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Pentru o pace trainică

• Pentru un trai mai bun

. Pentru întărirea și pro
pășirea Patriei noastre 
libere și independente
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VOTAȚI LISTA Nr. 1 
cu semnul SOARELE 

asigurând victoria
Frontului Democrației Populare

• • 

din jud. Hunedoara către alegători 
Ast’zi, â8 Mtrlie 1948, popord nostru este chemat la fața urnelor Ca să aleâgă pe 

reprezentanții săi in Marea Adunare Națională, menita sâ dea țării o nouă ¥ lege fundamen
tala șl sa înfăptuiască noul reforme în folosul poporului.

La aceste alegeri, de excepțională Import3n(ă, forțele consecvent democratice, for 
țele progresului, păcii și prosperității se prezintă unite în Frontul Democrației-Populare for
mat din Partidul Muncitoresc Român, Frontul Plugarilor, Partidul Național Popular, Uniunea 
Populară Maghiară și sprijinit de Confederația Generală a Muncii și celelalte mari organi 
zațll de massă având lista Nr. 1 cu semnul SOARELE

Aceste formații politi e sunt cunoscute alegătorilor din județul nostru, ca slând întot
deauna in fruntea luptei pentru apărarea intereselor populare și în ciuda rezistenței îndâr
ji a reacfiunil au cârtLuit (ara noastră spre mari prefaceri politice șl economice în folo
sul poporului.

Ce!ă(enl șl cetățenet

Războiul care a trecut
ca și administrația bandi 

tească a regimurilor pistoli 
ce", au situat județul nostr' 
într’o stare de sărăcie și înă 
poiere. Industria era nepro 
ductjva, transportor.le desor 
ganizate, satele secătuite po
pulația cu un nivel de trai 
scăzut.

Datorită luptei duse de foi
țele care alcătuise Frontul

Democrației Populare, (lato 
lila muncii depuse de popu 
lația județului Hunedoara, de 
atunci și pAnă astăzi în acest 
județ au fost înfăptuite mari 
prefaceri:

6800 țărani fără pământ 
sau cu pământ puțin au fost 
împroprietăriți prin reforma 
agrară din cele 21 470 jug. 
expropriate.

Agricultura județului nostru 
a fost îmbunătățită prin crea 
rea a 7 ferme oe Stat, aso-

lări de terenuri, etc. Numă 
rul tractoarelor a crescut 
dela 58 în 1945 la 115 acum.

Prin mobilizarea și munca 
obștească satele noastre au 
fost ridicate, urmele răsbolu- 
lul fiind șterse tot mai mult. 
Țăranilor dela munte le a 
fost redus 
cu 50%

Schimbul 
oraș șl sat
țit și intensificai prin ridica
rea tuturor restricțiilor, lăsâr.- 
du-se liberă vânzarea și cum
părarea produselor agricole.

Muncitorii agricoli zlleri se 
pot angaji cu salarii fixate 
prin liberă învo’ală.

Prețul tutunului plurăresc

de produse Intre 
a fost Imbunăfâ-

In cadrul unui mare meeting

s'a adresat alegătorilor 
din Capitală 

vorbind despre realizările politice și economice 
ale regimului democrat

BUCUREȘTI, 26 (Radio) In sala 
Ciulești din Capitală, tov. Oh; 
Qheorghiu Dej, secretar general al

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej

Partidului Muncitoresc Român, mi
nistrul Industriei șl Comerțului, a 
rostit un important discurs în ca
drul campaniei electorale pentru 
Marea Adunare Națională.

Num'ărul imens al cetățenilor ca.c 
au venit să asculte cuvântul autori
zat al primului candidat al Capitalei 
ccl mai iubit tiu al po.ioru ui ro
mân, a făcut ca ace-t m- eting sa 
fie prilejul unei adevărate săibători.

Apariția în săli a tov. Oh. Gheor, 
ghiu-Dej a fost salvată cu un ade
vărat tunet de apliuze, urmat de o 
lozincă creiată spontan de cei care 
umpleau sala până la refuz și cei 
adunați în jurul clădirii: Gheor 
ghiu Dej Luptător, pentru 
Popor.
' Meetingul a avut loc în i 
tov. Ana Paukcr, iov. 
Gcorgescu, Emil Bodnăraș,

Țară și

prezența 
Tcoiiari 

, losif 
(Continuare în pag. H-a)

(Continuare in pag. IV-*X

Prin votul nostru ne vom spune 
gândul cântărit și cumpăna grijei 

gospodăriilor noastre și 
marei gospodării a țării 

a declarat tov. Ana Fauker adresându se 
alegătorilor prin posturile noastre de radio

Tov. Ana Paukcr, secretară a Par
tidului Muncitoresc Român, mini
stru al Afacer.lor Externe, a vor
bit Vineri seara la poituiile noa
stre de radio, adiesându-se ama
torilor.

Tov. Ana Pauker

Duminecă ne vom găsi in fața Ur
nelor pentru a alege pe reprezen
tanții poporului în Marea Adun ire

©• «Sr» Selru Qrezci 
despre desfășurarea campaniei electorale 

și Proectul de Constituție
D. Dr. Petru Groza, 

următorul intervrew
prețedtn fele Co:is/!iu/ut de Miniștri a acor 
agenției AGERPRES.

ia a
ma

pre- 
J nt a

dată

D. dr.;Petru.(jroza

— Cum vedeți desfășurarea cari-, 
paniei electorale?

- (hicinc îșt p.iitle da sea I 
mu de marea deosebite ce 
cxsta imrc actuala campa
nie electorala și ce c dinainte 
(le război. X11 mă voi opri 
asupra aspectelor uestei c.tm j 
pan i. \ ireali sa subliniez nu ' 
mai că în tjfmpul celor u\ i < 
am de guvernare a r,-b inului l 
democrat, to j cei cere ti ii: '
din munca lor, s’au putut con j 
vinge că partidele politi e u ii 
te in Erontuli Democratei 1 
Populare își respectă ob’iga j

I(Continuare tu pag. IV-a)

Națională — . .pus d sa. Prin
votul nostru ne vom spune n năul 
cântărit in cumpănă ne. zunl >r yl 
durerilor fum-liilor uoi-ttc ți ma 
familii a poporului — a .-ni 
grijei gospoiăiid >r n a-tre și 
rei gospodării a țaiii.

In cete câie.a Săptămâni de 
găbre a algerdor, tic re
noi a judecat proe<tul de conA.luție 
în lumina Ltjorcc am jn-^tenit de la 
legimurik t.e uțe, a celor n aptuite 
de regimul nostru p e u .1 și in lu
mina celor 
vuit.

După ce 
mizeria poporului muncitor sjb ic- 
gimurile awupritoa.e cin trecut, Iov. 
Ana Paukcr a arătat că in leg tară 
de 11esdru11c n.it di .t e mun itorim.a 
unită cu țărănimea mun itoare stă 
marea putere a |>o;rorului, g răn
ii a desfășurării depline a muncii 
de întărire a democrat ci r.oa-Arc 
populare. Al an|a strânsa între țăfa 
ninie și muncitorime devine crezul 
de muncă, luptă și îzb.ndă pen
tru sutele de mii de- membri ai ma- 
rei organizații Fronalii Plugarii t

Suntem in cil de al țiatrulea ari al 
desrobirii popoiului nostru. Cerce
tând drumul dela cL.bc a.ea noa
stră putem spune că nu ne e te 
calea ușoară și netedă. Cu cre
dință în biruința poporului, cu cu 
raj și hota.î.e, a.n înlătur .A și în
lăturăm din cale cuiburile de șerpi 
veninoși, adăposturile ue ramoliși 
ai poporului muncitor, li uliin.Ef 
timp am pus stav.Ia dcsuiățul i clor 
obișnuiți să strângă a.vi fara sfâr
șit din munca și lipsurile p.> o ului. 
Am pus rânduiată -in gorpodă ia ța
rii. Pentru a rândului și imb mită 
ți visteria Statului, am o> li timp 
din guvern pe tătarescieui aj tori 
ai profitorilor și ci î.ișiși pi.ifitori 
ai inflației, haosului si sabotajului 
economic tnaii iir. Am mai c nații 
in sfârșit, drumul, de cuib-il in 
care șerpii veuino i știau că și gă
sesc adapoă. Dn cui u-1(1 ca'd al 
monarhiei, dușmanii uiul eau im o- 
triv.i poț-o ului în e.c.md jie cit le 
sta in putință să ne învenceze via
ța. Odată cu monarhia, ne an <U- 
beiat și de cel mai marc moșier și 
sugător de sânge ol poțxirului.

Cârma trebu.il.r Statului o are 
azi poporul în mina, prii leprcrea- 
tanții sai în guvern. Trebu ile Sta-

(Conllnuare In pag. IV 1)

no.tru p e u .1 și in lu
ci mai a. cm de infAp-

a evocat ^uierințclc ți



Candidații județului Hunedoara printre 
minerii din Valea Jiului

Realități din Țara Socialismului

Cifre «i fapte

l'F'l'Rt )Ș1'..\ 1, 26 Gândi 
dații !• pontului lh.iuociației 
Populare din jud. llunedoii 
ia. s au deplasat în ultimele 
zile în Valea jiului, luând 
contact cu muncitorii mineri 
din aceast.1 regiune.

Cu această ocazie, Miercuri 
24 Martie s au ținut mari mec 
tinguri la Lonea, Pet i’a, \ 
ninoasa și Vulcan, unde au 
luat cuvântul tov. Gh. Apo
stol, Sudcr Viliam, Alex. Dră 
gmei, Miliai Mujic și Maria 
Sârbu.

Joi 25 Martie au avut loc 
mari mectingnri la petroșe 
ni și l.uptni. La I’elroșcm 
meetingul ;i fost de. ehi* d 
tov. Lenghel Frincisc, după 
Care a luat cuvântul tov. l’o 
pescu Gheorglie, prezentând 
candidații FDP. Cctă'eni; au 
aplaudat furtunos pe candi 
dați. strigând lozinci în v< j 
derca ridicării producției' și a 
victoriei Frontului Dcmocra 
ției Populare în alegeți.

Din partea femeilor a vor 
bit iov. Crișan Maria, după ' 
care a luat cuvântul Iov. Mi 
hai Muj:c, vorbind în limba ! 
maghiară desprel drepturile 
acordate prin noua constitu 
țic naționalităților conlocui 
toare trecând apoi în re 
vistă marile realizări ale re 
gimului democrat și progra 
mul viitor al Frontului De”>o 
crațeii Populare.

Tov. Drăghici Alexandru, 
membru în Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro 
mân a arătat marca însemnă 
tate a alegerilor din 28 Mar 
tie.

La sfârșit .a rulat în piața 
orașului filmul sovietic „Toa 
tă lumea râde, cântă și dan 
scază”.

La Lupeni, meetingul a a- 
vyt loc în fața palatului cui

Cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I-a)

Chișinevschi și alte personalități 
din viața noastră politică.

Primit cu vii ovațiuni, tov. Oh. 
Gheorghiu-Dej a făcut o largă ex
punere asupra re l zărilor politice și 
economice atât interne cât și externe 
dela ultimele alegeri din 19-16 și 
până azi. . ...I

Preocuparea noastră principali în 
acest timp — a spus între altele 
tov. Oh. Oheorghiu-Dejj — a tost 
aceea de a înfăptui dorința nurci 
majorități a poporului nostru de ii 
îmbunătăți traiul pentrucă noi apă 
răm interesele marei majorități a a- 
cestui popor de munciorit, țărani si 
intelectuali. Datorită măsuri or dc 
organizare și intensiiira e a eforturi
lor în muncă a muncitorilor, ingine
rilor și techni.ienilor, produ ția nea

Cetățeni! 
votați lista Nr. I 
a Frontului Demo

crației Populare 
cu SBmnul 

soarele 
Isvor de viată si lunină 

titt.ll, m | 1 ’H|a lot * ifli 
ApoMol, Sud r Viii.un \|;i 
■ ia Sârbu.

\1 rtingid a i t <b 'dus 
di im. t, :.... - <|up 1 < .ii< a 
vorbii t<>v. LI tu rnai

Iu aplau-'clo fuitunoax . 
Ic mulțimii, a luat cuvântul 
I t’l d< m ii'-r din |.tip ni. tov 
Sud 1 V liam. membru in Co 
mitei I t.’cntral al l'ait dtilui 
Muncitoti- Român

Campania electorală 
<a luat Tn ftccala țara

prin mari meeiinguri și adunări populare
BUCUREȘTI, 26 (Ager 

prcsV;. Campiniaț R-lcct 1 fia 
ta sfârși^ a/i prin mari me<- 
tinguri șj adunări p pularc ca 
re au loc in toată tara și la 
care populația lin toate stri 
tindo sociale participă în mi 
măr mare p. litru a ase tl 
ta cuvântul < andidați’or și a 
și exprima adeziunea și bf’tărî 
rea de a sprijini Frontul ț)c. 
mocrațici Populare-

Cei mai urniți membri ai gu 
ternului sunt plecați în la 
ră unde participă la mec in 
gurile de încheere a rampa 
nieielectora'e, unii, rămânând 
jn județele in care candidea
ză până «lupă t 'i-minarea vo 
tării.

Cons.liul de Miniștri săptă 
mânai care urma să aibă țoc 
cri. a fost amânat pentru să
ptămâna viitoare.

In toate orașele țăt i clă li 
iile mai importante și jnstitp 
țiile. acum în ajunul datei 
istorice de 28 Martie v sunt 
frumos pavoazate cu drapele 
lozinci și fotografii ale can 
didaților și cu panouri imen

stră industrială a crescut atingând 
în primul tr.incit u al acestui an în 
medie 80 la sută față Je producția 
industriala din anul 19)8. in unele | 
sectoare producția a fost depășită I 
întrecând pe cea din 1938.

In continuare tov. Gh. Oheorgldu 
Dej a arătat că datorită noii organi
zări, sectorul industriei de Stit a 
devenit un sector util economiei na 
ționale. D-sa a relevat apoi succe
sele obțmute în sectorul schimbului 
de bunuri dintre ora,e și sate.

In ceea ce privește raporturile co 
merciale cu streinătatea, tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej a amin.it acordurile 
comerciale încheiate cu ță i.e vecine i 
insistând asupra importanței pentru 
economia națională a acordului cu 
Uniunea Sovietică, a cărui valoare 
se ridică la cca 120 mijoane dolari. 
Aceste acorduri ne au pe mi să 
mărim producția noastră industrială, 
să punem In activitate o serie de 
sectoare rămase mi.lt în urmă șl 
să dăm posibilitatea unui mare nu 
măr de muncitori să-țî câștige pâl- 
nea- ..........

In continuare tov. Gh. Qh orghiu 
Dej a anunțat reducerea în viitor a 
unor taxe, impozite și tarife și că 
în noul buget vor fi prevă ute im
portante fondu.i de investiții pentru 
refac“a și desvoltarea industriei 
noastre naționale.

D-sa a făcut apoi lin larg expozeu 
asupra evenimentelor internaționa'e 
subliniind că în timp ce în țările 
imperialiste se duce propagandă pen 
tru un nou război, la noi se mun
cește pentru pace și reconstrucția 
țârii. .... I

A 1 orbii .,1,01 im Maria 
Sârbu adj-, .A■ 1f111 Ie:u<‘ lor 
din Lupeni, tl ipă r arc a luat 
cuvântul t.iv. G'i. \/\p stol, 
ind< lung aplai'ilai ,i <>\a,io 
nai. T<>\ Apostol a iii<l<rn 
nat muncitorii sa d, pună toa 
te efort ir le pentru ridic.uc.i 
produției de cărbuni iar în 
ziua ! Martie să ioH-zC 
S(>z\RI'.LE i ai '- le garari 
tează drepturile și liber ale.i 

se < ale ț inia < ital< din 
pro <i.l de < onsi t.ițic și d 
sene sugestive care siu'.mli 
/rază 1 pla (ivlKi U pace, p’o 
greș, și un trai mai bun.

A. i in cubul unei mari a 
<li:i iri p. polare, care are loc 
în Capitala, va lua cuvântul 
tov. Gh. Gheorghiu-Dvj,' mi 
nistrul Incit trai și Comcrțu 
lui, secret. 1 țcneral al |MR

Producătorii agricoli și meseriașii 
t)cr țȚt’utfeoi clj!|mc credite 

eliraîc* «lei*» IBatica ^Tcalionula
Un important jurnal al consihuiui de miniștri

In Men torul Dficial do 
cri a apărut urină.oru! jurnal 
al Consiliului de mini tri:

Art. 1. Fan> a Nat onaiă 
a României iste autorizată 
sîi facă urmii! oarele .opera
țiuni .

a) Să acorde împrumuturi 
directe agr’Cț’.ltorilor., viticul
torilor, pom ctiltoi ilor, culti 
vatorijor de zarzavat , or«ă- 
riilor, crescătoriilor și îngră I 
șăloriilor de animale și eres 
caloriilor și îngrășătoriilor 
de păsări, kagr'.cultori 
lor. serejeul toii lor, cerilor 
și oricăror categorii de pro 
ducători agricoli, precum și I 
meseriașilor din comunele | 
rurale sau cbmunele u bane 
nereședințe ide județ;

b) Să primească depuneri 
spic fructificare in condi.iu 
nile prevăzute prin decizia Co 
misiunii ministeriale pentru 
redresarea economică și sta
bilizarea monetară No. 119 
din 19 Noembric 104^, pu
blicată in Monitorul oficial 
No. 279 din 2 Decembrie 
1947

Îngrășăminte chimice
«Om <J. A. Si.

In cadrul convenției econo 
mice încheiată cu U R S. S, 
urmează a sosi în țară can
titatea de 200 vagoane îngră
șăminte chimice (superfosfat) 

Din aceste îngrășăminte, 
Ministerul Agriculturii a re
partizat 100 vagoane pentru 
cultura sfeclei de zahăr și 
100 vagoane pentru R.E A. 
Z.I.M.

In cursul ani|oi 1949 șl I M7 c 
lonomia sovietica a infiglstrat In 
toate sectoarele - ucice iințn rt inie.

In aicști doi ani oamenii sovie 
tivi au con truit ,i plia in tunet u 
ne circa 1.9IK) iuti<pandiri iii'lu-. 
triale, f’rmtre a e,tva se afla D.« 
proghesnl - cea mai in ire o n 
tralâ hidioe|e< t.i â i!in Europa, u 
ziua rnitalurgi’ ;i și cea de in ,și i a 
gricole din Zapo,o,ie unizele m.tj 
luigice din Alariiipr.) și Krematoisk, 
uzind< de ina ini agri o|e din Go 
aiul i Ro tov și altele.

In doi ani intupii ideii!,, instjtu 
țiile și ovietele I xale au conatr.dt 
pentru muncitori ca e noui cu o su 
prafață Io uibi.ă de peste 11 rtC 
hoanu metri păt ați. Pe 1 n ă acia 
sta, numai in 1947 inulți < ct ,țeni 
sovietici și au con,huit din econo 
i.iiil |or în oia.c ,i colonii inun i 
toii;i , ca e inliiilii le ca o -up a 
fața Io u lJll tot li de' I inilioan 
nulii p.lna|i.

Nuniăiul muu cit or. |or și fun ți na 
rilur din e-oiio nia -o.i.-tica a ire, 
cut în molii ace dor doi ani al pla- 
nului cincinal cu I. (A). *X) oameni.

Școl'le de meserii, feroi iarc și 
școlile de u cni i au -fost abs l ite 
in 1916 și 1917 de 1.172.00) tineri 
mun iiori. Afara i’e ac, a.ta, 270 i(i 0 
salariați au pri nil o ina.la , ii.ic e 
urinând dife.ite arsuri -au uv,țind 
pc nchipe.

z\rt. 2. — Con-oii'. l gene -d 
al Băncii Naționale va fi 
.ondițiunile țientni ele- tv.i 
rea operațiunilef." previi-
pr n art. precedent

HO O O ore 
muncă voluntară
Femeile din plasa Ilune 

doara întâmpină alegerile Jm 
28 Martie cu un număr de 
1000 de muncă voluntară, rcu 
șjnd să economisească cca. 
200.000 lei uzinelor I. M- S, 
Hunedoara. Ale orc vo’.u 1 
re au fost prestate zilnic, la 
cantinele muncitorești a'e a 
colorași uzine. Cele 64 indrtt 
mătoare duc o muncă de la 
murire permanentă în întrea 
ga plasă.

Munca loi — a femeilor - 
este bine venită oriunde o 
depun, fapt pentru care se 
pun în orice împrejurare în 
slujba bunului mers a pro
ducției și a progresului.

Pentru cultura orezului sc 
vor repartiza 25 vagoane în
grășăminte chimice din pro 
ducția internă.

Umplem butelii de
Aragaz

In ș> .4 |e -tahanovi i și cu *ju 
toiul organizațiilor si'liti I t și au 
ildi ,d , «li i ana 66 0 0 ■ lu ralori

In 4 |c soiii-tkr puma, și
nu la c nu iliul <țevi or ..'a in >rit 

in primii doi aci al mt. aiului plan 
ciinitial cu J nul ojne 2U) du mii 
ui numărul stu lențjor a irrarut u 
l</> mi).

Cu tiv arc an gu.cinul »o> vt< 
.do.a sumr fot ins, mari tx-ntiu l-n 
bun.'uaiii<a co:i lițnl >r dc trai «1 oa 
mcn.lur nutn ii. In anul 1 4 > ,u 
lO- t r, novate și de ciii-c mai m ult 
de 5 Ut sanatorii noui și 3 ►) a>. 
de odihna.

In Donbas au fost refăcute și I 
vreau aru.ii vârbun 1.3 n>li e a > 
si 1 V) mi.te mi i, v.ea.e a d«t p<ș 
sibHitate ia anuj lrcLul si e e»Li»ge 
in 11 luni, de doua ori mai rn ’ 
. ii bune decât In 191 I

In nlioiiU doui ara bdgetul de st .1 
d UR>S a rea.ut dupâ . urn urm u 
ză in 1916 bugetul de stat te 
prezenta 331 tniliame SJti milioane 
814 mii nit.l -, a ii a cu 25 miliarde 
S22 ni hoane 000 mii r. ble in.il 
mult decât in 1)15. Am-1 tr cut e 
s’a ri.j at la o suar.ă de 3.-4 iniliatac 
202 md oanc 438 mii r.ibk, au I 
cu >0 mii arJe 06S m hoane 6’4 
mii ruble mai mult de jt in 1 46 
Iar in 1948 bugetul statului -ovi.-tn 
a cres-.ut u 14 m liarde rob e fs.l 
de anul trecut.

Republ ca Populari Româna

Corpul portare.lor depe fângă Tr 
bj.ulul - Deva—

Dosar exec. No. 26 1948 
Eșire No. 153 —

d<n 26 Martie 1941

ANUNî DE VA\ZARE

Se aduce U ,uno tința geaeraji • 
pentru cxe.utarea t tlu.ui executor 
No. 19 191a .-.1 Tribunafuui Deva, 
se vor vinde prin licitație publici 
următoarele ohre.te mobile ale de 
bitoarci So.ictatea Interbal an S. A. 
R. din D<<a str. Gri,ița No. 31, 36 
pentru acoge i.ea următoarelor su 
mc: 45.146 lei capital, 7/100 lei 
cheltueți de juJccaLă și 9,729 la 
cheltue|i de "executa, e !n total I i 
61.875 lei.

1. una masă {birou) din lemn 
de cireș cu trei saltare și 2 uși 
cu postav verde pe masâ.

2. una casă de fier, c-J una u,a 
cu trei încuietoare, fa.ă marcă.

3. una masă de scris tip Am,ri 
can, cu roletă, cu 8 saltare.

4. una mașină de scris marca 
„Continental’’ în stare bună serii 
173.749.

5. una masă de s rls tip American, 
cu rotetă cu 8 satire.

6. cinci stive lemne rotunde de 
construcție de circ» 2.50 mir. cu 
472 buc. de esență cer.

7. cinci metri cuși (1 imn) Scâodu < 
brad.

8. cinci lăzi de circa 100 kg<. 
clei, șl 26 lăzi de circa 50 "kgi 
clei de oase.

9. cinei mi kgr. deșeu de fini 
clica albă, de circa 20 cm fun 
gime și 4 cm. lățime.

10. cut.1 vechi deșeuri ci ca 20 000 
kilograme.

Licitația * | - ’.x. ziua de
31 Martie 1 . ,• ') dimineața,,
începând fa fișa locului tn o așU 
Deav str. G.ivița No. 14, 16 la
domiciliul debitoarei

Prim Portărel,
Vasile T. C.orchircă,

amin.it
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Bogățiile subsolului, bun comun 
al întregului popor

Insfâișit, alegai" le pentru Mana 
Adunare Naționali bat li ușc, Și 
poporul român le întâ.np nă eu bu 
curie, altlel decât in Ire ul, înlr'un 
spirit nou. ca pe un oarpete dra r. 
Le întâmpina. prin cntuziasniiiK 
muncii noui, a întrecerilor in mun
că pentru ridicarea producției în 
uzine, mine, b> ouri, pe ogoare pen
tru ridicarea satelor și a nivelul.ii 
lor, pentru însu .irea învățăturii în 
universități, școli și cazărmi. Le 
întâmpină prin nesfâriiul entuziasm; 
al meetingurilor in ca e Frontul D 
mocrației Populare și can.tidalii săi 
simt Îndelung a lamați, poporulf 
muncitor aiâtânduaJI hotărârea fermă 
de a 1 alege.

întreg poporul a po n t la lupta 
pentru asigurarea \i tăriei Frontului 
Democrației Popthte în aceste a- 
legeri. Pentrură șț.e că Adunarea 
ce va fi al rasă la 28 Martie va 
avea marea misiune de a ua furou 
de viață viitoar. i legi fundamentale 
a Statului nostru: Co.ast tn(ia Repu
blicii Populare Române.

Și el, poporul vrea să aibjâ o Crnr 
stituție a sa, isvorâtă din interesele 
sale, — așa cum a propus o F. D. 
P. în proectul elaborat și supus dis
cuției publice.

*
Printre principiile înscrise în Pro 

ectul de Consfituț e, un loc de frunte 
ÎI ocupă principiul naționa'izăriii 
subsolului. Intr’a-levăr, imediat după 
definirea și caracterizarea forim i de 
Stat și înaintea oricăror al e dispozif 
zițiuni, proectul prevede irv arii o 
Iul 6 că „bogățiile de orice na
tură ale subsolului aparțin S.atu- 
lui ca bunuri comune ale poporu(u’’ 
și că „prin lege se vor stabili mo
dalitățile de trecere in proprietatea 
Statului a acestor bunuri a c In pro 
mulgarea prezentei Const tații se a 
flau în mâinile p;.r.icularilor”.

Traducerea în fapt a dispozițiuni 
lor acestui principiu va constitui 
unul din cele mai importante căști 
guri ale Constituției noui.

Pentrucă trecând în proprietatea 
obștească aceste bogății subter ne 
ale țării noastre, ca e n’au slujit 
în trecut decât sărăcirii popo 
rului decât menținerii lui în cea 
mai neagră mizerie și înapoiere, 
ele vor folosi acestui j opor ridicării 
lui, pentru o mai bună așeza e so 
cială și propășire econo î i ă.

Destul a fost jefuită (ara, destul 
au fost supte păm'.ntilai comorile ca 
re de drept aparțineau întregului po
por, de către capitaliștii rom ni și 
streini, de către potentații vremuri
lor, cari exploatau în ega'ă măsură 
și comorile pământului și pe cei 
ce munceau pentru aducerea lor li 14 
mină.

Este adevărat că și vechile Con 
rtițuții cu care a fost „fericită’’ ța
ra noastră prevedeau că bogățiile 
subsolului intră în proprietatea Sti 
fului. Dar tot atât de adevărat e 
și faptul că niciodată acest prin
cipiu n’a fost pus în viață, Co.nstitu 
ția din 1923 prevăzând respecta
rea așa numitelor „drepturi câști 
gate” pentru o perioadă de 53 de 
ani dela promulgarea ei. Cu alte 
cuvinte, dat f ind vorba de o con 

’ stituție modernă, s’a te unos-t.f prin

Control riguros pentru port ilegal de uniformă
0‘dinul gmral al Ministerului Apărării NaJonale

BUCUREȘTI, 25 (A-ger- 
pres). M.nisterul Apărării Na 
ționale comunică:

Se constată că o parte din 
personalul armatei care a 
fost trecut în rezervă, conți 
nuă a purta uniforma mili
tară cu toate semnele caracte 
ristice acesteia.

Ordinul general No. 52 
din 1948 prevede că ofițerii 
de rezervă pot purta unifor
ma militară numai dacă au 

cipiul dar s’a amânat npli.area lui, ț 
pentru a nu se schimba în definitiv 
nimic.

Constituția di.tatonată cailidă d n 
1938 a pajtr.it și ea principiul, cu 
specificarea că „normele și condiții- 
valorilicăiii acestor bunu.i vor li re- I 
glementatc de o lege a minelor.

Ori „normele și condițiie” ace 
stea sunt cunoscute: .

.. .■ r. p ezentan ii f auto.i
zapi” ai Statului, în frunte ca re
gele primeau concertanta e ploată ii 
Statul rămânând prmJpial cu a 
proprietatea, iar camarila cu be 
neficiile, ... ț

Și astfel, prin î nșela imie și a te 
de bandiți m, pot ntații unui s.iu 
altui guvern rea ționar se trezeau 
în zorii unei zile stăpânii unor bogăi: 
ții la formarea căroia n’au contribuit 
cu nimic și cari trebui .u să aparțină 
poporului întreg.

Să luăm un caz, cunoscut de popu 
lația județului nostru: minele de 
aur din jurul Crișciorului, ale soc. 
„Mica”. . ..

Această societate care până la 
primul răsbocu mondial a fost o 
mică și neînsemnată întieprindere 
de exploatare a zăcămintelor de 
mică și cuarț, de dincolo de Carpa ți 
sub guvernarea aterescană a căpă
tat drept de proprietate asupra a- 
cestor bogate zăcăminte de aur și 
argint, Stat :l primind în schimb 
din partea „Mi.ii .. acceptarea în 
consiliul de administrație a unor t 
„oameni ai guvernului’’.

In acelaș spirit constituite mal 
există în județul no tru și a te so
cietăți. E „Mines d’Or de Sthnija” 
proprietatea uneia Barrel din... Pa
ris, e „Concordia” din Bălța mi
nele de fier din Tcpuc aleT.fN.C.- 
ului, având principal acționar pe 
cunoscutul Max Aușn t, m inele de 
cărbuni dela Țebea, tot ale soc. 
„Mica” și altele.

Câte bogății n’au fost stoarse de 
aici luând drumul îmbogățirii ca
pitaliștilor din țară și streinătale 
— dar și câtă sărăcie n’au lis ît î.i 
urma lor. Alături de aurul str-lu- 
citor, de cărbun.le bogat scos aici, 
lucea cea mai neagră mizerie, foa 
mea, intunerecul.

Acestor inadmisibile stări de lu
cruri vine să le pună capăt Con
stituția, prin articolul 6. Ea vine 
să dea în mâna poporului bogățiile 
sale.

Exploatate rațional, planificat, în 
concordanță cu intere e e ță ii, a 
desvollăr.i noa t.e economice, aces
te bogăț'd vor fi fa t.ri de ril.c re 
economică a Republicii Ponulare 
Române, îmbogățirii întregului po 
por.

Pentru aceasta e insă nevoe ca 
noua Constituț e să fie formul tă 
de aceleași fo.țe care au e aborat și 
proectul: Frontul Demo.raiei Po u- 
lare. E nevoe ca în Marea Aduna e 
Națională, minerii M înților Apuseni* 
din Teliuc, etc. înfeg poporul hu- 
nedorean, care a aplaudat acest 
proect de Const.tufe, să 1 și su .- 
țină, punând la 28 Martie șt împila 
pe lista cu semnul SOARELE, Li
sta E. D. P.

I. Rusneac

scos petlițele, epoleți:, emble
ma dela șapcă și orice alte 
semne caracteristice unifor
mei. , —

Față de cele de mai sus, 
comenduirile de piață vor m 
tensifica controlul pe teren 
asupra portului ilegal de uni 
formă.Celor găsiți în neregu 
ia li se vor întocmi acte de 
trimitere în judecată pentru 
port ilegal de uniformă.

Muncitori!
VOTAȚI

La 28 Martie a. c.
LISTA Nr. 1

cu semnul

SOARELE
izvor de viață și 

lumină
Arestarea urui legionar

Efectuându se o perchezi
ție de Poliția Ilajeg la prăvă
lia și locuința lui Șânzian Ni- 
colae, fost comandant legio
nar pe plasa llaț.eg, au fo t 
găsite un mare număr de 
manifeste precum și alt ma
terial cu caracter subversiv.

Infractorul și corpurile rle- 
licteaulost înaintate 4’arche 
tului Tribunalului De a, spre 
cele legale-

Muncitorii uzinelor IMS Hunedoara 
își depui votul cu programul lor 

realizat înainte de termen
„Pentru întărire» Republicii Popu

lare Române, pentru victoria în a 
legeri a Frontului Demo.rației Po
pulare, ne luăm angajamentul să 
depășim programei cu un procent 
cât mai ridicat”. Așa spuneau mun
citorii, techni icnii șj funcționarii 
dela Industria Metalurgică de Stat 
din Hunedoara în telegrama trimi
să tov. Gh. Gheorgniu-Dej , Se
cretarul General al P, M. R. și 
ministrul Industriei și Comerțului, 
anunțând indepl.rir.a prog amului 
de producție fixat de M. I. C. pen
tru intervalul dintre 1 Ianuarie — 
31 Martie 1918, cu 12 zile îna- 
inte de termen.

Luat în fața celui mai iubit fiu 
al poporului, acest angajament a 
fost considerat de metalurgi-tii hu- 
nedoreni ca o sarcină de onoare.

O sarcină înaltă prii Scopul ur 
mărit, pentru îndeplini ea căreia au 
pornit luptă. Și, consecvenți în în
deplinirea angajame.ite’or, ei au în
vins, alegerile gă indu i cu producția 
depășită.

Astfel, până în ziua de 25 Mar

Noua Constituție va întări și mai mult 
unitatea de muncă și de luptă a poporului 

a declarat tov, Vasile Luca adresându-se alegătorilor 
prin posturile noastre de radio

BUCUREȘTI, 26 (Atzer- 
pres)). Tov. Vasile Luca, se 
cretarul general al Consiliu 
lui Național al Frontului De 
mocrației Populare, ministrul 
Finanțelor* alresânda-sei a- 
seară prțn radio alegătorilor, 
a declarat între altele:

„Republica Popu’ară Româ 
nă este rezultatul luptei dusă 
de popor în frunte cu clasa 
muncitoare. Prin muncă și 
luptă, poporul nostru a învins 
uriașele greutăți ale moșteni 
rci nenorocite lăsate de regi
murile reacționare și fasciști-

In Constituția Republicii 
Populare Române e hotărît 
regimul economic, politic gi 
social a României ca și dre

CUM SE VOR ACHITA 
drepturile salariaților care 
urinează să fie încorporați

Un important comunicat al Confederației Generale a Muncii

Confederația , Generală a 
Muncii sesjzându se de fap- 
țul că unele întreprinderi și 
instiuiții nu achită drepturile 
legale tinerilor care urmează 
să se încorporeze, aduce la 
cunoștință următoarele:

Tinerilor salariați care pă 
răsese serviciul pentru a și 
face stagiul militar, urmează 
să li se plătească urmă’-oa
»ele:

Salariul la zi și pe tot tim 
pul cât a funcționat în între
prinderea respectivă;

Concediul de odihnă la ca-

Condamnări pronunțate de Instanța de 
sabotaj a Tribunalului Ddva

Nu s’a împlinit încă nici o Lină 
dela intrarea in funcțiune a a e o 
rilor populari și se poate observa 
o radicală transformare în pcoce- 

tie muncitorii dela 1. M. S. prezintă 
următoarea situație a producției, In 
tone:

Progam Realizat 
lunar

Fentă Lirnal 3200 3 483,310
Oțel la gon 3600 3547
La.ulnate 3000 2991,96

Aceste realizări, această vi.torie 
s’a putut obține datoriiă împl tirii 
muncii lor practice cu munca de 
îndrumare și lămurire si hotărârii 
lor de a asigura victoria F. D. P. 
în alegerile din 28 Martie. „Dito- 
rită metodelor noui și raționale de 
producție care permit ridicarea pro
ductivități mun.ii, datorită colabo
rării strânse între muncitori, tec ni- 
cieni și funcționa.ii de toate cate
goriile, datorită con.tiinței politi
ce și devotamentului lor pentru le- 
gimul nostru de democraț e popu
lară” — cum spunea tov. Gh. 
Gheorghiu Dej în te’egrama de răs
puns trimisă metalurgiștilor hune- 
doreni.

pturile și îndatoririle cetățeni 
lor față de statul democrat po 
pular. Ea rezolvă problema 
proprietății fixând cele trei 
forme de proprietate, asigură 
libertatea Cultului religios și 
libertatea de conștiință a ce
tățenilor. Noua constituție va 
creia o atmosferă de siguran 
ță în rândurile n asseior popu 
lare, va întări și mai mult uni 
tatea de muncă și de luptă 
.. poporului pentru a obține 
noui succese pe teren eco 
nomic și financiar, noui succe 
se în reconstrucția țării, ri
dicarea standardului general 
de viață, noui succese pe tă 
ram cultural și în îmbunătă
țirea sănătății poporului.

Și tov. Vasile Luca a înche 

re au dreptul pe anul 194.8, 
calculat în bani, conform pre 
vederilor contractului colec
tiv de muncă.

Consiliile Sindicale Jude 
țene, Uniunile și Sindicatele 
vor îngriji ca drepturi e ară 
tate mai sus să fie achitate 
la timp și in întregime în așa 
iei încât tinerii salariați să 
nu fie împiedicați de a se 
prezenta la încorporare în bu 
ne condițium și la termenul 
fixat.

Comitetul Executiv 
al C.G.M,

dura justiției. Sentințele sunt date 
după gravitatea faptei și nu după 
situația materiali a în.inuitului.

Astfel instanța specială de sabota| 
de pe lângă Tribunalul Dc a.-Hu
nedoara, având in completul de ju
decare pe d-nii: 1. Va îl e judecător* 
Korosy Leopold șl Stan.u Boris ase-’ 
sori populari a pronunțat următoa
rele sentințe:

Dan 1. Nadler din București, 7 
ani închisoare corecțională șl 20000 
lei amendă, pentru că a predat 
Coop. „Plugarul” din Deva mar
fă de altă calitate decât a reia pe ca 
re o comandase; Stana Ștefan co
merciant din Ilia, 3 luni închisoare* 
pentru că nu a avut declarație de 
stoc; Orueț Dionlsle din Crisdor 
2 luni închisoare pentru că deți
nea piei sustrase dela fo.tul Orap, 
Voinea loan din Pricaz 35.000 lei 
amendă pentrucă nu a predat cota 
de porumb; Bercheș Emeric din 
Deva 23.0G0 lei amendă pentru că 
nu a plătit repararea unei pompe 
unde era chiriaș; Zamoniță Mlhai 
din Ilia, 10.000 lei amendă, pen
tru că în calitate de mandatar I. 
N.C.O.P. nu a plătit unui produ 
cător cota de grâu predată; To- 
dea Nicolae din Balșa 5 4)3 lei a- 
mendă pentru că nu a el berat no
tă de plată; Rus Luca din Bozeș 
5000 lei amendă pentru că nu a a- 
vut lista aii ată de prețuri ți Ve- 
ronica Zaharie -1000 lei amendă pea 
tru că a vâdut pâinea cu preț de 
speculă.

iat: Datorită ridicării produc
ției, industriale și agrare, da 
torită măsurilor economice și 
financiare care au dus la ex 
cedentul bugetar și Ia mă
rirea venitului național, am 
putut să acordam reducerea 
impozitelor, a dobânzilor, vor 
fi reduse tarifele dela CFR.
Am îmbunătățit prin ultime 

le decizii ale comisiei ministe 
riale pt. redresarea eco 
mică și stabilizarea monera 
ră circulația mărfurilor ali
mentare.

Toate aceste succes*: și mă 
suri au dus la scăderea »re 
țurilor chibriturilor, tutunu
lui și alimentelor și vor d -<e 
la scăderea prețurilor produ 
selor industriale.

pajtr.it
lla%25c8%259b.eg
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Apelul Candidaților F. D. P. din jud. 
Hunedoara către alegători

Cuvântarea iov. Ana Pauker

(UrMare din p*g.__ l-a)'__

$1 a chibiltelor a fost mic
șorat

Combătând lipsurile, greu 
tățile șl sabotajul reacțlunii 
s’a reușit să se pună capăt 
haosului din sectorul econo 
mic. Producția industriei noa 
stre sa apropie de nivelul 
celei din 1938, iar Industria 
Metalurgică de Stat oin Hu
nedoara șl minele de cărbuni 
din Valea Jiului, au depășit 
cu mult producția medie di 
nainte de răsbolu,

Sectorul transportului a 
fost restabilit.

Prlp lichidarea inflației șl 
Întărirea monedei naționale ni
velul de viață al întregului 
popor a fost Itnbunăt'țlt.

In lupta per.tru culturaliza 
rea ponorului au fost înfiin
țate 318 școli de snalfabeți, 
frecventate de 18 86 J neștiu 
tori de carte. Numărul școli
lor primare a crescut dela 
362 in 1945 la 412 In 1948, 
fiind înființate și 80 cămine 
Culturale, 127 biblioteci, co
ruri, fanfare, echipe Culturale, 
etc.

Femeile și copiii s’au bu 
curat de o grije permanentă. 
Au fost înființate 12 materni
tăți, 36 dispensare de poeri- 
culturâ, Creșe, leagăne, cămi
ne de zi pentru copiii munci
torilor.

Prin aceste realizări înfăp 
tuite sub îinbohluil forțelor 
componente ale F. D. P, ju 
dețul nostru a ajutat străd“~in 
țelor guvernului în opera de 
îmbunătățire a traiului t*iu 
ror celor ce muncesc.

Succesele obținute însă nu 
ne pot mulțumi. Frontul De 
mocrației Popular^ cheamă 
la luptă pe toți cetățenii a 
cestui județ pentru noi reali 
zări în folosul poporului, pen 
tru a consolida și pe tărâm 
economic succeselei politice 
deja obținute și înscrise în 
proectul de Constituție al R. 
P. R. '

In lumina acestor succese, 
F. D. P, cheamă întreg po 
porul la luptă pentru înfăptui 
rea celor mai urgente ref _>r 
me democratice, ca:

— reforma admini 
STRAȚ1VA, prin care în ,o 
cui ^paratului de Stat înve
chit, puterea să fie exerciți ă 
de popor prin organe ale
se; Consiliile Populare;

— REFORMA ÎNVĂȚĂ
MÂNTULUI, care să des
chidă drumul spre treptele 
cele mai înalte culturii ele
mentelor ieșite dm popor;

— REFORMA FISCALA, 
care să repartizeze sarcinile 
bugetului asupra contribua
bililor in mod progresiv.

Muncitori, tehnicieni, fun
cționari din uzine și mine

Frontul Demucratbl Popular* 
vă rhiamă la mun:ă |l la luptă 
pentru d-iivolt*rea indusțriti j i 
d. pi'ui nottru, Bogățiile imtusc 

din aceit jud«ț tr*bu«a<3 »Kplo- 
rat* ți valorificate tn foloaul po
porului.
Mintia noaatrc trrbua «ă dea 
tot mai ni.lt căi bun*, mlntreu 
de Har, de aur, etc. Uzinele 
noastre (rebue să toorna tot mai 
mul ă fontă, oțel, Iar fabricile 
noastre să dea tot mai multe 
produse.

Frontul Democrației I’opu 
lare și-a fixat ca țel lupta în 
potriva exploatării omului de 
către om, asigurarea și ga 
rantarea treptată a dreptului 
la muncă mai bune condiții 
sociale și de practică a mun 
cii voastre.

Sprijiniți 1, dându i votul vo 
stru.

Plugari I
Frontul Democrației I’opu 

lare luptă pentru întărirea go 
spodăriilor țărănești, lărgi 
rea creditelor agricole, înzest 
rarea agriculturii cu unelte 
și mașini agricole, știut fiiind 
că în județul nostru mai sunt 
mii de plugari care își mun 
cesc ogoarele cu pluguri de 
lemn.

— pentru o dreaptă așezare 
a impozitelor agricole făcân 
duse o calificare justă a te
renurilor agricole și rcparti 
ția dreaptă a impozitelor

Sprijiniți cu hotărîre lupta 
Frontului Democratei ,Popu- 
lare, care vă as gură ridi x 
rea nivelului vostru de Via 
ță, votând Soarele belșug u 
lui, bunei Stări și fericirii.

Meseriașil
Frontul Democrației Popu 

lâre a recunoscut rolul vostr'* 
în viața economică a țării, an

Cetățeni și cetățene, muncitori, țărani și oameni ai 
muncii intelectuale, meseriași, femei și tineret, ofițeri 

și ostași din județul Hunedoara!
Participați cu toții la alsge 

rile pentru Măreții Adunare 
Națională!

Luptați uniți și dârz, sub 
steagul Frontul Democrației 
Populare! Nu dați . crezare 
svonurilor și minciunilor rea- 
cțiunii! Dcmascați și sdrobi 
ți orice încercări ale reacțiu 
nii de a se pune deacurme 
zișul desvoltării și înfloririi 
pârtiei noastre!

La luptă și Ia muncă oen 
tru un trai ntai buni

La luptă și la m încă pe 1 
tru asigurarea unei păci trai 
nice! -----

înainte pentru întărirea și 
propășirea Republicii Popu

Se urmărește amânarea 
alegerilor din Italia

ROMA, — In cercurile politice 
se vorbește cu in-i-tență despre o 
eventuală amânare a alegerilor dela 
ÎS Aprilie.

Cu toate desnrnțiii.e recente, o 

gajându se să lupte pentru ț 
părarea intereselor noastre, j 
pentru s:iharca voastră dela | 
mizerie și descalificarea pro 
fesională la care vă împinge 
marele cap,tal baiu ar.

Stând alături de F. D I’, 
vă apărați interesele voastreI

Tineret al jud. Hunedoara!
1 )rumu) vostru nu p >at< fi 

decât alături de cei ce v'i'i 
apărat interesele de ceice 
v'au deschis drumul liber de-, 
fășurări forțelor creatoare și 
spre cultură — Frontul De
mocrației Populare.

Pentru asigurarea desvoltă 
rii voastre fericite dați votul 
vostru Soarelui care va lu 
minează viitorul!

Femei!
Pentru adâncirea <lrepturi 

lor pe care regimul nostru po 
pular vi le a acordat, ben- 
tru a vă crea și mai bune 
condiții de muncă viață și a 
sistență vouă și copiilor vo
ștri, pentru g asigura pacea 
căminelor voastre, votați 
SOARELE Păcii și propăși 
rii: -

Ofițeri și ostași!
Drepturile cetățenești de 

care vă bucurați acum asi 
gurarca unei vieți în cazarmă 
fără grija familiilor voasfc, 
nu pot fi garantate decât de 
forțele care au dus Iuțită ț>en 
tru această: torțele grupite 
Î11 F. D. P,

Dați-vă votul Vostru F. D 
P făcând prin aceasta din ar 
mata română o adevărată ar 
mată populară.

lare Române, independente 
și suveranei

personalitate oii îală a declarat ca- 
respondenuilui agenții France Pre 
se, că evenimente ne rc.â/u e ar 
putea justifica, totuși o astfel de ho* 
laiâîc.

(Urmare din pig. I »)

tului vor in. rge >i nui bine când 
prin retorica adni'rii»1rativa in co 
mumii ji jude|c|e noa-.tre vor fi a 
lese consilier populau-, Ele .or fi 
controlate <le Jțegâtori <-lij v. r 
răspunde țață de ei. Cei ni-.r.d 
nici vor fi înlăturați -i li|o unj >u 
oameni destoinici.

Poporul român a mvâțat sl tot 
srascâ libertățile >1 dreptu lle cu 
cerite și pe car. Mana Adun, ie N 
ționala le va corn .iuți pi in Con u 
tuțic. II folosește drepturi e și li 
brrtâ|il< aațe pentru ca la un 1 
cu națioii.ili|âți|r . oido< uip arc ă i 
clâdeascâ o viața ini|orito.ir<.

Poporul nostiu lo.o-e?t< libertățile 
și drepturile sate peDtru a duce o 
politicA de întărire a păcii, de 
pneturie, colaboiaic și ajut r frit e 
Repulilu a Populata Română -i |a 
rile vecine, diun de frâți.-tat' și a 
sigurare a picii, p.e , a e o vrem cu 
toate |x>poanle lumii.

Popou.I rom in -t,c 'â ' a|S im 
b'LugatA, lil.crâ și lumiiuta, numai 
el singur, infrâiit cu popoar<|< prie 
tene și o poate creia. [K a cea ți a 
noastră seaniânâ tot mai m I cu 
un marc șantier de muma dârzi șa 
conștient^.

Refenndu e apoi la fentei, tov. 
Ana P.iulcer a delirat:

Dela alegerile tre u»e și p .na as- 
tâz"i, fo-ta i r-nuserca a a po;. rul d 
— femee.i dela orașe și <t ni se 
înfățișează inti’o lumină ti t mai 
Îmbucurătoare. Ei-me I iau parte e 
fectivă la clădirea și re 1 i ea g , 
podânei țarii, la inl-'iturar. a ibuzu 
rilor funcționarilor necinstiți ) d. 
rea credință, la indic,direa or. eli 
lor celor nepricepuți.

Puterea pol ti A In mi"» po.oiu 
lui, munca și |uț»ta noa-tră pentr i 
propășirea bună-ta e, demo iați< și

Cuvântarea d. Dr. Petru Groza
(Urmare din pag. l-a) 

țiilv liratv in fața pojarului 
De aici în< ie<l< ica și diaițo 
stea pe care poporul nostru o 
arată candidaților Frontului 
Democrației I'opulare și pro 
gramului nostiai.

— Cum privește țărănimea procc- 
tul noii constituții și uit mele mă 
suri luate în sprijinul ei?

I'lugarii cătl in proectul 
noii constituții consfințirea 
drepturilor lor as.ipra nă nâii 
mânturilor pe cue ]<■ inun 
cose. Ei știu < ă proprietau-.i 
pârtii ular.i și drept I de nu» 
șt<-niie le sunt garantate pri-. 
lege. Ei mai știu că proprie 
tatua țărănească de muncii 
este protejată de Stat în noua 
constituție și că Frontt.l De 
mocrației Ropulafc luptă pe t 
tru propășirea gospodări l >r 
țărănimii muncitoare, pentru 
modernizarea și înzestrai ea a 
gricultuni, cu unelte, mașini, 
îngrășăminte chimico, cu se 
mințe selecționate, vite de 
rasă.*

Ultimele măsuri luate de 
guvern, 1 bertatea pentru nlu 
gări de ași vinde p-oduSil ■. 
semințe eflirte pe care Sta 
tul le acordă pe credit până 
la noua recoltă, dieptul de 
a folosi pământurile .neluc a 
te, reducerea dobân'ilo-, ef 
finirea produselor jjid isttiale 
și a produselor monopoâza'c ca tu» 
tunul, s.irea, chibrituri c, etc. 
reducerea unrr impozite de 
Stat pe lângă celelalte m ,s 
suri de reparare a nedreptăți
lor și abuzurilor săvârșite de 
unele elemente' , icacțio,»are 
din aparatul de Stat, sunt fa

om <n om. Ag< . ,i ■ , ab <
lui «ti-ui, sțujito i al 1 ;■ jIo
li<. ți ai uiui e.tc .ib-i • . ^oi

nt ronvinyâ dr bu >a ,al tute a 
jugului impenajist. Li ’-or ■ o? 
lunvmgâ pc rim o.i. bbe d 
jugul inipenalibt nu joade 
nu incovoalc s; jf le i nu bUb<>u

pae», nu ref» |* < lu .1 . ' »i • ' tfi 
>1 i.esc din mancd ull »rj, 1 ■ ><

altr țai i. Aicțțij iii.e < j ? kl
■ i -Jiip ne iui. * d jxr fjniif
j/u -ai» a.n pe» nil. c "o f i ti a

J si & »■' (J la< j i n in n : <11 >1 mț
lauuiii, prin iu.r a i C-- a ■ ». U <!•<•*
pt • ci slat,i, prin vor' t Jeș»

pacu.

pi 111 ».jie i| j>oi.r 
rutiMv au luat ui

Cercuri c
prl.,ml1 anJ in

bratr pv Mi hai Cc llohuiiv oll< m po
;-i p.\‘I)torul unt • 1 -re.Lart

avm itoar.se diri -udua ca <, oru
lui. Cu n arata jug.4 in’j■■ ■; i

lui, i-.it ote de ih ;>u r , 0 den *•
de-te pociri;r dj1 r . onn .
0 dovc<ț.|e Ij( ta »■•> »> nc, - r » <b ju
g.dr dt i nperiab' !i.

Și 1o\. Ani continuu»
Suutuiați pe a ci .. e • n &a vl

anunțe speranța lor Iii s c ta in
toarce vlâMirul Ji • h<r <1 .■lbc1 - »k</ f
scuturați pe c»i - ri
b«■ ui, j> cei ce vâ an ai fer* ir«a
pe pî'nuHt»! '.T;C-v<

In indic re tov. Ana 1 ’ 1 ’r n â
făcui un apel <.'țr t • Al ct_4rr.il
țdf .j tle a pani, h a! țt i'v dr
Dunihii A 2o Mani- , 1 k pe ■-■i
mai huni fii și fjj e ai pc t;lu ’ R
Mart-d Adunare Njț <E li

Sa întărim r< g m. ! < ’» n u ai po-
pular a| tăieri. i iiti* t c 1 p Ib.:- i .
muncind cu . - : i nrru
gospodinei naii- al C , 11 u n«? Î4P
potrivi a tl >ra < a u ii e >r â >• tur
bure Mânta noaM .- •s le li
b' natf, indepcndt ». •, I’ 4 ■ ăi

pic j>e care p]u .irirrua țc a 
primit cu deplina in .Im nire 
legându se sa lupte i . i dr 
paile alături de trații îor 
l.i orașe p.-ntru im.ir • i 
Consul darea Republicii i'opu 
l.ir<- Române.

— Circ prevederi uin proectul de 
constituție vi s’au plrut nrnde» 
juns desbi:ute de m.vaeie popv’a:*?

Cred ca un 1 d n ait,.-. 
lele despre care sa vorbit 
prea puțin, < ste a< ela cart 
se referă la intănr<a ț . n i- 
ci. Familia ii - j abaca i’o 
pulaiă Română s - b iernă Jc 
protecța statului ,s>,ă
protecție as ,;:râ armon.a ța 
milici. _

Pro'ectul de constit ț.e orc 
vide la art 26 griji Smuilui 
pentru sănătatea socială. E 
ste pentru prima data i.i i 10 
• ia țâră noastre — < i e a 
mai cunoscut câteva aș.i zise 
..constituții", — că Statul ;i<i 
gură acelor care au ajuns iă 
o vârsă înaint.uă posibilitatea 
unui trai liniști’ și i psit de 
griji. Deasemenca, s’au re
dus anii de muncă p- ntru 
femei.

Acestea iac ca întradeiăr 
toți locuitorii țării, de a tine 
ri la bătrâni, indif- rent ,ie 
sex sau na'ionaltite, să fie 
alături de Frontul Democra 
țici populare, fiind c >;.» inși 
că huna stare, sănăc â și 
pacea le sunt asigh-,ăt și ga
rantate de regimul dcmoc »t 
popular care rep.e-i ti mda 
tea întregului poțxir •■.uaci 
tor.

or»- - i* .ludcțuud Hunrdoar*, Dara 1948.
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