau pămuit? A 
fost monarhia în colaborare strânsă 
cu liberalii bră.i ni.ri. Monarhia a 
fost totdeauna rupta de popor și 
s’a plasat pe o poziție potrivnica 
intereselor poporului nostru. De a 
ceea când s’a constatat că aceasta 
monarhie nu mai corespunde vieții 
noastre democratic ea a fost dată la 
o parte și a fost dată Li o pa. te 
fără vărsări de sânge, Aceasta e- 
ste un mare lucru ca e s’a real zat 
in țară la no>. In alte țâri pentru 
a d oborî monarhi trebuiau să curgă 
valuri de sânge. Iată că la noi 
n’a curs nici un strop de sânge. 
Și dece n’a curs? Pe.nrucă în țară 
la noi există un regim democrat 
iar clasa muncitoare a devenit >lasă 
conducătoare in Statul nostru. Și 
atunci când țara noa.tră este condu
să de feciori ridicați din rândul 
muncitorimii, de feciori rjdjcațj djn 
rândul țărănimii muncitoare, când 
țara este condusă de elemente ridi 
cate din rândul inteje.taa.ită li pro 
grpsiste, nu se poate face decât o 
politică cu judecată. De aceea inlatu 
rarea monarhiei s’a făcut intr’un 
moment când tot poporul uila-e de 
rege, când tot poporul e.a preocu 
pat de munca lui [>entru re onstruc- 
ția țarii și îmbunătățirea viețj, șj 
gospodăriei lui. Și prea pu.in ia pi 
sat dacă regele a abdicat și l-a 
părăsit.

drepturi cucerite prin lupta popo 
rului. Noi vrem ca Republica n a 
stră populară să fie independenta 
și liberă, să nu mai fie la che
remul nici al nemți.or, ni i al en 
glezilor si ainericani.o., ț ri aceas a 
să fie a poporului care trăește îtk ea.

Putere-a in Stat
Al treilea punct din proectul. de 

constituție spune că „In Republica 
Populară Română îr.tr aga put. re de 
Stat emană dela popor și aparține 
poporului. Poporul î.i exercită pu 
terea prin organe reprezentative a 
lese prin vot universal, egal, direct 
și secret”.

Iată deci că constituția noastră re
cunoaște forța popo ului, recunoaște 
dreptul poporului de ași cond.ce 
proprule desj.ie, recunoaște dreptul 
țrojxrrului de a alege pe cei mai 
buni fii ai săi în organele de co 
mandă.

Ea ștab lește în articolul u mător 
4, că orice reprezentant ales de po
por în orice post de comandă, ori 
când poate să fie îndepărtat atun i 
când a trădat interese.e poporului, 
atunci când nu lucrează cu trup și 
suriet pentru pro nova ea intere el r 
celor care i-au dat votul și iu reâc- 
rea. Deci, dacă un des în consiliul 
popular jocal sau un ales în consi
liul popular județean, da.ă un de 
putat în Marea Adunare Națională 
în loc să lucreze pentru binele po 
porului, jucrea ă impot iva lui, ime 
diat poate fi schimbrt. S a dus po 
litica veche când un a'.es ași zis 
„al pojiorului” un moșier sau un ca 
pitalist nu putea să fie atins tot 
timpul cât du-a activitatea parlamen
tului chiar dacă omo-a, chiar dacă 
jefuia, chiar dacă li făcea de ctp 
în județul sau în plasa lui. Irf viitor 
când un deputat va face ast el de 
lucruri pe ca.e le au făcut deputății 
trecutului, c| va putea fi schimbat 
imediat.

Noi întărim propriettrteji 
agonisită prin muncă

Ocupându-se apoi de art. 9 din 
proectul de constitui e, ca e prevede 
că „Proprietatea particulară și drep

tul de moștenire sunt recunoscute șl 
garantate de lege” tor. AjxmIoI ■ 
continuat:

lată deci că în conrt tuție se pre
vede garantarea propr tății particu
lare și acei care umblă cu minciuni, 
acei care clevetesc se vor lo.i de 
proectul de con-tituț e fi.ndcă noi 
n’ain dat pământ la țărani ca să l 
luăm inapoi, nc nu luptăm ca să 
ridicam nivelul lor de viață tn așa 
fel încât mâine să dăm cu p ciurul 
in tot ce am real zat, să deschidem 
drum din nou moșierilor să acapa
reze pământurile și capitaliști or să 
ne răjrească l-bertâțile. Noi vrem 
să întărim această proprietate go 
nisită prin muncă nu prin 1 -șclă iu- 
ne, nu prin jaf și asuprirea poporu
lui.

l’entru cine se. sfârșește
lumea

Mai sunt anumite clemente care 
se pune cj fac parte din diferite 
secte rel gioase dar se întâmplă că 
sunt aceia?i at -uți ai reacțiunii cu 
care ne am inial :it no- î.i camp^iia 
electorală trecută. Ei spun că dacă 
mergeți pe drumul guvernului de 
azi, mergeți pe drumul sfârșitului 
lumii. Ei vor să s-puna că lumea 
lor este aproape de sfărșit, că mo
șierii și capital ști. vor trebui să 
dispară din rândul nostru și averile 
lor să devină proprietatea pop.rul-i 
pentrucă el le a făcut.

Lor le este teamă de un articol 
din constituție care spune că uiunca 
este factorul de bază al econo niei 
naționale, că munca este o datorie 
pentru fiecare cetățean ți aceasta În
seamnă că in viitor în Repullica Po
pulară Română va avea dreptul Bă 
mănânce numai acela care muncește 
și atunci iată care este sfârșit 1 lu
mii; sfârșitul lumii lor. Noi de a- 
bea acum vrem să trăim mai bine, 
să trăim mai ușor. Aceasta este Iu 
mea noastră — 1 ber atei, democra 
ția, asigurarea drepturilor pentru toți 
cei ce muncesc (ural ).

Noi construim o țară nouă 
pentru noi, pentru popor
Acești agenți spun: ce v’a mai 

intrat vouă in cap să faceți mancă 
voluntară, ce vă trebuesc vouă șo
sele, poduri, etc., este păcat să 
faceți mumă volun ară. Iată, ac știa 
sunt acei care nu vor să întărească 
gospodăria noastră, ca e nu vor ca 
această țară să fie frumoasă, orașele 
sâ fie bine aranjate, satele reconstru
ite, șoselele să fie pietruite ca să 
dea posibilitate și căruțelor și mași
nilor, să transporte d la un capăt 
la altul al țării tot ce este brn.

Iată că aceștia sunt dușmanii gos
podăriei noastre, dușmanii recon
strucției țăiii noastre. El văd că 
noi construim o țară ncuă peit-u 
noi și că viața lor nu mai are 
rost in această nouă R.mânie. Acea
sta înseamnă că muncim în defa 
voarea lor. De aceea vin ei să slă
bească elanul nostru de muncă.

Să facem politică de pace 
în țară la noi

Referindu-se apoi la acei care spe- 
rie cu războ.ul. tov. Apostol a de
clarat mai departe.

Astăzi în lumea aceasta nu există 
popor care să vrea război și forțele 
păcii sunt atât de puternice că pot 
să l chideze o i.c nebunie a unuia 
sau a unora care ar vrea să arunce 
lumea intr’un nou război. Noi vrem 
pace și vom face o politică de pa
ce. A |jp:a pentru pa.e înseamnl 
a licihda in germene pe toți acel 
care doresc ră boiil. Aceș i agenți 
propovăiu tori ai războiului trebue^i 
scoși din rândurile noa tre și puși 
acolo unde se cuvine. N au ce că-ta 
acești dușmani ai fam li ]or noast e, 
acești însetați de sânge, în mijlo ul 
nostru. Să facem poli.i ă <h pa.e în 
țară la noi, să fie liniște noi nu 
vrem pământul altuia ș’im si a, urăm 
pământul nostru și apărând pam a 
tul nostru, apărăm |ini tea și liberta
tea noastră.

Acei care vor ii trimiși in Marea 
Adunare Națională trebve să fie oa
meni care să asigure că Manifestul-

(Continuare In pag, JV-a)
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Eșecul încercărilor laburiștilor 
de a rupe frontul unic al comuniști

lor și socialiștilor italieni
Pai ticlui socialist italian a părăsit confeninta dela Londra

Cuvântarea
tlrniir» dlr pag. 3-a

Program al frontului Democrației 
Populare va fi realizat. Garanție

tov. Gheorghe Apostol
pentru aceasta, o avem realizările pe 
care |i. am îndeplinit in fața po
porului.

guvern și pe lingă Minisierul de Fi
nanțe care e-.tr- co ulus de tov. V* 
sile Luca, imț«o*te e p< n(ru p mau

ROMA. — Ziarul AVAN- 
11 anunță că delegația parti 
dului socialist italian la con
ferința partideloțr socialiste 
din Londra a părăsit confe
rința și se va înapoia la Ro 
ma. Socialiștii italieni au re

fuzat să continue a participa 
la lucrările conferinței, deoa
rece laburiștii britanici și al 
ți socialiști de dreapta au 
cerut ca partidul socialist i 
taliait să renunțe la acordul 
său asupra unității de acțiu 
ne cu partidul comunist.

Despre reformele ce vor fi înfăptuite

Manifestații de stradă
împotriva PreședinteluiTruman

LOSANCELES. — Geor 
ge Marshall , secretarul de
partamentului de stat, a de
clarat presei că el a recoman 
dat președintelui Truman 
schimbarea atitudinei ameți 
cane în problema palestinia
nă

1 n cursul jerii de Sâmbătă; 
manifestanții purtând pancar 
te, au protestat împotriva a- 
titudinei Statelor Unite, l’e 
pancarte se putea ceti: ,,Ca 
re este societatea petrolife 
ră care conduce Casa Al 
bă? i

Ofensivă generală a forțelor 
populare chineze în Mongolia

PEIFING. Armata popu
lară chineză, de sub coman
da generalului Nieh1 lung 
Chen, a pornit pe cinci coloa 
ne o ofensivă generală pe 
frontul Mongoliei interioare 
ocupând stațiile de cale fe
rată Lovenhu, Ilsinvanpao și 
Y'ankao pe linia ferată Kal- 
gan-Tatung.

Noua ofensivă se apropie 
în acelaș timp de Kalgan în 
provincia Cheanhar și de Ta 
tung în provincia Shansi. 
Totodată se semnalează o 
ofensivă a armatei populare 
în provincia Sui Yuan, care 
se apropie de Paotu punctul 
terminus al linei ferate le
gând Peiping de Mongolia 
exterioară.

ManifestuLProgram in aiară de 
multe îmbunătățiri și realizări, se 
concentrează in țu-ul a trei reforme 
mai importante:

Rcf<)i-m;i di-iitocr.itii a admi
nistrativă

Prima refoima este reforma de
mocratica adinini-ttativil aieei care 
va da posibilitate cetățenii >r să-ți 
aleagă consiliile pop'l-.e Io ale și 
județene, sa 1 minăm odată cu po 
litica aceasta de a numi primari, 
de a numi prefe ți. Primarii, pre 
fecții, trebue.. fie ale,ii poporu 
lui. Sa teri li'n im odată cu ac,-te 
rămă ițe al pi știrii lui Napoleon,
care numea prele,ți și primari. Fie
care cetățean va trebui să participe 
ia ațegerea repiezentanților lui ia 
conducerea gosț odăr.ei comunelor și 
județelor. Pun a. e istă reioima se 
va da posipili.ate poporului să par 
tiiipe la conducerea Statului, st par
ticipe la gospodărirea patriei noa
stre. In ace. te posturi de conducere 
să punem barhați și femei bine ve
rificați in munca și luptă căci numai 
așa vom putea înflori orașele și sa 
tele noastre, numai așa voin putea 
să ridicăm la un nivel superior1 
activitatea noastiâ pe târâm materi. I 
și cultural.

de pe Valea Strciu|ui. Fiecare 
platrasca impozite asupra pământu
lui pe care îl lucrează.

Cei care au pământ Ij munte, da 
tocită intervenției noade |C l.npă

turdi- deța munte au fot rt-d:ue cu 
50 la sula, U s’.iu lat

organvloi din ju b.'țe 
feci'ie/e o levizuire a 
care au fosi st aibliti 
nu la fața locului,
caic- au fot stabilite 
bile să fie re.izuit.

di-.;,.,/ rium
• a ,a sc r- 
iinpo li. S >r 

m bl, ou și
Ac, j< .mp- /.Jir 

in biioj tre 
și inieșoratr

Nu există greutate care să nu tie lichidată 
atâta timp, cât unitatea poporului se întărește

Fruntași ai vieții politice internaționale, 
despre proectul de constituție al Repu

blicii Populare Române
BUCUREȘTI, 23 (Ager- 

pres). O altă serie de fruntași 
ai vieții politice internaționa
le, personalități din lumea Cui 
turii și artei, oameni ai mun 
cii manuale și intelectuale, 
continuând să-și spună pare 
rea despre proectul de con
stituție al Republicii Popula 
re Române, socotesc acest 
proect propus de Frontul De 
mocrației Populare o nouă 
și strălucită eră în viața po
porului român.

Astfel, N. Pritt, membru 
al consiliului regal și mem
bru independent al partidului 
laburist, deputat în .Camera

Comunelor, a declarat:
„Reese în primul rând, din 

publicarea prealabilă a proe 
ctului, scopul de a fi desbă 
tut și criticat de poporul ro 
mân.

Dreptul la educație, drep 
tul la muncă, dreptul țărani
lor la pământ, stipulațiuai 
speciale pentru naționalități 
le conlocuitoare, garanții pen 
tru libertățile personale, dre
ptul de revocare și de iniția
tivă legislativă, sunt puncte 
din proectul de constituție al 
Republicii Populare Române 
care m’au impresionat a 
dânc”.

Reforma tk mocratică a înv ă 
țământului

O altă reformă importanta esfe 
reforma democratică a învățămân
tului. Această problemă trebue ă 
preocupe pe f ecare muncitor, țăran 
sau intelectual. Noi trebue să’ lichi
dăm analfabetismul în această țară, 
trebue sa lichidăm cu aceste ră
mășițe ale trecutului. Numai reac
ționarii și regimurile lor doreau ca 
poporul să. stea în întunerec, să nu 
știe carte. Noi da ă vrem să ridi
căm poporul nostru la un nivel 
cultural mai ridi-af, trebue să con 
vingein pe cetățeni să-și dea copiii 
la școală. Constituția noastră va pre 
vede că învățământul de curs pri- 
mar este ohligatoriu și gratuit. O 
bligatoriu și gratuit a fost învăță 
mântui și în tre-ut dar numai pe 
hârtie. Noi vom traduce în realitate 
această prevedere iar fiilor de țărani 
și inunci.o i araci le vom da puțin 
ța să ajungă la treptele c.le mai 
înalte ale șt'inței și culturii. ,

lata deii că și de a.ea-dă pro
blema s'au preocupat can nd.iții de 
pe lista No. 1 a Frnntjului D >.o 
crației Populare și a e ta va 
veni o realitate in zip Ie care 
urma.

Dragi cetățeni, to-.a ăși,
lata care unt realiză le regimu 

lui nostru, ată <are sunt arcinile pe 
care ni le propunem să le realizam 
in viitor. Noi știm că mai sunt o 
serie întreagă de grupați, mai sunt 
o serie întreagă de pi. di.i in cal-a 
noastră dar nu poate e .ista greutate 
și piedică care să nu fie învinsă și 
licliidaiă atâta timp cât unitatea cla
sei muncitoare se întărește dila o 
zi la alta, atâta tiinp cât alianța 
dintre muncitori și țăiani se în
tărește dela o zi la alt,. Acea-tă 
unitate va fi garanția că nu va exis
ta in fața noa-tră greutate i ț iedică 
care sa nu fie învinsă.

Votul unui cetățean conștient nu 
poate să fie, decât pentru Fron

tul Democrației Popu’are
De aceea în înche-ere vă rog pe 

dvs. toți să vă faceți ecoul Fron
tului Democrației Pojiupre, sa prelu
crați cu cetățenii proe tul de consti 
tuție, să fie lamuiit fie arc- cetă ean 
asupra acestei constituții și să știe 
că votul unui cetățean conștient în 
ziua de 28 Martie nu poate fi dat 
decât pentru Frontul Democrației 
Populare pcntrucă acest Front va 
garanta de.vcltarca României mai 
departe spre pro-peritatea ș ferici 
rea tuturor.

Referindu--e apo: la afirin.ițile e 
lementelor care spun că nu aven o 
poziție, tov. Apostol a arătat că 
iniFun regim de democrație popu
lară, intr’o republică populară în 
caie poporul participă singur la gu 
vernare, el nu are nevoe de op< ziție. 
In această situație, opoziția n’o pot 
forma de ât dușmanii pop rul i și 
noi nu avem nevoe de dușmani ai

de
vor

poporului, l nde ii ga ini, 
să-i demarcam și > t i al.in /3in 
rândurile nea tre.

Se mai ga -cS(. agenri cjrc U 
organtzeaza a țiuni de sibolij. 
Calați, acum câteva zile, da a

t tbue 
din

JZJ 
La
nu 

erau vig I- nți muncitorii ardei: toa 
tâ fabrica și _00'J tamil.i erau săț ra 
mâna pe druuiur, fara pi.n,-. Aceșa 
sabotori trebue -ă i prime, i pe
deapsa imediat. Dej-emeni ți acri 
care va indcamna sâ nu munciți pi 
mânuirile ea ’a vecii războiul tre 
buc- «liminai din mij'o.ul 
pentruca sunt dușmanii 
democrației populare,

lata dece t.epuv să vă 
știința voasira cet.iț nea 
dintre voi sa va - oii idcrați o părți 
cică a Republi-ii Populare K ana 
ne, fie.are dintre voi să v a c nsiae 
rați o pârtiei-ă din viața St.t l.ii no
stru. Dsa. și noi iop a-tazi re 
prezentăm ceva in a.eastă lara Fr 
care om repeziati o valoare ți a 
ceasta valoare trebue just mlrebu 
ințata |>entru pi iele tuturor, la ă ce 
îndeamnă democrație populară, iată 
ce înseamnă libertate. 1..U de c zi 
de 28 Martie trebue să fie o zi ue1 
luptă dar ți o zi de sărbătoare 
pentru victoria Front lai Democra 
ției Populare in alege.i.

La luptă și |a mun ă peulru vi; 
toria forțelor democratice ir. ale 
geri.

înainte spre drur..Ll biruinței, 
spre drumul fericirii patriei noastre.

Să traiasca Re iubii a Pcț-ulară 
Romana.

Trăiască Fton? I 
pulare.

Trăiască victoria 
tului Demo radei

Să tiaia ă lupta unita a 
cetățenilor uin acC-t județ 
ca el să devină cu ade arat ol rn.a 
mare județ indu-irial și agricol din 
aceasta țar.i.

Sa înflorească județul nostru.

\ osiru
no-tri|

ridicați
j. Fu care

Democratici Po

in alegeri
Populare.

a f roo,

Iu'uror 
p utni

Durata zilei de lucru
Printr’o decizie apărută în 

Alonitorul Oficial de Luni se 
stabilește că salariile fixate 
de Ministrul Industriei și 
Comerțului, pentru lucrători, 
personalul technic și admi- 
nistratiy, din orice fel de în 
treprinderi sunt stabilite pen 
tru o durată normală de lucru 

de opt ore pe zi, în toate 
zilele lucrătoare din cursul 
unei luni.

Durata normală de lucru 
va putea fi modificată numai 
cu aprobarea Ministerului in 
dustriei și Comerțului.

Ministerul Muncii va ada
pta orariile existente în în
treprinderi de orice fel la du 
rata normală de lucru.

Cetiți și răspândiți ziarul 

„Zori rWoi"

Reforma democrat.că fiscală
O altă reformă importantă e.-te 

reforma democrat că ’.i-c li. Această 
pacoste a fiscului care a stricat de 
multe ori liniștea in ca e'e cetățeni 
lor, această politică fiscală de jaf, 
a trecutulu., trebue să inc, teze. Noi 
venim cu o reformă fiscală care să 
însemne degrevări fiscale asupra sa
lariilor, care să însemne o imbună- 
toțire fiscală, care să însemne o re
ducere a birocrației, care să însemne 
impuneri fiscale in raport cu averea 
și veniturile fe'ăruia. O impunere 
fiscală nu birocratică ci o impunere 
pe baza realităților concrete la fata 
locului. Felul de a lucra al percep
torilor de până acum, a:ela de a 
stabili impuneri din birou fără să 
cunoască situația țâțânilor, trebue 
să înceteze. Noi vom stabili pen 
tru anul în curs impozite pe baza 
situației materiale a fiecărui oetă- 
țean. Acei cu venituri mici să plă
tească impozite puține iar acei cu 
venituri mari, să plătească impozite 
mari.

Nu se va mai întâmpla, pe b-za 
acestei reforme fiscale, ca țaranii 
dela munte care au câte 16 jugăre 
de pământ dar din care numai două 
se pot mun i, restul fiind stâncă 
goală, să plătească impozite la fel 
cu cei de pe Valea Mureșului sau

ASPECTE Si NOTE
(Urmare din pag. l-a) 

muncitor ceferist, vechi luptător al 
clasei muncitoare.-. Perca Andronic, 
Mujic Mihai, Marfa Sârbu, Șabin 
Văran.-.

Toți sunt oameni din popor, ridi
cați de lângă glie, de lângă ni;o 
vală sau^-ia m,sa de scris. Fii ai 
poporului însetat de dreptate și bu. 
năstare. Cine alții sunt mai rndicațj 
decât ei, să fie trimiși în cel mii 
înalt for al Statu/ui pentru a consfrn 
ți șz a asigura bunăstarea poporu 
lui?

Tov. Topor lul-u trece in revistă 
marile realizări înfăptuite de regi 
mul democrat in județul Hunedoara. 
Fiecare din ascultători a simțit e 
fectul acestor realizări. Astăzi oa 
menii muncii sunt mai liberj, mă 
nâncă mai mult, se îmbracă mai 
bine, au devenit mai lum'nați.

Se dă apoi cuvântul prieteiului 
Barabaș și tov. Florica Vasilie, ca 
re aduc adeziunea naționalităților 
conlocuitoare și femeilor ta lupta 
pentru victoria Frontului Democra 
ției Populare.

Sergentul Perța loan, din Reg. 3 
Transm siuni și d. general Zamn 
rescu, Comandantul Regiunii I a Mt-

—————— —————

litare, aduc salutul și cuv-ânt*/ Ar 
matei. Cuvânt de ecunoștznța pen 
tru ceea ce a făcut reg mul oemocr-f 
pentru ea, cuvânt de încredere in 
programul viitor al aceiuiaș regim 
și angajamentul de a sprijini lu 
pta poporului, de a fi alături de 
forțele democrației populare unite 
in FDP, }iPentru al nostru vutor, 
stăm alaturi de popor’’ — întăresc 
intr'un glas unanim sute de ostași 
prezenți, angajamentul celor doi re 
prezentanți ai lor.

Primit cu însuflețite și nesfârșite 
ovații, vorbește apoi tov. Gh- Apo 
stol, candidatul iubit ai poporului 
hunedorean. Cuvintele sale inf/acă 
rate izvorite din dragostea fierbinte 
pentru popor, pentru libertate, pen
tru dreptate, pătrund adânc in ini 
mile ascultătorilor, mobilizează la 
luptă și muncă, inflacărcazfi, eiec 
tr.^eaza. Ele calausesc poporul ta 
luptă pentru a transforma ziua de 
28 Martie intr’o zi de înălțătoare tar 
bătoare, de măreață victorie a Fr. 
Democrației Populare, spre asigu
rarea viitorului fericit al patriej noa 
stre 1 bere și independente.
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