
Trăiască victoria Frontului Democrației Populare în alegeri! 
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Cetățenii Republicii 
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în proporții ne mai 
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O STRĂLUCITĂ VICTORIE A 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

!

Cetățenii județului Hunedoara au dat listei 
Nr. 1 162.000 voturi în frunte 
cu Tov.

Inii.

BRA1LA

(Continuare In pag. Ill-a)

138.HI
120.7 IO
H7-933

80.274
72-971
CN-46/
3-5°4
1813

Alegatori înscriși: 
Voturi exprimate: 
Lista Nr. 1 F.D.P.:
Lista Nr. 2 Îndop.; 2.747
Voturi anulate: 3-617

BUCUREȘTI

— Ziua alegerilor a I 
fost o adevărată zi de 
sărbătoare a întregu

lui popor.

— încă din primele 
ore ale dimineții ce
tățenii in grupuri com
pacte încolonați cu 
muzici și drapele în 
frunte, s’au prezentat 
la secțiile de votare.

Tineretul, femeile, 
populația rurală și mi
litarii, s au prezentat 
la vot în proporții ma

sive.

« Votarea a decurs 
rapid, in cea mai per
fectă liniște, ordine și 

disciplină

GHEORGHE APOSTOL

alegerilor din județul Hunedoara
Alegători înscriși 
Voturi exprimate
Lista Nr. 1 F. D. P
Li8ta Nr. 2 Ind.
Anulate

185.888
164.455

. . 162.000
1 3.101

4.354

Alegatori înscriși 
Voturi exprimate 
l ista Nr. i UDE- 
Lista Nr . 2. 
Lista l’.N.L 
Lista PȚD. 
Voturi anulate

MdL jE?2C Air CJ
alegerilor din țară și Capitală

BAIA

Alegatori inscriși: 
Voturi exprimate: 
Lista Nr. 1 F.D.P.: 
Lista Nr. 2 livlep.: 
.yoturi anulate:

G( )RJ

Alegători înscriși: 
Voturi exprimate: 
Lista Nr. 1 F.I3.I 
Lista Nr. 2 Ind< 
Lista Nr. 3 Indef 
Lista Nr 4 Înde 
yoturi anulate:

117.260
103 209
97-767

: 2.66“
1 -7 5-

: X-O23
2.450

ASPECTE FOTOGRAFICE; OFTA ALEGERILE DIN 28 MARTIE

1

ftela stânga la dreapta: O țărancă 
și cetMtcaocă.
litari s’au prezentat și e;e săși facă

dm Santohalm votează pentru >n a nrea g0Sbouarie. sale. Votează tov. Andrei Duduia, secretarul judcțend Hunedoara-Ekva a P M R M 
De sus in jos. In număr impresionant, femeile din împrejurimile Devei au venii să voteze pentru pace și bXtare Rotile dr^ 
datona votând pentru regimul, democrat. Operația de votare merge rapid. O parte din delegații dela secția de votare hir 4

r?



fispecte dela alegerile pentru Marea Adunare Națională
In entuziasmul general tov.

a votat împreună
Eu voi voia ;uc> șj sunt k-rt * a 1117 

pot (ace dator a de onoare in 
ace.t loc.

La I. M. S. HitncJoira ah—<■ ,1 
erau „in toi” când a sosit tov Gli. 
Apo toi; au votat p oape Ij o i d< 
oameni cil țoițc . i '.n e>us<_ri ibia 
de o ora: bena urg.m za e a ini t.i 
rat agloniciiitii și perle i de timp.

Tovarășul Gli. I'os ca, prcșc in 
te)e S.ndi atu,ui 1 .M. S. adres indu
se tov. <ih. Xpo'lol, arata ca intlii 
citorii deai.i s’au întrecut in ni ut 
că pe ci in i-i pentru acea.tă ma < 
zi: cele 110 imie oț-l cât era-.i pro
gramate ti cuptoir. ;c- S, M. .iu fost 
depășite realizâmtu -c 2J5 tone.

„Inlr’adevăr aprobi tov. (iii. 
Apostol muri (ord de aici în lu
pta lor pentru redre.area noi-tra 
economică, nu precupețesc nici un 
efort: e o mare cin»t‘ pentru ei. 
Eu voiu vota ai i și sunt fv i.it că 
mi pot înțepi ni a-cas ă datorie di 
onoare odată și în acelaș loc ci( ei’'.| 
' La eșirea tov. Cili. Apo,toi din sa 
la de votare, uralelc ma ei mulțimi 
de muncitori, tecluii ie.ii ri funcției 
nari nu mai încetau. Tinerii din 
Brigada de 1<-construcție s andin

Glieor gbc Apostol
♦ sau ’

Cu Soarele vom vota
Să ’ntaiim Republica

Vtriain cu Sjaro'fi!

'La Teliuc îu sunetul fanlarcuij 
sub fâlfâitul drapelelor, votau mi
nerii dela minele de fier,, soțiile 
și fii lor.

O femee — Toma 1 idia — aș’.c ț 
pta emoționată să intre în săli de i 
vot. Ai votat? — am înirebilo 

NU, acum voiu intra să vo'.ez.
— Și cu cine vei voia? —vNu spun,’ ț 
mi a răspuns ca aratându mi cu un ! 
zâmbet soarele strălucitor de p- 
cer; și apoi fiindcă mă făceam că , 
nu înțeleg îmi spuse: — Cu soarele 
tovarășe! Cu el vo;ăm' țoale femeile 
care voim să avem o viața mai 
bună și un viitor feri if pentru cop.it 
noștri.

Același răspuns 1 am primit și 
dela, Ciula Nina din Groși, care vo 
ta la secția de votare d.n Toplița: 
Eu aiu votat cu cine ne încălzește 
și cu cine ne-a dat dreptul de vot, 
Cu soarele maică!

Sărbătoarea din Comuna Cerbii

După Toplița, tov. Gh. Apostol 
a vizitat centrul de volare d-la Go- 
vâjdia — unde domnea aceeași at
mosferă — și apoi centrul dela Cer 
bal. Cerbălul e o comuna aruir.ată. 
pecreștele munților Rus.a și druinut 
până acolo, pe lângă pi.ores ul săi, 
este exfrem de anevoios: un drum 
în pantă, presărat de gropi și bo
lovani și plin de zăpadă, care aici, 
nu se topise încă, Ipiu această cauză 
o parte din drum a trebu t să fie 
parcurs pe jos, prin noroi, zăpadă 
și pietre colțuroase.

Primirea făcută de țărani, lemei și 
tineri a făcut să se uite oboseala 
drumului: păduren.i cu f ndrele lor 
albe și cămășile curale de sărbă
toare au întâmpinat pe tov. Cili. 
Apostol, în capul satului.

Tov. deputat — a început să 
spună cu voce emoționată, tânăr. 1 
lancu loan — noi piduren i din în. 
treaga comună Cerb '1, suntem nes 
pus de fericiți că ați venit în mijlo 
cui nostru. Sosirea d-vdastră, ar. tâ 
că cei care sunt in fruntea noa tră, 
sunt adevărații noștri conducători 
și ei fiind ridicați din mijlocul no 
stru, nu prccupejesc ni.i o osteneală 
de a veni printre noi.

Trăiască, deputați poporul i, tră 
iască victoria în alegeri a F. U P. 
----- trăiască Republi.a Populară 
Română” strigau plin de entuziasm 
pădurenii, care își puteau acum e 
xprima în libertate voința

Cu aceeași emoție — tov. Sârba 
Joan primarul comunei — a urat 
bun venit alesului lor.

cu alegătorii dela I.
.t'livinti 1.- pe can le a lO.tt apoi 

lot, tjh. Apei .țol , cuvinte a «uitate 
cu atenție șl subliniate cu vii a 
plauzc- n’au fost decât un înalț Li 
d- mn la eont.nuaii a luptei unite a 
muncitorului și a | n anului, | en (i 
o viață nouă, u|> stea pil. F. D, I*.

Ilotaiirea de a lupta și bucuria de 
u ști ia și au ia. ut și își v>> lace 
datoria, --ti Jacca in <>,h i t ituror. 
Lra o atmosfera d: s.irh.i.o.re: un 
tânăr cu tiu cimpoi răsări ca din pi 
mânt și o horă sâl'n.casă re in in e 
iutr’o ii pa. Ță.anii și a'e-.it Iar, 
picau mână in m ină j-l ii d - voie 
bună.

A sosit timpul plecării ,n :i.
,,E drtunul tare rău pe ai ■ tov. 

Aportul” sp mi au ț tr.iiLt dar 
să vii cât mai m.dt pe la noi ca 
să ne vezi greutății" și -î rie m ii 
dai sfaturi cum i eșiiri din ele,

„Voiu v" iu! p'-nlrii .. i ie. care 
•im l-ipt.it i am suie it il.T.i în tre
cut nu e t' munte prea gr u ca să 
iui poala fi urcat”

Satul ȘOARril.UI

(ilil.LAR, c cati 1 m nerifu , u < e< 
lor ce c- v bmu a d-, filn-.ta.ca, :t t- 
de mult chir,ta, atul celor ce în 
■trae de sărbătorire, au eșit cu mu 
zici și drapele sâ- i m.âmpirie a c 
sul. Entuziasmul tutu or, a bir. aț 
lor. femeilor, a tinerilor a copiilor

Gh. Apostol
M. S. Hunedoara

și bătrânilor, nu mai cunoștea mai 
gin,. Aplauzele, ur lc| ■ și îo/iinic. 
exteriorizau bueu ia.

Un liăețaș cam de vreo 10 ii 
urcat pe o piatră ca sa fie mal 
mare, Iriga <u in.lâcârare: Tra 
iască tov. Gli Apo-.tul, marii- fu 
ptător al < |a>ri ruin t zrar.

Astăzi a spus top. Mim a Gh.. 
primarul ponium-i - avim două 
mari bucur i: de a ne fa e datoria 
votând cu „Surele” ș de a avea 
pc alesul no tru printse no.

A vnipit apoi minerii >r iov. Gh. 
Apostol, .: liic.iil safu.ul t. turor c. nl 
didaților din județ și aratând con
dițiile ți scopul al.ge.i.or, ara nit 
ceea ce în iită noua Coonstiluțio 
și mar.Ic- sarcini ce -iau .u f..tl cla 
sei niuncitoa.i.

Aplauzi Ic- uu mai încetau. Sute 
de vo:-i scandau:

Gheoi g ie A|>ostol ți alte lo-inra 
ale zilei. '

Vom lupta niuirind și pe rnai d. 
pari pentru mărirea prodmției — 
pune tov. Al ril. — Ne vom' face 

datoria ara c un neam fă ut o șu 
astăzi votând So-.re|e. Și sutele de 
oameni acolo idanaț. sub'.iăiau cu 
pute.nic-e ujlau-e riecare cuvânt.

Glteia. ul a L-to.ea v eter a în a 
legeri al t> I’ — iși sjrbîtorea 
alesul.

Ghelarul i r Icul soa eli.i: o ut; 
pe cer, soare in urne, soare in ojiir 
tuturor

N. H oreanu.

In plasa Orăștieși Geoagiu
Poporul vine la vot ca la o mare 

, sărbătoare
,, I raiaxn d. puuțu ț piwrului

I rai ase ă fov; l)i,.gi:ici ți Ma ia Sar 
bu sunt lo/in ’|c- c<- răburili-.-i 
din piiptunle țâranipir din Turdi- 
cari intr'o i nen. a col-iană în frume 
iu lozinci i drapele, merg voioși 
spre vot. Urmi a a o eoliană cu i 
-,i căruțe, in can- se vad fem.j 
slăbite și moșii pi, conșUc ,ț , cu 
voinți dâiza de a da vot l lo:{acvlu 
ra ce leali acu. dat a-est drețrt
Toati- aceste dovedesc liutirir-a |u 
porulu i noUrii de a inâl'u a p utrir 
totdi alina din via.a sa mizeria [> in 
care .a trecut.

< JRAȘTH In fa’ î |ul'-r de vo 
Lire o inj- a c*i::>;".o ::î de popor 
□ șteapta ' >idi.l pentru voi.

Muri-.itori alitu.i li lai.un, u uti 
jurați de femei toile cat .'oriile 

sociale, având .a n j'.ocul lor și 
intelectuali se uni mai p i.tv.i de 
cât oricând.
Maz hotarita ca oricând voi .ipL 

ca ștamp la pe >emnu) SoareA-
Mulți se vid pentru pruna da a 

si totuși discuta de parcă s ar cu 
noaște de o viață. Vorbe*C despri 
alegeri. „Mi e n'o sa mi trebuiască 
prea mult (inip până votez - spune 
femeia Roșea M. mim- foaie la fa 
lirica A,tra uitru in ghereta
mai , hotă. îtâ ca oricând voiu apl. a 
ștampila pe |i -ta cu s înnul -oare, 
le. La ce sa mal sini la inJeiusla 
uitându-nia ia cc]el.l’e liste

Cu ^ndiiiaîui minier SUDEH 01 LI AM
printre alegătorii mineri

Ziua pună se cunoaște de dimi
neață, spune unul din grupul de 
muncitori și pi.am, care sau adunat 
în fața Cons.bului F. D. P. be lângă 
mașina care ne aștepta.

Frumoasă zi aprobă un altul.
Depinde cum ne înțelegi 

adaugă un al treij-a. Frumoasă pen 
tru popor și urită pentru rea.țiu ie.

— Trăiască tovarășul Suder, can 
didatul poporului —- strigă unul 
din grup care l'a recunoscut când 
ne îndreptam în spre mașină.

Am părăsit orașul Deva indrep 
tându-ne spre Văl.șoara, sat, mic de 
mineri așezat printre munți care 
ascund aurul ce până cri a fost 
în mâna unui pumn de p ofitori ca 
pitaliști pe care art. 6 a nouii Con
stituții mâine îl predă în proprie 
tatea Statului ca bunuri omu.ie 
ale poporului”.

Soarele deabia rasă i din munți 
peste sate râuri și câmpii, înro
bite până nu demult de asupritori 

istoricii’” și eliberat prin lupta- 
comună a muncitorilor și țăranilor.

Soarele dătător de lummă și via« 
(ă, a răsărit la orizont dapl cum 
spunea un țăran din Vălișoara; sa
și facă pe cer turneul lui electoral, 
să nimicească întunericul așa cum 
poporul azi sub semnul lui pe pă
mânt românesc nimicește pe cei 
vânduți imperialiștilor america:.i și 
englezi, oamenii întunericul i adu 
cători de mizerie, de războaie și 
moarte.

Pe șo~ele mari co; ;ui. de alegă 
tori îu frunte cu mti.-ici, stragu i ro 
șii șî naționale, portretele canlida 
ților poporului., și ma i semne de 
soare așezate in vârful prăjinilor, 
se îndreaptă spre secțdle de vota 
re.

Femei și bărbați, tineri și bă 
trâni, veseli, imbră.a i de sărbă 
toare în pitorescul lor port națio 
nai. Multe femei uneori mai mult 
ca jumătatea coloanei,

O jumătate a populației aie nu 
demult era desconsidera'ă, I psită 
de drepturi și azi datorită demo

crației populare, este ivattș egal 
bărbaților in conduce.ca țarii.

VALIȘOARA. Votarea a inceput 
in cea mii perfectă ordine la ora 
S dimineața.

In curtea, Secție de votarb, tov.i 
Suder este înconjurat de m neri. 
Repede discuția sc angajează, P.o 
blerna :

Producția, sistemele de muncă. 
Modul de viață al ni norilor. G ca 
reutăț.le ■ pe care ei încă trebue 
să lc invingă, p -ntru a fauri, o via, 
ță mai bună

Poate nu s’au văzut' niciodată dar 
limbajul lor este comun. Comori pâ 
nă eri însușite de capit li,ti hrăpăa 
reți și speculanții căro.a azi prin 
votul lor le dau lovituri nimicitoa 
re.

l-au parte cea mai activă în dis
cuție Magda loan ji Munteanu ll'.e

Este adevărat m’am ie;inut de chel 
tueli prea mari, dar dela stabili
zare încoace am cumpă at o j inin ă 
și o vacă pe când în vremea mii oa 
nelor a trebuit să vând v tele pe 
care le-am avut ca să nu moare de 
foame — spunea Magda loan. — 1

Puterea noastră de cumpărare s’a 
Înmulțit de câteva ori aprobă toți. 
Sigur, mai aven mult de făcut.

Unii până La mină și înapoi t ebud 
să facă 16 Icm. pe jos ziâlnic dar 
guvernul face totul să ne ușureze 
situația — spune un al.ul —. Toți’ 
sunt siguri că prin minierul Suder, 
minerii din Vălișoara, ca și oame
nii muncii din întreaga țară, tot 
deauna vor putea să și arate durerile

Ne îndreptăm spie Buruene, Maj o 
rifatea celor din locaitatc -iu votat 
până la ora 9. Cu prvcizria ceasor
nicului sosesc coloane din diferite 
sate Iar timpul, scurt de așteptare, 
oameni îl petrec in horă.

Discutăm cu doui ostavi de girda.
— Anul trecut vîața era grea în 

armată, Mâneam porumbii acela stri 
cat adus din America. ' <•

Din ziua când La Ministerul Apa 
rării Naționale a venit d. Bodni 
raș s’a schimbat totul. Mâncare t 
vem din belșug, i> lr>, uniforme 
bune. z

Dar sub pat fuga in r» mai exjs a
— Am auzit că in trecut a exi

stat, dar rușinea asta noi nu am 
mai apucat-o, ra.punde soldatul,

LA CERTEJ, suntem așteptați de 
o mulțime marc care iu drum spre 
secția de votare s’a oprit la nn gi 
nea satului să joace hora.

Îndată ce tovarășul Suder e=>te 
recunoscut, e adunat cu entuziasm 
și apoi purtat pe sus puia la mijlo 
cui horei in care se prinde ,

Toți se adresează parc'ar fi copilă ( 
rit împreună. Toți simt că legătura I 
pe care o constdue soirta comuna , 
de minier se va menține în penr. i 
nență, când deputatul miner in M.v 
rea Adunare Naționali, vi vota le 
glie în favoarea poporului muncitor"

Tovarășul Suder se aJ.esează mi 
acrilor, mulțumindu le pentru pri
mirea călduroasă făcută, le vorbeșx 
despre luptele comune, rezultatul că
rora va fi noua Constituție care ari 
gură pentru muncito ime și țăr.'-uime 
drepturi nemai întâlnite până acum 
în țara noastră, drepturi care vor tț e 
bui menținute și lărgite prin lu. tă.

Fanfara intonează imnul minieri 
lor.

In aclamațiile nesfârși.e a'e ml 
nierilor, adresate tovjră ului Suder, 
membru în C. C. al P. M. R. 
și candidat pe lista Frontului Lkcrao 
crației, Populare, părăsim Cert-.jul, 
cu încrederea nesdiuncinată în vic.o 
ria în alegeri a Frontului Democra
ției Populare, fiind siguri că un po
por atât de unit in jurul conducători
lor lui nu poate fi învins. El va 
nimici dușmanii lui interni, atenta 
tori la libertatea, pacea prosperitate» 
și fericirea ță.ii noastre.

Republica Populară Română, va 
lupta cu cinste în lagărul demo
cratic a nfiimperialist.

Genad Eugen

Nu inaj viiuu inlojrccrej Kc.utu 
iui. Vrnu |zuu. votul meu pc li>la 
ii. -i-mnul S ureje ai caior candidați 
ii- au considerat capsb le de orice 
muu d<. lăspunucic, care ue au a 
cuidat d.rfituri si o viața ni.ii bu 
n.i”.

- „Așa i>te, arc dreptate” o a- 
proba loaic feine 1 din jur pătrunde 
de trumoas-lci cuvinte.

LA MART1NEȘT', lan.rida Li unt 
inii. y i i eu putinii e >. IjUzc st 
lozmi

I un-, b .e -v premita iutr’o ma» 
s?_ heSpUi de nare o JiLmâ j>a -,d" 
puiata no ștri” .Mana Sărbu

l a uu moment dat, dintre ra idu 
ri e d.-spiinde u voce de lerweu 

,,du semnul soarele vor vou 
tos i .ne le din comuna nt»cstra și 
nu vom llea nici pe bărbați până 
ml Voi fa.r la fel. Reprezentanții 
al-, ,i ^mt u poporului șl noi sunt-an 
poporul. Un ropet di aplauze en 
tuziasmat'- -unt i. -pansut tutpror s( 
trn.lur.

Vcn-l mvr; repede, țarinii sunt 
hotaiiți și fe.i.iți la introducerea 
buliinulLi in urnă.
.Moșneagul Pupov ci I. luteaza a 

proape la 10) de ani.
V -Ț atmosfera de adevaraU săr 

luitoar- o găsim și in corn. Beriu. 
Sici.a de vot lmpodobi’-a de mainile 
pr.oj'-Jti- aj< femeilor, prim-a pc 
votant-,

Mo-n a; u! I'opoviti l-ian este fe 
ri.4 când spune vă la vârsta de a 
proape de 1 A) de ani a țnnut vcrA 
să voteze revin. I Soaiele, și are 
încredere ca r.ouj reprcze.Tanti voi 
■ ’.t sa i indejăincasea t lisi-cnea lor 
1 A ROM'>S, cansițafi no tri sunt 
primiți cu acd.uji c.-jde cuvuate, 
-i cu aceiași încredere ce le o pă 
strea.-ă toți cu ce au i»tazi un sin 
gur ți-1: s n.iiul Soarele. Femeile 
intr*o ur.a < .nassă, e gTăbe .c să 
intri la vot, ca apoi să strângăf m-J 
țumite m r.a c lor doui candidați a 
l-și prin votul lor.
Aceste alegeri se deosebc>c muți 

de cefe d.n trecut.
la "el in S.bot și Cugir, soi 

rea candida’ilor <_-ti prilej d: «• 
primare a ma i bucurii. Fanfarele 
intonează mi iâ:t c, malțmca ova 
ționea-ă. --andină num te depvrt-ți 
lor. Coloane compacte de temei șt 
bărbați e apropie sp e secți i d - 
votare, in ritmul unui marș vi oti

„Sunt alegeri deosebite — ne 
spune Roman loan, muncitor la Cu 
gir. — Poporul vine la vot ca Iz o 
mare sărbătoare. Toți suntem Isc» 
zi. Nu s’a îmbătat nimeni așa cum 
în trecut se obișnuia. Asti/i știm 
ce vrem și așa (ară un cefl lobă st 
de tăria țuicii, susținem in alegeri 
f tontul Demo-.-rațici Populare on 
vinși că cl este expresia dorințe m 
"întregului popor muncitor, din Rzj 
mânia .

In comunele Bacăinți, Geoagiu șl 
Bal?a, alegerile erau deja terminate 
Mii de ță.ani muncitori și intele. 
tuali și-au spus astăzi cuvântul-, iai 
acum așteaptă sosir-a deputaților pe 
care îi primesc cu cântece și or 
chestre, șt buchete de flori. Fe 
meik care și aci și-au făcut datoria 
aclamă pe aleasa lor Mana S irbu

Sătenj din corn, Eobâlna, deși de- 
ut de târziu, au așteptat sosirea de 

putaților pentru a le --frânge mim 
și a le spune gândurile.

si ari printr'un frumoos buchet 
de il ivi exprimă dragostea față 
de deputați, iar prin cuvinte er.tuzla 
sfe ii a igura S voturile lor au fost 
date semn.l . rele” chezășii u 
nui viitor fericit.

Acestea sunt cu. : tei. -gulia 
județ, ale pc, oru.t.i o n t.ent din in 
treaga țară, care a șt-ut sâ-și facă 
datoria fată -fe Republica Popula- 

| ră Română.
I E. Qarjon _
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REZULTATUL ALEGERILOR Cu candidatul moț Jurca loan
printre alegătorii din Țara Molilor

brașov

Alegatori înscriși 119.519
Voturi exprimate 108.01
Lista Nr. 1 r DP 8-1.100
l ista No. 2 Indep, 2.89»
I.ista No. 3 PTD 1 17.092
Anulate 3.310

BUZĂU ....
Alegatori înscriși 174.623
Voturi exprimate 159.778
Lista No. 1 FDP 119.097
(.ista No. 2 lud. 7.556
Anulate 3.125

CARAs

Alegători înscriși IU.730
Voturi exprimate 99.765
(.ista No. 1 F. L>. P 94 840
I.ista Nu. 2 InJ. 2.134
Anulate 2,784

VASLUI . ..
Alegatori înscriși 74.708
Voturi exprimate 06.639
Lista No. 1 F. D. P. 59.329
I.ista No. 2 lud. 573
Lista No. 3 P. N. I 4 IRS
Anulate 2.619

VALCLA

Alegatori înscriși 145.421
Voturi exprimate 130.421
Lista No. 1 F. D. P I06.607i
Lista No. 2 lud. 8»
Lista No. 3 P. N. L. 16955
Anulate 5.865

VLAȘCA

Alegatori înscriși 154.901,
Voturi exprimate 1.0.082
Lista No. 1 F. D. P. 127.906
Lista No. 2 Ind. 1.69b
Lista No. 3 P. N. t . 6 933
Anulate 3.383

TECUCI

Alegători înscriși 86.591
Voturi exprimate 79.920
Lista No. 1 F. D. P. 64 920
Lista No. 2 Ind. 1’27
Lista No 3 P. N, L. 13.583
Anulate 1.290

TURDA
Alegatori înscriși 108.605
Voturi exprimate 10-1.033
Lista No. 1 F. D. P 101.684
tasta No. 2 Ind 1.683
Anulate 666

SUCEAVA ....
Alegători înscriși 60.139
Voturi exprimate 53.783
Lista No. 1 F. D. P. 47 872
Lista No. 2 Ind. 3.913
Anulate 1.968

TARNAVA MICA
Alegători înscriși 79.3 6
Voturi exprimate 70.114
Lista No. 1 F. D. P. 61.176
Lista No. 2 Ind. 6.256
Anulate 2.692

DAMBOVIȚA
Alegători înscriși 191.196
Voturi exprimate 179.999
Lista No. 1 F. D. P. 171757
Lista No. 2 Ind. 724-
Lista No. 3 P. N. L 4.959
Anulate L559

BIHOR
Alegători înscriși 310.098
Voturi exprimate 257.118
Lista No. 1 F. D. P. 213.IS4
Lista No. 2 ind. 15J 6 0
Anulate 8.834

BOTOȘANI
Alegători înscriși 118.490
Voturi exprimate 108.836
Lista No. 1 F. D. P 97.775
Lista No. 2 Ind. 3.21T>
Lista No. 3 P. T. Di 2.347
Lista No. 4 P. L. 4.0»)
Anulate 1.480

RADAUțl ... _
Alegători înscriși • 51.020
Voturi exprimate 49.574
Lista No. 1. F. D. P. < 46ș7CO
Lista No. 2 Ind. 1.744
Anulate 1.130

RÂMNICUL SARA7 i
Alegători Înscriși 103.661

Votări exprimate 96.031
Lista No. 1 F. D P. 69.876
1 ista No. 2 Ind. 3.551
Anulate 2.601

ROMAN
Alegători înscriși 83.512
Voturi exprimate 76.017
l ista No. 1 F. D. P. 69.329
Lista No, 2 Ind. 1.839
Lista No 3 P.N. L. 2.931,
Anulate 1.756

ROMANA ȚI ...1
Alegatori înscriși 145.811
Voturi exbrimate 130 879
Lista No. 1 F. D. P 122 22)
Lista No. 2 -Ind. 4.999
Anulate 3 6>1

IALO.MI ȚA • •4

Alegători înscriși 157.576
Votouri exprimate 145 368
Lista No. 1 F. D. P 132812
Lista No. 2 lud. 8.6»
Anulate 3.945

PRAI IOVA .....'
Alegători înscriși 283.359
Voturi exprimate 265.572
Lista No. 1 F. D. I>. , • 250.467<
Lista No. 2 lud. 14'28
Lista No. 3 P. N. 1 !0 615'
Anulate 3.042

C1UC
Alegători Înscriși 80.545
Voturi exprimate 86.177
Lista No. 1 F, D. R. 80 423
Lista No. 2 Ind.. 3914
Anulate 1.790

mehedinți
Alegători înscriși: 172.34+
Voturi exprimate: 144046
Lista Nr. 1 F.D.P; 140.131
Lista Nr. 2 Indep. 4-795
yoturi anulate: 9284

CÂMPUL LUNG
Alegători înscriși: 48576
Voturi exprimate: 44-957
Lista Nr. 1 F.D.P.: 44,320
Lista Nr. 2 Indep.: 637
yoturi anulate: * 908

CLUJ
Alegători înscriși: 215428
Voturi exprimate: 193-953
Lista Nr. 1 F D.P.: 185,718
Lista Nr. 2 Indep. 8.235
yoturi anulate: 3.9 8

OLT
Aleggători înscriși: 108.956
Voturi exprimate: 95.289
Lista Nr. 1 F.D.P.: gox)~’2
Lista Nr. 2 Indep.: 1.446
Lista Nr. 3 P.N.L- 2.871
yoturi anulate: 5.426

TUTOVA
Alegători înscriși: TI Stol
Voturi exprimate: 67.342
Lista Nr. 1 F.D.P.: 61.443

Lista Ni. 2 Îndop. ■ >-255
Lista Nr. 3 P.N.].. 4 654
Aroturi anulate: 3 5S9

NEAMȚ
Alegatori înscriși: 111.219
Voturi exprimate: 106.878
Lista Nr. 1 F.D.P.: 103 3’3
Lista Nr. 2 Îndop. : 3-76j
voturi anulate: 2898

COVURLUI
Alegători înscriși: 107.917
Voturi exprimate: 96.34^
Lista Nr. 1 F.D.P.: 90.211
Lista Nr. 2 Indep. : 3.326
«^turi anulate: 2-6i 1

teleorman
Alegători înscriși: 205.770
Voturi exprimate: 191 163
Lista Nr. 1 F.D.P.: 174-394
Lista Nr. 2 Indep. : 6.2ț8
Lista No. 3 P. N. L. 1 7168
Voturi anulate: 3.362

FALCIU
Alegători înscriși: 60.972
Voturi exprimate: 54908
Lista Nr. 1 F.D.P.: 50.139
Lista Nr. 2 Indep. : 648
Lista No. 3 P. 7 . L). 2-145
Voturi anulate: 1 .676

ALBA
Alegători înscriș1: I15-489
Voturi exprimate: 103 09 5
Lista Nr. 1 F.D.P.: 97-323
Lista Nr. 2 Indep. • .3-38;
Voturi anulate: 2.388

CONSTANȚA
Alegători înscriși; 149023
Voturi exprimate: 130.812
Lista Nr. 1 F.D.P.: 102.713
Lista Nr. 2 Îndop.: 5.4:6
Lista No. 3 P. T. D. 4 Oto
Lista No. 4 P. N. L. 13.15)6
Voturi anulate: 4071 1

IAȘI
Alegători înscriși; 151.851
yoturi exprimate 136620
Lista N'r. 1 F.D.P,: 122.071
Lista Nr. 2 Indep.: 9.836
Voturi anulate: 4 713

MUSCEL
Alegatori înscriși: 96.012
ymtun exprimate: 87.054
Lista Nr. 1 F.D.P.: 78.777
Lista Nr. 2 Indep.: 2.019
Lista Nr. 3 P.N.L. 3.984
Voturi anulate: 2.324

ARGEȘ
Alegători înscriși: 156688 '
yoturi exprimate: 142.344
Lista Nr. 1 F.D.P.: 118.215
Lista Nr. 2 Indep.: 1.469
Lista Nr. 3 P.N.L- 18.518
Voturi anulate:- 4 142

Razele calde ale Soarelui miu 
gâe cu blândețe natura, impletindu 
t>e armonios cu freamătul de viață 11 
masselor de alegători în drum spre 
secțiile de votare.

Drumurile se șerpuesc sprinten) 
printre stâncile masive pe care 
stau cocoțate așezările moților — 
sunt înțesate de lungi co|oane de ța 
răni, a căror însuflețire și bucurie 
generala răspândește pretutindeni o 
atmosferă de adevărată săit» toare.

Cu mare greutate străbat» m prin 
massa compactă a alegătorilor, în- 
șiruiți în fața secției de votare Vifi 
de Jos. Apariția neașteptată a tâ
nărului moț J urca looan — al t eilea 
candidat pe Lista F.D.P. din județul 
noostru — formează obiectul unei 
entuziaste manifestații de simpatie, 
din care se desprmde dragostea și 
încrederea pe cate plugarii moți o 
au pentru vlâtaruț sufe.ințe'or și nă 
zuințetor lor, pentru care au venit 
liotărîți și bucuroși să i dea vo ul.

Discuțiile între candidat și alegăto 
ri se înfiripă repedj.

Astăzi ini a n îndeplinit 
dorin a

Intrăm In serț a de votare. Ordine 
liniște și atmosferă de înaltă so- 
lemfiitate. Grupuri de câte cinci piu 
gări împreună cu teme le și copiii 
lor, cu un aer de mare răspundere 
predau cărțile de alegători, primesc 
buletinele și ștampilele de vot și 
liberi, — supraveghiați doar de con
știința lor cetățenească — Litră în 
cabina de votare. La intrarea in cabii 
ne, It. Bădulescu Mircea comandan
tul gărzii, cu ajutorul ut\u bi.l tin 
vechiu, dă al gători’.or ultima ex[ li 
cație în legătură cu tecbnl a votu
lui. Operațiunea votării me.ge ra
pid.

Ne deplasăm la se.ția de votare 
Băița. Majoritatea votau Hor au Le 
cut prin fața urnelor. In fa a comi
siei electorale a ajuns cu mare greu 
tate bătrâna Dam.an Flori-a d.- 52 
ani, care cu emoț.i vi-ible i?i ia 
buletinul de vot intrând in cabină. 
La eșire, emoțiile i s’au trans.or- 
mat intr’o imensă bucurie, pe care, 
simte necesitatea s’o împărtășească 
și celor de față.

— „Astăzi mi-am îndeplinit do
rința care m’a frământat ațâț de 
mult în ultimele zile, do ința de a 
vota cu drăguțul soare, cate nea In 
călzit și luminat drumul spre un 
trai mai bun. Eu nu știu carte, 
dar am prins dela îndrumătorii ve- 
niți in satul nostru că, în noua. Con
stituție, pe c^re cei aleși azi o 
vor da țării, sunt cuprinse Jrcpturile 
și interesele noastre n|e teior mulți 
și obidiți, care în trecut au fost 
jecmăniți de bogători”.

Cuvintele bătrâne găsesc aprobare 
la toți din sală.

Vreau sa votdz c i muții 
din sa ui >n<>u

Plecăm și oprim la Criscior. Sec 
ția de votare este in .falită în sala 
spațioasă a Ateneului Muncitorești

Minerii din Aninoasa au mers la secția de votare 
<•*> lunnpile aprinse

Cum s’au desfășurat alegerile
PEȚROȘENI, 29. Încă din ajunul 

alegerilor, Valea Jiului a îmbră-at 
un «aspect de mare sărbătoare. O- 
rașul Petroșeni a fost-cuprins de o> 
însuflețire deosebită. .Sâmbătă sea
ra, în piața din centrul orașului' 
în fața sediului oorganizației jude 
țene a Partidului Muncitoresc Ro
mân, a avut loc o mare manifesta 
ție, la care au participat mun.itari, 
țărani, intelectuali, militar, și femei. 
Manifestanții, purtând drapele și pan 
carde cu lozinci, scandau pentru 
victoria Frontului Democrației Popu 
lare în alegeri. I

Duminecă dimineață — ziua alege 
rilor — fanfarele miniere în fruntea 
coloanelor de alegători au străbătut'

străzile principale ale orașelor Pe 
troșeni, Lupeni, Petrila, Lonea; Ani 
noasa, Vulcan, mergând spre sec 
țirle de votare.

In tot timpul votării, muzicile, 
au cântat în fața secțiilor de votare, 
distrând pe cetățeni, iar îndrumător.! 
continuau să lămurească massa de a 
legători și să distribue ziarul „Scân 
teia’, împreună cu proectul de con
stituție.

O atenție deosebită s’a dat bol
navilor, bătrânilor și femeilor gra 
vide care au fost transportați cu ma 
șinele ia secțiile de votare pentru 
a-și putea face datoria.

Alegerile au decurs în cea mai 
perfectă liniște, desfășurându-se In-

în Valea-Jiului
trio atmosferă plăcută cum n’a mai 
fost niciodată. Datorită bunei orga
nizări, votarea s’a putut face rapid 
la toate secțiile.

Un aspect unic, deosebit de seni 
nificafiv, s’a petrecut la Aninoasa. 
La eșirea din mină, un mare grup 
de mineri, a mers la secția de vo
tare cu lămpile aprinse, așa cum 
au ieșit din lucru, subliniind In felu^ 
acesta original marea însemnătate 
pe care o acoordă alegerilor.

Umplem butelii de jk InformațiunlAragaz

,,Gh. Gheorgliiu-Dej”, Muncitorii 
mineri, cot la cot cu plugarii din 
partea locului în strat de ărbâtoare* 
se perindă in grupuri ordonate prin 
fața urnelor de votare. Iși depun 
votul și ies în curte, unde fanfara 
muncitorească cântă cu foc o sârb* 
îndrăcită In care votanții îți manife 
festă bucuria de care unt animați,> 
jucând cu sprinteneală tinerească, 
sub razele soarelui care domină pe 
ste tot.

Ne apropiem, de secția Buc<ș La 
orizont apare o coloană de alegători 
impunătoare ca număr și ordine 
Un soare mare le luminează drumul 
spre secție și viitor. Sunt plugarii 
din Blăjeni, satul • andidatului Jurcax 
la a cărei apariție coloana pare ele 
crizată. „Trăiască candidatul rostru, 
vrednicul fiu al Blăjenilor, strigă fn- 
triun singur glas blăjenii. Intr’un 
minut prietenul Jurca e>te înconjurai 
de dragoostea și 'încrederea plugari 
lor care se marufestă prin numărul 
masiv în care au venit să 1 voteze.

înconjurat de consătenii săi, candi 
datut Jurca, intră in secție, un ețr 
primește cuvenitul buletin de vot.

— „Vreau să votez cu moții din 
satul meu cu care am creicut și su
ferii’’. Aceste cuvinte sincere înflo
resc zâmbete de mândrie și bucurie 
pe fețele aspre a le moților. Utajct 
vot plugar.i s’au strâns cerc in jurul 
alesului lor, ți i ascultă cu încordare 
îndemnurile la muniă ți luptă pentru 
realizarea tuturor țelurilor care ani 
mă plugărimea.

Cu cine m’ar fi lăsat inima 
să votez, decât cu .oarele
Printre alegători, remarc pc tâ

nărul moț Onea loan, care din stâa 
găcia cu care umblă prin secție, 
reese că este „boboc” în ale vo
tului. ... .... (

— „Câți ani ai”? ii intreb spre 
a-mi verifica prezumția.

— „Am împlinit 20 de ani”.
— „Și cu cine ai votat”?
— „Eu găsesc că e de pri os a-

ceastă întrebare. Cu cine m ar fi 
lăsat inima să votez, decât cu soare 
le, care pe lângă alte multe drepturiM 
ne a dat și dreptul (a vot,, aaigu- 
rându-ne pentru viitor o seamă de 
libertăți și drepturi de care ani 
fost lipsiți sub „democrația” istori
cilor. ....

Vorbele ascuțite a lui Orna, cad 
ca niște palme aspre pe obrazul 
celor care au ținut tineretul In in 
tunerecul și indiferența din trecut.

Ne continuăm deplasarea frzeind 
pela ce[e 10 secții de rotire dm 
plasele Brad și Baia de Criș, Pe 
drum coloane, pâlcuri, șiruri de a e- 
gători, foormează un dute-vino In
tre secțiile de votare. întâlnim căruțe 
care transportă bolnavii la secțiile 
de votare.

Peste tot un calm desăvârșit. Câ
ta deosebire intre alege. i;e istorici
lor faimoase' prin bețiile și bătăile 
care exprimau conrupția și teroarea 
prin care agenții ee-.to.ali smulgeau 
voturile cetățenilor și alegerile de 
azi bazate pe munca de lămurire a 
îndrumătorilor și libera conștiință 
a masselor!

Această realitate o dovedește cil 
dura și dragostea cu ca.e plugarii au 
pășit in fața urnelor, sp-e a și sus
ține candidații dandu-și votul F._ 
D. P., a cărei victorii în alegeri e- 
ste chezășia unui trai mai bun, 
îmbelșugat și fericit.

Gh. Pleșu

Aviz
Sactia croitorie din cadrul Coo
perativei „Muncitorul" din Cuglr 
execută confecționări do 
costume bărbătești și damă 

astm*oca |l ling na 
la preț ri con««nabila 

Se execută co enzi în serie 
pentru uniforme școl.re, mi
litare, salopete etc
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—- KC'vc*'»» <^1«- zilei : - .—
3nlr o perfecta eralâne, 
însuflețiți de un cald patriotism, cetățenii 
Republicii Populare Române 
sau prezentat la vot într’o proporție 
încă necunoscută în istoria politică a României

BUCUREȘTI 29 Xger 
preș). întreaga țara a curios 
cutaeri o zi de mare și unanimăl 
sărbătoare. Într’o atmosferă 
tic năstăvilit entuziasm, pă
trunsă de un mare sentiment 
de răspundere și de înalt spi 
rit de disciplină lilx-r consun 
țită, într’o perfectă ordine, în 
suflețiți de un cald patrio
tism, cetățenii Republicii l’o 
pulare Române s'au prezen 
tat la vot într’o proporție în 
că necunoscută în istoria poli 
tică a României.

Pretutindeni alegerile s’au 
desfășurat într'o atmosferă 
de entuziasm ncmamtâlnit ca 
re a impresionat nu numai ce 
tățenn care aveau o expe
riență în alegerile din ultimii 
30 ani, dar și pe coresțion 
dențîi ziarelor străine care 
au fost impresionați de at
mosfera înălțătoare, de înal 
tul nivel cetățenesc, pe care 
Iau dovedit massele panici 
pând la vot . Ordinea și disci
plina cetățenilor a avut un 
curacter cu adevărat sărbă 
toresc; urmare a creșteri: ni 
velului politic al manșelor în 
țara noastră Corespondenții

noștri subliniază că nici jn i 
moment disciplina alegători- I 
lor nu a ascăzut nici chiar în 
orele de prânz.

Din U. R. S S. conti
nuă să sosească grâu 

de sămânță
Alte mărfuri intrate în țară

In zilele de 23 •— 25 Martie < 
c, au intrat in (ară prin Gătiți în ă 
2.318..909 kgr. grâu de sâm ința,

1 xaseiinnea au inai soit: 9(>.7.52 
kgr. mașini i accesorii, (.87. 00 kgi. 
fonta, 15.500 kgr. oțel semilabri 
cat, l'J.192 kgr. rulm.nți, 7.7)0 l.g. 
pluguri, 17.017 kg. piese de aut. 
mobile și 10.s a) kg. alte mărfuri.

Bunăstarea și înflorirea
I poporului român depinde numai de el 

a declarat Sava Ganovski ministrul de 
externe adjunct al Bulgai iei cu prilejul 

alegerilor din România
Cu prilejul alegerilor din 

România pentru Marea A- 
dunare Națională, postul de 
radio Sofia a organizat o e- 
misiune specială în seara zi 
lei de 27 Martie a. c., în 
chinată acestui eveniment.

]n cadrul acestei emisiuni 
a luat cuvântul ministrul de 
externe adjunct al Bulga
riei, SAva Ganovski, care a 
spus între altele:

Poporul român și-a luat 
destinele în propriile sale 
mâin< . Acum, bunăstarea și 
înflorirea poporului român de 
pinde nuami de el. Suntem 
convinși că întregul popor 10 
mân va participa la alegerile

pentru Adunar**-» c-'ire av da 
o noua constituție, deschi.ă- 
toare de noi și largi posibilități 
pentru Republirir populară 
Română

Întreaga presă bulgară se 
ocupă de importantul eveni 
ment politic din România, pu 
blicând la loc dc frunte de 
clarațiilc oamenilor politici 
români și bulgari cu prilejul 
alegerilor din România.

Materialul de protecție pentru lucru 
prevăzut în contractele colective nu se 
va mai distribui pe bază de cartele

Ministerul Industriei și Co 
mertului împreună cu Confe 
derația Generală a Muncii au 
stabilit încă mai de mult un 
progTam special în ceea ce 
privește materialul de protec 
ție necesar muncitorilor în 
conformitate cu contractul 
colectiv de muncă.

Acest material de protecție' 
pentru lucru nu se va mau dis 
tribui pe bază de cartele, ci 
direct prin Oficiile Indus
triale respective pe baza de

cereri, fiind în afară de pro
dusele de care beneficiază sa 
lariații pentru necesitățile lor 
proprii.

Instituțiile și întreprinderii 
le îndreptățite la acest mate 
rial vor adresa cererile lor 0 
ficiilor Industriale.

In aceste cereri, tistituțiu 
nile și întreprinderile vor ură 
ta felul materialului și can 
titățile de care au nevoie în 
cursul unui an.

Producătorii agricoli 
pot vinde liber direct consu

matorilor uleiul de dovleac
Pentru a se da producăto 

rilor agr,coli posibilitatea de 
a valorifica așa cuin cred ei 
de cuvință calităție de se 
mmțe de dovleac ce poseda 
Ministerul Industriei și Co
merțului a dat o decizie, potri
vit căreia presarea semințe 
lor de dovleac din recolta a" 
nului 1947, precum și vânza 
rea uleiu.ui rezultat din aces 
te semințe direct dela pro 
ducător la consumator, este 
liberă.

Presele țărănești care au

încheiat cu Incop contracte» 
privitoare la floarea soarelui 
sunt autorizate să preseze se 
mințe de dovleac.

Presarea semințelor de du 
vleac se poate face și de 
către celelalte prese, însă nu 
mai după obținereaa unei au 
torizații speciale, care se e’i 
berează de oficiile economi 
ce județene.

Cetiți și răspândiți ziarul

„«ori IWoi1'

O declarație 
a d-lui Ernest Bevin 

asupra poziției Angliei față de Republica 
Populară Română

I.ONDRA. |.a o întrebj- 
bare a deputatului labu
rist Jolm I’latt-» Milss, <1 I r 
nest I'.evin, ministrul tic 
terne al Mărci Britanii, t dai 
umiătorul răspuns:

,,Poziția noastră e t> «a gu 
vernul englez recunoaște J<-_- 
publica Populară Româna. 
In fruntea Statului Român

este un pr< zidium ]>» Fuig » 
<ar<- sunt acreditați p.e 
zentanții diplomaiici. iar mi 
nistrul Majestății Sale a *,r 
zentat de < urând seri orile d< 
acreditare ac« sari 1 r- zidi .m

In - <s-a< < privește deda 
rațiile lui Mihai asupra abdi 
«arij sale, ele nu schimba jp 
tril nimic această jtozițk,,

Organizaroa celui de al treilea 
partid american

NEW YORK t „Coni 
tetul țx-ntru susținerea «an 
didaturii dl ui Wallace la p <• 
ședinție" a anunțat formarea 
unui comitet național alcătuit 
din 700 membri, care va «im
prima sa întrunire in zilei* 
de 10 șt 11 Aprilie la Chi 
cag«J p<-ntrii a elabora pla

Bu’garia a primit 185.000 tone 
cereale din Uniunea Sovietică
SOFIA Bulgaria a primit 

până în prezent din Uniuu a 
Sovietică 185.000 tone de ce 
reale care satisfac deplin 
nevoile pe șase luni ale în
tregului popor bulgar și fap 
tul acesta fără a și asuma 
niciun angajament care ar re 
prezenta o limitare a indepeu

denței țării.
Uniunea Sovietică va livra Bul 
ganei noui mașini și mate
rial pentru construirea de fa
brici dc produse chimice, p< n 
tru construirea mai multor 
baraje, centrale electrice și 
altele.

nuril'd în vederea 10-■ «ăr 1 
nui nou partid țioli’ic -i p n 
tru a pune la punct pro Tu 
mul campaniei electorale i, 
favoarea d Im Wallace < in 

tetul va fix» dea senii nea 
data și locul Adunări < /--m 
rale a noului partid

Comitetul a anunțai t.« .
și fost constituite organiza 
ții ale partidului in II state 
dc către gruparea Wal! «• și 
ca sunt in curs de con-'.it i.re
organizați! ale noului partid 
în alte 24 state.

— Noul ambasador sovietic în Ce 
lioslovacia a sorit la Praga pentru 
a-și lua în primire postul in lo 
cui lui Zorin, care a fost numit 
ministru de externe adjuu t al U- 
niunii Sovietice. 1

*

— La Londra s’a deschis cel de 
al 13-lea congres al ligii tineretului 
comunist. La deschideie, vorbito
rii și au exprimat indignarea fața 
de politica de război, pe care o 
duce actualul guvern britanic.

*
— In urma ajutorului dat de U- 

nimica Sovietică, in grâu, guvernu
lui bulgar a hotarit ca începând 
dela l Aprilie a. c , calitatea pâinii 
să lie îmbunătățită in toată țara.

<

SOFIA, 29 (Radio) Comitetul] 
Central al Partidului Social [3 mo
ral bulgar a publicat o declarație 
prin care condamnă hotărîrea anti 
muncitorească a par.idelor social !e- 
mocrate participante la come înța. 
dela Londra, care au aprobat planul 
Mashall.

*

— Cu începere dela -I Aprilie 
rafiile de brânză din Anglia, vor îi 
reduse la mai puțin de 10 gr. să
ptămânal.

Generalul Markos a subliniat în- 
fr’un comunicat importanța ulrințc- 
lor succese repurtate de armata de 
eliberare națională in Epir, Te-a- 
lia și Ploponcz. Aceste succese — 
spune comunicatul — reprezintă ră
spunsul dat de armata populară pri 
melor ofen ive de primăvară -ale

Mai mulți deputați 
laburiști au cerut 
retragerea forțelor militare 

din Grecia

LONDRA. 20 (Agcrpr-’s). I 4 
pica interna și in special ,»u.«ti-a 
externă a guvernului labaris1 hrita 
nic a fost sever condauna a L Con
gresul mișcării cooperatiste brita 
nice.. Rezoluția prezentată « jngTe 
sului arată ca continuarea at_3Î i ,<J 
litiu externe engleze ,-ste ca.,za 1 
fenniclor poporului grec.

Mai nmlti 1 -j.ați Hbunai 
sprijinit a.ca-tâ rezoluție <er nd re 
tragerea foițelor nijitarc din < ircja 
si încetarea aj- l-ra. i guve ni-l i dic 
Atena.

21 organizațiuni ale mi a i co 
operative au sc.nnat o revoluție ce 
rând revocarea mă urii »r deci are 
sa înlăture pe comun ști din apa
ratul de Stat.monarho-fascișfijcr.

Sa dublat rația de zahăr 
pentru popuiația rurală nesalarială 
Rațiile mărite vir fi distribuite de îndată

Ministerul Industriei și Comerțu
lui a hotărît dublarea rației de zahăr 
pentru populația ncsalarială rurală 
Populația rurală nesalariată va pri- 
primi câte L;0 gr. zahăr lunar în, loc 
de 50 gr. cât primea până acum.

S’au dat Oficiilor economi e ju :e- 
țene dispozițiuni pentru ca distribui 
rea rațiilor mărite să înceapă dc în 
dată. Oeaseinenea, s’au dat Ofi
ciului Industrial al Zahărului ordi 
n-, să pună la dispoziție, prin dc

I

pozitcle sale locale, suplimentele de 
zahăr pentru acooperirea rațiilor ik 
rit».

SxecutcKm t 
ȘTAMPILE 

în cauciucșizinc

Im- prim«nn Județului H. elowi, Dara 1948


