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Cum

să 
votăm
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VOTAȚI

semnul

„flle&eriie deia 19 Hov. vor fi iele mai ihiiștite 
și forfa B.P.D. va răsturna toata caiculefejparti- 
delor stoi ice de a provoca desor dini de proporții

Declarațiile tov. Teohari Georgescu ministru de interne 
făcute ziariștilor români si streini cu privire la alegeri

In fața a peste 80 ziariști 
romani și streini reprezentând 
Uniunea Sovietică, Anglia, A- 
rnerica, Bulgaria, Elveția, Jugos- 
lavia și numeroase alic țări, to
varășul Teohari Georgescu, mi 
nistrul afacerilor interne a fă
cut Vineri 15 Noembrie la orele 
17,3o declarații asupra alegeri
lor ce vor avea loc la 19 Noem
brie a .c, și în general asupra 
felului în care s’a desfășurat 
campania electorală la noi în ța
ră .

CțOMNILOR,
Mai sunt trei zile până la 

19 Noembrie, dată când popo
rul român este chemat să-și a 
leagă deputății in Reprezentan
ța "Națională.

Aceste alegeri se efectuează 
pe baza nouei legi electorale 
democratice prin care pentru 
prima dată in România, votul 
universal devine o realitate. A- 
ceastă lege electorală, opera gu
vernului prezidat de dl. dr Pe 
tru Groza, a acordat dreptul de 
vot iemei|or și militarilor, a 
desființat prima electorală du
pă care lista ce obținea 40%, din 
voturi primea în plus 5o la sută, 
din mandate a desființat senatul 
alcătuit în foarte mare măsură

Căliți ’n luptele pentru o viață mai bună

4*

Ceferiști din Simaria. se pre
gătesc ©tr. ziua alegerilor

„Nu vom putea uita.. “ „Vom învinge../* 
înainte

ra negrei reacțiuni manisto-brS 
tieniste.

din memb i nu ale i ci de drept, 
a înlăturat o serie întreagă de 
restricțiuni care împiedicau c- 
xercitarea dreptului de vot

Prin măsurile luate și dispozi- 
țiunile date, guvernul asigură tu 
turor votanților, libera exercita
re a dreptului de vot-

7 9G8 71 - alegători
După nouă ani de î ntrerupe 

re parlamentară și prin chema
rea la viața politică a noui ca
tegorii de cetățeni, o primă ș> 
foarte importantă operațiune a 
fost aceea a întocmirii listelor de 
alegători.

Aceasta a reușit pe deplin și 
au fost înscriși.
în mediul rural, 6.129.o 13 aleg, 
în mediul urban, 1.o6l-589 aleg, 
iu
militari

In TOTAL
Să comparăm 

cele din alegerile efectuate în 
anul 1928 sub guvernarea d-Iui 
Maniu.

In alegerile din 1928 au fost 
înscriși în listele electorale

București 592.338 aleg.
185.741 aleg.

7.968714 aleg, 
aceste cifre cu

- Din realizările guvernului Groza 
în județul Hunedoara J

Deforma agrară 1945—1946

13 288 lugâre $i 314 atângenl exp’nplațl. 
S’iu împroprietărit 2 832 țărani.

89 507 ka. lurgme de șosea reparat',
2 690 km. lungime de șosea construită din nou.
9.900 km, lungime de șasea asfaltată,

27.000 kn lungim- de șosea (pietruită, îndreptări, tăieturi de 
dealuri șt d guri) in vederea asta tării.

Costul acest r lucrări sc ridică la suma de 32 miliarde șl 350 
milioane lei.

Poduri 1945—1946
6 poduri județere, 14 p duri-podețe comunale refăcute, costul 

lor te ridici Ia 140 milioane lei.

Cereale co «etate șl repartizate 1946
650 lotre grâu, IO tone ovăz, 50 tone porumb, 1000 t ne car- 

F.fl, 200 tone zarzavaturi. Toati acestea alimente au fost distribuite 
la tptta r, cintine muncitorești, funcționăm ști șl școlare, tconomate, 
la popotația orsș'lor din județ, la unele economate di i țâră rcpart.de 
Ministerul Ec. Najionsle, precum știa ajutotarea regiunilor lafometite.

3.67o.ooo cetățeni, dintre care 
au votat 2.84o.ooo. La București 
au fost înscriși în 1937 15o.ooo 
alegători și au votat 6-Looo.

Comparația dintre tifrele din 
trecut și cele de care acum vor
besc, grăesc de[a sine.

Csmpsnia el'dordă s’a 
desfășurat in depîtaă 

lib rtate
Toate partidele politice, in

clusiv cele din opoziție, au avut

„Mer««
Inegrite de fumul cuptoare

lor și al locomotivejor, pline de 
zgomotul muncii creiatoare, A- 
telierele C. F. R. din Simerfîa 
4-unt păt unse de un suflu noiR

Plini de hotărîre, de voie bu
nă, — dar și de nerăbdare, 
muncitorii ceferiști se pregătesc 
cu febrilitate în așteptarea zilei 
când vor fi chemați în fața ur
nelor, pentru a-și spune cuvân 
tul.

Pe fețele lor încordate în 
muncă, se poate citi această ho- 
tărîre și nerăbdare: votul; 19 
J'ioembrie, ziua alegerilor — 
ziua victoriei democrației asup-

♦
încătușată de către regimurile 

exploatatoare ale guvernărilor 
din trecut, muncitorimea ceferi
stă a avut de dus o A'iață 'de 
câine.

Condițiile inumane de mun
că, salariile de mizerie, amenzile 
abuzive teroarea reacționam și 
multe altele, câte s’au abătut 
asupra lor, i-a făcut să ridice 
glasul și să ceară dreptul la o 
viață mai bună.

(Continuare In pagina 2-a)
/ Rusneac— Continuare in 4 —

Tov. GH. APOSTOL

...,,Vrem sfi reconstruim 
țara, iar bogățiile ei 
să fie folosite de 
poporul nostru spre 

prosperitatea sa ‘

DE CE VOTEZ CU SOARELE
VOTEZ CU SOARELE pentrucâ biserica și 

orroțn sau bucurat tnwtdeauna de sprijinul guvernului 
dr. PETRU GROZA in opera de întărire a credinței.

RegimO pe cute l reprezintă acest semn electoral 
are în f untea lui pe uvul din oi ml activi șl mai 
denotați fii at bis ricii, care și in opoziție ca și acum la 
putere, a arătot tortă soddtudlneo față de b sericii cât 
și feță de slujit rit el Co. fiu de preot ti nu ponte sluji 
decât interesele pe porului și nu poate urmări decât binele 
POporUlld. Protopop T. CH1FFA.

♦
* *

VOTĂM SOARELE pentrucâ guvernul dr. Petru 
Gr 0 7. a a legiferat cei mai democrat Statut al Func
ționarilor Pl blid. G'ȘPAR zAvoianu,

Funcționar la Prefectura jud. Hunedoara. 
♦**

Tineretul intelectual, trebue să sprijine din tocte pu
trede vi tona în alt gert a BLOCULUI PART IDELOR 
DEMOCRATE — care ne-a deschis drumul spre lumină 
șt progres

lată dece volu vota cu SOARELE, semnul B. P. D.
EUGEN POPA, student tn medicină.

wConstantin Bursan - capul listei brătienisîe din Jud. Hunedoara
Din trecutul de jaf și hoții al iui

Una din caracteristicile liste lor „istorice”, este asemănarea 
în fapte și nclcgiuri a candida ților.

Se toprsc vd:âid cu ochii..

Aleși parcă pe sprânceană, ei 
se potrivesc unul cu altul, ca 
frații siamezi.

Avocați ai afacerilor dubioa
se, îmbogățiți din jaf și fraude, 
stâlpi ai dictaturii antoiicscicne 
și slugoi credincioși ai lui Hit- 
ler, răspântiilor! de svonuri alar
miste și tendențioase, de îndemn 
la crime și teroare, patroni ai 
speculei și sabotajului și a câte 
aitvic, pe care dacă ar trebui 
sa |c înșir, n’ar ajunge hârtia 
pentru câteva biblioteci.

Unii sunt de mult cunoscuți 
de cetățeni, alții i-am prezentat 
in coloanele ziarului nostru, a- 

uout ■ «arc In pag. 2-a
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Colțul Femeii

Activitatea F. D. F. R.-uIui
din Valea jiului

bilitate tuturor 
participe la vot 
concursul medicilor, surorilor de 
varnare și tinerelor progresiste 
din localitate a amenajat pentru 
ziua alegerilor pe lângă casele 
de votare câte o cameră pentru 
găzduirea copiilor mici a ale
gătoarelor.. In aceste camere 
copii vor avea intreținerea nece 
sară tot timpul cât mama re
spectivă va Vota.

Câtă deosebire între felul 
cum era irarată femeia sub re
gimurile reacționare când nijpi 
nu avea dreptul la vot și >a- 
tenția de care se bucună sub 
regimul actual dându-i—se toa 
te înlesnirile pentru a-și putea 
spune cuvântul în treburile sta
tului.

N
femeilor ca 
F. D F. R.

să
cu

Hunedoreni!
Votați lista Hr. 1, a 

B ocului Partidelor 
Democrate

Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă B

ce
1)

F.

| Vântătorle din Simeria în ajutorul 
regiunilor lovite de secetăsi

țlembrii societății de vâră- 
toare ,jUrana” din Simeria ,în 
dorința de a veni în ajutorul 
locuitorilor din regiunile lovite 
de secetă, s’au întrunit în zua 
de 12 Noembrie a. c., la se
diul societății, unde au subscrii

suma de lei Tlo.ooo, care a fost 
vărsată C.. A. R. S-ului dirv 
Deva.

Este deosebit de semnificați 
vă donația făcută de doi ostași 
sovietici, care au ținut să ora- 
tribue și ei la această patriotică 
operă.

In ședința ținută la 11 Noer.- 
brie a. c., Consiliul J udețean al 
F. D. F. R. a hotărît intensifi
carea campaniei electorale prin 
trimiterea pe teren a unui nu
măr de femei care vor merge 
din casă în casă dela femei 'la 
femei pentru a lamuri de ce este 
necesar să voteze și pentru 
trebuie să-și dea votul B. P.

«
Zilele trecute organizația

D. F. R. Petroșani a distribuit 
taine și săpun unui număr de 
80 de femei dintre cele mai ne
voiașe.

In curând se vor distribui la 
Petrosem unele cantități de me
dicamente pentru ajutorarea fe
meilor nevoiașe și suferinde.

Organizația F. D F. R. din 
Petroșani a procurat un stoc de 
fină care va fi lucrată în cadrul 
unor ciăci. In aceste clăd fe
meile vor executa împletituri ca 
flanele, ciorapi, mănuși etc. de
stinate populației din cele 16 ju
dețe bântuite de secetă.

*
La Baru Măre în cadrul F. 

£> r. R. s;a colectat pentru 
populația regiunilor bântuite de 
fecetă un vagon de cartofi și 
mai multe kilograme de lână 
și un milion de lei.

Toate acestei realizări
besc dela sine despre munca ne
precupețită a femeilor din acea- 
ste "localități care au dat dova- 
cEi. de un înalt simț patriotic- 
■onstituind tot odată 
lent pentru celelalte 
1».

COEȚUL AR.LU.S.

vor-

un stimu- 
organiza-

»

IXn dorința de a da posi-

Caut cameră
lamobilat! cu acces 

bae și bucătărie, pe 
cât posibil în centru. 

Oferte la ziar sub .pret bun*.

Anunț
In vederea reînoirii actuale- 

lor autorizațiuni de funcționare 
a cinematografelor din intreaga 
țară / a inlocuird lor cu altele 
redactate pe Un formular tip, 
Direcțiunea Cinematografiei din 
Ministerul Informațiilor face cu
noscut întreprinzătorilor de ci
nematografe, din întreaga țșră, 
autorizați de a funcționa în pre
zent de acea Direcțiune sau 
funcționând în baza oricărui tit
lu, că au indatorireța dieța se ’pfe- 
zenta la Ministerul Informațiilor, 
Direcțiunea Cinematografiei, în 
București str. J^ilson, 8, până la 
data de l D|eceTi7^rie a. c., adu

când cu dânșii autorizațiunile 
•e posedă sau orice titlu în vir
tutea căruia activează în pre
zent, sub sancțiunea interzicerii 
reprezentațiunilor, fără alt pre
aviz, în caz de neconformare. 
•o slller al Re?. de Propag. Sibiu,

ALEX. bADULESCU

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gheorghe Apostol. 
Petre Guia-Moțu. 
Simion Gârbovan. 
Alex. Drăghici. 
Mihai Mujic.
Aron Baicu 
Petru Mihăflă. 
Samoilă Dâneasa.

1

Jud&Jul Hun^do^ra va adăposti 
’ 492 copii din Moldova)

N urma apelului Comitetului 

Județean pentru ajutorarea re
giunilor lovite de secetă, popu
lația județului a răspuns cu en
tuziasm, înscriindu-se pentru a 
primi spre îngrijire, un nuthăr

de 45o copii din Moldova.
Deasemenea, Primăria orașu

lui Orăștie, a solicitat pentru 
întreținere un număr de 2o de 
copii iar 
nedoara, 
care vor 
Apărării

Sosirea copiilor este așteptat 
în curând.

Primăria orașului Hu- 
un număr de 22 copii 
fi îngrijiți în căminul 
Patriotice.

în majcri- 
a arătat 
nu este

CpMer nta dlol prof. universitar dr. L.viu Stan
Y despre Tradiție șl Progres

In ziua de 13 Noembrie a. 
c., în sala festivă a Școlii Norma 
Ic uin ueva, a avut loc confe
rința d-lui prof. Universitar dri 
Liviu Stan, consiliera! Mmiste
rului Cultelor, despre „Tradiția 
și Progres”, tinută în cadrul a- 
sociației A.R.L.U.S,

Publicul, compus 
tâte din intelectuali, 
prin prezența sa că
strein de problemele ce fră
mântă societatea românească.

[După ce părintele protopop 
Chifa, prezintă publicului pe di 
stinsul conferențiar, ca pe unui 
dintre cei mai mari juriști 

filozof și sociolog a luat 
cuvântul dl. prof. Univ. Liviu 
Stan.

Intr’o documentata expunere, 
d-sa arată ca tradiția având un 
tezaur de \afori ale trecutului, 
are menirea să cultive aceste 
valori. S’ar părea că nu există 
nici un acord între tradiție și 
progres, — tradiția fiind în
toarsă cu țața la trecut, iar projj 
resul, la viitor. Totuși în ul
tima vremfe s’a definit, în con
cepția tradiționalistă, două cu
rente: tradiționalismul stație, in- 
traslgent, care cultiva exclusiv 
valorile trecutului și tradiționa
lismul (iinaiiăc, care fără a ne
socoti valorile viabile ale trecu
tului, a pornit a-și a simila rea 
litatea valorilor ce tind la prog
res. Pornind dela concepția că 
totul în lumea aceasta se petrece

în mod dialectic, distinsul vorbi
tor arată că este necesar pen
tru a 9e evita convulsiunile so
ciale dureroase, ca progresul să 
nu fie stingherit în calea sa de 
către forțele tradiționalismului 
static, care tinde a menține în 
mersul evolutiv al societății, in
stituții cu caracter retrograd.

Intre Valorile autentice ale tra 
diției noastre și între concepțiile 
progresiste nu există prilej de 
conflicte dacă aceste valori stimu 
lează mersul înainte al societă
ții.

Ocaceea, mai ales intelectua 
Iii trebue să sesizeze aceste prob 
leme, pentru a duce societatea 
pe căile luminoase ale progresu
lui..

In încheere dl. prof. dr. Li 
viu Stan, prezintă publicului pe 
tov- Gh. Apostol președintele C. 
G. M și candidat al B. P. D, în 
jud. Hunedoara unul dintre Cei 
mai activi partizani ai progresu
lui.

Luând cuvântul tov. Gh. A- 
postol, aiată că situația grea Î11 
care se află țara noastra, se da- 
torește regimurilor reacționare 
care ne-au guvernat in trecut 
și care bazate pe concepția tra
diționalistă statică, au înăbușit în 
sânge, încercările oamenilor 
progresiști de a deschide drum 
luminos înainte.

Astăzi însă, concepția tradi-

ționalistă dinamică care întrune
ște pe toți intelectualii progre
siști încadrați în B. P. D. va du
ce țara noastră la victorie asup- 
ia concepției retrogradă a tradi
ționalismului static reprezentată 
de așa zisele „partide istorice”.

La sfârșit, ambii conferențiari 
au fost obiectul unei entuziaste 
manifestații de simpatie din par 
tea publicului.

Electrificarea satelor 
Th județul Hunedoara

1 irificarea satelor, Începută 
as guvernul Dr. Petru Groza 
după 6 Marile 1945 în țara în
treagă, continuă ș în județul 
nostru.

Pâcă îd prezent cu toate greu
tățile ți lipsurile financiare s’au 
elactrificît comun ele: Sânt-Andrei 
B.cia șl Zd apț, iar în comunele: 
Hățdat, Spini și Nădăjt ia Supe
rioară lucrările de electrificare 
sunt în curs.

CONSTANTIN BURSAN
capul listei brătieniste din j ud. Hunedoara

Omul „diurnelor” grase, ai 
„subvențiilor”, și al afacerilor 
veroase, reușește curând să-și 
agonisească o avere la care nu 
visase nici el..

Pentru a trece în fața ale
gătorilor drept un om cinstit 
și un bun creștin, în greajma a*- 
legerilor Constantin Bursan, sa
crifica câte o mică, — o foarte 
inieă — parte din banii furați 

din visteria Sts»ți»1iii, cât și 
alte părți și m^i cumpăra 
un clopot de biserică s’au 
o icoană..

Încercând și de astădată să 
pună în aplicare vechile lui m« 
tode de înșelăciune, Constantin 
Bursan, crede că se mai găse 
naivi care să-i dea votul.. Se în 
șeală amarnic..

Alegatorii hunedoreni îi știu 
destul de bine hoțiile și tot atâ" 
de bine îi cunosc și metodele.

(Dtu aceia la 19 Noembrie^ 
dând votul lor SOARELUI, ei 
vor mătura definitiv din cale» 
lor pe acest mâncător de buge
te — dimpreună cu toți cei da 
teapa lu. — de pe lista ciocoilor 
și bancherilor manisto-brăticniști

de „mâncătorul de bu-

sub „aripa ocrotitoare”

Sau

intiat in parlament, 
grije, — ca de altfel 
„istoricilor” - a iot

BLOCUL 
' PARTIDELOR

DEMOCRATE
NE 5ALVEAZA COPII

A DAT $1 DA
3 DEOSEBIM ATCRTlf flAMLI MCOPUUIUI

REZULTATUL
„GUVEPNÂPILOP ISTOPICE"

MORTALITATEA INFANTILA 
IN COMPARATir cu AUE4ĂP!

IM lOQ CA BAdii STATULUI SA 
MfAOGÂ pf riTPu iNGRidiAEAHJ 
Mtl Jl ACOClWvUI MER&CAU iK 
•U.’UNARUt. POLiTClFKIlOfl GĂ 
pAiuiyi si wr» nAJ«Q*i«te 
LOR C« im HALE

— Urmare din pag. I, — 
rătându-le și hoțiile pe care le 
au făcut..

Astăzi, prezentăm o altă spa 
cie „istorică”, pe Constantin 
Bursan, capul listei brătieniste 
din jud- nostru, cunoscut și sub 
numele 
gete”.

Luat
a lui Constantinescu Porcu, Con 
stantin Bursan, — un om îara 
nici o pregătire cultu.ala 
profesională, e pripășit pe me
leagurile noastre ș<, cu jandar
mi și urne Turale, e „ales” di 
putai..

Cuaia 
prima lui 
a tuturor
să se capatuiasca „să-și fană un 
rost”.

Având o datorie delo.870.881 
îei, - - citiți Vă rog atent: zece 
milioane opt sute șapte zeci și 
șase mii opt sute optzeci și unu 
le, și asta în 1930, — către Sta
tul Roman, Constantin Bursah, 
printr’un contract încheiat în 12 
Mai 1936, între ci și B. N. R., 
îngreunând Cheltuelile Statului 
face Î11 așa fel, încât — în timp 
ce datoriile țăranilor se redu
ceau numai cu 5o la sută, și cu 
plata dobânzii pentru restul da' 
toriei, — |ui i-sc reduce datoria 
de]a lo.876.881 Ici la un cupon 
cinci sute mii lei, plătibil în 15 
•di firi dobânda cuvenită.

atât 
din 
câte 
cate

Caut locuință
compusă dm 2—3 camere, bu
cătărie, bile, hill pe cât posibil 
apropierea ipltalului

Oferte la zia sub «Medic*.



3Z.OK1 NUI

Oln Câmpul Muncii

Cum trebue să votăm
Numai două zile ne mai des 

part de ziua alegerilor, în care 
prin votul nostru vom pecetlui 
soarta și viitorul nostru și al 
copiilor noștrij.

Cum de mult timp, chiar a- 
cei puțim din trecut care aveau 
drept de vot, nu au mai fost 
la urne și în plus faptul Ta 'n- 
stazi pentru prima dată la urne 
se prezintă și femeile care nu 
mără peste jumătate din alegă
tori ne-am gândit să amintim ci 
titorilor noștrij cum se votează.

Fiecare cetățean trebuie să-și 
ridice cartea de alegător, cu ca

re se va prezenta la președin
tele secției de votare, împreună 
cu un act de identitate.. pupă cxl 
i se stabilește identjtațea, pre
ședintele reține cartea de alega
tor și-i înmânează buletinul de 
vot și ștampila „Votat”.. Cu a- 
ceasta cetățeanul intră în cabină, 
desface buletinul și va aplica 
ștampila pe lista Ne. 1

Ștampila trebuie pusă în 
centrul pătratului, după care bu
letinul este Impăturat așa lei ca 
să nu Ise vadă locul unde s’a 
aplicat ștampila.

Cu buletinul împăturat ne 
prezentăm la președinte căruia

îi înmânăm buletinul, pe caA'-l 
va introduce în urnă .

Din zgură
Nu de inult la atelierele C- F. 

R. simeria maistrul turnător 
Vlad Alexandru împreună cu 
grupa sa formată din: Zasloți 
Francisc, Gostian losif, Cătană 
Alex., Popa Petru, Aotonescr 
tviihai și Lupu Gheorghe, au a 
Ies toată zgura de bronz ce era 
aruncată. Introducând-o în cubi 
loul de topit fontă și supunând-o 
unei operații de topire, îndelun
gată, deoarece zgura era mărun

bronz
tă, s’a ajuri la obținerea unei 
cantități de 15oo kg- bronz.

Pentru aceasta Direcțiunea 
generală a C.. F. R. le-a acordat 
un premiu în ba#

Iată cum datorită priceperii 
și spiritului de inovație a mun
citorilor de mai sus s’a reușit să 
se scoată bronz din acele re
sturi de zgură ce urmau să ia 
calea gunoiului.

I

Viitorii parlamentari vor trebui să arate 
alegătorilor activitatea lor în Parlament" 
a spus tov. GHEORGHE APOSTOL, la Baia de Criș

Miercuri 13 Nov. a. c., locui
torii corn. Baia de Criș și jur, au 
avut deosebita bucurie dc a pri 
mi în mijlocul lor pe tov. Gh. 
Apostol, tov. Mihăilă Petru și 
prietenul Samoilă Dăneasa, can
didați ai B. P. D. în jud- Hune
doara și pe dl. prof. Univ. Or. 
Liviu Stan, consilier al Mmiste 
rului Cultelor..

Cu această ocazie tov. Gh
Apostol după ce amintește — 
pe deoparte vieața neagră dusă 
sub regimurile „istorice” — iar

pe de alta, realizările guvernului 
Dr. Petru Groza, arată că 

viitorii deputați ai B. P 
D vor veni lunar în fața a- 
legătorilor și vor raporta 
despre activitatea lor în par 
lament.

Manifestația de simpatie pe 
care au făcut-o candidaților, do 
vedește că cetățenii din Baia de 
Criș au fost pe deplin lămuriți 
și că acum ei știu că prin vo
tul pe care în ziua de 19 Nov- 
il vor da SOARELUI, sem-

nul B. P. D., vor distruge de
finitiv reacțiunea manisto-brătie 
riistă, care i-a ținut în întunere 
cui și mizeria din trecut

Acordurile economice 
cu Uniunea Sovietică au fost prelungite 

Acordurile economice ai U.
R. S. S. care expiraseră la T 
Oct. 1946. Au fost prelungite 
până la data de 1 Ianuarie 1947,

Astfel marea noastră vecină 
și prietenă, în dorința de a ve
ni din nou in ajutorul economiei 
noastre naționale ne pune la dis
poziție produsele de mare im
portanță ca: minereuri de fier, 
sulf, metale speciale, rulmenți, 
bumbac, etc..

In acest scop forurile infe
rioare de resort au primit în
cuviințarea de a aproba marilor 
industrii noi permise de import 
pentru materii prime de strictă 
necesitate .

Șandramaua 
manljto-brătenljtă se prăbușește 

bloc la

briau trecut de cât câteva zi
le de când am anunțat demisia 
intregei organizații maniste din 
Gura-Sada și iată că o nouă de 
misie în bloc, s’a produs în 
rândul p. n. ț.-Maniu.

Astfe], dl. Rotea Miron, pre
ședintele org. maniste din corn. 
Cârjiți, printr'o scrisoare trimi
să ziarului nostru, ne roagă să 
anunțăm că demisionează din 
p. n. ț.-Maniu, dându—și sea' 
ma că acest partid nu apără in
teresele țărănimii și nici a celor 
ce muncesc, ci caută numai să 
▼âre desbinare între oameni și 
•ă-i înșele prin minciuni.

Dimpreună cu d-sa și din a

organiza
a d nu

Org. P. N. Ț. Maniu d n Cârjiți ■ treczf in
P. N L. — Tâtărescu \/

Demisia a tui fruntaș brâteeist /\ 
cejettș motiv*,întreaga 
ție manistă din Cârjiți
sionat, încadrându-se în P. i\ L 
Tătărescu.

Deasemeni, dl- Tîberiu Popa 
avocat din Deva, unul din pro
punătorii listei brătieniste, a pă
răsit cadrele acestui partid, rC 
fuzând delegația de asistent la 
secția de votare, pentru p.n l 
Brătianu.

Astfel stând lucrurile, acum 
înpreziua alegerilor, — pe mă
sură ce masse tot mai mari de 
cetățeni strâng rândurile în ju
rul Blocului Partidelor D'nuo 
erate, - șandramaua manisto- 
brătienistă se prăbușește.

Legăturile d-lui MANIU
cu org. teroristă „Haiducii lui Avram lancu"

In ședința dc Miercuri după 
amiază a procesului organizații
lor teroriste, căpitanul de jan
darmi Nicohe Dt uni trei», ti a de
clarat că a făcut parte din orga
nizația „Haiduci lui Avram Iau 
cu" în calitate de prim consilier 
activând sub numele conspira
tiv de dr German. Căpitanul 
Dun dicscti a desvăliiit faptul că 
printre personalitățile pe care 
le a vizitat a fost și generalul 
Aldca care i-a dat o sumă de 
bani pentru organizație.

Continuându-și depoziția, că

<k
I

pitanul Dumitrescu a arătat 
ca Steanță și Pajiacu l-au 
informat că au avut intre- 
vederi cu dl. luliti Maniu, 
căruia vorbindu-i despre or 
ganizația „Haiducii Ini A- 
vram Iancu” aceita s’a ară
tat foarte mulțumit expri
mând că este o organizație 
foarte serioasă.. A|tă dată 
dl. luliti Maniu i-a sfătuit 
să păstreze la loc sigur ar
hiva 
tari 
dti-i 
lor.

batalionului de volun- 
din Ardeal, îndcinnân- 
să continue acțiunea

Ceferiștii din Simeria
se pregătesc pentru ziua alegerilor

(Urmare din pagina l-a)
Dar, ca un răspuns la reven 

dicările lor, guvernul Maniu, -• 
în 1932 — vine cu acele - de 
tristă amintire — curbe de sac
rificiu.

Ne mai putând răbda, acea 
sta, muncitorimea, ceferistă, în 
frunte cu tov. Gh. Gheorghiu 
jDej, Chivu Stoica, Gh. Apostol, 
P^ncea, Petrescu, etc.. se ri
dică la luptă, pentru a-și cuceri 
o viață de om,

împotriva lor, guvernul Ma- 
nist trimite armata să țragă.

Sute de muncitori cad, sân
gele lor înundânrt 1 cajdarămUÎ. 
Alte sule de muncitori, sunt 
trimiși între zidurile negre ale 
închisorilor și ocnelor Gyvernul 
și-a ajuns scopurile. Muncitorii 
au fost împilați și mat mult.

Dar, ca un îndemn la luptă 
pentru muncitori și ca un cioclu 
pentru „istorici”, 16 Februarie 
1933, Grivița Roșie, a rămas 
vie ân amintirea tuturor. 
1 Mizeria și teroarea au con
tinuat. Amenzile si bătaia, jan
darmii și carccrile erau nelip
site.

Apoi, a urmat războiul cri
minal al lui Antoncscu, î 
ceferiștii au dat noui 
vinovate.

23 August 1944 și 
1945, lc-a «du9 însă 
odată cu a poporului

Căliți în aceste lupte — îți 
care și ci și-au dat tributul lor 
de jertfe — Simcriciiii sc pre
gătesc pentru lupta cea marc.

Apelurile Comitetului Exe
cutiv al Uniunii, Sindicatelor U- 
nite C. F. R. și a Comitetului 
lor Sindical îi cil,iarnă și îi în
deamnă să-și fac i datoria.

Și ei și-o vor face.
— „Nu putem uita mizeriile 

și exploatarea (fin trecut — spt>.

nt'tov. Dan, dela sculăria S. I.
— „In fața buletinului de vot.

ne vom1 aminti de amenzile și 
curbele de sacrificiu, de carce- 
ri]e și închisorile „istoricilor”, 
răspunde tov. Cazangiu Vischi 
Alex.. ’ i ILUd

— „Victoria va fi a noastră 
și va fi sdrobitoare, pentrucă 
noi apărăm o cauză dreaptă” — 
adăugă tov. șef de echipă Ca 
ra Nicolae.

'(Da., Victoria va fi a noastră 
și va fi sdrobitoare.

Păi depărtare, un cântec ti
neresc răsună cu voidune:

— Pe steagul nostru am în
scris două cuvinte

„Mereu ’nainte,
„Mereu ’nainte,
Un grup de tineri ceferiști,

— uniți în luptă cu cei maturi,
— pleacă să-și facă datoria, să 
lămurească și pe alții, dece la 
19 Nov. trebue să voteze SOA 
RELE.

V

li care 
jertfe ne-

6 Martie 
libertatea 
întreg.

Artiștii viitorului
Confederația Generală a Muncii ; 

voind a promova pe scenele tea- V 
trelor noastre, elemente tneie cu /\ 
talent a organizat la Cazinoul ' 
M ncitoresc din Petrojeni, un 
concurs la care au participat ti
neri și tinere sindicaliste cu vă
dite îndinațiuni artistice, care vor 
să devină art ștl profesioniști.

Jjrlul comp a din tov. Ion A. 
Ma can, SandojEUod un reprezen
tant al C. G. M. Și un profesor 
de balet, a examinat un număr 
de 57 tineri șl tinere.

In urma comunicării rezultatu
lui, candidați! reușiți vor merge 
la București la un examen de 
triere iar cel reușiți vor urma 
cursurile Conservatorului de Artă 
dramatică timp de un an de zile 
pentru specializare.

De vorbă ta corepondențli
nov. D. iVASILE — Baru 

Mare. — Reportajul asupra săr 
bătoririi zilei dJe 7 Nov. a ajuns 
cu întârziere.Pe viitor,când sunt 
evenimente legate de zi, trans
mitere telefonic, la Nr. 2.52 b.

Tov. GH. CONSTANTIN — 
Hunedoara —Despre adunarea 
din 8 Nov. din Hunedoara 
ami scris, Dealtfel articolul a so
sit târziu. Așteptăm să ne scrii 
altceva.. Bunăoară despre via
ța muncitoreasca dela uzine, etc.

Tov. MOLAN — Hunedoara. 
Vezi răspunsurile de mai sust

Invalizii, Vâduvele ți Orfanii de Răibol vor 
primi Indemnizația de pâine

Guvernul țării în grija ce o 
are față dc victimele războiului, 
a dat dispozițiuni Casei dc Pen 
sii I. O. V. de a plăti fiecărui 
pensionar și membrilor familiei 
câte looo Ici pc zi, ca indcmni-

zație de pâine, începând cu luna 
Octombrie a. c..

Organele fiscale au ordin de 
a face plățile îndată ce vor pri- 
">i cererile din partea celor vi
zați.
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Declarațiile iov. Teohari Georgescu ministru de 
interne făcute ziariștilor români și străini 

cu privire le alegeri

Comunfjtii tranșezi cer 
președinția guvernului

Urmare din pag. 1-a 
deplină libertate în desfășura
rea propagandei lor electorale. 
In nici o parte a țării, întruni
rile n’au fost interzise. Autori
tățile de stat n’au împiedicat nici 
o întrunire politica a vi’tTunuî 
partid în nici o parte a țării..

In acest cadru s’a făcut la 
19 Noembrie a. c., convocarea 
corpului electoral.

Toate partidele — și deci și 
cele din opoziție — au depus 
listele de candidați în toată țara. 
Aceasta, în cea mai perfectă li
niște și libertate. Consider nece
sar să subliniez acest lucru deoa 
rece el este fără precedent în 
istoria politică a României.

Cum erau efectuate
Autoritățile de Stat au asi

gurat desfășurarea campaniei e- 
Jectorale întHo perfectă ordine, 
legalitate și libertate. Nu se poa 
te spune acest lucru despre rne 
tode[e întrebuințate de partide
le d-lor Maniu și Brătianu în 
trecut- Dacă aruncăm* 1 o privire 
în trecut, constatăm că în timp

BUCUREȘTI, 16, (Agerpres) 
Planul de producție al produse 
lor industriale destinate satelor 

mul contact..
In ce privește autorizația cit 

a afișa manifeste electorale în în 
teriorul instituțiilor ce depind de 
Ministerul Comunicațiilor și Lu
crărilor Publice, tov. ministru
i ineorgtiiu-Dej precizează în a 
ccastă notificare că Ministerul 
Comunicațiilor n’a interzis afi
șa ca manifestelor dl.Maniu.

BUCUREȘTI, 16, (Agciprcs)
(Dl Ministru Gh. Ghcorghiu 

J)ț;j a dat in judecată ziarul 
„D cptatea” și pe directorul ci 
înaintând d-lui prim procuror o 
rcclainațic la parchet în care sc

Mlsorlclî“ au încercat transforma
rea alegerilor în prilej de des

ordine șl război civil
Referindu-se la încercările ce 

lor doua partide opoziționiste 
de a awiâpa alegerile tov. Teo 
hari Gcorgescu a declarat că 
motivul real pentru care s’a ce
rut această amânare, a fost tea 
ina „istoricilor” de a se pre 
zenta în fața masselor. Nereu 
șind să obțină amânarea alege
rilor, partidele reacționare au în 
cercat transformarea lor în pri
lej de 'desordine și război civil.

Ministerul de Interne este 
în posesia ordinelor și cir
cularelor emanând dela par 
tidul d-lui Maniu prin care 
se ordonă organizarea de 
gărzi constituite după mo
delul fascist, de a provoca 
incidente sângeroase și în 
special în ziua alegerilor.

Raspunzaud întreba.doi puoc uc zi
ariști, tov. Teohari Georgescu des- 
minte toate svonurile false lansate 

de reacțiune
La sfârșit, tov- ministru Teo

hari Georgescu s’a pus la dispo
ziția ziariștilor pentru a răspun 
de la întrebările puse de aceștia. 
Răspunzând la aceste întrebări, 
tov Teohari Gcorgescu a mai 
declarat între altele:

Ministrul Informațiilor a luat 
și va |ua toate măsurile pen- 
truca gazetarii streini să se poa
tă deplasa în orice localitate ar 
dori ei.

Blocul Partidelor Democrate 
compus din 6 partide a depus 
59 liste de candidați iar celelalte 
partide între care și așa zisele 
partide Jstorice”, național-țără 
nist al lui Iuliu Maniu și națio- 
nal-liberal al Iui Brătianu, au 
depus 382 liste de candidați.

Cele două partide de opoziție 
ale d-lor Maniu și Brătianu și 
au depus liste în toată țara.

Pentru cele 414 locuri de de- 
putați concurează 3.2oo candi
dați aparținând la 2o organiza- 
țiuni politice.

Toate contestațiile partidelor 
d-lor Maniu și Brătianu făcute 
împotriva anulărilor unor liste 
de candidați, au fost admise.

alegerile în trecut
ce organizațiile fasciste se bu
curau de sprijinul legal al a- 
cestor partide, partidul comu
nist și alte organizații democra
tice erau împiedicate de a-și de 
pune candidaturile. Când în 
193] pe lista Blocului Muncito- 
resc-Țărănesc au fost aleși 5 de 
putați, parlamentul le-a anulat 
mandatele.

Aceste circulări cât și îndem
nurile fruntașilor „istorici” cu
prind ațâțări la ură șovină și 
antisemitism precum și la agre
siune împotriva uneia din Na
țiunile unite — Uniunea Sovie
tică.
Poporul român respinge poli

tica reacționară și metodele 
fasciste ale acestor partide 
iar autoritățile de Stat sunt 
ferm hotărîte să împiedice 
orice turbare a liniștci și 
orice încercare de provoca
re.

Vom face tot posibilul ca să 
asigurăm publicului liberta
tea deplină de a alege și 
ziua alegerilor să fie cea 
mai deplină asigurare a a- 
cestei libertăți.

Tov. Teohari Gcorgescu a în 
fățișat ziariștilor circularele a- 
mintite în declarații, cetind pasa- 
gii cuprinse în ele, respectiv din 
circulara d-lui Aurel DobrcsCu 
președintele organizației mani
ate din jud- Făgăraș precum1 jl 
din circulara către organizația 
manistă din jud- Someș prin ca
re aceste organizații au prii mit 
dispoziț uni pentru organizarea 
de echipe de șoc pentru a pro

voca turburări în ziua alegeri
lor.

Răspunzând la o altă între
bare tov. Teohari Georgescu a 
desmințit svonurile lansate de o- 
ficinele maniste precum că în 
zilele de Luni și Marți, nu vor 
circula trenurile. „Dimpotrivă, 
a declarat tov. Teohari Georges 
cu, forțele democratice au în 
grija lor sa organizeze mijloa 
ce de transport cât mai multe 
pentru a asigura participarea la 
alegeri a unui număr cât mj' 
mare de alegători”.

Ministerul ue Interne are do
vezi ca polițiștii epurați sunt azi 
conducători ai echipelor de șoc 
maniste..

Răspunzând unei întrebări 
privitoare la pretinsele arestări 
și percheziții ordonate de Mini
sterul de Interne înainte de ale, 
geri tov. Teohari Georgescu a 
declarat că s’au făcut într’ade- 
văr percheziții |a fruntașii opo
ziției în urma unor dovezi con 
cludente că aceștia dețineau ar
me și munițiuni.

Tov. Tehari Georgescu a mai 
declarat că nu se va putea vota 
cu cărți dea legători falșe de
oarece cărțile de alegători sunt 
valabile numai la secția de vo
tare pentru care au fost elibe
rate, unde se va exercita un 
control riguros în registrele e- 
lectorale, fiecare înscris nepu
tând vota decât o sigură dată.

In înegeere tov. Teohari Ge
orgescu a adăugat:

Alegerile dela 19 Noembrie 
vor fi cele mai liniștite și for
ța "Blocului Partidelor Democra
te va răsturna toate calculele 
partidelor „istorice” de a pro
voca dezordini de proporții. A- 
ceste lucruri le vom zădărnici 
prin proporția ș'i înțelepciunea 
partidelor dm filoc.

Dl lutiu Maniu invitat de tov. Gh. 
Ghsorghlu Dej ministru Comuni* 
capiilor, să-și expună programul 
său înftttasalarlat'lordelaMC LP*

In urma faptului că dl. Maniu 
s’a plâns că nu are ocazia să 
vorbească și să expună planii', 
său muncitorilor, tov. miițistru 
Gli. Gheorghiu-Dcj, a trimis o 
invitație d-lui luliu Maniu în ca 
re se precizează că, întrucât sin 
gurul loc de adunare al între
gului personal dependent de mi
nisterul comunicațiilor este sala 
Teatrului „Gitileșți”, dl. Maniu 
poate lua contact cu salariații fl- 
acestui minister în orice zi dela 
orele 17, pentru a-și expune 
programul politic-

Cuni azi Sâmbătă 10 Nov. 
întreaga mas-a a salariaților AL 
C. L Publice este convocata ia 
o Conferință Administrativă, dl 
Maniu este invitat să folosească 
această împrejurare pentru pri-

PAR’S. — Biroul politic al 
Partidului Comunist francez, înț 
trunit Joi dimineață, a hotărît 
să revendice pentru un membru 
al Partidului Comunist preziden
ția guvernului.

Pe de altă parte s’a hotărît

Guvernul britanic a luat în discut e 
moțiunea deputaților nemulțumiți 

Oepefații semnatari an refuzat s -și retragă moțiunea
LONpRA. — Cabinetul bri 

tanic a discutat moțiunea unui 
grup de deputați laburiști în
dreptată contra politicii exțernt 
a guvernului. Până acum cinci 
zeci și șapte de deputați și-au 
fixat semnăturile în sprijinul a- 
ceste moțiuni criticând politica 
actuali a guvernului laburist-

D. Churchill atacat în presa pariziană
PARIS. — Comentând cuvân

tarea rostită de dl. Churchill în 
Camera Comunelor, ziarele acu
ză pe șeful opoziției engleze că 
ia apărarea Germaniei în dauna 
Franței.

Astfel ziarul independent ,,L'

Noui ciocniri între patrioți și trupe 
monarhiste în Grecia

ATENA. — In Grecia conț 
tinuă luptele între partizani și 
trupele guvernului regalist. O 
ciocnire între patrioți și trupe t 

Planul d ; producție produse- 
lor Industriate destinate satelor

Ziarul „Dreptatea** dat în 
judesată oentru calomnie

să se supună consiliului național 
al Partidului Socialist, convocat 
pentru data de 17 Noembrie, 
propuneri pentru formarea unui 
guvern de uniune democratică 
laică, sub prezidenția unui co
munist.

Moțiunea a vetnit ca un amen
dau ent la o rezoluție generală 
a Camerei Comunelor prin car* 
guvernul cerea să i sc aprobe 
programul legislativ pentru no 
ua sesiune parlamentară.

La cererea unor membrii ai 
parlamentului ca grupul ce a 
înaintat această moțiune să și-o 
retraga, deputății au refuzat.

Ordre” scrie între altele: „Dț 
Churchill crede că războiul este 
un match de footba]!.. Cele două 
echipe se luptă cu îndârjire și 
când matchul s’a terminat, ad
versarii își strâng mâinile cu a- 
mabilitate”.

le guvernului în apropiere de lo
calitatea Thina, s’a soldat cu 
morți și răniți de ameble părți.

pentru perioada 1 Oct. a. c., 
3j Decembrie a. c., se ridică a 
o valoaie totală de 294 miliarde 
669 milioane lei.. Acest plan v.t 
putea fi extins în momentul în 
care se vor produce schimbările 
necesare In industria metalurgi
că prin înființarea Ofierului

în perioada dela 25 Mai la J5 
OcțJa . s’au distribuit în țară 
produse industriale de uz țără
nesc în valoare de 2o7 miliarde 
lei.

*
legația Română care up 

mează a duce trativcle pentru în 
chciciea unui acord economic cu 
Suedia, pleacă în cursul dimi
neți de azi la Stokholir».

arată că în ziarul „Dreptatea”, 
din 15 Noembrie a., c., sc debi
tează o scamă dc calomnii și de 
făimări privitoare la persoana și 
activitatea d-lui ministru Gh. 
Ghcorghiu-Dej.

bnpriauia jutfjj.'u. ti «uwi» »« a.j—


