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Trăiască victoria în
i- .7

alegeri a Frontului Democrației Populare!
POPORUL ROMAN

a votat pentru întărirea și propă
șirea Republicii Populare Române

cuvântul, sa și a 
pc adevarații soi

listei de candidați 
Demucraț ei t opu

Traește inca vc în mintea fie 
cărui cetățean al Republicii Popu 
lare Rom.ne atmosfera de bucurie ți 
cntuz.iasn sub semnul caruia 
s’au desiașurat alegerile din 28 Mar 
tie a. c-.

Și nici nu va putea pieri așa de 
repede ecoul acestei zile și ai ce/ur 
care i au premeis. Prea r.iulle sunt 
evenimentele care s’au desfășurat 
sub ochi noștri în aceste zile, eve
nimente și lucruri cari s’au întipărit 
adânc în conștiința nccarui cela 
țean dm această țară, pentru ca 
eie sa poala fi uitate așa de ușor.

Este pentru a doua oara in isto 
r. a țarii noastre când poporul acesta 
de ham<ci truditori a fost chemat 
sa și spună liber 
leagă deaslădata 
reprezentanți.

Dela depunerea 
de către Frontul
lare s'a putut observa grija pe care 
acest organ sm viu la arut pentiu 
a depune candidatura celor mai buni 
fii ai clasei muncitoare, ai țărănim e 
din țara noastra, din județ. Acele 
elemente care în scurla act. vitale pa.- 
lamentară n’au fost ia înălțimea che 
nipru lor au fost omise de pe lista 
de candidați.

Dealtfel acest drept devine al ce 
tățeanulu-, in conformitate cu noua 
Constituție, care prevede că depu 
tații cari nu și vor face datoria față 
de alegători, vor puțea fi rechemați 
de aceștia din urmă.

Campan.a eleotora'.ă scură ca pe 
rioadă a fost bogată in discuții de 
la om la om, in adunări în care s’au 
lămurit principiile nouii Constituții 
pe care cei aleși vor fi chemați s'o 
rpieze, au fost lunur-te sarcinile 
câte stau în fața noastră, s'a făcut 
bilanțul realizărilor și al lipsurilor.

Concluziile genera/e care au fost 
trase de alegători, prin votul tor 
uir^m dat Frontului Democrației 
Populare au araiat că munca acea^a 
de lămurire a fost bine insușită, 
arată că cetățenii Republicii Popu
lare Române libere 'i independente 
și au exprimat încrederea in acele 
forțe sub a căror conducere ei îr.sășif 
au reușit să și imbunătațeasca '.raiul 
să asigure pacea căminelor și a 
Patriei lor.

Ei’au votat împotriva acelcr forțe 
cari încearcă să se pună din nou

deacurmezișul drumului pe care a 
porml poporul nostru, slugi credin 

de pestecioase ale războinicilor 
mari și țari.

Câta deosebii c intre 
electorale organ zale de 
mocratice după t> Mar ie 
țuică și bâta electorii a, f 
„contam, nate", etc. cu 
rii la sate mulți din c< e, ițzf din rân 
dul țărănimii și campaniile e/ecto- 
rale din trecut cari se duceau <u min 
ciuni și se terni nau cu capete sperie 
cu furtul urnelor ele.-

Nivelul po iiic ai masselor de ța 
răni și femei cari au voal pe îtru 
a doua oara s'a putut observa din 
participarea lor masiva la voi, din 
clanul cu care au mărșa.'u t uneori 
peste 10 și chiar 20 kin. in fruntei 
cu steaguri și pancarte purtând hi 
pul tov. Gh- Apostol pri.nu/ nostru 
deputat.

Nu iau ajutat nici de astida/a 
reacțiurui, minc'un le lansate in prea 
jma a.csiei zile.

Primisrunca ca 1 vor aduce îna
poi pe Mihai de Hohenzollern, că 
vor veni a\toanele americane să b rr 
bardeze coloanele de a-'egători, nu 
i-au ținut pc aceștia din urmă acasă. 
Dimpotrivă, prin votul lor dat in 
proporții dc peste 90 la suta F- 
D. P. ei au irul sa demonslrcz.8. toc 
mai holarirea lor nezdru cinată de a 
face ea aceste svonuri care nu expri 
ma decât dor nța reacțiunii dela noi 
și de peste hotar ța nu poată deveni 
realitate nicicând.

Este un proverb românesc care 
spune „Cu m nciuna poți prânzi 
doar nu ma’ puți cina cu ea", căci 
până la umi? toate m nciunile se 
desmmt ba mai mult chiar, oamenii 
cinstiți descoperă și autorii ace 
stor svonur i șir nd i mai cred :i.i in 
ruptul capului.

B Somesfeleani' 
(Continuare In pag. IV-a)

campaniile 
fnrțe/e de 
1915, iSra 

ra comune 
indrumalo
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în corpul ziarului

ALTE REZULTATE 
ale alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională

1

AbONAMt-N i fc. 1

LUNAR lei 120 COLECTIVE lei NC loMwlOual» pt țârul, mur

Pe 3 LUNI lei 330 orterl pl IrwNțeinm '00 IM

Pătrunși de importanța victoriei 
in alegeri a F. 1>. P, muncitorii) din, 
Valea Jiului, și-au 'ni iiiifcs'at bu
curia prin maii mec ig uri care au 
avut loc în toată a.lasld regiune,

La Pctroșcni in zi 11 de 29 Mar
tie a. c., — in s.il.i i a.'inouliu,Mun
citoresc a avut lo. ui. grandios ni' e 
ting care a iost d ..Iii, de tov. 
Cutoț losif, pi','1- ntele Siudica 
tului miner. A luat u. nitul cu a-ca
stă ocazie Iov. tili. Ferice.mu, din 
partea Org. J udețene P. M. R. ară
tând importanța inal J toiii p 11 
tru oamen i mu, u, um și felul 
cum s’au desfășurat a tuale e alegeiț 
la care au parti-ipnt toți uamenii 
rup fiiut:, toți i . e au voit c.i 
prin voturile lor să-și creeze o via
ta noua și uu vii,or feri ii. Munci
tori, țarani, soldați, 
și bătrâni, toți plini de 
au pășit in fața urnelor 
alege pe adevărații lor 
tanți. Iu continuare tov.
a araiat noul ,p rit iu care o urienii 
muncii din Valea Jiului au înțeles 
sa întâmpine ah e ile: muncind pen 
tiu mărirea produițici, dând uu 
randament nemai întâlnit pâf.ă a- 
tunci. In inclieoie, a ubiiniat ca 
victoria F. I>. P. în aceste ale
geri, se datore.ște luptei unite a

femei, tineri 
entuziasm1 
spre a .și 
reprezin- 
F. ri. eanu

In ziua alegerilor din zori și pânan noapte uliței 
satelor din plășile llia și Oobra 
au răsunat de cântece și vesela 

Cu candidatul Peica Andronic printre alegătorii niugari

flEIEDCikTitl PCflWE

muncitorului și țăranului [rre.frin și 
rid-ii atei cunștiinte de care ac ^lla 
au dat dovada.

■ți-' ting-ui iar i’j desfășurat io- 
li’o .îlmu-lvi.i d' nedi 111. er.tu 
ziasm și in timpul că.uia deputatu 
popou lui i ' .-adulatorii ' la -ei .nun 
.il'.-.ii- .m 'o.-t indiLmg ovaționați 

.1 fost 111ih.it de o mare manile 
stație de stiada la 1 :.e a parti-i 
1*1 nil vaga populație a "ru-U.ili, 
-ide o flora cai'- -,’a itu-ins» tu inij' 
locul pieței.

In iimț.ul aci-tLÎ maniiestjț.i. în 
lii.ili jc ie nu I mai terin nai', 1-A. 
Mujic Miliai, u'i-utaful mim ril'-r a 
..luitaț d 11 bal imul Op'. P. M. R. 

mul,ir.:, i «.'• ni ’r.'e tam .
Asemuita miet.nguii a iTianuC-'a 

1 a 11 a. a.ur Iu ș jn L( alte 
ntTe mimeic: lupem, \nt 1 ->a,a, 

• Vuluui. 1‘cU-la aL Lm.’. . :rl Ha îdu- 
seapoi din toat' JXur.i e, t l gra me 
de i ți i a e Con i iu ui N^t o.iat F. 
[>. I’. pi-înru iiiaua ii to e fir. ri.u 
dc 2' Martie, zi.ia iȚim-viI- .

I. Herman

Ccnstiința și unitatea popot u>ui
garanția drepturilor cetățenești

liiu zorii zilei, iiitr’un entuziasm 
de nedescris, nesfârșite coloane de 
bărbați și femei, tineri și tinere, se 
îndreaptă spre iele 0 centre de vo
tare, ale plășilor llia și [>obra.

Straele albe ale bărbaților si 'ile 
strălucitoare a|e femei.or, dadeau 
aspectul unei zile miri, unei zile 
de adevarată sărbaîoare. Cu < ălireți 
îp fața, fanfare, steaguri ro;ii și 
tricolore, pancarde, purtând inscrip
ții ș i lozinci cS ., I căiască candida
ți* poporului’'. „Traias.ă tov. Gh. 
Apostol’’,, ,;lia.jsia victoria în a 
legcn a Frontului IJemocra iii Pi.pu 
lare" „Votați Soarje", ;;Tră'.iscă 
Republica l'opufara Româna’’, etc., 
precum și tablourile ian li-taților F. 
D. P., cctațen i mergea 1 voioși la 
vot, dând zilei un aspect de mare 
sărbătoare.

Împreuna cu prietenul Pei, 
dronic, candidat pe listile F. 
ne deplasam |a secțiile de 
din aceste plăș..

Prezenta prietenului Peica 
nic, în mijloul alegătorilor,

Pfcica Andronic

arc de triumf frumos pavoazat ce 
poartă pe frontispiciu ins.ri cu li 
tere mari VOTAȚI SOARELE, sin 
tem întâmpinați de fanfara țuraneas 
că din acea comună, care de diminea 
ță până la sfârșitul alegerilor a 
cântat, distrând pe al-.gaiorii ce și 
așteptau rândul la vot.

Prin șirul alegătorilor, zărise un 
bătrân, gârbovit pe a cărui față

M. f’ihail

' (Continuare în pag. II a)

BUCUREȘTI, 30 (Agerpns). in 
sufl-țirca geneiațâ in care s’au des 
făștnat aleg'ri|e pentiu M irea Adu
nare N.pouala se traduce concret 
prin cifrele rezul.aielor provizorii 
sosite din țara la Ministerul Ju-ti- 
ției, care arata ca ')0 I > sută,(<lm to
talul cetățenilor îns.ri-i iu listele 
electorale >’au prezentat la vot.

1 1 oiitcl I femoi 1 ațlei Populare a 
obținuc o m.ij' ritate covârșitoare în 
aceste alegeri. 90,8 la sută, * 
din voturile exprimate i-au fost dale.

Presa din capitala, comentând ace 
ste alege. 1, subliniază clanul milioa
nelor Je alegători care s’au prezen 
tat la vot și ordinea exemplara în 
care a decurs vO'.aiei. Aspectul de 
sărbătoare a Capitalei ca și al în
tregii țari in ziua alege, i,or, a fost 
o dovada in plus de felul în care po
porul a privit ace t prilej de a și 
alege eprez.entauț t în .Maci Adu 
nare Națională.

In articolul de fond al ziarului 
SCÂNTEIA de azi, întitul<t: ,,Con
știința și unitatea poporului — ga-

a fi
ră

:.a An- 
. [)• P.

votare

voaca nespusă 
este primit cu 
nâ și aplauze.

Moș Suciu 

de astazi și

bucurie. Pretutindeni 
lungi ovații, \oe bu-

despre alegerile 
cele din trecut

\ndro-
> P'o-

La secția de
Roșcani, în fața căreia se

votaie clin co nun*
a.li un

Carteleie cu puncte rămân valabile 
până la I

Ministerul Industriei 
inertului face cunoscut 
chile cartede cu puncte rămân 
valabile 
până la 
sorii lor

ci Co
■ â yft

iiĂcă tici luni a'l’v ă 
i Iulie 1948. I’osc- 
vor mai putea -a-și

cumpere pânâ ia acea dată 
iiiinâtoaiele articole: '.ștofe, 
încălțăminte, mătăsuri, în a 
lata <lc țesăturile ele bumb ic- 
metruj pen'ru care nu vor 
mai fi valabile decât până 
la 30 Martie.

ianți.1 dreptui'ir cetățenești", 
Silviu Liman scrie:

Regimul uc.iru s’a dovedi, 
astfel stejarul care și-a înlipt 
daci ui piuernice în pământul româ
nesc. rasfirându ; i-ld până în adân
cul poporului ir< ind li viață po iti 
că milioane -i mi.i i:nv de cetățeni 
ai Repuț-li i Populare Rom: ne.

El s’a dovedit a ii un rcgi.n <u a 
devaiat pop Iar, un regim al ma 
juriiaț i covâ iii a c a |-i pula'i i ță
rii, capabil de profunde inoi. i în 
viața poporului român.

Toate so.otălleși nad.j’ile duș
manilor regimului democ at | opul'ir, 
toate orz L|C cr.ininalc a|e genți
lor i mperialismu'ur air.e ican, sau 
izbit de zidul unită ii populare, de 
zidul milioanelor de cameri 1 șiți în 
strada li vot. Vig lelița cr.s a idă 
a masselo., l’otâiî ea or i-e ndup ecn 
la de a sfărâma lara c uț ir-- o. ice 
atentat la liberii,ii< 1 drepturile 
populare, au 1 ’u; frâna a . epu fnță 
intențiile lor odioase.

Amintitul de felul in care se des 
lașoara ev mim cutele poț’rti e n ță 
iile îmeudate ccr.u dor iinpeii.-llsțe 
auglo-americane, unde zilnic sunt 
asasinați tniiitanții demoeiați, neli
niștea și nesiguranța fiind din ce ^1 
ce mai mare, autorul a t olului sub 
Iiiiiază pirilul constructiv în < are se 
desfășoară viața noas’ră p. liiică $1 
ineliee a.âiâud că ziua de 28 Martie 
a fost cea mai evidenta afirmare 
a libertăților inscii-e in noua 1.0a tri, 
constituție, ea făcând ca însăși inal 
ta conștiință civică și patrio isnaf 
md oanelor de cetățeni ai Republi
cii Populare Române, să ,ie o ga
ranție sigură a liberei exercitări a 
drepturilor lor.

A

111ih.it


Cu candidatul Peica
printre alegătorii plugari din

Andronic
Dobra și llia

/Urmare din pag. l-a)
aspra se cunoștea viață unui ont 
care a trudit din greu și a indurat 
ni uit. '

Din vorba in .orba, lini spune 
căi țilieamu Suciu -Vasile. „Sunt 
de 80 ani • îmi spune moș V.isilr
— cel mai bău un din comună, dar 
de când sunt n’ain mai văzut ca 
alegerile să se de fa,oue atât de 
truinos, in liniște și pace ca aceste 
alegeri.

— Dar cu cine votezi moșule? II 
întreb eu.

_ Apoi cu Soaiel votez, nici nu 
mă lașă inima -.â tolez cu alții, 
fiincă eu am votat de multe o.i 
in viața mea și am fost Înșelat cu 
o mulțime de promisiuni de ăia 
din trecut, care ne ocoteau pe Hol 
țăranii gunoiul lor. \ o.ez
— inii repeta bătrânul 
pentru acest guvern al 
fiindcă de când a venit

— ti in dea 
pentru 
cu

ți 
iar 
da țarii 
sărac

fiu de țăran 
e va| duce 

și să 
supt 

ne au 
lucrat

acum a încipu: s:i lasara 
noi cei săraci soarele, 

aml mândra, că am putut 
un llacau
care acolo unii

Va ști sa ne apere- interenl.' 
lovească Î11 nevi caic ne au 
sângele nostru toata viața și 
exploatat, hindcă și d a
cu 1101 și știe. Dând votul Soarelui 
— continui Si.niuâ I ei a ne dăm 
votul noua, nouă vejor mulți și 
nevoiași care mai Vrem sa apucăm 
o viața și un trai inai bun.

Prin votul nostru 
proectul de Constutiție 

deveni o realitate
va

spre 
volatcu S a rele

— wotez 
poporului, 
la putere

a lucrat numai pentru binele no 
stru al tuturora, căutând sil ne scoa
tă din mizeria în care ain loslț L ați 
și ne ajută ca sa putem lucra ogoa 

să avem și noi o 
mai 
moș 
vot, 
spu 

Țelul nostru al tuturor este -ă

rele noastre și 
stare și o bucata de pâine 
buna Acum a venit rândul Iu 
Vasile să intre la camera de 
însil nu poate pleca iară să ini 
nă. ,, 
vedem tânăra noastră Republică Po
pulară frumoasă, bogată și cu oa
meni fericiți și deaceea irebue să 
votăm cu Soarele.

Dela koșcin:, ne continuau dm 
mul rpre Lăpușuic — unde funcțio
nează o altă secție de votare.
Sunt mândră eă a n pi tu da 
țării un flăcău care să apt,re 

interasr.Ss celor muki

In momentul când ani ajuns, o 
coloană de peste L-O de oameni 
se îndreaptă cu fanlară, și steaguri 
spre secție. Alin că sunt brasni- 
canii. — Satul candida.u;ui Peica 
Andronic. —

Pr titre feme lt- din Brâsnic, care 
ies dela Vota-e se gă:eș:e și mama 
candidatului J\i a Audio lic, Simina 
Peica, țărancă intre două vârste, 
cu zâmbet pe buze și cu ochii 
sclipitori de bucurie. O opresc ți o 
Întreb: — Cu cine ai votat mană?

— Păi cu cine să votez? CiF Soa
rele, — arătânau-mi soarele pe cer

i

I

iI

i
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Rectificare
Din cauza unor greutăți 

technice neprevăzute, în nu 
mărul nostru de eri au in.- 
trat câteva greșeli de tipar 
Așa de exemplu în articolul 
tov. Genad Eugen: „Cu can 
didatul miner Soder Viliain 
printe alegătorii mineri”, 
pasajul:

„Poate nu s’au văzut nicio
dată dar limbajul lor este 
comun. Comori până eri îns t 
site de capitaliști hrăpăreți 
și speculanții cărora azi prin 
votul lor le dau lovituri ții 
micitoare”.

Se va citi:
Candidatul Suder ,Viliam 

vorbește despre viața în mi 
„ele de cărbuni din Valea 
Jiului. Alegătorii, despre vja 
ta din minele de aur.

Poate nu s au văzut
ciodată dar limbajul lor este 
comun. Limbajul oamenilor 
muncii din mușchii cărora 
izvorăsc comori. Comori pâ 
nă eri însușite de capitaliști 
hrăpăreți și speculanți,cărora 
azi prin votul lor le dau lo
vituri nimicitoare.

*
Deasemenea la „Rezultate 

le alegerilor din jud. Hune 
doara” se va citi în loc de 
„Voturi exprimate 104 445’', 
Voturi exprimate 169455.

nv

Ne indri-țitam mai departe 
Vorța. I.a această se -ț e au 
aproape I.jOO d.- numen , veni 
Ia depărtări de peste 20 km 
acum mai vin\- umil câte imu 
apropii de c.n grup le oimcai care 
discuta despre proe tul de Con-ti 
tnție și de. p.e Irumoasa de iășu 
rare a alegerilor. N in A gli I, |ă 
durar din -itcjul de Jos -pune

foarte înflăcărai: frăț ior, noi cai. 
ani votat — și iiu cred ca numai 
noi ci tot poporul a votat cir s are 
le — știm toarte bmc că dând 
votul 110»iru lui, aerst prorei de Con 
stituție va deveni o i r alitate, prin 
care noi toț.i și mai al s coiiii no 
ștri vor avea în acearttr Republ ca 
Populara eondiț i de viața inult 
mai bune dec.it le am avut noi ii 
trecut -i vor putea trăi liberi, in 
dependrnți și fericiți, bucurându se 
de toat.- drept urii •

Mașina se ititoarci spre llia in 
strigătul plugarilor „ f raiasea virto 
ria în aleg ri a Frontului Democra
ției Populari

l-a llia, la toate secțale de \o 
tarr -.'au te minat alegeiije pr la 
orele l(>, i ar populația scontând vi
ctoria I D. P.-uiui, mulțumită și 
fericita r i a putut >a și d a l.lacr 
votul ii-,or (ar.- lupta pentru binele 
poporului întreg, pentru o i .v e trai 

mai i .ib’lș'.igalâ.
'.arb'.do-easc.i v;clo-
Demoeratifi Popula

nica și viata 
pregăti te 
ria Frontului 
r> in al< gt i.

nA. Nl'lall

In cea mai perfectă liniște și oriiine 
în sunet de muzici și voie bună, 

cetățenii orașului Dsva si-; u ales repre
zentanții pir. MareaI» •

Adunare Națională

Viitorii noștri deputați 
sunt cu adevărat oameni de ai noștri, 

spune plugarul Mâ iia loan 
din comuna Suboeiate

In ziua de 28 Martie, 
ziua măreață a.alegerilor p(-n 
tru Marea Adunare Naționa 
lă. 1 lațegui a .avut uu as 
peci < u adevărat festiv. Toa 
te rasele, atât cele din den 
trul oralului cât Șt '.ele si 
toate pe Cele mai îndepărtate 
straz , au fost împodobite ( ti 

polul național și cu drage 
de un roșu purpuriu,

ti

c, timp de râ i\a /<- 
i, de <.,itr<: așa zisitl 
Kendeffi care avea 
sti n >ș:e de câte, a

Imr’o atino.-'.fer.i de.i-ebit .le i n- 
tuziasta, cetățenii clin Deva a îm 
prejurimi. s’au prezentat la cele 
i se.ții cie vo a e din l.icaii ate, pen 
iru a-ți decide o.ir.a, spre progr s 
și luinma

Bărbați ierna tineri, tinere,' ș 
ostași, in grupuri ,ui frumos în
colonați, cu muzi.i, drapele trico 
lore și roșii, placar.le ți lo inci 
încă de dimineață au început să 
curgă spre secț ile de i o,are.

Femeile i tinerii, s’au bu urat de 
dreptul de vot acordat de regimul 
democrației populare, 
se în nufnăr mare 
dorința de a făuri 
le|alte categor i ele
vului lor, o viață 
cei ce mun e;c, < 
ginvl de deino.-iațe populară, prin 
care poporul îi »ț’g(ură lib.rtăți 
și drepturi, Ii care, în 
gimuri nici nu se putea

vor să rămână mai departe în în-u 
nerec nu votea-ă cu „soarele”. Și 
rândul la vot vecea repede.

Operația d votare la ecțn
Nr. 7 dela i.ic. dc fete d< .ui rc 
foarte repede. .Cetățen i, după foar 
te puțină așteptare înlră în localul 
vie vot, pentru a vota ce.-a.e si ut.

O bat rs.na, dup i
din

Sabin Văran
deputat de Hunedoara a vizitat in 
cursul zi|ei de 28 Martie a. <-., 
centrele de votare din plasele Ha 
tyg și Sarmisegetuza.

1. 1

ce a

ey ..ta .du
la u ne. Au avuc 

I — alături de ce- 
.- d-gdtori — p .11 

mi bană pentru 
de ași îată.i re-

Am pus pectdei

pe soare

trecut. Ie re- 
gândi.

apăsat

' 't-'.-ția '■ de cotare, dela Lic.
Decebal, printre massele de ale 
gători, sătenede Cin impr-jurimi, 
în strat pe sârbătoaie, câcora băr 
baci le-au cal im..etate , cu are ' li 
curie așteptau rândul la vot. Multi' 
din ele, votează acum neutru prima 
dată. La t-șir-;, s it--n.<l î i 
părtășesc emoțiile și în 'p. 
curia că ți nu inleplinit .ia.o 
de ele, de copiii 1 r.

„Am pus pecetea . apăsat
ie — spun,-a să.em a [. a 
din Șoi.-nuș — pentru că știu ea 
această listă candidează i meni can 
muncesc ca și noi, ce nu ne amăgesc 
ca cei din trecut. Ei ne vor duce 
spre un trai mai bun, sp-e lumină”

bu 
față

pe soa
. i na,

Când ne conduceau boarii 
aleger.le erau un adevărat 

măcel

Bătrânul Iile Ion, up. antă rândul 
la vot stând de vorbă cu ceilalți să 
teni, și mai ales cu cei tineri e se 
strânse eră iu iu ullui și 1 icuitau. 
A votat de multe ori în trecutele 
regimuri, în care prin alegeri se 
schimbau doar clicile exploatatoare.

„Azi e adevărat sărbătoare — 
spune bătrânul săt an. Când ne cai 
duceau boerii, alegerile e au un 
adevărat măcel, la care nu ginde:c 
cu groază. Dar acum, prin lupta, 
dusa împreună cu muncitorii, po
porul a fost scos din întunericul în 
care a fost ținut. Numai acei ce

eșit din 
localul de vot cxp'i: t unui 
de femei anumite articole ii 

E pensionara'și are ne 
„Pentru a avea o viață 
im viitor în care cop ii 

îm 
în-

grup 
Constituim, 
poți niHl';. 

•mai bunii, 
noștni bâ triUasca o viață nouă, îi 
b<ișugată plini de sănătate și 
vâțăturăani votat cu soarele, sv unul 
Frontului Demo rafiei Popula-r'’

Astfel, cu în r<. :ere și deplini lâ 
muriți de împo/ anfa aces or alege 
ri, cetățenii de 'dinii..» a ă până s a 
ra, în cea niai pcr.eil 1 niște și or 
dine, in sunet dc muzici și voit 
bună, au trecut prin localurile dc 
vot, alegând reprezentanții lor în 
Marea Adunare xMaponala, ce va 
deschid oamenii r muncii din iară 
noastră noui orizonturi, spre progres 
și lumină.

dr:‘p -|ul muncii, pr -tum 
și cu covopre.

f ciitl dc nn albastru d<- 
-■avârșil. la-.a să putia-..ca 
întind -rtiL lui.’discul tur iu a', 
soarclu-, a-t: cărui raze se î 
praștiau domoale mân,n l 
întrea;. a natură xrade;u pta .1 
din somnul hibernal. P.i iii:l 

ație .'cost c -r, idem 
ți se pâre i că el 

să ia
p.trie la această sărbătoare.

cu »dm: 
dc sen'n. 
însuși sa pregătit ca

1. Branea

Pasul omului stăpân pe 

soarta lui

Este ora 8 și 30 de m;nir.e. 
In ac. ul, de o prospețime pri 
rnăvăratjcă. ajung până la 
noi, purtate pe aripile unui 
vânt adiator, primele sunete 
ale unei fanfare țărănești. ]n 
urma ei, vine o lungă c >

Ce spune p'ugarul Mâ ija loan 

, Sin’li, pri indui cm calea 
di- ' ]“■ p. : â i -1 . d it
d<- st»do .n-a mun- i lor. in< e 
berea ți c.ptimi'mttl roftet 
de care se s mt cupraiși \ă 
zâiid viitorul, Iarț d schi-,
larii h>r. In sp.tul îmi ( ,p 
tea î atenția un țaran <L- 
' re o patruzeci de ani ci.' .> 
<h j nuci neț/rii , ca doua pi 
cătun de păcură, in care 
s. bpește inicli^mța.

,\i i . propii d<- el și caut 
>ă-l atrag pe panta dcstâi 
tiiiirilor. Ma prii ește sur-- 
prins, ,-lipind des din, ochii 
mici, iar p - fruntea 13i, ma
rt bob<itjiă, cutele unt-i ma 
ri frământări interioare i i 
lai ură apariția. II cheamă 
Mânja loan și este din < o 
mun.a Suljceiate. lăin 
in vorbă, ajung' m sa 
tăm h-sure eroectul

Partidului Muncitoresc Român
a v 1 1 em n 
U GH ORGHI1 uH MI
IB vS 1.

4jn Aortbe, edfla II 
UlMITROVi Despre alianța

a.
muncitorilor

ț*'anii
GACACTIONOV: Despre volumul 7 din ,Opare“ de 
V. S elin.
KEA.. NOV: Caracteristicile a doua culturi, 
M'ROV: Part'dele Comuniste d<n Europa în luptă

P«Dtru r. c», d»mo-rafie si independența popoarelor, 
Pr< f B VOLN; Statisti fi șl politic*
AMa p UKER: Spre crearea Partidului Unic Muncito
resc dl - România.

B M'RON -ON3TăNHNESCU: Stalln, inspiratorul sl or- 
g>n>zit>rul vl-tr>riel m .nd'ale a popoarelor d'u U.R.S S 

B KARL RaIJT'K : Doctrina economic* a lui K«rl Marx 
>- rl Ș NEVSCHI: Ideologia sovieti ă și superioritatea 
ti 1 țfi de id-ol gia burgheză.

S L RaUHJ: Triumf I ideilor iui Marx Engels, Lenin, Staliu 
B Z(\A PRANCU: Epoca sfârșitului sistemului capitalist. 
B ZdHARESCU C«ntr llsmnl democrația, principiul 

org«n<z»'orie de b>z* al Partidului clasei muncitoare, 
B N M'i U : Sindicatele Sovietice.
In limha m chiar* au apărut:
B GHEORGHI DIM1TROV: Despre alianța muncitorilor 

cu târardl.
B B. ZaHARESCU : Centraliamnl democratic.

0
A

no-m 
<ons: *:i și de.pre ale rt 
tata ce-mi declară cu gla
sul Im domol, ieșit parcă din 
adâncul pământ lut: „Apoi 
eu sunt om umplu, fără prea 
multă c rte dar atâta sunt 
în stare să pricep și eu că c i 
care < onduc azi țara, p ecum 
și viitorii noștrii deputa'isunt 
cu adevărat oameni de ai noștri, 
oamenii muncii de pe ogoare 
și uzine. Și eu nu cred, odată 
cu capul, că acești conducă 
lori, ieșiți din rândurii.e po
porului, nu vor lupta pentru 
binele nostru al celor mulți

Da, prietene Mânja loan, 
ai spus o vorbă cugetată: a 
cești oameni poți să fii abso 
lut convins că nu vor spul
bera, prin faptele lor, spe
ranțele pe care cei care iau 
ales ș, ie-au pus -în eiU

Nica Sbuchea, cor««p.

ZORI NOI
primește mică și mare 
p ubl icitate



ZORI NOI 3

a

Rezultatele alegerilor
Continuăm să publicăm datele provizorii ale alegerilor sosite la 
Ministerul Justiției și transmise prin posturile noastre de radio

Casa Centrală a Asig. Sociale 
face intense pregătiri 

pentru trimiterea asiguraților 
în stafiunile balneo-climaterne1- Al. CIU

Alegatori înscriși 60.972
Voturi exprimate 54 9 >8
Anulate 1.676
Lista Nu. 1 F. D. P. 50.139
Lista No. 2 Ind. 0-17
l.ista No. 3 PTD ‘ 2.145

ILFOV

Alegatori înscriși 207.060
Voiun exprimate 1)0.226
Anulate 3.790
Lista No. 1 F. D. P. 174 665
Lista No. 2 ind. 1.616
Lista No. 3 1* N L ' 7.819
Lista Nn. IP T D 2.396

MARAMUREȘ

Alegatori înscriși 80.215
Voturi exprimate 71.349
Anulate 1.815
Lista No. 1 F. D. P 60.569
Lista No. 2 Ind. 2.965

MUREȘ

Alegători înscriși 180.284
Voturi exprimate L58..568
Anulate 5580
Lista No. 1 F. D. P. ' 1-13.672
Lista No. 2 Ind. 19.216

NAȘA UD

Alegători înscriși 82.951
Voturi exprimate 73,616
Anulate 1.277
Lista No. 1 F. D. P f 69.857
Lista No. 2 lud. 2.502

BACAU

Alegători înscriși 145.283
Voturi exprimate 1 9.943
Anulate 2.780
Lista No. 1 F. D. P 124 9 8
Lista No. 2 ind. 2,235

SOMEȘ

Alegători înscriși 130 092
Voturi exprimate 111.150
Anulate 3.434
Lista No. 1 F. D. P. 94 923
Lista No. 2 Ind. >2.793

TARNAVA MARE

Alegători înscriși 61.876
Voturi exprimate 59.936
Anulate 1.355
Lista No. 1 F. D. P. 57.591-
Lista No. 2 Ind. 982

TIMIȘ TOKONTAI

Alegători înscriși '254.304
Voturi exprimate 238.257
Anulate 2.072
Lista No. 1 F. D. P. 226 414)
Lista No. 2 Ind. 1.477
Lista No. 3 P. N. L. 8.294

care pat ti văzute 
de e'evi

Subsecretariatul de Ștat al E ’.u 
cației Naționale comunică;

Filmele care pot fi văzute de șco
lari — in Capitală și în țară — 
sunt. . ,

învățătoarea din Șatrîi, li uh fă 
ra nume, Primăvara, Cald năzdră
van, Munți in flăcări, Piutoaul dc 
execuție, fn numele vieții, Omui 
cu arma, Prințe a mofturoasa, Colț 
alb, Căpitan la 15 ani, Neifrânații, 
Oamenii pe rug, Balerina, Ca telul 
fermecat, Mizerabilii, Elefantul și 
frânghiuța, Floarea de piatră, Cri
minală printre noi, Slavă (ie Mo 
scova, Sub masca tăcerii, Al.’xan 
dru Nevski, Vulpea păcălită, (Je 
sene animate) și Coada ursului (Je 
sene animate).

Școlara pot vedea aceste filme in 
zilele dc sărbătoare și iu afara 
orelor de curs, sju altă activitală șcq 
Iară.

I RLI SCAUN!7

Alegatori înscriși 89,357
Voturi exprimate 84.'-OI
Anulate 740
Lista No. 1 F. D. P. 80.686
1 ista No. 2 Ind. 3,275

TELEORMAN

Alegători înscriși 206.770
Voturi exprimate 195/14
Anulate 3.362
Lista No. 1 1 . D. P 178.532
Lista No. 2 Ind. 6.350
l ista No. 1 P N 1. 7.151

1 ULCEA

Alegători înscriși 94.048
Voturi exprimate 87.267.
Anulate 2.871]
Lista No. 1 F. D. P 81170
l ista No. 2 Ind. 1.867
Lista No. 3 P. N. L. L3>9

ODORIIEI

Alegători înscriși 72,231
Voturi exprimate 00.61(4
Anulate 058
Lista No. 1 F. D. P. 67.132
1 ista No. 2 lud. 1.524

PUTNA

Alegători înscriși 110.090
Voturi exprimați 99.252
Anulate 3.2)5
Lista No. 1 F. I). P 89.50'j,
Lista No. 2 Ind. 6.451)

SALAJ

Alegători înscriși 197.842
Voturi exprimate 1.4.160.'
Anulate 4.266
Lista No, 1 F. D. P. 152.479.
Lista No. 2 Ind. 7.154
Lista No. 3 P. N L. 9.9 l

SEVER1N

Alegatori înscriși 137.363
Voturi exprimate 126.077

La Mi isterul Finanțelor au fost terminate
• lucrările pentru 

întocmirea bugetului general al 
Statului pe anul 1948—49

Vor fi prevăzute importante degrevări fiscale pentru 
contribuabilii muncitori și meseriași. Introducerea 

sistemului progresivității impunerilor
Ministerul de Finanțe a 

terminat lucrările privitoare 
la întocmirea bugetului ge
nerai al Statului pe exerci
țiul 1948/1949.

în ce privește veniturile 
Statului, s'a preconizat sin 
plificarea sistemului de im
pozite și s’au prevăzut- im
portante degrevări fiscale 
pentru micii contribuabili 
muncitori și meseriași.

Deasemeni, s’a prevăzut 
sistemul progresivității în 
impuneri pentru unii contri 
buabili-

Lucrările privitoare la no 
til buget al Statului precum

Redactarea noii
Comisia de studii și Legi 

de pe lângă Ministerul de 
Justiție a început eri lucrările 
pentru redactarea nouii legi 
a chiriilor pe bazele anunța 
te prin comunicatul dat de 
Ministrul Justiției.

Anulate 3.812
Lista No. 1 F. D. P 103.54'1
l.ista No. 2 Ind. 5.U6
Lista No. 3 PN1 4.543

SATU MARL

Alegatori înscriși 172.979
Voturi exprimate 150.752!
Anulate 5,110
Lista No. 1 F.H . P 133.386
l.ista No. 2 Ind. 12.256

SIBIU

Alegatori înscriși 87.677
Voturi exprimate 81 978
Anulate 1.119
Lista No. 1 F. I>. P 77.9-8
Lista No. 2 Ind. 2.934

ARAD

Alegători înscriși 236.152
Voturi exprimate 211,6,0
Anulate 2.8.0
Lista No. 1 F. D. I’ 2144)55/
Lista No. 2 Ind. 4.518
Lista No, 3 PN1 20.207

DOLJ f

Alegători înscriși 283.761
Voturi exprimate 255.193
Anulate 3.832
Lista No. 1 F. D P 230.175
Lista No. 2 Ind 2.58(
1 ista No. 3 PNl. 18.937

DOROFIOl
1

Alegători înscriși 99.280
Voturi exprimate 81.806
Anulate 3.141
Lista No. 1 F.(L'<. P . 73.225'
Lista No. 2 Ind. 5.440

FAGARAȘ

Alegători înscriși 46.959
Voturi exprimate 43.139
Anulate 1.206
Lista No. 1 F. D. P. 35 9.4
Lista No. 2 Ind. * 6.079

Și noile legiuiri fiscale vor fi 
supuse examinării Comisiei 
de Redresare Economică și 
Stabilizare Monetară precum 
și Consiliului de Miniștri. •

I

în fiecare zi
Zori Noi”

P. M R.
Hunedoara

Organ al 
pentru jud.

legi fa chiriilor
In prezent comisia lucrează 

la trierea si coordonarea ma 
teriaJului Adunat în vederea 
întocmirii unei legi urmând 
ca apoi să se purceadă la în
tocmirea textului noului pro 
ect de lege.

BUCUREȘTI. 30 (Ager 
pres.i) Casa Centrala a A igu 
rarilor Sociale a stabilit ca în 
actualul sezon asigurații <_ are 
uremază a fi trimiși in sta',iu 

balneo climaterice să fie 
împărțiți în patru sau| cinci 
serij, după localități, cu în 
ceperc dela t Iunie a. < ,

Cura în Stațiunile climateri 
ce a fost fixat la 21 de zile 
iar în stațiunile marine, 
la 25 zile. In prezent la Ca
sa Centrală se tratează in- 
cheerea de convenții pentru 
trimiterea asiguraților în sta 
țiunile în care Asigurările S<>

REFACEREA REȚELEI 
telefonice și telegrafice P. T. T.

Direcțiunea Generală IJ 1
T a reușit ca numai după 3 
ani să-și refacă complect în
treaga rețea telegrafică și te
lefonică și să aducă no ti îm
bunătățiri. Astfel, lungimea 
rețelei telegrafice a crescut 
dela 30.850 km. fir, cât era 
în 1945, fti 33 îmi trei sute 
cincizeci km. fir, în 1948, și 
dela 3.050 km. traseu în 1945 
la 6.300 km. traseu în 1948.
------ ---------  — - —

Când își va începe activitatea 
Marea Adunare Națională

BUCUREȘTI- 30 Ager 
preș). Potrivit prevederilor le 
gii pentru dizolvarea fostei 
Adunări a Depv.taților, Ma
rea Adunare Naționala alea 
să Duminecă, se va întruni 
Marți 6*Aprilie a- c. *

In primele zile. Marea A 
dunăre Națională va proce
da la validarea noilor depti- 
tați aleși, ședințele fiind pre 
zidate până la constituire, de 
cel mai in vârstă dintre mem 
br'i Mărci Adunări

Marea Adunare Națională 
va elabora Constituția R; 
publicii Populare Române, 
după care va exercita pe tot 
timpul duratei sale, atribu 
țiunile adunării legislatiive 
ordinare.

*

Comisiunea Electorala Cen 
trală de pe lângă Ministerul 
Justiției, a început lucrările 
pentru calcularea rezultate
lor alegerilor pe întreaga 
țară.

. Atribuirea mandatelor de 
deputați se va face de Co 
misia Electorală Centrală pe 
județe în conformitate cu re 
zultatele obținute prin calcu
lele comisiei pentru centrali 

»tale nu posedă imobile pro 
prii.

Comisiunile balneo climate 
rice care își vor începe acti
vitatea, vor căuta ca să se 
dea prioritate asiguraților su 
ferinzi.

Pentru obținerea unui ma
xim de eficacitate a curei or
ganele medicale ale Asigură 
iilor Sociale au întocmit și 
regimul alimentar pe care ți 
vor primi asigurații în fiecare 
stațiune — regim pe care 
concesionarii cu hrana, sunt 
obligați să-l respecte intoc 
mai.

Lungimea rețelei telefonice P. 
TȚ a crescut dela mii
355 km. fir în 1945, Ia 73011! 
500 km. fir în 1948, și dela 
13491 km. traseu în 1945 la 
19.364 km. traseu în 1948.

Deasemenea numărul ca 
munclor legate de P TT prin 
fir telefonic a crescut dela 
1936 in 1945 la 3.155 in 
1945.

zarea și totalizarea voturi
lor.

PIERDUT

Certificatul școlar a 4 clase li
ceu N'r. 329 din 31 Mai 1943 
eliberat de Liceul Decebal — 
Deva, pe numele Mo.ar Nico- 
tae, il declar nul.

ANUNȚ
Căminul dc ucenici din l>eva 
angajează bu ătareasă pe data 
de 1 Aprilie 19)8, salar net 
1-150 lei plus întreținerea.

DIRECȚIUNEA

Public iiiune
Cooperativa „Muncitorul'* din Cu- 

gir a primit in lima Martie 1948, p.irf 
Societatea Co.ae.crah de Stal p.n 
tru distribui, ea produselor raționate 
următoarele mărfuri:

9.000 m. americă, 1.000 m. ze 
fir, 3.000 in. finet, 503 m. bar- 
chet, 2.000 m. stambă, 720 fer. 
ciorapi, 1200 per încălțăminte,,Ka- 
rcs”.

Umplem butelii de
Aragaz Infortnatinnl 

U Kdtn ți« 
Jjon No»*

Executam s

ȘTAMPILE 
în cauciuc și zinc



„Nu va mai fi un 
al treilea război"

Oricine ar îndrăzni să provoace un nou răzbiu va fi 
zdrobit de propriul său popor - a declarat Clement 

Gottwald, primul ministru al Cehoslovaciei

EVENIMENTELE DIN ITALIA

Poliția lui Du Bosperi a deschis focul 
împotriva manifestanților Frontului Democrat Popular

200 de răniți — Declarațiile lui Togliati referitoare la Triest

l’RAGA. — „Scopul nostru este 
de a continua într’un ritm rapid so 
cializarea ț^rii noastre’’, a deda 
rat primul ministru Clement Gott
wald [a Conferința din Pr,gi a or 
ganizației Partidului Comunist.

„O mare bătălie s’a desfășurat 
între reacțiune și democrația popu 
Iară. Prin victoria acesteia din urmă 
o nouă eră s’a deschis pentru popo 
rul cehoslovac”.

Gottwald și-a exprimat convinge^ 
rea că majoritatea acelora care au 
fost duși în eroare de reacțiune, vor 
găsi calea cea justa, adoptând o 
atitudine leală față de noul regim. 
Restul — o minoritate neînsemnată 
— va continua pe drumul trădării, 
punându-și speranțele pe un nou 
război.

„Nu va mai fi un al treijcai război, 
a declarat Gottwald, deoarece forțe
le păcii, conduse de Uniunea So

Presa și posturile de radiostrăi- 
ne despre alegerile din România

BUCUREȘTI. 30 (Ager 
preș). Alegerile de Duminecă 
au avut un larg ecou în pre 
sa și posturile de radio stră
ine, care au transmis prime 
le rezultate subliniind pârtiei 
parea masivă a alegătorilor 
la vot. Ziarele franceze au 
subliniat participarea partide 
lor de opoziție in alegeri iar 
posturile de radio britanice 
au subliniat că toți corespon 
denții streini au avut posibi 
htatea să viziteze toate sec 
țiile de votare și a arătat , â 
alegerile s'au efectuat într’o 
disciplina desăvârșită, că ni: 
ci un incident nu a fost sem
nalat pe întreg cuprinsul ță
rii. și că peste 90 la sută din 
corpul electoral a participat 
la vot.

Postul de radio Moscova, 
într’o prjrnă emisiune asupra 
alegerilor din România, a 
transmis Duminecă seara veș 
ti din București, arătând că 
a dominat o mare animație 
în rândul alegătorilor care

Funcționarii din Grecia 
vor fi concediați dacă nu vor prazenta 
certificate polițienești privind situația lor politică

— Comitetul legislativ p ir 
lamentar din Atena a apro 
bat proectul de lege asupra 
controlului loialității funcțio 
narilor guvernamentali. Con

Scăderea masivă a producției 
de oțel în Statele Unite

NeW-YORK-—După cum 
transmite Agenția Reuter, în 
urma refuzului directorilor mi 
nelor de cărbuni de a acorda 
muncitorilor pensiile la ca
re au dreptul conform con 
tractului colectiv semnat în 
Iulie 1947, fapt care a pro
dus greva a 400 000 muncito 

vietică, sunt atât de puternice În
cât oricine ai îndrăzni să provoace 
un nou război, va fi zdrobit de 
propriul său popor”.

Libertatea presei în Jugosla- 
via este o realitate 
garantată de lege— a spus delegatul jugoslav — la conferința internațională pentru libertatea presei

GENEVA In cadrul 
eoni e r i n țe i mternaț ion ale
pentru libertatea presei dele
gatul jugoslav a cerut să se 
acorde importanța cuvenită 

s'au prezentat într’un nu 
măr foarte mare la localurile 
<ic vot.

Postul de radio Belgrad a 
arătat în emisiunea sa de Du 
minecă seara vorbind despre 
alegerile din Rorrtânia pentru 
Marea Adunare Constituia 
tă, că în noua Constituție a 
României întreaga putere de 
stat emana dela popor și a- 
parține poporului, că sunt ga 
rantate drepturile jndividuaie 
ale cetățenilor țării, drep ui 
de proprietate și că pământul 
este al celor care îl lucrea 
ză. Amintind că F. D. P. 
este coloana vertebrală a 
Democrației Românești, pos 
tul Belgrad își încliee cunun 
tariul subliniind că Româniți, 
prin acordurile încheiate cu 
li. R. S- S. și cu Republicile 
Populare vecine, se număra 
într(* statele iubitoare de pa 
ce. încercările forțelor impe
rialiste de a transforma Ro
mânia într’o colonie au fost 
zădărnicite.

form acestui proect, toți fun
cționarii din birouri care nu 
vor prezenta certificate po
lițienești privind situația lor 
politică, vor fi concediați.

ri din minele de cărbuni, pro 
ducția americană de oțel a 
scăzut la aproximativ 65 la 
sută din capacitatea ei. ■

In mai multe importante 
districte industriale și, în 
specia], în industria oțeLlui, 
sunt așteptate mari greve ale 
muncitorilor.

R(jMA. Teroarea des 
iașuiata ile poliție împotri 
\a niasa-loi democratice dm 
Italia de Sud ia lorini tat 

chestiunii libertății presei, ca
re sa fie examinata ț>e baza 
unor criterii juste

Cucerind puterea politică 
■ a spus delegatul jugoslav — 
poporul jugoslaviei a luat în 
mâinile sale toate mijloacele 
de informațiuni. Presa se gă 
sește in mâinile organizațiilor 
deinocratice populare. Astfel 
libertatea presei în fugoda 
via este o realitate garantata 
de lege spre deosebire de „i- 
tuația din Statele l’nite unde 
presa este în mâinile marelui 
capital prin mijlocirea trustu 
rilor care fac din ziariști 
un instrument al proprietari 
lor de ziare.

Secretarul general al Fede 
rației Americane a Muncii 

a refuzat a da explicații în legătură 
cu greva minerilor americani

- Secretarul general al Fe 
derației Americane a Mun
cii a refuzat Luni să apară în 
fața comisiunii d'cV an'hctă 
instituită de preșWlinte'e 'I'ru 
man, pentru a da explicații 
în legătură cu greva mi

Henry Wallace este cel mai indicat pen
tru conducerea treburilor politice ale 

Statelor Unite
Intr'o declarație făcută 

Luni, cunoscutul savant Ei'i 
ștein a indicat pe Henry Wa 
llace drept omul cel mai ne-

teclmb e
în
ce

I11 momentul de față, se 
pregătesc condițițile 
pentru o marc fptrecere 
tre filaturile românești și 
le bulgărești.

Marți din. d. 1/r. Petru G10 
za, președintele! ..Consiliului 
de Miniștri și ministru interi 
mar al cultelor.i a primit ju
rământul mitrppoliților și e- 
piscopilor in,/număr de 15.

m#ti grave în lieiax zi < ,tm doino, lat, m p i atâmi
trecu iTirroaseJc persoane << \1U

.Astfel, <11 prilejul intiii opus i< e-.tui ordin.
Uliii preelectorale țiiiuia d( La ( atanzaie po jția a bă
Frontul Democrat populai lut ;i arestat |x rn u 1.1 ' ' *
li Raianlca țtohția a de-> inuib dori care, prou ‘ta- e« a
< bis focul împotriva parii ini|>oiriva dio ursari or ro
cip.inl ilor. rlnnid 2O'i de p,-r f .e.' aRe ținut'" de »ilid ‘
soanc, după care < arab ii rit '.Ij/ani S<><-iah Italie ut
crii au pătruns apoi in c In pro\ ,n aa 1',-r 1 i u j
diih partidc'or democrate e, fost ar,'..ați pe te . 0 de
maltratând țic se reta ti or- rtun ,i mun itoii .ij'.ric
ganiz.pilier loQlle ale pa'ti membri ai !■ i ■ intui .11 De :h »
dului comunist și soci iii t i ‘ 1 al popu ar
ah- asociațiilor foțtilpr pin- l a Roma aU lo*l ar tau
tizani italieni. directorii a doua imprib < î îl

1 a l’lave <1. Cente, agenții pentru fanti.l < a prii,. S( ..
polița i -.i c.irabiniei a au 0 tipar(-as<?.i manile-te <
bligat y>opulația sa ia r.ir’<’ râie ale pârti lor d< tno.
la întruniri a partidului ere tice.

Poporul român a votat pentru întărirea 
și propășirea Republicii Populare Române

(Urmare din pag. l-a)

Ultima lor minciuna, ca toate ma 
surde luate de guvern in fo/osui 
țărănimii in special, vor fi anulate 
după alegeri, va suferi aceiași soartă 
pe care le au sufer t șvonurile cu 
desființarea proprietății private, a 
confiscării porcilor, a majoiă-ii 
pozitelor la pomi, etc.- De fapt acei

norilor americani, declarând 
că mijloacele folosite de mi
neri au fost' legale Jud'-cato 
rul însărcinat cu anchetarea 
a cerut să se lan-eze un 
mandat de arestare Împotri
va sa.

cesar pentru conducerea tre
burilor politice ale Statelor 
Unite.

*

înaltul cler a depus juramân 
fața de 

țRomâ

Martie,

tu! pentru credința 
Republica populara 
na.

— In cursul lunii 
armata populară chineză a 
nimicit 8 divizii și 7 rogi 
mente ale Kuominiang ilui i 
a distrus cartierul general al 
armatei a 5-a a lui Châng Kai 
Sek, eliberând o regiune cu 
pest< 6 milioane locuitori. 

i

I

l

I

I

masă tărz u de 1 ațe 
și iur are i au ..<cut 
la u'mit pe . nsr-1 
depui -t. Bă'râm s< 

-1 teme’ in porturile

cari au dat crezare a.e tor ș ailc 
dușmănoase, s’au putut cor.v nge pe 
pielea lor ca e e nu m.ritau ni'cro 
atenție..

Nu am putea l.ece cu v. d rea as 
peciul sărbătoresc pe rare I' .u ub- 
bra.at aceste alegeri.

Iniâmp nate in câmpul munca ca 
depășirea prograjnvCr de oduc- 
ție, cu intensificarea ’batslieî lesa 
măn’ar lor -te primăvara, cu a utorul 
pe care mjiicitor 1 l’au dat raa/nvî 
pentru repararea unei.el >r .cr co/e 
cu deplasirea e.h pc'or muncitoare 
și artistice la sale, prin niuc.ca v® 
luntară, aleger e z preg.iir a iot 
au prdeiuit o legătura s rân care 
s’a faur.t țitre .andidat și po 
por.

Tor. Gh. Apostol a fost a step 
tat până după 
nit Ghețarului 
o pr mire ce 
primul nostru 
tineri, bărbați 
lor frum ase, l’au așteptat pe candi 
datul lor drag.

Acelaș lucru 7a Ccrbă/, unde n’a 
călcat ir,.a pecr'or de deputat.

Minerii din Amnoasj au mers la 
vot cu lâmp le de miner aprinsa, 
Blâfenir l’au ap/audat îndelung pe 
Jurc.i „ful" lor. >ar rei din Certei 
l’au purtat pe bia|e pe m nerul d_rz 
și hhtărit Viliam Suder.

In plasele Orașt e și Gcoagiu to
varășii Măria Sârbu și 1 i'jlici A 
lexandru au fost așteptați cu 'lori șr 
fanfare.

Pagini întregi ar putea ti scrise 
despre, măreț 'â acestor zile.

Această sudura a încercat rea 
cț.unea s’o dăstrame prin svonurile 
și m aciunile ei. Nu a reușit și n,cș 
nu va reuși nicicând.

Fo-țele pi pulare oescătuțate prin 
lupta lor de /anțur le robiei r.u le 
mai vor înapoi, cu toate că — așa 
cum a spus tov. Ana Paukc — a 
genții imperialismului încearcă să 
ne convingă de bjna calitate a ju 
gului imperialist, spunând ca jugul 
imperialist du roade grumajii, nu in 
covoa/e sp/narea, nu < slove* te șj 
nu umJcște pe cel care / poartă. |

Ele au votat pentru inlâr rea 
propășirea Republică Popu' ye Ro 
mâne independente șf sjv< ne in 
dependența pe care o v<r pasira ți 
consolida prin muncă de zi de zi în 
uzine pe ogoare in birouri și la- 
boratoare și daca va fi nevoie prin 
luptă împoir va oricui ar încerca sa 
ne o răpească.

B Șomesfeietknu
im. primarii Judtțui xa Hunaaoara, D*va 1948.


