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Veicsța pemilirui 
o Stomatn©

pașnica șa tea»acata8
Ziua cea mare, ziua mult așteptată a sosit. E zi de maro 

sărbătoare, e ziua caro desparte prezentul de trecut și des.hide per 
spectivelc turn noase ale viitorului. E ziua când sunt aleși cei mai au 
tentici reprezentanți ai poporului, cari in locul vechet constituții, o 
glinda unei lumi apuse, vor ridica Ia rangul de Legea l.egiior „Pro- 
ectul de Const'tujie al Repub/icii Populare Române", elaborat de 
Frontul [>emocra|iei Populare, Chi pul luni i noui, deschizătorul dru 
mului spre un viitor fericit.

Care era trecutul, înfățișarea căruia ne evoacă, Constituția ve
cile? — ....,

Ace a unde înrobirea imensei mulțimi, de către o clică de jelui 
tori, în frunte cu regele a fost prin ciprul de bază al societății. Unde 
însuși asupritorii noștri erau slugi ai înrobitorilor altor pjpjiare. O 
lunue, de , pitorescul" căruia apar ținea palida față a țăranului, ros de 
pelagră, cocioabe'e dărăpănate și plugul de lemn ai satelor șomajul, > 
foametea, m.zeria și sdrențele mu a citoruiu și intele.'ua u ui dea ora 
șe, palate strălucitoare, doamnele îmbrăcate in mătase și catiiea, lu 
vul și desfrâul asupritorilor. Ic^nuare în pag. IV-a)

lată candidați! Frontului Democrației Populare 
în judeful Hunedoara — candidați! poporului

Vf'iam Suder Ion Jurca

Andronlc Pelca Alexandru Drâghici

MARTIE
V O T >5 AXA

Cui dăm votul și încrederea noastră

GHEORGHE APOSTOL
Președinte al Confederației Ga norale a Muncii din Republica Popu Iară Româna, membru in Biroul 

Politic al Comitetului Centrai al P. M. R. și in Comitetul Execu tiv al Federației S/ndicale Mo >dia
le fruntaș al /uptei de eliberare și ridicare a poporului muncitor ro mân, iov. Gheorghe Apostol caii
didează în capul listei Frontului De mocra(iei Populare din jud. Hune doara pentru alegerile dcputațllor
Marei Adunări Naționale.

Gheorghe, primul din cei opt co
pii ai acarului Manolache Apostol 
s’a născut in corn. Tudor Vladi

inirescu din jud. Tecuci. 1> mic 
copil e| și a manifestat dragostea 
de carte și odaia cu ea a prins și

Tov Gheorghe Apostol

dragostea de muncă, de meserie.
In toamna lui 192/, intra in 

școala de meserii C.F R. din Ga 
lăți. In 1931, iese turnător, deve
nind și membru al Sindicatului C. 
F. k. d«i Galați. O vuță nouă ia> 
cepe atunci pentru Gh. Apo tvE 
O viața grea, de luptă pentru pâine^ 
pentru libertate. Lupta de ta,e nu 
s’a desțrărțit niciodată, ci in fr ntea 
căreia a stat întotdeauna siiuându- 
se imn conducător i ei.

Lupți le de|a Grivița și depe Va
lea Prahovei dan 193J iau fost un 
îndrumar de felul cum trebue du
să lupta: organizați, strâns uniți, 
toți oamenii muncii.

Dar guvernul manist cdlcta-e pu
nerea sindicatelor in aiara feaii.

Oh. Apostol l;i stabilește pun t 
de lupta' in această direcțc: reîn
ființarea sinii Latelor. Int’aolo b.te, 
iot mai puternic, tot mai hotărât: 
„Unitate! Organizaie!'* I. tr’aculo 
mobilizează mim Jtorim. a.

Atunci el obține prima vi.to.ic im 
potriva dușmanilor poporului. In 
toamna anului 1934 reînființează sin
dicatul C. F. R. Galați, al cărui 
secretar e->t<’ a|es. Tot atunci devine 
și meinfiru al P. C. R. Avea 21 
de aui.

Dar lupta de eliberare a nwncito- 
runii trebue organizată și condusă 
pe baza științifică. Gh. Apostol 
muncește și studiază. Ziua la cup
torul de turnat, noiplea cu cartea 
la lumina palidă a lămpii. Citește 
și studiază. Tot mai mult, tot mai

Mi hal Mlujic Tov. Marla SârbJ Sabin Vâran



X Pentru liniștea căminelor și fericirea copiilor voștri.
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înainte pentru izbânda In alegeți 
a Frontului Democrației Populare

In Marea Adunare Na 
țional.'t care va da țaiii > 
Constituție demorr t* tot <,n 
tra leinei -atencc. mi>nii'o;i 
re și intelec tuale eșite din râu 
dul poporului și care voi -t. 
s;i întărească drepturile do 
bândite dc femei’e din țara 
noastră.

I'roectul de Con: ,:tiiție pe 
lângă că garantează acest - 
drepturi câștigate prin lup a 
continuii a femeii, deschide 
căi largi de desvoltare mo 
raia, culturală, socială și po
litică a femeilor, cteindu-li se 
condiții favorabile de afirm i 
re în toate compartimentele 
vieții de Stat.

Fiecare femeie să aibe în | 
tipărite adânc în minte ari. 
20, 2i și 22 din Noul proect 
de Constituție cart consfin 
țese femeii drepturi egale 
cu bărbații în toate donte’ii.e 
de Stat conced i p îtitv înain 
te și rupă naștere, accc 
sul la cultură, ocrotirea spe 
oală a mamei copilului 
prin lărgirea rețelei de mat< r 
nități, dispensare, cămine dc 
zi etc., care nu sunt altceva 
decât realizările jzvorîte din 
nevoia unei mai bune îngrijiri 
a mamei și copilului ce vor 
fi consfințite prin Constitu
ție de către regimul de reală 
democrație din țara noastră.

Muncitoare, sătence, ini 
lecltialel Duceți o luptă te
meinică pentru sprijinirea în 
alegeți a Frontului Democra 
ției Populare. Numai prii- 
tr’un astfel de regim voi Veți 
putea să consolidați ;dreptu 
rile pentru care astăzi nai 
luptă cu mii de sacrificii fe 
meile din Grecia, Spania, Chi 
na și chiar America.

Partidului Muncitoresc Român
11 V. I. LE^IN Tezele dtn Aprilie, ed țf* ll ■.
S GHEORGHI DIMITROV i DrspiO eUanța muncitorilor 

cu tiranii.
H M GALACTIONOV t Despre volumtl 7 din ,Opere“ d® 

I V, S alin.
« V. KEMCNOV: Caracteristicile a dnua culturi,
M I. MIROV: Partidele Comuniste din Europa in luptă 

pentru p«ce, dsmocrație *i Independența popoarelor.
(' Prof B. VOLIS; Statisti c |1 politic*.
H ANA P lUKER: Spre crearea Partidalul Unic Muncito

resc dia România.
Q| MIRON CONST \NV1NESCU: Slalln, insalratorul ei or

ganizatorul victoriei mondiale a popoarelor dn (J.R.S.S.
G KARLKaUT-K : Doctrina economică a lui K»rl Msrx. 
0 I, CHiȘ.NEVSCHi: Ideologia sovleli.ă și superioritatea 

ei față de Idsoli'gie burgheză.
0 L RaUTU : Triumfal ideilor lui Marx Engels, Lente, Stslio 
|| ZLNAPRANCU: Epoca sfârșitului sistemului capitalist. 
|B ZAHARESCU. C«ntr*lismn| democratic, principiul 

organizatoric de bază al Partidului clasei muncitoare, 
B N M1CU: Sindicatele Sovietice.
In Umba maghiară au apărut:
| GHEORGHI DIMITROV: Despre a11an|a muncitorilor 

cu tăranU. «
| B. ZAHARESCU: Centralismul democratic.

Puneți toata energia și <n 
luziiismul în slujba marilor 
interese caic ><• confundă cu 
ale voastre și p.irticiți i i cj 
tonte în alegerile din 28 M 1 
tic pentru Marea \dunar 
Națională, p -ntru a vă a-ign 
ra vdtiă și întregului popor <> 
pact' trainică pentru piopă.i 
ren liniștită a Republicii noa 
sire Populare.

Duceți lupta cu botărire 
pentru sdrobiren definiți ă a 
.<p'lț<:torllr»r la războaie

Înainte pentru izbânda in 
alegeri a Frontului Demoi ra» ; 
ț.i i populare

E. Gârjob I

La Deva s’a deschis un curs
de afabetizare

Prin sprijinul neprecupețit 
< e îl dă l1. F. D, R,-ul în 

împrejurare, acolo uit 
de țroate sa arucă un aport 
însemnat atât în viața femeii 
cât și a întregului popor, ța 
Deva, s a deschis în zilele a- 
1 est ca un curs de alfabe
tiza re în localul Liceului de 
Fete, care este frecventat de 
un număr de 29 femei neștiu 
toate de carte, cu dragoste 
dc învățătură și dorință de 
luminare.

'Pot din inițiativa ,?i cont*» 
buția U. F. D, R,-ului s’a 
format pe lângă această ; > 
Jă un comitet de sprijin, ca 
re prin activitatea sa, asigu 
ră bunul mers al cursului a 
provizionându-1 cu rechizite
le necesare.

Femeile ce frecventează re 
gulat această casă de lumi

Femeile județului nostru sunt mândre 
că au pe lista candidaților pe tov. Maria Sârbu

Femeile despre Constituție și alegeri
Ri,n C irob'na supe Ce min.'.w 

C. F- R. — Deva —
Ni- iiiui di irirt doar -ale.a zic 

di 1 rr |i 11 28 Mutic p ulm 
Marea Aduna, e Naționala

I nai iie judi-țului nostru unt mân 
dre câ au pe lela candiJjțllur pc 
șvimip.i noa.,..i .ovarâ ă Muia Sâr 
bu, o vi-cL. și c-on .e.'vent.i lupta 
toare pviilru c nan. ipana te m-ii și 
ridicarea iJ ,il i|ui de viată a po 
Dorului..'ui ocru to<(â iu rrdena 
că acolo, 'ii Marca Lhin.ue Na 
ționali, -.a a ri cu I10 ar.tre i ite 
resili- por lin ju fcjul II ned a 
ra can- in /.iua de 28 Molie vor 
vota pentru Frontul D ntoctației Po 
pulâri- spre a a iguia |ar i o Constt< 
tuțiv făcută pentru popor și caic

pentru femei 
minare s n conștiente ca nil 
mai dator, ă guvernului actu 
al care da o deoseb tă imuor 
tan.ă ridică, ii nivelului culm 
ral ;.l pap ,r-țui, ele p._>t a 
cum, prin ceste cur uri să 
iasă p ntru totdeauna d n 
întunciccul l.t care erau ■ upu 
se în trecut.-

Femei 1
Frontul Demacraței 
Populare prin politi
ca Ivi luptă pentru 
a asigura pacea 
căminelor voastre.

Cetățeni și cetățens!| 
lată cum trebue să votați

Numai două zile mai ne 
desparte de ziua alegerilor > i 
care prin votul nostru ne 
vom .crea noi destine.

Pentru cei care nu au vo
tat încă până acum și chiar 
pentru ceilalți — spre a evi 
ta eventuale greșeli e bine 
să amintim ci itorilor noștrii 
cum se votea ă.

Fiecare cetățean trebue să 
se prezinte președintelui sec 
ției dc votare, cu cartea de 
alegător împreună cu un act 
de identitate.D upă ce i se 
stabilește identitatea, preșc 
dintele reține cartea de ale 
gător și înmânează buletinul 
șt ștampila „votat". 'Alegăto 
rul are datoria de a contro 
la la primire buletinul de vot 
dacă are sigilul de siguranță, 
fără de care nu este bun-

Cu aceasta alegătorul in
tră în cabina, desface bule
tinul și va aplica ștampkla 
pe lista No. i. cu semnul soa 

va ti cln-/a,ij proj'âșirii line.el 
nonstiT Repurtai Populat

Liana Rabla |ar.incâ Cum Leșuc

In a|rg<n(e din 28 Mardi noi fe' 
meile de|a sate al ilari de bârbiți, 
vom spr.j ui . runti I fi.mo ra iii Po» 
pvlare, i |iu|rm ii siguic câ noua 
l on>titii|ii- ilib-rata ne va a .igj.a 
tui v itor ft-.i i( î i R ■ ut li a l’o, u 
Lua Română.

Rodul hiun.ii im;,:, va ti al no 
,tru, iar noi ne vom bu u a imrru 
di girijiii.4 cH uii|ui i al itprezvn 
tam lor iiostn ni Ma ea Adunit-.- 
N,i|ionala

Anton Mana inaiioiuare d.n Cuj>ir.

CoM-uitujia sc ia fi dat i |â,ii 
dc Marea Aduna.c- Nițiunali, i-.<r 
o con-tituțic a dreptății și per,Ir.) 
tiirii I no.tru, a| popri ti ui muncitoi.

fa iu garantej-â nlaiiu egal L, 
muma egali — o v.ață mai b .11 < 

ne apSrS mutra e , I ,a,ârii 1 1 
tal.rte.

In 28 .Mani: voi merge teii dă la 
urna dc- votare și mi voi pine 10 
tul meu pe semnul „SOARgLt’’ 
fiimkâ <1 e-te ace'.a cire nea -co- 
din neagra mizerie îi care am stat

Festivalul art stic dat de 
U. F. D. R.

In ziua de 2'2 Martie a- c. . 
a avut loc, în pn /ența to\a 
rășei Maria Sârbu candidata 
F. D. P.-ului, festivalul ar 
tistic al organizației IT. J’. 
D. R. din Deva.

După ce priet-nele A âdaiu 
și Gardoș au expus ,pr.a- ’ >ii 
le călăuzitoare ale Procc u ni 

rele.
Ștampila trebue pu-a m 

centrul pătratului, tară sa a | 
tmgă sau să iasă la margini, | 
după care buletinul este îm ' 
păturar în așa fel ca să nu 
se vadă locul unde s a aplicat 
ștampila, iar sigilul de sigu 
ranță să fie pe prima filă 
a buletinului de vot.

Cu buletinul împăturat, ne 
prezentăm la președinte că 
ruia îi înmânăm buletinul pe 
caic îl va introduce în urnă.

Femei! Duminecă, 28 Martie a. c. 
au loc alegerile pentru

Marea îMunare Națională
Veniți împreună cu 
bărbați să votați 
semnul Frontului Democrației Populare

In ti-cUt și ne vi avigura o viața 
mai bună.

Igna Sof/a lâranca dm Co.n
Hoiwurod,

înainte nu țtiam ce c-stc act ea li 
bertat-, dreptate sau pneten-r in 
tre noi pârând, mumito. ii și cci cti 
carte,

1 nbuia ă mun.un pc pamantd 
moșierului, dl i induram toate ne 
dreptâț li șl tot clin puici ia Iii sa 
ne duuiianim intre i-.că.

ta șco..la nu put< am sa mergem 
din lijt.dt de ș. <jjpi in sat și din 
Lipsa de bani.

Acum daioi.La faptului ca avem 
un guvern caie ne cuuoa.le pisu 
rile, ne putem și noi bucura d- 
drepturi o iunesti și d diferiți aju 
toaic ce ne vin al<t din partea gal 
veinului, care |Hine un mare p.eț 
pe munca și condi,i.l. . oastre de 
iL-ui, i it și din p.artca nun ito. 1 
lor di ia o.așe ca.e vin să net repzar. 
micltelc de muncă. Iar noi drept 
mulțumire, iraui, im ogoare'e p<-n 
tiu ' 1 <!m produsul r.o-i.u .ă ne 
lu.ii . iu "toții.

Con.tituț.a noua .a sprijini și in 
țâri, piop.ieiatea (arii,ea»-4, iar ir 
25 Maitie voi vota ,u S5ARrLE
pmtruv.i .I ne va șduce o via’t 
mai Luna J

d n Deva
dc Constituție elaborat de Fr 
Dti.to. mțjci J'cpjJare, n, is 
tănd .tsupra avani.tgiilor țx- 
care viitoarea lege de baz • u 
rcprc/.m/t pentru femei sp-e 
<1< r.-r-b.rc d-- vc- hea cona tu 
’vic p'i'.a in slujba |>urgh< i 
m:i, în apia ele furtunoase 
ale as;sten:,ei a luat cuvântul 
tov. Mar .'i Sârbu, arătând că 
m trecu: m.tni.r legilor 
constituția — a fo t o ntaină 
vitregă f;.ț 1 de popor-

A urinat apoi un var.at ppO 
gntm artistic c răpus din <ân 
tece, și declamări în limba 
română și maghiară, precum 
dansuri naționale ale celor 
două popoare.

A fost foarte reușită ar-,1 
parte a șezătorii unde pe un 
ton popular se demască in 
stituția monarhiei ca o sim 
plă firmă comercială. Dease 
menea, mai mult ca ideie (fc- 
cât ca execuție, interpietarea 
proectului de Constituție }n 
cadrul aceleiași, șezători.

„SOARELE”



Pentru a face din proeetul de Constituție 
o realitate trebue să muncim mai mult și 
să luptăm pentru victoria F.D.P. în alegeri

Ce spun minerii din Teliuc despre proeetul 
de Constituție

Proeetul de Constituție al Froulu lui Democrației Populare a stârnit 
un mare interes in rândur le opi-

Muncitorii, care sub coas ituțiile 
a suferi exploatări și dreptul de a 
de Constituție al F. D- P. cu mire

Pentru a cunoaște amănunțit șl 
ași da seama de largi.e posibiriiăți 
si drepturi ce li se acordă prinț noua 
Constituție ei se strâng di cută și și 
dau părerii- asupra fiecărui articol 
din acest Proect.

Astfel, la Teliuc, minierii au iu, 
trețiuuf vii discuții asupra articolu
lui 6, pe care Iau citit, Iau re.itil, 
plini de bucurie că după intrarea î.f 
vigoare a acestei Constituții, prin 
victoria F. D. P. în alegeri, mine'.e 
în caic au muncit ani dearândul in- 
bogăiuid o mână de capitaliști 
vor fi bunul tuturor oamen lor muu 
cli, bun al poporului.

„Aceasta va fi o adevă ală re 
formă, un pas ur,aș spre o \iață. 
mai bună. Pentru a face din 1 e.t 
Proect o realtate, trebuie să m n 
cini mai mrit și : 
victoria Frontului 
pulare în alegeri 
Dan Petru, care 
mină.

Deasemenea tov.
miniei nou. ca și î.itregile rr.asse de 
minieri, e foar.e mul,urnit de p;e 
vederile Proectului de Constituție 
și în special asupra articolului 6.

„Pr.n devenirea minelor bu 1 co
lectiv, a| nostru ni se deschide un 
viitor fericit pentru noi și pentru 
•copiii noștri. De aceea prin munca 
și lupta noastră vom face d n ac st 
proect, Constituție, votând Scarel:,

să luptăm pentru 
Democrației Po. 
„— Spune tov. 
a inbătrânit în

Scrobete Avram,

Primăria comunei Pctrifa 
Județul Hunedoara

Nr. 445 1918

Aprilie 1918 
ține la Pri- 
Ucitație pa-

trotuar 
lungime

PUBLICAȚIUNE
♦

Sc aduce la cunoștința celor inte 
resați că în ziua de 15 
orele 10 a. m. se va 
măria comunei Petrila, 
blică pentru:

1. Construirea unui 
plăci de beton pe o 
850 m. I., în valoare de lei 1.0 01)00;

2. Construirea unui po leț peste 
râul J.eț, in valoare de 1J 1(50.003.

3. Repararea ajaio.ului comunal și 
împrejmuirea aceluia, în valoare 
de lei 50.000-

4. Procura ca alor 4)00 m. sârma,
50 becuri și alt material e e trie ne 
cesar construirii rețeiei e,cctriee Pe 
trila-Lonea, iu valoare de lei 120.0 0

5. Spo.rea Primăriei, în valoare 
de lei 50.000.

6.
ce,

7.
0)

8. 
triș 
loare de lei 50.0'X).

9. Procurarea alor 8.000 kgr, 
(tauri) pro- 
valoare

Con t u rea unei fântâni publi 
în valoare de lei 20 030.

Repararea podu i|or comunale 
în valoaie de lei 60.000. 
Transportul alor 100 m c., 

pe drumurile comunale, în
pe
va

fân
pentru reproducătorii 
prietatea comunei, în 
lei bO.OCO.

10. Procurarea alor 
lemne de foc necesar 
calurilor ocupate de ț 
valoare de lei 70.0 0.

Licitația se va ține conform 
88—110 din L. C. P.

Concurenței v’or depune o garan 
ție de 5 la sută din valoarea fur 
niturii, în plic separat, odată cu 
depunerea ofertei.

In caz de nereușită, după 8 zile, 
la aceiași oră, se va ține tratare 
prin bună învoială s’au tratare di
rectă, conform dispozi lunilor 1 gale

de

110 m
l.i ălzirii 
primărie,

•t. 
I> 
In

art.

Petrila, la 18, Martie 1948-

Notar, 
perian Tiberiu.

Primar, ....
Nlcotaie Cârcilean

niei publice.
de până acum nu au avut decât de 
muri de foame, au primit Proeetul 
bucurie.

semnul ( rotitului Democrației Po 
pulare”. B. A. cor sp,

Minerii Văii Jiului în
tâmpină alegeri e dând 
tot mai mult cărbune

ne
18
<9
20

Intre j6 20 Martie a. 
expb atările carbonifere 

clin Valea jiului au produs ur 
mătoarele cantități de cărbu 

superioare;
Martie: 6.127 
Martie: 6 33O
Mailie; 6.982

tone 
tone 
tone

La mintie de fier din feliuc, 
randamentul muncii e în continuă creștere

Randamentul producției laminele de fier din feline jud. 
Hunedoara se piezintă ast fel, in lone pe muncitor;

Mintie Feb 1948
Teliuc 4 9(J
Pădurea Ortșului 3,29
Fidtnon 1,06
V-I«a Iberiel 1 65
Cariera de dolooută 4 3)

D;n cifrele de mai sus rezt 
ta că randamentul producției

Candidații poporului în mijlocul masselor țărănești
Candidații poporului continuând să 

ducă munca lor de lămurire in 
mijlocul masselor muncitoare dela 
orașe și sate, căutând să cunoască 
cât mai profund și real greutățile 
pe care a estea le au de î.ilâmp nat, 
continua să se deplaseze în inijio 
cui muncitorilor ți |a anilor spre a 
vorbi cu ei despre bucuriile și ne 
cazurile lor, despre felul în 'care 
întâmpina no.le și marile prefaceri 
prin care irece asta.i țara noastră. 

In ziua de 25 Martie a, c., prie 
Jurca Ioan și Peica Andro 

candidați ai F. D. P. — au

comuna Ba'șa — 
un impresionant 

din satele și co 
a fost salutată 

s’a

tenii 
tiic, 
vizitat câteva sate ți comune din - 
Județul nostru.

Prezența lor în 
unde s’a adunat 
număr de săteni 
inunde vecine 
printr’un ma.e meeting care 
desfășurat intr’o atmosferă de viu 
entuziasm — entuziasm caracteristic 
tuturor întrunirilor la care iau par 
te candidați poporului.

Cuvântările rostite cu această o 
cazic de tov. 1. Miliuț, de prietenul 
Mânzatu Aron, și de prietena A. 
Doncea n’au făcut decât să expri
me hotărârea întregei a.ister.țc de 
a sprijini prin voturile ei F. D. P.

Primiți cu lungi aplauze au luat 
apoi cuvânlul prietenii Jurca ioan 
și Peica A. care — în însuflețirea 
generala — au arătat condițiile în 
care au loc alegerile din 23 Martie 
precum și caracterul noii Constituții, 
care spre deosebire de cea trecu
tă, este expresia voinței poporului 
ale cărui drepturi câștigate 
grele lupte, le va consfinți.

Arătând apoi marile reforme deja 
realizate în ciuda tuturor greutăților 
— precum și marile reforme vil 
toare, trasează ca sarcină generală 
a țărănimii lupta alături de munci 
tori, pentru, sprijinirea F. D. P.

Hora ce a urmat după meeting 
a arătat în mod, elocvent priete
nie — bazată pe încrederea reci 
procă — ce domnește între candi 
dați și popor.

prin

Muncitori! 
pentru făurirea 
unei vieți fericite 
poporului nostru

VOTAȚI
La 28 Martie a. c
LISTA Nr. 1

cu semnul

SOARELE
izvor de viață și 

lumină

F«b,

special în minele principale.

a 1947 Media 1946 MediA ■ 1947
3,29 4 28 4,32
279 2 Hi 2 62
1,73 1,57 1 49
1 23 1 69 1,45
3,60 3,25 3,78
ul est e într'o vădită creștere în

vor 
care 
can 
ace 
sate 
s’a i

De vorbă cu țăranii din Romos
In drum spre Deva prietenii can 

didați Peria AnJronic ți Jurca Ioan, 
au trecut prin mai multe comune 
unde — mânați de ace ași dorință 
de a lua o cât mai strânsă legătură 
cu țărănimea — au stat de 
bă cu săten i desp.e lucrurile 
ii frământă. In comuna Romos, 
didații au fost întâmpinați cu 
eași bucurie ca si în celelalte 
și aceleași discuții prietenești 
incins și aici.

Din vorbă ’n vorbi, s’a ajuns să 
se discute derpre Con.tiluție care, 
după vorbele țăranilor se vedea că 
a fost îndelung studiată.

— Mie tar - imi pb e spunea 
prietenul Stoica bțjcobe — art. 3 
din Constituție, unde se spune că 
deacuma noi, întreg poporul avem 
puterea și noi singuri, ne conducem. 
Nu ca în trecut când în Parlament 
erau trimiși făiă voia noastră mo 
șierii și bancherii. Da, da, de ac m 
totul va fi bine și constituia a spi li 
berat toate minciunile rea țiunii: h 
ca în art. 9 se spune că ceea ce 
am agonisit noi prin munca noastră 
cinstită nu numai că o să fie res
pectat dar va fi sprijinit de Slat.

— Așa și este — intervine fron- 
tistul Ștefan Ioan — chiar zilele 
acestea am primit deb R. E. A. 
Z. I. M. 1500 kg. ovăs și vom 
mai primi și alte semințe și mașini 
agricole. Dar sunt pela noi prin co 
inună vreo câțiva pocăiți și triiiu 
rici care spun că va veni sfârșitul 
lumii dacă vom ara cu tractoare. N » 
însă le-am găsit ni,te cărți de ale 
lor și am văzut că ele erau tipa 
rite în America: sectei.' arestea sunt 
uneltele imperialiștilor care vor su 
ne ducă la sapă de lemn ca apoi 
să ne poată subjuga din nou.

Discuția a început acum să de 
vină generală: Munca pe care o 
faci cu tractorul — spune un altul 
— pe lângă că e mult mal ușoară 
e și mai bună, și de altfel munca 
cu mașina ajută mult să mărita

Cui dăm votul și 
încrederea noastră

(Urmare din pag. I a)

lagăre tov. 
în luptă. A 
Partidul s.u,

R m m, —
ni
Pe 

po

i

înflăcărat. Se «duca, se pregalefti 
pentru sarcinile viitoare.

Activitatea sa larga desfășurată 
stătea glii rupe în inima i cărți unii 
Este arestat și supus la torturi be 
stiale. Gh. Apoitol ta e. Patru zi e 
și patru nopți a re/i tat. N"a s.o 
nici uu cuvânt care să trădeze pe 
tovarășii lui. Ni i o vorbi. Și a in 
vins din nou. Este pus in libertate.

După conferința șinei.at< lor cele 
riște dela Bra,ov e te arestat din 
nou și Încarcerat la Doriana. Apoi, 
este trecut in lagărel ■ d la Caracal 
și Tg.-Jiu.

Acolo, în temniță, intre zi au ie 
celulelor negre și in 
Gh. Apostol, s’a călit 
colo a învățat «1 dela 
— Partidul Comuni t 
dela tov. Gh, Gneorgliiu DJ că 
ciodată și nimic nu poale rupe 
un luptător comunist de tnassa 
pulară, de muncitorime.

In preajma l.ii 23 August 1941, 
câteva ziU după evadarea din ligâr 
a tov. Gh. Gheorglriu D-j — to.’./ 
Gh. Apo.tol a evadat și el, parti 
cipând la pregătirea actului dela 
23 August 1941,

Atiuni începe GI1. Apo toi sub în
drumarea directă a C. C. ri P. C. 
R, să militeze neobo it pentru re 
organizarea mi,că.ii indi 1 unite 
din România. Și șinrii ațele renasc, 
cresc, sc întâiesc tot mai nuli.

Ca Secretar Genei al al Comis ei 
Sindicale 
congresul sini i a e|or, ca președinte 
al C. G. 
o muncă 
când din mișcarea sindi ală din țara 
noastră un |^i t on al mas'ei sala 
riaților în lupta pentru cucerirea 
drepturilor ți libertăților, pentru d' 
arca unor condiții de muncă ți viață 
mai bune decât in t ecut.

I. npfa începută nu era ușoară. Mo 

de organizare, iar după

M. Oh. Apostol depune 
uria ă de org.nizire fă

producția de grănc,
— Apoi eu ia a sunt om bitrân

— începe să vorbea ;că un mașneag
— și nu mie frică de muncă, dar 
dece să nu muncesc mai repede, 
ca timpul ce îmi rămâne să 1 
losesc în altă parte mai ales 
avem de reconstruit țara Lis tâ 
părăgină de regimurile trecute.

— Eu tare m’am bucurat — con 
tinuă moșul — când am cetit In 
Constituie că de acum îaaii.te toți 
vor trebui sâ muncească pentru bi 
nele tuturor și ca deacum n’o să 
mai fie ca în trecut când atâția 
trântori trăiau de pe urma muncii 
noastre.

fo
ca 
î.i

Țăranii din plasa llia salută 
în mi] ocul lor pe tov Oiăgh.ci 
Alex și prietenul S.bin Vâr n

3

5 echipe cul- 
elevilor dela 
rulîndu se a 
Cinematogra

I11 ziua de 25 Martie, iu aceeași 
atmosferă sărbătorească și entu ia 
tă, în prezența tov. Drăghici Ale
xandru și a prietenului Vă.an S.ilin, 
candidați pe li.xta F. D. P. — a 
avut loc în comuna 11 a un mar 
meeting la care au participat cca, 
4.000 de țărani, femei și tineri.

După terminarea ineeting-ulri 
avut loc un reu it program artistic, 
la care au contribuit 
turale, a F. P. și a 
Lic. lud. — Deva, 
poi de către Caravana 
fică a Cons. F. D. P. — Deva — 
filmul sovietic „Renașterea Do .ba- 
suini” în care se arată lupta plină 
de eroism a minerilor sovietici, 
pentru reconstruirea țării ți m.lri*«.a 
producției.

Sxeculam 2
ȘTAMPILE 

în cauciucșizinc

ștenirile răsboiului au fo6t grele, 
țara era slăbită de lipsuri, sabotajul 
și specula erau puternice. Au mai 
fost cei doi ani de secetă. Dar cu 
toate acestea lupta a iost câștigată 
de C G. M., condusă de derioi 
nicia tov, Oh. Apostol

Patronatului 1 au fost impuse con
tractele cojeitive asigurându se sa 
iariați|or un ininiiniin de exLtență 
in acea perioadă de inflație.

Comitetul Executiv a C G. M. 
sub președinția sa a dus o muncă 
activă și Încununată de succese pen 
tril incnegarea unității organizato 
rice sindicale, desvoltaria conștim 
ței muncitorilor in vederea sporirii 
producț.ei, irit odmeiea mun.il in a 
cord, combateri a speculei și sabo- 
tajului, împiedicarea șomajului, a 
jutoiarea țărănimii, ele.

Ales membru ai C. C. al P. C. 
R. la Contermța Națională din 1945 
ca o cinstire pentru luptătorul sin 
dualist încercat, cinstire caic se răs 
Irânge și asupia țarii noastre, In 
Septemfcr.c 1945 tov. Gh. Apostol 
a fost ales in unanimitate membru 
al Consiliului Federaț.ei S ndleale 
Mondiale și membru supleant al 
Comitetului sau Executiv.

Prezent in permanență la datorie, 
prcocupânJu e inuea, roa, e cu mun
ca de creștere și întărire a mișcării 
sindi ale, de ridicare ți luminare a 
muncitorimii pentru a ,1 înțelege șt 
însuși mai bine sarcinile și a ți
— le îndeplini mai bine, — ne. ruța 
tor în combaterea necinstei, corup
ției, birouciatismiriui, delăsării, prac 
ticilor depă ite, etc. Iov. Gh. Apo
stol intervenea de fiecare dată unde 
era nevo e. Dudea sfaturi și Îndru
mări acolo unde se cerea, scutura 
din ternei i acolo unde era Imcezi 
re, mobiliza inincitorimea pentru 
combaterea tuturor relelor, pentru 
făurirea noului.

Și muncitorimea la urmat, — 
rolul sindi ațelor, piin tonso idarea 
economi_ă a ț-rii ți prin eliminare» 
trădătorilor social—democrați de 
dreapta din sânul mișcării muncito
rești — ceeaec a grăbit înfăptuirea 
Partidului Muncitoresc Român — 
fiind deo-epit de mare In Întărirea 
democrației populaie românești.

Acfiun le duse, sarjni;e ma 1 ta- 
deplm-tc, Iau trimis pe Gh. Apos
tol la noui misiuni, nori muncii. 
La 21—23 Februarie a. c., este ale» 
membru în Comitatul Cent al și r» 
Biroul Politic al C. C. al Partidului 
Muncitoresc Român.

•
Ales deputat de Hunedoara tn ale

gerile din 19 Noembrie 1945, to». 
Gh. Apostol a reprezentat cu mân
drie în primul pa.bment democra
tic al României, pe alegătorii săi. 
Cunoscător până in cele mai mici 
amănunte 
nedorene, 
permanent 
favorabilă 
acest județ.

Aceasta o știu mai cu scamă 
minerii din Valea Jiului pentru îm
bunătățirea situației cărora a lup 
tat, metalurgiștii uzinelor 1. M. S. 
din Hunedoara cari, sprijiniți de 
C.G.M. au obțmut rezuliatele cu ca 
re se pot mândri, împroprietăriți 
din reforma agrară, cari datorită 
intervenției sale și a celorlalți de- 
putați muncitori din Hunedoara a 
Alex. Drăghici și Mi hai Mujic, sunt 
azi stăpâni pentru totdeauna pe pă
mântul primit, cei din Hațeg, din 
Deva, Țara Moț.lor, Baia de Cria
— cari la 28 Martie 11 vor alege 
pentru a doua oară, dândușl vo
tul listei care are in frunte pe tov

, tist» 
Populari- 

semnul SOARF 
garantează în ap 
reforme în ir.ț-- 
forniularca 
așteaptă iu toț i.

a situațiilor speci.ic hu- 
tov. O li. Aporiol * fost 
preocupat de rezolvarea 
a problemelor interesând

GHEORGHE APOSTOL 
Frontului Democrației 
purtând Nr. 1 și 
LE, semn care lc 
tuirea altor ma i 
rcsul lor, după 
stițuției pe care o 
Constituția Republb ii Populare Ro
mâne.

Con

Cetiți și răspândiți ziarul

1 IWoi“ii



înrăutățirea relațiilor americano-sovietice se 
datorește exclusiv guvernului Statelor-Unite 

Uniunea Sovietică s’a pronunțat întotdeauna pentru pacea și colabo
rarea internațională, a declarat ambasadorul sovietic Paniușkin

Delegația guvernamentală 
bulgară s’a înapoiat la Sofia

NEW-YORK, La 23 Martie a. c. 
Consiliul Național al Societății p n 
tru prietenia americano- sovicti a, 
a dat tui dineu in onoarea lui Pa- 
ntușkin, ambasadorul sovietic In 
Statele Unite. Au luat parte pes
te OOQ invitați, printre care seriato- 
rul democrat Taylor, binecunoscu
tul actor de culoare Lee, preșcdin 
trie Consiliului Național al socie
tății, dr. Melisli, ți alte personali 
tăți.

In cuvântarea sa de deschidere, 
d. Lamont, binecunoscutul fruntaș 
politic, a arătăt că înrăutățirea re
lațiilor americano sovietice se dato
rește inclusiv guvernului Statelor 
Unite. Cu toate acestea, Uniunea 
Sovietică păstrează in fața tuturor 
problemelor un calm remarcabil.

D. Lamont a cerut revenirea la co 
laborarea americano sovietică care a 
existat sub președintele Roosevelt.

Ambasadorul sovietic, Paniu,.kln, 
in cuvântarea rostită, a subliniat iml 
portanța unor relații amicale și a 
colaborării intre U.S.A. și U.R.SÎ.. 
S„ pentru stabilirea unei pă 1 uni
versale durabile.

Uniunea Sovietică, a arătat Pa
niușkin, s’a pronunțat întotdeauna 
pentru pace și colaborare internațio 
nală. Deși unele cercuri din Statele 
Unite caută să semene dușmănia in
tre cele două popoare, ele nu vor 
mai permite să fie târite in abisul 
războiului de dragul intereselor e- 
goiste ale unui mic grup de oameni.

Paniușkin a arătat apoi că do
rința de pace a Uniunii Sovietice

Cetățenii și-au ridicat certifi
catele de alegător în procent 

de aproape 100 la sută 
a declarat tov. Teohari Georgescu reprezentanților 

presei române și străine

BUCUREȘTI, 26 (Ager-
preș). Eri seara tov. Teohari 
Georgescu ministrul Afaceri 
lor Interne, a făcut importan
te declarații cu prilejul unei 
conferințe de presă la care 
au luat parte, reprezentanții 
presei române și streine.

Amintind caracterul deose
bit al actualelor alegeri prin 
care poporul este chemat sa
și desemneze reprezentanții în 
Marea Adunare Națională, 
consfințind astfel noua formă 
de Stat — Republica Popula 
ră Română — tov. Teohari 
Georgescu a subliniat intere 
sul puternic pe care aceste 
alegeri 1 au trezit în orașele 
și satele noastre în inassa tu
turor cetățenilor.
Datorită adâncirii de către 
parlament a conținutului de
mocratic al legii electorale, 
massa alegătorilor s’a ]ă git 
în asemenea măsură încât a- 
stăzi avem un număr total de 
8.415.061 cetățeni cu .drept 
de vot înscriși în listele elec
torale - a arătat în continua 
re tov. Teohari Georgescu. 
D sa a amintit că la alegerile

SCÂNTEIA
Organ Central ai P.M.R. 

se reflectă șl iii politica ei internă 
O atmosferă dc muncă pașnică și 
constructivă domnește In U. R. S. S. 
in nici un ziar nu se poate găsi 
vreo amenințare ile războiu. Dini 
potrivă, presa sovltică se ucupă 
de chestiunea demobilizării, care se

Miniștrii Franței și Ungariei 
la București au sosit în Capitală

BUCUREȘTI, 26 (Ager 
preș). Eri după amia»ă au so 
sit în Capitală Pierre Char 
pent.er noul ministru al I'ran-

Inaugurarea primei policlinici școlare 
dentare din țară

BUCUREȘTI, 26 (Ager- 
pres).
Eri s’a inaugurat în capitală 
prima policlinică dentară șco 
Iară din țară. Au luat cu
vântul la solemnitate d na Dr 
I'Lorica Bagdazar ministrul 
sănătății tov. Gh. țVasilichi, 
subsecretar de stat al Mini 
sterului Educației Naționale 
arătând că înființarea acestei 

din 1928 au fost înscriși în 
liste un număr de numai 
3.670.000 cetățeni.

In continuarea expunerii 
d sale tov. Teohari Gcorges 
cu a subliniat condițiunile de 
desăvârșită libertate în care 
se desfășoară campania elec
torală și întercșul puternic pe- 
care 1 a stârnit publicarea și 
desbaterea proectului de < on 
stituție până în cele mai în 
depărtate colțuri ale țării. r)n 
pă rapoartele primite din a 
proape toate județele din ța 
ră, cetățenii șj-au ridicat cer 
tjficatelc de alegători în pro - 
cent de aproape 100 la sută.

Toate partidele și -.organi
zațiile politice din țară au a 
vut posibilitatea să depună 
listele de candidați fără nici 
un fel de stingherie.-

Vorbitorul a adăugat că în 
suflețit de o înaltă eonștiin 
ță civică și de cald patrio 
tism, poporul român nu va 10 
lera nici cea mai mică atin
gere a un tății sale și va fi 
fără milă fază de acțiunea cri 
minală pe care o duc agenții 
imperialismului trein împotri 
va liniștei publice, d’oportil 
este hotărît să sdrobească din 
fașe orice încercare a duș
manilor de a atenta la liber 
tățilc și drepturile sale cu
cerite cu grele jertfe. 

efectuează actualmente în Un.unea 
Sovietică.

Inche.ud l'aniușki'i și a c-piimat 
ere dința la activitatea < un iliului 
N.ițium'l pentru pridenia un ri 1 o-
io.:<-tlcă exprimă adevd'i.-k aspl- 
rațiuni ale celor două p.p.d;».

ței la București și l-.ugen 
Gzell îxml ministru al Un 
garici ia Bucuiești 

instituții este una din reali
zările guvernului instaurat la 
6 Martie și este menită a i i 
clica standardul de viață al po 
porului.

Votați pentru
(Urmare din pag. l-a)

S( *1- IA, 26 (’AgerpreSi 
Delegația guvernamentala 
bulgară în frunte cu primul 
ministru Gheorghi Dini.trov 
s’a inapoi.it • ri rlcia Moș< o 
va.

Pi ' le jOo OOO ce;Sți |H j t 
manifestat in fața c a ini 
Consiliului de Mjni.tri. -a 
lutând pe Gheorghi J tirni 
trov, Car a spus intre alt' b

Tratatul de prieteme, co 
labor.tte și asi-t'n.â mut ia â 
intre Republica Populată Bul 
gară și Uniunea Sov ieti< â 
sie îiichaiai pe piriur <le e 
galit.ate având <a principiu: 
credința pmtru credHță, pri( 
tonic pentru prietenie. 1 re 
bucșă subliniez a declarat 
Dunitrov mai dopai te - că 
în timp ce conducătorii ami 
rnitori țâri manile ta o .niti 
dine ostila față de < p ra c ea 
toaro a poporului bulgar. U 
niune.t sov ietii â îi întinde o 
mâna frățeasca și îi da jn 
ajutor sincer pt-num desvol 
tarea sa și pentru desăvârși 
rea operii dc reconstrucție in

o Românie pașnică și fericită!
lichidare jx-ntriua „pământul apar 
ține celor ce muncesc” (art. 1.). 
Șomajul acest veșnic în-oțitor al 
sistemelor capitaliste va fi NECU 
NOSCUT in R. 1J. R. Cetățenii au 
dreptul la mun a la odihnă, la în
vățământ. Femeia arc diepturi ega 
le cu bărbatul. Torte naționalitățile 
conlocuitoare au aceleași drepturi 
și îndatoriri.

Acestea nu sunt insa numai e- 
nunțări formale, ci exercitarea fie 
căruia are garanții materiale pre
văzute în Constituție.

Fiecare articol al Proectului de 
Constituție contribue la cimentarea 
reformelor deja cucerite prin lupte 
grele de popor și constitue baza le
gală a viitoarelor mari refi.rme in 
interesul poporului p e onuat de Ml 
uifestul Program al F.D.P. ca Re 
forma administrativă demografică, da 
torită căiuia principiul ca „pute 
rea emană dela popor și este exer
citata de popor” va ti tradus în 
viață de jos până sus. Reforma de
mocratică a învățământului va des
cinde larg diurnul spre cele mai 
înalte trepte ațe științei și cultu 
rii, tuturor elementelor valoroasei 
și înzestrate ale poporului. Iir re
forma fiscala democratică va lichida 
nedreptățile săvârșite până a uni de 
exponenții burgheziei față de oa 
meni cu veniturile mi i care au su 
portat majoritatea sarcinii r btige 
tului.

Soliditatea economi ;ă și politi ă 
a R. P. R. izvorăște din unitatea 

ideologică, politică -i o ganizato 
rică indisolubilă a clasei munci
toare care a reușit să faureasc.. 
o alianță de nezdruncinat cu țărăni
mea alianță cimentată d.torita a- 
juforului dat de muncitorime, ță 
ranimii, care cu greutatea faptelor 
de netagădu (, uimi e-te țoale 111 11 
ciunile răspândite de dușmanii de
mocrației.

Cine ar putea tăgădui cele pe te 
1.000.0 K) ha de pă >ânt atribuite ce- 
lor 930. 0) go po.lăiii țăi.me ti, nu 
pentruca să le mai ia cine.a, ei sii 
le stăpânească cu familiile lor.

Deasemenca noul 1<gim al vân 
zării și cumpă- .rii produsei r agri
cole și încasarea impo.iielor, în- 

veden-a întăririi iiide]>end* n 
țri și suveranității sa'e na 
ț tonale

] 11 ii'i liejere DliiiltlOV a ub 
liniat alianța tr.iinira o ri 
< iinentat între ț>,porni bul 
gar și jx/poarele so.ioti' in 
liipla înijMitriva ațâțătorilor 
la război .1 pr-niru tai ih 
n-a unei ]>a>i t. iini'.r ți <u 
ade ăr.at democrații • •

D' pa m< et,n .; n nat < 
p.ii acia a manifestare ilu: .

In întreaga țara, p > 9 
buțear a votat rezol iț 1 și 
legranu a Irc-ate } .e. idr 
lui Rcpul l'cii populat'' R. .1 
gare și guvein'J’ui > e :t'u 
prietenia ve-mi'.i d;n <" 
pârul bulgar i p »poaT<-!c 
victierc.

Bl < UREȘT1. 2'1 I 
pi'es.. D. ploi. Statii.l 
ian nuni n ul < u u I* 1 >r i mi 
tr<ip )!.t 1 . a oiae au t..

O istorie a cărui titlu de glorie 
era carnajul, etapele căruia sunt 
marcate prin înăbușirea in s.ingd 
a luptelor de eliberare a propriului 
popor sau a altor popoare, unde 
asasinarea miilor de țărani in 1907, 
a sutelor de muncitori la 13 Decem
brie 1918, la Lupcni, la Grivița etc. 
erau considerate acte de eroism. Is 
torie legala de silnicii jafuri și răz
boaie aducătoare de comori pentrrl 
capitaliști și moșieri, de foamete, 
lacrimi, doliu și moarte pentru po
por.

Aceasta era istoria cuțăie se hr.un 
dreau autorii ei „istorici j’ noștri 4

Dar prezentul acelor popoare care 
încă nu au reușit să se smulgă di 1 
ghiarele asupiitor ițor lor, „istorici- 
lor” lor este mai bun? Sigur cla
sele dominante a acestora vor să 
scrie mai deparie istoria cu s-ngcle 
popoarelor pe râie le asupresc. A- 
colo exploatarea șomajul, foametea
i au forme din ce Î11 ce mai revol
tătoare iar beneli ie ii acestor ja
furi se pregătesc sa arun c lumea 
în noui și inai groaznice măccluii. 
Toate acestea in deplină concordan
ță cu constituția lor.

O cu totul ajtă lume, deja reali
zată, reoglindește proectul Constă 
tuției R. P. R. O lume unde oro
rile trecutului sunt imposibile pen- 
trucă „întreaga puteie de Stal e- 
mană dela popor și aparține po
porului” (art. 3) unde posibilitatea 
de exploatare a omului de către om 
sunt mult reduse pei.tru ă „muu a 
este factorul de bază al vieții eco
nomice a Statului, Ea este o dato
rie a fiecărui cetățean. Slatil acor
dă .spr jm tuturor cclic ce nimicesc 
pentru a 1 apăra împotriva e ploa 
rărit și a ridica nivelul tor de trai 
(art. 12).

Ceeace oamenii mânji au câștigat 
prin trudă nu va putea fi rap t prin 
vicleșugurile cunoscute in regimurile 
capital sfe că i „propnctalca parii 
culară și dreptul de moșteniie sunt 
recunoscute și ganuta'e de 1 ge.

Proprietatea pa ti 111 ră agonisi ă 
prin mumă și economie se bucură 
de o proteițe speciala” (art 9).

Mizeria sat-dui e ,c pe cale de

cri pi 11 iași în dri in •.;.rc .lo 
suava unde vor iua p te ța 
picgaticra congrt-Saiui l i r 
ricii Ortodoxe.

dreptatea n< icptațlor sa.i ite tia 
țrcHriva țăm.ulo; uc vrga..Lic reac 
ționarc sau negri epuic „le f u ui 
sau darea spre f-losință țăra nor iz 
condiții ncmaiintâl it Ce .iv. ta,o*

! de noui loturi u.a i din a..lântul 
statului anunțate in i'RE l-'A ILE 
tov. Gh. Gheorghiu Dej, se :rl tarul 
general al Part. du. ui Munciioreac 
Român, asupra catorha 1 ror le.ne 
piactice ale alianței dintre . bs* 
muncitoare >i țărănime.

Lratorita reformelor <are s au ut 
făptuit si se vor înlaptui de Dc 
mocrația Popul ra, de lupii popo 
rului nostru, Român a -e a tranș 
forma într'o ța ă induttr al-. incinta 
tă cu o agriculiuiă înflorit are, în- 
cadrându-se cu greutatea < 1 econo
mica și pobtîca în ma c.l- ligar 
democratic antiimp-.nal’st, apărător 
neinfr.cat al pă.ii libertății șj iu 
dependenței pu s a c or, lagăr tare 
iși cunoaște forțele și știe ca sunt 
incomparabil superioaie terțelor 
ațâțătorilor la noui razbo.de.

Campania electorală ca.e ari *. 
termină cu at gerea deputațiloi a 
rascoLt ți a lâmu it proLic .ie’.e ar
zătoare ale poporului.

In fața urnelor oanKmi i.unril 
iși vor aduce aminte ue t.-.atâ mi
zeria, de toate siLni.iile, de toate 
vărsările de sânge țre ca.e -.echea 
constituț e lea îngăduit.

In inimile oamenilor muicii va 
clocoti aceiași ură pe care au sim
țit-o miile de țărani și m incitorj 
puși sub focul mitraliere or și a ar 
tileriei de către unelte e burghezo- 
moșierilor în 1'07, Ia Lupeni, la 
Grivița și cu ocazia .-ltor nc.iuma 
rate măceluri.

Sufletul oainen.lor mun. :i va A 
pătruns de aceiași drago-te față de 
popor pe care comun.știi au -iuțit-o 
când in ciuda teroare i burghezo- 
moșierești >e avântau in l-.pta pen
tru a,iărarea pă.ii și bb rt.iț'i po 
porului român.

Deaceea popcin-.l R<)jn;-n n tota
litatea lui va |. rti i a in a sie ale- 
j»eri votând pentru o Ro i ie paf 
nica <i fe.iJt.i, votând Ii ta X'r a 
al I ,ontu|ui D-'inocrați. i Populaie 
cu semnul SOARELE.

Ge.vad Eugen

im- - :<irl< Ji.''-,ii-j Hnnedoarfi, D«t« 1948.
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