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Comunicaţi în satele voas - 
tre că „ţopârlanul- dela To- 
poloveni nu a trădat pe fraţii 
săi ţărani, precum au trădat 
cei cu sânge şi moravuri bi
zantine.

Ion M ilialaclie.

V  o taţi

R e d .  ş i  A d m i n i s t r a ţ i a :
Str. Gh, JBariţiu IN'o. 3, 
Telefon :No. 14 — Orăştie.

I n  f a ţ a

alegerilor!

Apare săptămânal sabjingrijirea 
nnui comitet de redacţie,

Director: Dr. ALEX. HERLEA

ABONAMENTE :
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 60 lei —  pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru inst. şl Aut. 2oi pe an
EXEMPLARUL 2  LEI. *i3 U0 î %

Situaţia politică pentru Ce declar 

liberali este foarte rea

Li*gfftrşltul lunci Decembrie s- 
legătorli din toată ţara anat che
maţi din nou în faţa urnelor spre 
a şl spâne cuvântai asnpra eon 
ducerii ţării.

Partidul naţloml-ţărănesc In 
aceste alegeri ss găseşte Încă tot 
in «poziţie, -  dar lupta p« care 
o dă necontenit pentru a ajan]e 
la ţintele c i urmăreşte o va da 
mal hoîărit şi mal Intens deefti 
ori când.

In alegerile anterioare s’a cre
zut că partidul nostru est; dator 
să lupte Întocmai cnm luptă an 
partid de opoziţie, In ţările mal 
civilizate unde rânduielile 
constituţionale sunt 
respectate şi unde gu
vernul se alege după in- 
dienţiuai electorale, din voia d. 
S. Regelui. Deaceia noi ne-am 
rezumat ia o propagandă «intre 
cele mal cinstite, înfăţişând ale
gătorilor poziţia, partidului nostru 
faţă de celelalte partide politic.

Astăzi Insă trebne să con
statăm câ Dl Ghcorghe Tătăresc* 
a inat guvernai prin înfrângerea 
banelor rânduieli constituţionale. 
Şl lată cnm: In faţa situaţiei date 
chiar da şi ar fl fost invitat să 
facă nn gnvern in limite pontice 
mai largi, şl atunci o barieră 
morala i<se punea. îu 
cale, căci nimeni au 
poate sâ. se facă propri
u l  său controlor, si era 
•bligat faţă de M. S. Regele şi 
faţă de ţară să laşe succesiunea 
unei alte grupări politice căreia să 
supună gestiunea sa de 4 ani de zile

Propaganda noastră o vom 
Începe In curând şl vă chemăm 
la luptă hotarnă pentru a arăta, 
celor ce nan Înţeles câ dacă past, 
nostru a avut a t i t u d i .  
nea de până acuma a 
avut-o pentru idea de 
bună rânduială con
stituţională în succe
siunea guvernările r şi 
nici decinn pentru a 
promova şl tolera la inflsdt 
llplteriie ţârii.

Dr. ALEX. HERLEA.

Cum s’a născut guvernul T âtârescu
Guvernul prezent a d-Iui Tătărescu s’a născut 

din linguşire aşa cum s’a născut şi guvernul din 
1934. — Se vede clar acest lucru şi din faptul că 
s’a unit cu toţi acei bărbaţi politici cari au iubit lin
guşirea în politica lor. — S’a unit cu dl Iorga şi cu 
d-nul Vaida.

Cum vede poporul acest guvern.

Poporul vede acest guvern ca o formaţiune ne 
serioasă şi fără baze sonde, fiindcă di Tâtârescu nu 
are aprobarea complectă a dlui Dinu Brâtianu care 
este şeful partidului liberai şt nici nu are o acope
rire electorală serioasă din partea dior Iorga şi Vaida, 
despre cari ştie toată lumea că n’au partid.

Deaceia astăzi poporul primeşte cu mare neîn
credere acest guvern care are asemănare mare cu 
acela a d-lor Iorga şi Argetoianu din 1931.

Cum văd f*uncţionarii şi 

peuHÎouarii acest guvern

Săracii funcţionari şi pensionari când au auzit 
că, guvernul cel nou este format din grupuleţe ne
acoperite de vre’un partid serios şi cu disciplină de 
partid, dar mai ales când au auzit că din noul gu
vern fac parte elemente IGRGHiSTE şi-au adus a- 
minte de anul 1931—32, (buzunare goale not. cule
gătorului), când 6 luni nu au primit pensiile şi când 
dl Iorga, le-a recomandat celor ce nu şi-au primit 
salarul să se arunce în Dunăre dacă nu mai pot 
suporta viaţa.

JPopoi*iil <eîn&tit ou trebu©

Hă Ne iaiNe amăgit
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Poporul cinstit cunoscând aceste lucruri va răs
punde răspicat tuturor aventurierilor şi amăgitorilor 
că de astădatâ s’a isprăvit şi nu se vor mai lăsa 
duşi de perspectivele neserioase cari le deschide 
acest guvern, născut din linguşire şi din nedemnitate.

despre morala soiufiunei 
Tătărescu.

„ Mergeţi la satele voastre şi 
spuneţi fraţilor voştri că ţăranul 
din fruntea partidului naţional ţă
rănesc n’a trădat cinstea şi drep
tatea ţărănească, ţinând capul in 
sug şl obrazul curat. Comunicaţi 
la satele voastre că „ŢOPÂRLA- 
NUL“ dela Topoloveai nu a tră
dat pe fraţii săi ţărani precum au 
trădat cei eu sânge şi moravuri 
bizantine'.

O. Ion Mihalache.
către „Gărzile Ţărăneşti"

Nici  u d  A r d e l e a n
imn""*

in guvern
GuvemuL,bazeior politice lărgite* 

pr n acordul cu partidul inexistent 
al dlui Nicoale Iorga, numără în plu
tonul său 17 miniştri plini si 11 sub' 
secretari de Stat*

Dar dinaceste 28 de excelente sau 
jumătăţi de excelente provincia cea 
mai mare gi cea mai importantă a 
tării, Ardealul, n«a are măcar un sin
gur reprezentant politic.

In ceasuri tulburi, cănd campania 
revizioniştilor se întetesie, când fron
tul dărâmălonlor tratatelor de pace 
se lă-gegte, Ardealul care este pă- 
mâmul românesc cel mai râvnit de 
toate poftele rev ziomsse, nu are ni
ci măcar un singur ̂ ministru în gu
vernul tării.

S.ngurul ministru ̂ ardelean, Jinut 
de sămânţă în guvernai Tâtărăscu 
ce a mers formaţiune! actuale, a fost 
deblocat gr trecut la cadrul de figu
rat e iuâadu-.-se portofoliul pe cere 
nici o intervenţie deznădăjduită nu 
i 1-a mai putut salya.

Acestui îi dă .concursul său d, 
Alexandru Vaida-Voevod 111

»Lcui“ de eri al Ardealului, emul 
care era considerat într.o Vie e groa
za liberalilor, vine în Ardeal br<>t la 
bret cu un guvern în care nu figu
rează nici un ardelean.

Populaţia Ardealului să ia amin* 
te, gi să*gî cunoască oamenii I i 1

»PATIRAM*
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Dl ta Mâi
M. 8. Regelui

un serios program de realizări imediate.

Despre clasele sociale
întreaga acţiune de guvernare 

va fi călăuzită de ideia fcilâridi Sta
tului, prin solidarizarea tuturor cla
selor sociale fi a tuturor catego
riilor profesionale, muncitoare şi 
producătoare, la aceiaşi sforţare 
viguroasă de creaţiune şi produc- 
ţiuae, de propăşire generali şi de 
apărare a ţării.

Ordinea în stat
Spre acest scop vom urmării 

eu energie şl persistenţa:
realizarea grabnică a unei or

dine desăvârşite, Întemeiată pe res
pectul legilor şi pe aaneţionarex 
exemplară a oricărei abateri, atât 
din partea cetăţenilor, cât şi a ce
lor Însărcinaţi cu paza legilor.

Despre administraţie
ereiarea un i adminisUaţiuni 

gospodăreşti reale, capabilă de în
făptuiri In domeniul: edilitar, sa
nitar, cultural, rutier, etc. potrivit 
intereselor locale aie diferitelor re
giuni ale ţării;

Despre justiţie
organizarea raţionala a unei 

justiţii, care inai presus de orice, 
să asigure tuturor împărţirea drep
tăţii, Inlătuiând orice abuz şi sanc- 
ţiojttâud repede Oitce vină;

Despre cultură şi ştiinţă
încurajarea tuturor posibilităţi

lor naţionale de creaţie culturală şi 
ştiinţifică şl mai ales răspândirea 
culturii în marile masse rurale ale 
populaţiei, pentru stârpirea analfa
betismului şi trezirea aooşuinţei de 
necesitate a culturii, ereiarea ş. oa
le. practice, adaptate structurii noas 
tre sociaie;

Despre sfânta biserică
întărirea credinţei strămoşeşti 

şl a btserlcei noastre naţionale, 
păstrătoare de tradiţii şt care tre- 
bue sa participe electiv k  opera 
de ridicare â satelor;

Despre sănătatea ţăranului
reorganizarea sanitara in vede

rea diminuăm mortalităţii şi a spo
riţii vlgoarei fizice a populaţiei 
ţarii, prin combaterea boaielor so
ciale, prin intense masuri de igie 
nâ şl prin desvoltarea specială a 
asistenţnei medicale;

Despre Înzestrarea a,matei
înzestrarea armatei până la ii- 

mita maximă a resurselor finan
ciare ale ţării;

Utilizarea timpului liber, a pu
terii de muncă disponibile şi a tu-

j iaror competenţelor fch dce din 
cuprinsul ţării, în folosul econo
miei şi apără ii naţionale;

creşterea puterii de consum şi 
de cumpărare a populaţiei agricole;

Paralel eu această operă de 
pregătire specială, de organizare 
administrativă şi de înzestrare a 
armatei, vom concentra toate sfor
ţările pentru ridicarea şi propăşi
rea economică a S.aiuiui. Tinzând 
către realizarea unui echilibru na
ţional cât mai stabil, se va urmări 
asigurarea primatului românesc, îtf 
genere, a agriculturii în ordinea 
economică fi a primatului muncii 
In ordinea socială.

Despre economie
în aceasta ord.ee se va realiza;
crearea unui utilaj economic, 

tehnic şl financiar, care să poată 
garanta desfăşurarea normală a pu
terii de muncă naţionala şi valo
rificarea optimă a producţiei na
ţionale ;

asigurarea unui preţ remunera
toriu ai muncii, prin stabilirea unui 
just echilibru între preţurile agri
cole şi cele industriale, între veni
tul muncii şl al capitalului şi sar
cinile fiscale;

înfiinţarea unei întinse reţele 
cooperative, care să organizeze şi 
să fructifice munca agricolă şl in
dustrializarea produselor, să asi
gure credit în condiţii rentabile 
agricultorilor şi să organizeze vân
zarea v.ât mai direct la consuma
tori, inlătuiând pe intermediari.

Pentru raţionalizarea economi
ei naţionale şi in vederea Înlesni
rii producătorului şl consumatoru
lui atât in inter ionul ţarii cât şi 
in raporturile economice cu străi
nătatea, Statui, lâră a stânjeni 
iniţiativele individuale va interve
ni activ in viaţa economică în mă
sura necesităţilor şi posibilităţilor 
sate, devenind pieieatorui şi orga
nizatorul muncii şi ai economiei 
naţionale.

Despre naţiunile conlocuitoare.
C&i&uzlţi cu Ideia centrată a 

uuei indestructibile solidarităţi na
ţionale, ne vom preocupa de sta
bilirea unei a meştere de încre
dere reciprocă intre populaţianlle 
conlocuitoare In âaairai hotarelor 
Şutului nostru, respectând — a- 
celesşl legi, având aceleaşi drep
tăţi şl incutorlri şi nutrind ace
leaşi asplrsţmnl naţ.onaie cu po
porul romanesc.

Despre raporturile cu 

celelalte state.

In raportările cu ce.eia.te state, 
se va urmări, în primul rând, 
consolidarea hotarelor ţârii, prin

strângerea legăturilor cu aliaţii, 
prin urmărirea aceloraşi ţdluri de 
pice, Întemeiată pe respectul tra
tatelor, în cadrul Societăţii Na
ţiunilor şl a securităţii colective,, 
prin menţinerea de raportori de 
bună şi sinceri vecinătate cu sta
tele înconjurătoare şi prin strân
gerea relaţlnnilor cu toate cele
lalte state, de care ne leagă In
teresele noastre economice, fără 
a ne amesteca In disputele ideo
logice dintre ele.

In cadrul acestor directive ge
nerate, precizăm pe scurt, punc
tele esenţiale ale programului no
stru de guvernare.

C um  se  va  aplica programul.
Pentru a se asigura unitatea 

de acţiune lu guvernare, vom da 
o organizare potrivită Prcşiden- 
ţiei Consiliului de Miniştri şi De- 
lcgaţlanil economice n guvernului.

Aparatul de Stat va fi sim
plificat şi raţionalizat; recrutarea 
şi înaintarea fu acţionarilor se va 
face prtn examena; salarii, e func
ţionarilor publici' ver fi adaptate 
costului vieţii.

Gospodăria comunală şi js- 
deţeană va fi desăvârşită prin 
desvoltarea şi încurajarea iniţia
tivelor locale şi spiritului gospo
dăresc, dar şl prin ereiarea unei 
reale responsabilităţii administra
tive. Activitatea consiliilor jude
ţene şl comunale va fi Îndrumată 
prin programe locale, Întocmite 
cu concursul unor organe tehnice; 
prin educarea ior; dar şi printr’- 
nn control efectiv; şl ţa  sanc
ţionarea abaterilor.

Legea finanţelor locale va îl 
modiLcaiă pentru a se alimenta 
bugetele administraţiilor locale cu 
mijloacele suficiente pentru înde- 
pliniau sarclneior ior, iar prinţi’o 
iâigire a teritoriilor judeţene, se 
va da posibilitatea pentru o ac
ţiune intensă gospodar*asci.

Serviciile centrale de Stat vor 
ii decongestlonate de chestiunile 
mărunte şi personale rezervâadn- 
li-se numai chestiunile generale, 
îndrumări, supraveghere şi centrol

Magistratura va fi sustrasă de
sub oripe Influenţe politice Se va 
organiza o justiţie sătească pen
tru afacerile mărunte, penale şl 
civile. Formele de judecită vor 
fi simplîfîcăts, că să se aslgare 
os soluţionare cât mai rapidă a 
judecăţilor. Opera de unificare le
gislativă va fi continuată.

Vom desăvârşi organizarea 
Naţiunii şl teritoriului, din punctul 
de vedere al apărării nsţionale.

Vom complecta planul dej,or
ganizare, dotare şi încadrare n 
armatei.

Vom executa planul u de înar
mare.

Vom organiza apărarea anti
aeriană şi contra gazelor.

Vom lua măsuri pentru ne
întârziata fortificare a frontiere tor.

Vom urganiza corpul tehnic 
mitftar.

Pentru desvoltirea culturii po- 
paii re, vom organiza cursuri spe
ciale de iarnă pentru analfabeţi; 
enrsuri speciale cu caracter prac
tic; vom latilnţa şcoli superioare 
ţărăneşti şl cursuri ambulante gos
podăreşti; vom organiza biblio
teci populare şi căminari cultu
rale şi vom da tot concursei pen- 
tin desvoltarea străjeriei.

Pantrn desăvârşirea instrucţiei 
publice vom imprima învăţămân
tului primar un caracter practic 
şi regional şi vom desvo.ta spi
ritul de solidaritate, prin educaţia 
cooperatistă.

Se vn înfiinţa monopolul căr- 
ţ lor didactice, iar eoplH săraci 
vor primi gratuit, cărţi şl îmbră
căminte.

Vom înfiinţa cămine şi vo» 
aborda burse pentru Înlesnirea 
pătrunderii elementelor destoinice, 
In deosebi d«iu ţară In învăţă
mântul secundar şi superior.

Vom desvoita învăţământul 
tehui* pe baze practice, dâadu-sc 
o deosebit! atenţie şcolilor agri
cole sezoniere şi Învăţământului 
gospodăresc rural.

Vom asigura salarizarea nor
mali a preoţilor şi vom regle
menta numirea şi transferarea lor.

Vom organiza cassa cierului.

D. Vaida a socotit astfel. Toc
mai el, care a tunat si a fulgerat îm- 
poriva „coteriei" s’a răsgândd &i a că
zut ia iârguiaiă cu ea. A făcut învo
ială. Târgul era asa: Di. Vaida ră
mâne la putere, cu condiţia să se 
lepede de 1. Mania, să se iapede 
de drumul demnităţii naţionale di a 
care nu voia să se abată 1. Maniu 
D* Vaida a ajuns Prim* ministru, pri
etenii săi — până si gfigăutul de 
Tilea — au fust cu toţii miniştrii. 
Constituţia' tradiţia, morala creştină 
„coteria", etc s au uitat toate, de dra
gul puterii, dd dragul „fripturii"! — 
Dumnezei» a fost bun cu d. Vaida, 
l-a făcut un semn să se întoarcă. Â 
lăsat, adică, să fie isgonit d* iafipu-

„ coterie".
tere, pe nea ster tate. tocmai de către 
„coteria" cu care se împretentee. Tul
burat în suflet, amăgit si furios, a 
strigat atunci d. Vaida în fata lumii 
întregi: „Am greşit- Mania a avat 
dreptate !* Părea că s’a pocăit. Din 
nenoroc re numai părere a fost. La 
un an fi ceva, dl. Vaida (împins de 
bancherul Costică Angelescu, de „va* 
lthxul" ovreu Mirto, de hahamul 
lemnelor Tilea, etc) s,a înţeles din 
nou cu „coteria" a trântit usiie Par
tidului Nat onal-Ţârfinesc, a ieşit în 
ţară cu vn steag nou cu paihd nou 
căruia i-a zis „Frontul românesc". — 
Prin aceasta păcatul trădării era să*  
vârsit I

(Din biblioteca pentru „Fruntaşii Satelor*1)

IiHuei i-lui Vaida
Dl. Vaida întră în
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