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Reducerea stagiului militar 
la perioada 6trict necesară 
instruirii tinerilor chemați Sf b 
arme.

Asigurarea unor bune con- 
dițiuni de viață ofițerilor, su
bofițerilor și trupei.

(din Platforma-Program B. P. D.)

Noua îege electorală 
un pas înainte pe calea 

democrației \
Zilele trecute a fast dai pabllcitățll 

anteproec/ul legii electorale care d pă 
cam spline tn declarațiile sale iov. 
Lucreflu Pâtrățcanti ministrul Justiției, 
„ține să reformem tn întregime regi
mul electoral astfel cum l-a tanoscal 
țara noastră tp trecut*.

Intdadevăr, comparând legea elec
torală din frecai cu anteproectul dat 
publicității, putem aprecia progresele 
pe care țara noastră le face fl pe a- 
ceosfă cale pe drumul democrației.

Desființarea senatului, — frâna reac
ționară pentru orice măsură progre
sistă pe care ar fl votat-o camera de- 
pu taților — extinderea dreptului de 
vot pentru femei, tineri fl mllrtarl cari 
vor vota petiru pr'ma dată la noi In 
ța'ă, dreptul de a alege fl de a fl ales 
pentru funcționarii publici cari până 
acum nu aveau acest drept precum șl 
Introducerea proporțlonalltâțli prin 
desființarea .primei" zestrta care 
se dădea acelora care erau la putere, 
sunt principiile călduslioare ale nouel 
legi dată fn discuție publică fl care o 
deosebesc fundamental de leoea de 
până acum.

Odată cu extinderea dreptului de 
vot pentru noul categorii Itgea declară 
nedemni de a fl alegători sau aleșii 
condamnațll pentru dezastrul țârii șl 
crime de război, acel care au îndepli
nii funcțiuni înalte în timpul dlctQturll 
antonuciene, eel epurați pe timp ne
limitat fl cel care au făcut pa te din 
grupul etnic german. Această măsu'ă 
de eltminare din viața politică a Ro
mâniei a acelora care au participat la 
dictatura fascistă constitui un act de 

prevedere democratică coprlnsă în cele 
mat multe legi shctorate din Europa 

adoptata după războiul antihitlerist.
Votul va fl universal, egal, direct 

șl secret, alegerile fâcânda-se pe cir
cumscripții electorala împărțite pe sec 
țlunl de votare fixate la 3000 alegă
tori, ușurându-s^astf el executarea drep
tului de vot șl asigurându se o partt- 
ctpare cât mal largă.

Poporul român capătă prin noua 

lege electorală pcntrn pdma dată tn 

Istoila sa politică, putința sd aleagă 
tn forul suprem de conducere a țârii 
ps adevâroțll săi nprezentanțl.

Ion și Mihai Antonescu, 
Piki Vasiliu și Alexianu 

au fost executați
Sâmbătă 1 Iunie a. c., la 

orele J0,3Q.tov. ministru al Jus
tiției, Lucrețiu Pâtrășcanu, a 
prezentat Majestății Sale Re
gelui cererile de grațiere fă
cute de Ion Antonescu, Mihai 
Antonescu, Constantin Vasiliu, 
Gheorghe Alexianu, Constan
tin Pantazl, Radu Leca șl Eu
gen Cristescu.

In urma propunerii Guver
nului, Majestatea Su Regele a 
respins cererile de grațiere fă
cute de Ion Antonescu, Mihai 
Antonescu, Constantin Vasiliu 
șl Gheorghe Alexianu, și a 
comutat in muncă s’lnică pe

Un nou succes

Ieftinirea mărfurilor la economate
Datorită nouilor degrevări de impozite, prețurile articolelor 

de încălțăminte, îmbrăcăminte și alimentare vor fi 
simțitor scăzute

Vasta acțiune întreprinsă de Confe
derația Generată a Muncii în scopul 
armonizării srlaritlor cu prețurile, În
registrează îmtă un mare succea.

Prlntr’un comunicat, Ministerul Fi
nanțelor aduce la cucofliria generală, 
oă în urma reducerilor de impozite ti 
taxe acordate pe bază de D- cret-Lege, 
la cura da aparipe, Întreprinderi Io in
dustriale vor factura cu începere dula 
1 Iunie 1946 rcooomatelor de silarlați 
publici și particu'ari o serie de pro
duse de strictă necesitate cu prețuri 
reduse ca: piele tăbăcită, talpă, bocanci 
muncitorești, ștofe pentru costume șl 
rochii precum șl articole alimentare ca: 
zahăr, ulei șl orez.

Întreprinderile sunt obl'grte, os In 
cadrul orr gr mărilor Subsecretariatului 
Aprovizionării, la cererea econr matelor 
să livreze șl factureze la prețurile 
reduse.

In ceeace privește altuațlunlle er iate 
prin aplicarea prețuri! >r ve h' până la 
apariția prețurilor noul, acestea se vor 
reglementa o« cais de Jurnal al Con
siliului de Miniștrii.

Ir ce privește aliment' le llbore în 
comerț. C. G M. îndrumeaz> Sindica
tele ca ’ă ceară îotrepriftderilor ea a- 
ceete alimente nă fio furnizate de Eo- 
nomate la prețurile ou sare se vând de 
producător.

In consecință Sindicatele vor îndru

viață pedeapsa cu moartea 
aplicată condamnaților Cons
tantin Pantazl, Radu Lecca și 
Eugen Cristescu.

Cererile de grațiere intro
duse de Ion Antonescu, Mihai 
Antonescu, Constantin Vasiliu 
și Gheorghe Alexianu, fiind 
respinse s’au luat măsuri de 
executarea sentinței Tribuna
lului Poporului ctyn 20 Mai 
1946, dată împotriva acestora.

Execuția a avut loc Sâmbătă 
1 Iunie a. c., la orele 18, la 
llUavafin prezența autorităților 
prevăzute de lege.

ma Comitetele de întreprindere ca a- 
eestea să pună tn vedere întreprinde
rilor respective că wme'tză să procure 
alimentele libere în comerț direct dela 
producător, cunoscând că salariații na 
vor plăti decât prețurile cu care ele 
sunt vândute de producător.

Un adevSrai gest de solidaritate muncltoreasc5 v

Salariatii fabricei „Areca“ Sibiu 
donează 360 perechi ciorapi, 

muncitorilor din Valea-Jiulul
Urmând pilda bravilor mutcitorl din 

Valea Jiului, care au donat zeci de va 
goane cărbuni guvernului, al petroliști
lor din Valea Pr.ihovei care au renun
țat la ta nul lor de petrol în folosul 
mim iilor, al mundiorilor alimentari care 
au renunțat la rația lor de pâine șl 
făină, astăzi muncitorii fabrice! de cio
rapi „Arcca" tntr’un gest de adevărată 
solidaritate muncitorească, donează mun
citorilor din Valea Jiului 360 perechi 
de ciorapi.

SENTINȚA
Tribunalului Poporului
Tn procesul celui de el 2-lea lot de 

criminali de război
Tribunalul Poporului din Bucu

rești a dat următoarea sentință în 
proceeul eeloi de al 2 lea lot de 
criminali de război.

Au foit condamnați la muncă 
silnică pe viață următorii:

Ivașcu Ștefan, Gheorghiu Va sile, 
Ciachlra Anton, Ramiluco Serghel, 
dispăruți pi Grigoraș Gb. arestat 
Următorii dispăruți au fost con
damnați astfel: Lt Dumitrescu Va- 
sile 10 ani temniță grea, Alexandra 
Serciuc, 10 aai temniță grea, Ha- 
gicov Leonida 19 ani temniță grea, 
Dimitriev Igor 10 ani temniță grea.

Sunt condamnați: Curelan Ion 
15 ani temniță grea, Demetrlade 
Gh. 5 ani temnița grea, maior Teo- 
dorescu C-tin 1 an închisoare co- 
rscțională, LL Petre seu Mircea 10 
ani temniță grea, Vasile Stroie 15 
ani temniță grea, Aurel FiBp 15 ani 
temniță grea, Cpt. Cojocaru Gh. 
20 ani muncă silnică, Ion Dorângft 
10 ani temniță grea, General Iliescu 
Mihail 20 ani detențiune, grea.

Au fost achitați i Plt. Topilă Va- 
sile, Cpt. magistrat Luca Popescu,
Lt Ffrulescu Iancu, G-ral Mocioîschi 
Leonard, Col. Iulian Popovici, I. 
Iordăcbtscu, Maior Fiorlan Ion, 
Haraga Ion.

Toți condamnați! au făcut 
recurs

In acest scop, fiecare munfcitor a ho
tă iît să lucreze câte o oră ș< jumătate 
peste orele de serviciu, spre a veni în 
ajutorul minerilor.

Exemplul muncitorilor și muncitoare
lor merită să fie evidențiat spre a servi 
plldi de solidaritate patriotică, ce do
vedește înțelegerea pe cart o au cei 
ce muncesc din grea față de cel oe 
duc lipsuri șl greutăți.

Suntem rfpirl că pilda salariațilot 
dela fabrica „Areca* va găsi ecou și 
va fi urm'tă șt de alțl muncitori.



2 ZORI NOI

ANTEPROECTUL LEGII ELECTORALA
Continuare din numărul trecut

CAPITOLUL L 
Dispozițluni generale

Art. 1. — Alegerea deputaților se 
face de cetățeuii români în vârstă de 
cel puțin 19 ani Împliniți*

Art. 2. — Pot fl aleși deputațl cetă
țenii români in vârstă do cel puțin 23 
ani împliniți și având domiciliul in 
România,

Ait. 3. — Femeile au drept da vot 
și pot fi alese în Adunarea Deputați
lor, in aceleași condițiuni ca și bărbații.

Art. 4. — Militarii activi sau chemați 
tampor&r sub arme, precum și funcțio
narii publici, au dreptul de a vota și 
pot fi aleși în Adunarea Deputaților.

Ei vor fi puși in concediu, făiă sala
riu, pe tot timpul alegerilor, din mo
mentul depunerii candidaturii, iar in 
cazul când au fost aleși, concediul 
va fi prelungit până la data expirării 
mandatului.

Art. 5. — Sunt Incapabili de a fi 
alegători sau aleși cel puși sub inter
dicție sau consiliu judiciar, cei oușl sub 
curatelă potrivit legii XX—1877, pre
cum și acei declarați în stare de fali
ment și cari nu sunt reabilitați.

Art. 6. — Sunt nedemni de a fi ale
gători sau aleși:

a) cei condamnați pentru crime sau 
pentru vreuna din următoarele infrac
țiuni prevăzute de codul penal: art. 
236—241 inclusiv, 3:3.314. 353—354, 
401—403 inclusiv, 419—422 inclusiv, 
425, 447, 456—458 inclusiv, 482,491, 
494, pct. 1—6 Inclusiv, 495—496, 499, 
524—531 inclusiv, 535—536, 539—540 
și 549—555 Inclusiv.

Neaemnltatea prevăzută mai sus în
cetează Jupă 10 ani dela executarea 
pedepsei;

b) cei condamnați ca fiind vinovațl 
de dezastrul țări sau de crime de 
război;

c) cei condamoați pentru delicte electorale 
prev&zute de această lege pe timpul pentru cât 
au fost condamnați.

a) cei condamnați la pierderea drep
turilor politice, pe timpul prevăzut în 
hotărârea judecătorească;

e, eei cari au îndeplinit funcțiunea 
de Ministru, Subsecretar de Siat, Se
cretar Oeneral de Minister sau Pre
fect lo timpul dela 6 Septembrie l£’4O 
până la 23 August 1944;

f) cel cari au făcut parte din fostul 
grup etnic german, constituit prin le
gea din 21 Noembrle 1940;

g) cel epurați pe timp nelimitat, în 
temeiul legilor de purificare.

Prin excepție păstrează dreptul de 
a vota și de a fi aleși în Adunarea 
Deputaților cetățenii cari au fost con
damnați :

1, pentru delicte comise în timpul 
minorității;

2, pentru opinlunl sau acțiuni cn 
caracter democratic precum și cel con
damnați de instanțele ungare sau ger
mane pentru infracțiuni politice, chiar 
dacă acestea au fost calificate altfel.

Art 7. — Alegerea se faee pe cir
cumscripții electorale prin vot univer
sal, egal, direct șl aecret, De scrutin 
de listă '1 pe baza reprezentării pro
porționale.

Nimeni nu are dreptul de a 
ciuta să descopere secretul votului, 
nici pe cale țrdidară șl nici prin an
chetă pa11 imentară sau de altă natură.

Art. 8. — Flecare județ constltue 
o circumscripție electorală.

Numărul deputaților ce urmează sl 
fie aleși îu fiecare drcumscrlDțîe elec
torală este cel prevăzut ta tabloul 
anexă, care face parte integrantă din pre
zenta lege.

CAPITOLUL IL 
Registrul electoral și certifi

catele de alegAtor 
SECȚIUNEA I.

Registrul electoral
Art. 9, — Cetățenii români cu drept 

de vot vot fi înscriși în registrul elec

toral al comunei unde domiciliază.
Ait, 10. — R gEjtrele electorale sunt 

permanente.
Ele se vor întocmi îu ordine alfa

betică, cu arătarea numelui, prenu
melui șl a auuluf nașterii alegătorului.

Aceste registre vor fi revizuite în 
fiecare an în cursul lunii Martie.

Întocmirea și revizuirea registrelor 
electorale se fac de mrgstrațli judecă
toriilor, în limita competenței lor teri
toriale cuasktcnța primarului comunei 
respective sau a înlocuitorului său.

Ministerul Justiției va putea delega și 
alți magistrali pentru întocmirea sau 
revizuirea registrelor electorale, după 
necesitate.

Art. 11. — In cursul lunii Februarie 
a fiecărui an, instanțele judecătorești, 
serviciile de cazier judiciar șl ofițerii 
de stare Civilă vor întocm. tablouri cu
prinzând, respectiv, pe cel aflați în ca
zurile de incapacitate, nedemnitare sau 
cari au încetat din viață în ultimul an, 
tablouri pe cari le vor comunica pri 
măriilor ultimului domiciliu al celor îj 
cauză.

Art. 12. — întocmirea sau revizui
rea registrelor electorale se face îs pri
măria comunei respective din oficiu 
sau la cererea celor îndreptățiți.

Locuitorii vor fl lucunoștiloțați, prin 
afișare la primărie și prin orice alte 
mijloace posibile, despre zilele lu care 
se întocmește sau revizuiește registrul 
electoral.

Art. 13. — Copie de pe registrul 
electoral întocmit m va afișa șl va ră
mâne afișată timp de 10 zile ia uș.\ 
primăriei. In caz de revizuire se va 
afișa numai tabloul celor cari urmează 
să fie adăugiți ori înlăturați.

Afișarea se va constata prin proces- 
verb.-l încheiat de magistratul care a 
întocmit sau revizuit registrul electoral, 
iar durata afișării se va constata prin 
proces verbal încheiat de primar, la 
expirarea termenului.

Art. 14. — In termen de 10 zile de 
la expirarea termenului de afișire orice 
alegător poate face cerere de înscriere 

i în reg' ini sau contestație în contra 
înscrierilor făcute ori a omisiunilor și 
erorilor.

Cererile de îmcrte.re sau contesta
țiile se vor introduce Ia judecătoria 
respectivă și se vor judeca fn termen 
de cel mult 10 zile dela expirarea ter
menului prevăzut de alineatul prece
dent. In contra hotărârilor dote în a- 
ceastă privință, partea interesată poate 
face recurs în termen de 5 zile dela 
pronunțare. Recursul se judecă de tri
bunal șl nu este suspensiv de executare.

In caz de casare, se va opera rec
tificarea în registrul electoral, chiar 
după rămânerea definitivă a acestuia, 

Art 15. — După expirarea terme
nelor prevăzute la articolul precedent 
registrele electorale rămân definitive și 
se vor șnurul, parafa șl sigili.

Ele se vor păstra la judecătoria rea" 
pectivă și vor fl ținute la dispoziția 
celor Interesați, putându se pub ica ș1 
în broșuri.

SECȚIUNEA II 
Certificatele de alegători.

Art. 16, — După rămânerea defini
tivă a registrelor electorale, se vor eli
bera cetățenilor cu drept de vot certi
ficate de alegător, cuprinzând datele 
necesare pentru Identificarea alegăto
rului șl a circumscripției electorale undo 
are drept do vot, precum șl numărul 
sub care este înscris fn registrul elec
toral.

Certificatele de alegător ce vor fa- 
tocml de judecătorii pe formulare tipă
rite după modelul hotărât do Ministrul 
Justiției.

Ele m vor înmâna alegătorilor de

mag'strajii judecătoriilor, în limita com- 
peliEței teritoriale, sau de alți magis
trali dekg&ți de Ministerul de Justiție. 

Eliberarea certificatelor de alegător 
se va te ce fa focalul primăriilor res- 
pectivi, îu zilele anume fixate de ș ful 
judeuătcriei șl aduse la cunoștința lo
cuitorilor prin o:ice m.jioace locale de 
publicitate,

In celelalte zile, eliberarea certifica
telor de a'egător se va face la sediul 
judecătoriei până în preziua alegerilor^ 

Certificatele de alegător sunt per
manente, Ele sunt nula de drept dacă 
titularul respectiv a tost radiat din re
gistrul electoral cu ocazia revizuirii 
anuale.

Art, 17. — In caz de pierdere, a 
certificatului de alegător, cel îndreptă
țit poate obțius eliberarea unul duplicat 
dela judecătoria respectivă.

SECȚllgf A III 
Schimbarea domlclîlulul electoral.

Art. 18, — Alegătorii îșl vor putea 
strămuta domiciliul electoral până cel 
mai târziu cu zece zile îuifate de data 
fixată pentru alegeri.

Strămutarea domiciliului se face prin 
declarație adresată fa termenul prevă
zut mai sus, direct mu prin carte poș
tală, recomandată, judecătoriei unde se 
păstrează registrul electoral fa care se 
află înscris, precum șl prin cerere da 
înscriere fa registrul electoral ndresată 
în acelaș termen, judecătoriei fa cir
cumscripția căreia sa stabilește toul 
domiciliu.

Strămutarea domiciliului electoral se 
va opera fa registrul electoral, fa mod 
provizoriu, până la revizuire și se va 
menționa pe certificatul do alegoror, ae 
șeful judecătoriei fa circumscripția că
reia s’a operat strămutarea.

CAPITOLUL III. 
Procedura pregătitoare a alege iilor.

SECȚIUNEA I. 
Birourile electorale.

Art. 19. — După convocarea Cor
pului Electoral, se constltue de îndată 
fa flecare circumscripție electorală un 
birou electoral, care funcționează la 
lett'ul tribunalului și se compune din- 
triun mag'strat, numit de Ministerul 
Justiției ca preșcd ntj și doi membri 
delegați, unul de prefectul județului șl 
al doilea de primarul orașului de re
ședință al tribunalului, având fiecare 
câte un supleant desemnat în acelaș 
mod.

fa județele cu mal multe tribunale, 
se constltue un singur birou electoral, 
care va funcționa In sediul Tribuna
lului din capitala județului.

Art. 20. — Atribuțiunile biroului 
electoral sunt:

a) tace publicațiile șl afișările date 
fa atribuțiunca sa prin prezenta lege;

b) primește declarațlunilc de candi
datură ;

c) îngrijește de fixarea secțiunilor 
de votare șt desemnarea localurilor de 
votare, repartizând comunele șl sec
toarele din comune în vederea votă
rii;

d) îngrijește de Imprimarea șl dis
tribuirea buletinelor de vot la secțiu
nile de votare;

e) exercită poliția alegerilor fa cu
prinsul circumscripției electorale:

f) primește șl Judecă contestațiile la 
operațiunile electorale;

g) totalizează rezultatele alegerilor 
dela secțiunile de votare șl proclamă 
alegerea deputaților pentru clrcumscrlp 
țla electorală respectivi;

h) îndeplinește orice alte atrlbuțloni 
prevăzute de prezenta irge.

Art. 21. — Btroul electoral dedde

cu majoritate, fără arătarea opiniilor 
separate; dacă se formează trei opi- 
nlunl deosebite, părerea președintelui 
cote decisivă.

In Iip3a tuturor membrilor șl a su- 
pleanțitor, atribuțiunile bl oului thor fl 
I jdepiinite da președinte. Când preșe
dintele este asistat numai de unul dintre 
membrii biroului, Durerea sa este pre
cumpănitoare, în caz de divergență.

SECȚIUNEA II, 
Comlsiunea electorală centraUL

Ari. 22, — Pa lângă Ministerul Jus
tiției funcționează Conls''inea electo
rală centrală, compusă din:

primul președinte sau un președinte 
dela Imita Curte de Casație șl Justiție, 
cara este șl președintei Comiriutm;

un consilier dela înalta Curte de 
Casație șl Justiție;

un consilier dela Consiliul Legislativ 
șl doi membri dela Curtea de Apel 
București.

Fl?care membru 81 ComEsioi electo
rale centrale va avea câte un supleant.

Numirea membrilor șl a supleanțllor 
acestei Comlsluai ne face prin decizia 
Ministrului Justiției,

Directorul Afacerilor Judiciare din 
Ministerul Justiției va Îndeplini oficiul 
de secretar al Comlsiunii.

Art. 23. — Această Comisiune se 
va constitui în cel mult 15 zile dela 
publicarea prezentai kgl șl este per
manentă, însă va funcționa numai fa 
timpul pentru care va fi convocată de 
Ministru) Justiției prin decizie.

Membrii Comisiunii nu pot fi înlo- 
cuiți în timpul dela convocarea corpu
lui electoral șl până la data constituirii 
Adunării Deputaților.

Art 24 — Atribuținnile Comisiunii 
electorale centrele sunt:

a) întocmește tabloul semnelor elec
torale distinctive ale listelor de candi
dați ; aceste semne vor putea reprezen
ta o figură geometrică sau imaginea 
unul obiect, pe un spațiu de un centi
metru pătrat; tabloul se va publica fa 
Monitorul Oficial cu cel puțin o lună 
înainte de data fixată pentru alegeri;

b) hotărăște asupra cererilor de at
ribuire a semnelor electorale; atribui
rea acestora este definitivă și perma
nentă atât timp cât figurează pe tab
lou ;

c) judecă contestațiile fa contra o- 
perațlunllor electorale ale birourilor 
electorale;

d) verifică repari ia mandatelor fă
cute de birourile electoralo;

e) avizează asupra tuturor chestiu
nilor referitoare la aplicarea dispozi- 
țiunilor prezentei legi.

Comlsiunea decide cu majoritate, 
fără arătarea opiniilor separate.

SECȚIUîTEA III. 
Declararea candidaturilor.

Art. 25. — Dedarațiunlle de can- 
ditatură se fac pe liste, cari trebae sd 
Cuprlndd an numdr de candidați egali 
ca al deputaților ce urmează a fi 
aleși tn clrcumscrlpțlunea respectiva; 
declarațiunlle m depun, In dublu exem
plar, la biroul electoral, cu începere 
din a doua zi dela publicarea convo
cării Corpului electoral și cel mai târ
ziu cu 10 zlla înainte de data fixată 
pentru alegere, până la ora 18 a ul
timei afle.

Biroul electoral primește declarațiu
nile de candidatură, se pronunț* de 
îndată asupra valabilității lor, făcând 
această constatare pe unul dintre exem
plarele declarațlunil respective, care se 
restitue propunătorilor sau amdldațllor.

Declarațiile de candidaturi valabile 
se înregistrează în ordinea depuaeril 

Contitraare ta psfi* &-a
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lor șl primesc numărul de ordine co
respunzător înregistrării.

Art. 26. — Declarațlunile de candi
datură trcbueec propuse do cel puțin 
20 alegători din circumscripția electo
rală respectivă șl trtbuesc însoțite sau 
urmate de declarația de acceptare din 
partea candidaților propuși, In terme
nul prevăzut pentru facerea doclarațio- 
ni'or de candidatură.

Câod propunătorii sau candidați! nu 
se prezintă personal, semnăturile lor 
vor ttebul să fie legalizate de instan
țele judecătorești competente sau de 
notarii publici.

Art. 27 — Odată cu declarațlunea 
de candidatură se va depune suma 
fixată de biroul electoral pentru Impri
marea buletlne’or de vot precum și cer
tificatul de atribuire a semnului elec
toral ; folosirea stmnalui electoral este 
facultativii.

Art. 28. — Retragerea acceptării 
candidaturii seu decesul candidatului 
după acceptare nu are nici o înrâurire 
asupra declarațiunll de candidatură, 
care rămâne valabilă cu ceilalți candi
dați de pe ecea liotă: tot aitfel, retra
gerea semnăturii propunătorilor nu îa- 
fluențeeză valabilitatea declarațlunil.

înlocuirea candidaturilor se poate 
face numai cu consimțământul tuturor 
candidaților aceleași liste șl numai în 
termenul prevăzut pentru depunerea ei, 

Art. 29 — Ninunl nu no te cpndlda 
în mai mult de trei circumscripții elec
torale șl armai pe listele aceleași gru
pări politice.

Abaterile dela dispozlțlunlle de mal 
sus atrage nulitatea candidaturi! pe 
toate listele, acestea rămâaând însă va
labile numai cu ceilalți candidați propuși.

Nulitatea vi putea fl constatată fie 
de biroul electoral respectiv fie de co- 
mlsiunea electorală centrală fie de Adu
narea Deputațdor, In cursul operațiu
nilor de validare a alegerilor.

Art. 30. — După expirarea termenu
lui pentru depunerea candidaturilor, 
președinții birourilor electorale vor în
cheia procese-verbale în caro vor arăta 
listele d<.Xcatidldaț( în ordinea înregis
trării, numerele de ordine și semnele 
distinctive.

Listele cu declarațlunlle de candida
turi, cu numărul lor de ordine șl ca 
semnul distinctiv, se rfișează prin în
grijirea președintelui biroului electoral, 
la sediul acestuia șl sa comunică de 
îndată comlsiunli electorale centrale.

Comlslunea electora'ă centrală va 
comunica birourilor electorale, în două 
zile după expirarea termenului pentru 
depunerea candidaturilor, modificările 
ce urmeară a fi aduse listelor de can
didați, în cazurile prevăzute de ari. 29. 

Birourile electorale vor opera aceste 
modificări șl vor afișa de îndată listele 
astfel modificate la sediul respectiv, 
încheind proces-verbal.

Art. 31. — Dacă s’a depus numai 
o singură listă de candidați, biroul 
electoral va constata aceasta prin 
proces-verbal ți va tnștUnța pe ale
gători prin organele administrative că 
vo’area na mal are loc, Iar în tlua 
următoare cehi fixate pentru alegeri, 
va proclama aleși pe candldațil propuși.

Art. 32. — Șefii grupărilor politice, 
candldațil și alegătorii propunători al 
listei pot faca contestație împotriva 
respingerii listei de candidați sau a 
neregularltățll atribuirii numerelor de 
ordine ale listelor.

Contestațiile se adresează Comlsiunli 
el<vctnrale centrale fie direct, fie prin 
biroul electoral.

Comlsiunea electorală centrală judecă 
de urgență contestațiile, comunicând 
hotărârea cu cel puțin 5 zile înainte 
de data fixat* pentru alegeri.

Hotărârea Omisiunii electorale este 
executorie.

SECȚIUNEA IV
Organizarea secțiunilor de votare

Art. 33. — Pentru efectuare» alegerilor, 
circumscripțiile electorale judrțene se împart 
In secțiuni de votare corespunzătoare circums
cripțiilor judecătoriilor.

Dacă numărul alegătorilor din aceste sec
țiuni de votare este prea mare, biroul elec
toral va putea înființa noul secțiuni de vo
tare grupând după necesitate comunele sau 
cartierele din orașe, astfel ca numărul vo- 
tanțllor la o secțiune să nu dspășească 3000 
alegători socotiți după registrul electoral.

Pentru alegătorii aflați sub arme, dacă nu
mărul acestor) este mai mare de 500 într’o 
circumscripție electorală biroul electoral va 
putea înființa una sau mai multe secțiuni de 
votare în cazarmele respeciite. Dacă numă
rul lor este mal mic de 500, ei se vor re
partiza cu liste speciale, ia una sau mai 
multe secțiuni de votare din acer circums
cripție electorală.

Organizarea secțiunilor de vetare, cn ară
tarea localului du vot, se va aduce la cu
noștința alegătorilor prin publlcațlunl, cu 10 
zile Înainte de data fixată pentru alegeri.

Art. 34. — Secțiunile de votare vor fi 
prezidate de magistrați. Repartizarea ma
gistralilor la secțiunile de votare se va face 
de biroul electoral dintre magistrați! judecă
toriilor și ai tribunalului, precum și dintre 
maglstruțli delegați de Ministerul Justiției, 
chiar șl dela Curțile de Apel, dacă se va 
găsi necesar.

Președintele secțiunii de votare care, tn 
ziua alegeri! lipsește sau nn poate continua 
prezldarea operațiunilor electorale va fl în
locuit de biroul electoral cu un alt magistrat

SECȚIUNEA V 
Bnletlneli oe vot

Art. 35. — Buletinele de vot se vor im
prima prin îngrijirea birourilor electorale, Ia 
tipografii particulare ori ia imprimeriile sta
tului.

Art. 36. — Buletinul de vot va avea forma 
unei coli de hârtie In patru pagini. Dimen
siunile se stabilesc de biroul electoral, ți
nând seamă de numărul listelor de candidați 
și de spațiul de care este nevoe pentru im
primarea lor.

Vlafa de partid. \f

Ședința organizației"locale a P.C.R- din Orăștle
In ziua de 33 Mai a. c a avat 

loc o ș«dință a Partidului Comunist 
din Orățtie la ci re au luat parte 
fl tovarășii: Drăghiei dela C. C. 
al P. C R. Butariu dela Roglonaîa 
Valea-Jiului și Sasu, secretarul ju
dețean al P. C. R.

Ședința a jost deschisă de Iov, 
T&mfișolu, salutând pe tovarftfil 
oaspeți. După rapoartele secreta' 
rljor de celule, a luat cuvântul tov. 
Sasu, relevând frumosul gest al 
muncitorilor dela uzinele „Aslra* 
din localitate cari s'au deplasat în 
comuna Bobfina, reparând peste 
250 unelte agricole ale țăranilor.

Peste un milion lei colectați de A. P. 
din Alba lulla In folosul I. O. V. R
In cadrul unei acțiuni întreprinse 

de Apărarea Patriotică în folosul 1. 
O- V. R.-ului, zilele trecute, s’a colec
tat deja următoarele autorități în
treprinderi sumele tic mai jos.

C. F. R. 198.4oo lei, „Virginia” 

fabrică de ghete 162.000 lei, prin 
d-na Cornelia Tucul 33.ooo lei, Pri
măria Municipiului Alba - Iulia una 
sută douăzeci și nouă de Jnii Ici, fab
rica de piele „Corium” too.ooO Tei, 
Școala Primară Nr. 1, 9o.ooo lei, 
inspectoratul Muncii 39.2oo lei, Li
ceul M'. V. din Alba-iulia 37.78o lei, 
Casa de Asigurăr Sociale 37.ooo Ici, 
Sooala Primară Evreiască 34.ooo lei, 
S. A. R. tlri Telefoane J4.ooo Iei, In
spectoratul de Drumuri 13jdoo lei,

In nld an caz buletinul de vot nu poate 
depăși formatul nuei coli de hârtie de di
mensiuni obișnuite.
Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoa
re aibă și nufhlent de groasă pentru ca să 
M> se distingă pe verso numele imprimat și 
votul dat.

Pc paginile 1, 2 și 3 se vor imprima pa
trulatere In rumăr suficient pentru a cuprin
de toate listele de candidați.

Pagina 4 va rămâne aibă pentru sigiiul de 
control.

Patrulaterele se vor imprima par Ici intre 
ele pe două coloane pe aceiași pagină.

Fiecste patrulater va avea mărimea potri
vită pjntrr a cuprinde numărul candidaților 
ce urmea:ă a ti aleși tn circumscripțlunea 
electorală respectivă.

Patrulaterul va purta in unghiul din stânga 
un număr de ordine, Începând dela primul 
patrulater din pagina îtiâia și continuând 
dela stânga la dreapta, antf-i ca pe fiteara 
pag nă patrulaterele din s(â> ga să cuprindă 
numerele fără Boț, iar cele din drerpta pe 
cele cu soț

In unghiul din dreaota al patrulaterului se 
va inprltna semnul distinctiv al listei, ducă a 
fost ales.

Numele candidaților de pe listă 62 va Im
prima in ordinea arătată in declarațiile de 
candidatură.

Art. 37, — Buletinele de vot se vor Im
prima cu aceleași caractere și cu același 
cerneală pentru toate listele, în atâtea exem
plare câți alegători suit tn circumscripția 
electorală, cu un supliment de zeoe la sută.

Ele vor fi predate președintelui biroului 
electoral cel mult In trei zile dela comanda 
lor și vor fi distribuite președinților secțiu
nilor de votare cu cel mult o zi Înainte de 
data alegerilor,

Câte două exemplare din aceste buletine 
vizate și semnate de președintele biroului 
electoral, se vor afișa cu o zi înainte de ale
gere, la sediul tribunalului șl al fiecărei ju
decătorii din circumscripție,

La cererea candidaților biroul electoral le 
va elibera pentru fiecare secțiune de candi
dați și pentru flecare secțiune de votare 
câte două buletine de vot, vizate și anulate.

— Continuare tn numărul viitor. -

Tov. Butarlu, des voltă princi
piile cari stau la baza n^rtldnlvl 
91 sarclnllâ membrilor de partid 
ta campania de alegeri,

Tov. D^ghlcl, dă ifiroriri asu
pra situației poPtice interne șl ex
terne, insistând asupra recesitfiții 
prelucrării plattormci-program a 
blocul ci pArtidlor democrate, pen
tru ca să fie cunoscută de între
gul popor.

Tov. TftmSșoiu încheie cuvântările 
îndemnând pe membrii Partidului la 
o muncă mai intensă, pentru ca 
alegerile cari vin să însemneze 
sdrobirca definitivă u reacțiunll.

Tribunalul Alba 6.5oo Iei, Oficiul P. 
T. T. 5.9oo lei, Inspectoratul Școlar 
Județean 5.5oo lei, și Serviciul Ape
lor 4.5oo Iei. 1 n total l.olio.000 lei,

Colecta confinuă.

Dela Cercul Teritorial Hunedoara

COMUNICAT
In Himln^ața zilei rie Wîiercurl 12 

Iunie 1946, se vor prezenta Ia acest 
cerc toți invalizi din actualul războiu 
fclasațl serviciului auxiliar — indife
rent procentajul, ț.i cari nu au fost 
prezenți la Cerc în ziua de 0 Aprilie 

1946, pentru a fi revizuiț». — Vor

ȘEDINȚA 
Cm Mulul Central 
Etect&ia al BAD.
Reprezentanții Blocului Partide

lor Democrate au format un Co
mitet Central Electoral care va 
funcționa pe tot timpul alegerilor.

Vineri 31 Mai a. c. acest co
mitet a ținut o ședință sub preșe
dinția d lui prof. Mihait Ralea,

S’a luat în discuție regulamen
tul de funcționare ai Comitetului 
Central Electoral șl al S;cțllior 
sale. S’a hotărât înființarea a șase 
secțiuni și a unei secțiuni de ti
neret, formată din reprezentanții 
tuturor organizațiilor de tineret de
mocrat

S’a acceptat deasemenea ca Fe
derația Democrată a Femeilor din 
România precum și Confederația 
Generală a Muncii să fie repre
zentate prin delegații săi la șe
dințele Comitetului Central Elec
toral.

La ședință au participat repre
zentanții tuturor organizațiilor ade
rente.

Secretarul C. C. Electoral a fost 
ales tov. Miron Constantinescu de
legatul P. C. R.

Se oferă 200.000 recompensă 
deelu a «are a găsit sau știe 
de urma servietei rămasă in 
trenul muncitoresc Deva-Sime- 
ria-Sabcetate din ziua de 1 
Iunie a. c.

Găsitorul se va adresa re
dacției Ziarului, Telefon 293.

CONVOCARE
No. țo — 1946. ' 1 I i ’ 1 ' \
Asociații Băncii Populare a Pen

sionarilor publici din jud. Hunedoara 
se convocă la p

adunarea generală 
care se va ține în ziua de 15 Iunie 
9- c., p. m, la ora 5 în sediul sindi
catului funcționarilor publici (Muzeu- 
îar pentru al doilea termen tând adu
larea se va ține cu orice număr de 
asociați prczenți la 25 Iunie crt. Ia 
fora 5 p. in. în aceiaș local cu urmă
toarea ordine de zi:

l- Aprobarea bilanțului ș! contului 
de profit și pierdere;

2. Lichidarea 
chidatorilor;

3. Eventuale 

bănrii și numirea Ii*

propuneri
Deva 29 Maiu a.c.

aduce procesele verbale t!? clasat? 

Și toațe actele de invaliditate, 
precum și hrana pc patrulzilc. ) k

Cei cari nu se vo; prezenta lai data 

(irătață mai sus, nu var mai primi 

drepturile bănești ,
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Dumineci au avut ioc în Franța 
fi ita3iai alegeri generale 

Primei® rezultate ale alegerilor din Franfa

Dl Dr. PETRU GROZR 
proclamat cetățean de 
onoare al orașului lași

PARIS. — Peste 25 milioane fran
cezi yi franceze au fost fndreptA- 
țiț. să voteze eu prilejul alegerilor 
de Duminică dii Franța metropo
litană fi de peste mări pentru a 
alege noua adunare constituantă 
sare va trebui sft redacteze pro- 
ectul de constituție al celei de a 
patra Repr bilei.

După ultimele rezultate nle ale
gerilor pentru repartizarea celor 
522 mandate, mifearea populară

republicană a obținut 159 mand&te, 
partidul comunist 147 mandrte, so
cialiștii 113 mandate, partidul liber
tății cu partidele «sodate 57 man
date, ridiealii 37 mandate.

In cadrul rezultatelor parțiale la

Paris în departamentul Senei co
muniștii au obținut 26 locuri, repub
licanii 12 locuri și so&ialiștii 11 
Incuri.

Toți membdi guvernului au fost 
re aleși.

Cum au decurs alegerii® în Italia
ROMA. — Iu primele elegeri care 

au îneeput Duminecă ta Italia după 
25 ani, alegătorii au fost chemați

Lucrftrlla Consllulul de Securitate

Raportul subcomitetului pentru 
examinarea chestiunii spaniole 
Regimul Franco reprezintă o amenințare 

a păcii internaționale

să se pronunțe asupra alcătuirii 
nouei adunări constituante fi dacă 
sunt pentru monarhie sau pentru 
republică.

Rezultatele oficiale ale alegerilor 
na vor fi cunoscute decât peste 
două săptămâni.

Alegerile au continuat fi în cur
sul zilei de Luni. Operațiunile de 
votare în orașele mari s’as desfă
șurat cu îacstineeJA.

Alegerile s’au desfășurat Intr’o 
liniște absolută.

BUCUREȘTI - D. Or. Petra 
Groza președintei» consiliului de 
miniștri a sosit Luni dlm. în 
Capitală tnapoindu ne dela Iași 
unde a participat la congresul 
județean al Frontului Plugarilor 
făcând importante declarații po
litice. Ca acest prilej d. Dr. Petra 
Groza a fost proclamat cetățean 
de onoare al orașnfat Iași.

In carsul dimineții de luni 
d. Dr. Petru Groza a primit la 
Președinție p$ d. Medakovlcl, 
ambasadorul Jagoslaviel la Bu
curești.

bt

Citiți și răspândiți ziarul

9..

LONDRA. Subcomitetul înfiin
țat de Consiliul de Securitate 
pentru anchetarea regimului 
Franca și a publicat raportul. 
Punctele principale sunt:

1. Regimul Franco reprezintă 
o amenințare a păcii internațior 
nale;

2. Dacă regimul Franco nu 
este retras, Organizația Națiur 
nilor Unite ar trebui să ceară 
statelor membre să rupă rela
țiile cu Spania.

Raportul mai propune ca să

se acorde o examinare favora
bilă cererii oricărui guvern spa
niol ales în mod liber de a de
veni membra al Națiunilor Unite. 
Riporiul este semnat de toți 
membrii subcomitetului. Delega
tul polonez a menționat că el 
crede că potrivit Chartel, consi
liul de securitate ar 
o acțiune imediată.

Se crede că acest 
fi discutat ia prima 
consiliului, adică Joi.

trebui să ia

raport va 
tntruu’re a

îmbunătățirea situației alimentare
fn Iugoslavia

LONDRA. — Postai de radio 
Belgrad a anunțat că prețul pâl
nii in Jugaslavia va fi re duo 
dela 7 dinari la 6 dinari șl un 
sfert pentru I kg. Dcasenv nea, 
calitatea pâlnii va fi mult îmbu 
nătățitâ. Aceasta se daiorește

unei mai bune organizări a 
aprovizionării.

Se așteaptă importante declarații 
ale Olul Benin

LONDRA. Dl Bevln va țiae în 
curând două discursuri imporlan- 
te. Va voi bl în cadrul unor des- 
baterl asupra afacerilor externe 
Marți In Camera Comunelor șl cu 
această ocazie se așteaptă să se

refere la recenta conferință dela 
Paris. D-sa va lua cuvântul dea- 
semetiea la congresul partidului la
burist care se va ține săptămâna 
aceasta.

Situa|ia grevelor din Statele Unite șl Olanda

In Statele Unite sunt în perspectiv» 
noua turburărl industriale

LONDRA. — In Statele Unite 
căile ferate și minele funcțione
ază deocamdată dar se prevăd 
noul turburărl industriale.

ȘTIRI SCURTE
Fru-1 ișwl comunist Klement 
Gottwald însărcinat cu for

marea noului guvern 
cehoslovac

PRAOh. P.ețedmttle Bmeș a pri
mit ne f/untașal comunitt Kument Ooti- 
wal i tnsârcinându-l sd formez» noul 
cablnit.

Demi3la actualului gawn este aș
teptată pentru 2l a dt 14 Iunie.

• PARIS. Guvernele brlta Io rjl american au hotărât să publice o declara
ție c 1 privire la statutul Rhumlul șl ReiMt/.lel. S. crede că cele două guverna 
nu șl comunfcit Franței punctele lor de vudent.

• NEW YORK. D. Morgentau fost ministru de finanți. al Statelor Unite a 
criticat politic.: președintelui Trrm.Ji Intr'o cuvârtarc ținută la postul de radio. 
Nîw Yoik. Morghmtau a opus să Statele Unl!e trabuc să aleagă pentru viito
rul congres os nuni noul care vor putea s.hmba politica Internațională greșită 
dușii a tualmeot* do oame.oii di» stat americani.

• MOSCOVA Axirdul economic sovkto-cehoslovac s. fost ratficat la Praga. 
® TOKIO Uti nou atentai s’a încercat împotriva generalului Mec Aithur.
9 MOSCOVA Comentând rezultatul conferinței miniștrilor de externe dela 

Pads. starul „Pmvda* subliniază bunăvoința delegației sovietice șl ne întreabă 
deu) nu au dat dovadă do acelif spirit de Iuț4kg«re delegațiile britanică șl 
americană.

Conducătorii sindicatelor ma
ritime — marinarilor șl doche
rilor amenință să declare grevă 
la 15 Iunie și au apelat la do
cherii din docuriie streine ca să i 
sprijine. Ei cer docherilor din 
străinătate să refuze să lucreze 
pe vapoarele declarate că lucre
ază pentru președintele Truman.

AMSTERDAM. — Zece mii 
docheri din Rodcrdam și Amster
dam ca hotărât sfl continue greva 
pe care au început o acum 9 
săptămâni.

NEW YORK. — Guvernul 
Statelor Unite a hotărîi reche
marea unul însemnat număr de 
marinari sub drapel pentru a face 
față unei eventuala greve a ma
rinarilor.
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