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ACTUL DE ACUZARE
Noi, Avram Bunaciu, acuzator pu

blic șef ?i Dumitru Săracu, acuzator 
public.

Văzând jurnalele Consiliului de Mi
niștri nr. 188 din 29 Ianuarie, 426 și 
427 din 19 Martie, 465 și 466 din 24 
Martie, 679 din 21 Aprilie și 722 din 
2 Aprilie 1945.

Având în vedere dispozitiunile art. 
5 al. 2 din Decretul Lege nr. 312/945.

Având în vedere actele dela an
chetă făcute contra inculpatilor:

1. Macid Nicolae, General de Corp 
de Armată rezervă în vârstă de 57 
ani, născut la Craiova, ultimul domi
ciliu în București, str. Mibai Vodă 
nr. 55, arestat.

2. Trestioreanu Constantin, general 
de divizie rezervă, născut în Buzău, 
domi.il tal în București str. Alex. Do- 
aici nr. 36, arestat.

3. Niculescu Mihail, locot. col. jan
darmi rezervă, fost pretor militar al 
orașului Odesa, în zilele de 23, 24 șt 
25 Octombrie 1941, dispărui.

4. lonescu Radu, căpitan rezervi, 
dispărut.

5. Bălâceanu Eugen, căpitan rezervă, 
dispărut.

6 Calotescu Cornel, general de di
vizie rezervă, domiciliat în Pitești, str. 
Lascăr Catargiu nr. 13, arestat.

7. Stere Marinescu, locot. colonel 
rezervă, domiciliat In București, str. 
Sabinelor 73, arestat.

8. Zlătescu Gheorghe, colonel re
zervă, domiciliat în comuna Pucioasa, 
jud. Dîmbovița, arestat.

9. Trepăduș Grigore, învățător do
miciliat în Craiova, str. Eminescu or. 
17, arestat.

10. Murgescu Ion, locot.-col. rezer
vă, domiciliat In București, b-dul Mă
ri iești nr. 82, arestat.

11. Buradescu Sever, pictor, domi
ciliat în București, str. Polonă nr. 69, 
arestat.

12 Popesc u Cristodor, fost ajutor 
și comandant al Legiunei 11, Văp
ăi rea șl comandant al lagărului cu 
ace,aș nume, dispărut.

13. Popescu Lucian, învățător, do
miciliat In com Stâlpu, jud. Buzău, 
arestat.

14. Ceachlr Dumitru, funcționar păr
ți ular, domiciliat în com. Budești, jud. 
Ilfov, arestat.

15. Finksleteln Beniamin, zii Bubt, 
domiciliat in București, str. Radu de'a 
Afumați nr, 61, arestat.

16. Isopescu Modest, locot. col. re- 
aervă, domiciliat în București, str. E- 
picot nr. 9, arestat.

A PRIMULUI LOT DE CRIMINALI DE
17. Pădure Aristide, domiciliat în 

București, str. Epicol nr. 9, arestat.
18. Mănescu Vasile, pretor, arestat.
19. Melintscu Nicolae, plutonier jan

darmi, legiunea jandarmi Prahova, 
arestat.

20. Bobei Gheorghe, domiciliat în 
București, str. Gh. Lazăr nr. 9, arestat.

21. Creștlnu Avram, domiciliat în 
Botoșani, str, Sft. Nicolae nr. 4, arei- 
tat.

22 Izu Lar.dau, aăscut în Austri3, 
arestat.

23. Ambrus Romulus, maior rezervă 
dispărut

24 Ghlneraru Florin, slt. rezervă, 
str. Vrăjitoarei nr. 2 bis. București, 
arestai.

25. Gavăț Ștefan, locot.-col. rezervă, 
domiciliat în București, str. Profesor 
Bogdan nr. 11 bis, arastrt

26. Pătrășcoiu Nicolae, colonel re
zervă, domiciliat în București, strada 
Justiției nr. 41, arestat.

27. Grlgorescu Gheorghe, învățător 
com. Mogoșari, jud. Dâmbovița, arestat.

28. Hsrangfa Ion, învățător, dispărut.

4 Guvernul de largă concentrare democratică 
organizează refacerea economică a țării

Zilele trecute a apărut o serie 
de legi cu caracter economic: de- 
cret-lege pentru reglementarea sa
lariilor șl io ființarea economatelor, 
decret lege pentru regimului pre
țurilor și circulației mărfurilor, de
cret-lege pentru aducerea în circu
lație a mărfurilor, decret-lege pen
tru reprimarea speculei ilicite șl a 
sabotajului economic și decret-lege 
pentru înființarea organelor de 
control cetățenesc.

Noile legi economice au un punct 
central. Deși au caractere diferite 
în sensul că fiecare reglementează 
un anumit compartiment al vieții 
economice totuși sâmburele este 
reclădire și stabilitate.

Astăzi ne vom ocupa cu o sin
gură latură stârpirea speculei și a 
bersei negre.

Intr'adevăr bursa neagră ești 
flagelul economiei naționale. Viața 
economică de stat nu va putea fi 
refăcută decât atunci când aceas
tă bubă va fi complect vindecată 
sau cel puțin în măsură. încât să 
Înceteze de a mai fi un pericol per
manent.

RfiZBOIU
29. Wielentz Alfred, dispărut.
30. Dumitrescu Mihall, subofițer, 

dispărut.
31. Năstase Ion, plot, jandarmi, dis

părut.
32. Solomon Ștefan, serg. major, 

dispărut.
33. Bulatu Dumitru, serg. major, 

dispărut.
34. Covila Coveta Serghle, fruntaș 

T. R., dispărut.
35. Alexandrescu Coastantin, pretor, 

com. Gurahonț jud. Arad, arestat.
36. Cllnceanu Constantin, pensionar 

militar, com. Homorocin, Jud. Prahova, 
arestat.

37. Mlhailuc Constantin, dispărut.
38. Hațeganu Ion. pretor, domiciliat 

în Alba lulia, str. Aurel Vlaicu nr. 1.
Având în vedere că cercetările ur

mate îd cauza celor de mai sus au

Văzând și dlspozițiunile ait. 8 din 
Decretul Lege nr. 3121 1945, pentru 
■rmărirea și sancționarea celor vlno- 
vațl de dezastrul țârii sau de crime de 
război.

(C«ntinuara In pag. 4)

Pentru a pune capăt acestăi stări 
rușinoase, pentru n stârpi toți a- 
cel nemernici cari tind să dărâme 
ceace străduințele celor muiți con- 
struesc, a fost nevoe dă interven
ția fermă și fără șovăială a statu
lui. Așa cum guvernul Dr. Petru 
Groza ne-a dovedit fermitate în 
atâtea chestiuni politice, ca și ca
pacitatea sa de a le rezolva în mo
dul cerut de interesele populației 
țării, azi ne-a dat o dovadă în 
plus de voința sa fermă că vrea 
să fie doctorul care ne va scăpa 
țara de microbii nimicitori.

Erau necesare toate aceste legi, 
ele reprezentând o lovitură de mă
ciucă In capul bursei negre și a 
tuturor speculanților. Dar să nu se 
creadă că Bursa Neagră e o crea
ție a Bucureștiului și că este exclu
sivitatea străzilor Lipscani, Blănari 
sau Hanul cu Tel Bursa Neagră 
activează tot așa sau poate și mai 
vârtos In cartierele elegante în 
Jlanu sui pe Calea Victoriei ca
muflați în casele boereștl șl blo
cări. Provincia să nu creadă că

Sâmbătă, 19 Mai 1945 

O PROVOCARE 
șovin istă

Ir după amiaza zilei de 10
Mai a. c., în sala teatrului Co
munal, a avut ioc un program 
cultural.

La actst program a vorbit 
prof. Ghinea, dete Școala Nor
mală cin Deva, care descrie îr- 
semnătutea zilei de 10 Mai. Iu 
continuare spune: nu uităm
să fim Români Vrem o Româ
nie Mare care trebuie să fie 
putea nică și independenta. Poc 
apel ia unguri, evrei și cei
lalți cetățeni de altă origine 
să nu uite că sunt cetățenii 
acestei țări, unde ei trăescin 
libertate și deci să se supună 
românilor *.

Ce fel de Români trebuie să 
fim? ca Aritonescu, Horia Sima, 
Coareanu și alți slugoi ai lai 
Hitler? Vrea prof Ghinea ca 
popornl român să fie o rasă 
superioară? Aceasta este o co
pie fidelă a nebuniei lui Hitler 
care spunea că poporul german 
este nn popor ales.

Ce fel de Românie Mare vrea 
prof. Ghinea? Până la Bug la 
Volga? sau în Caucaz? Poate 
prof. Ghinea a uitat cd pentru 
aeeastă „Românie Mare", pe 
care a dorit-o Antonescu și clica 
lui, au pierit în câmpiile Uniunii 
Sovietice 700 000 de tineri din 
aceasta țară.

in uvesi fel înțelege grof. 
Ghinea democrația ? Prin demo
crația prof. Ghinea am realipit 
Ardealul de Nord la patria 
mamă ?

— Continuare în pag. 2-a. —

dacă unele ziare cotează numai 
cursul Bursei Negre Bucureștene, 
n’avem și r-oi Bu să. Căci doar ea- 
pitala vinde provinciei, la provin
cie mărfurile trec prin câteva mâini 
și-apol se’ntorc tot în București căci 
e doar capitala noastră.

Toate legile apărută nu vor avea 
nici un efect dacă aplicarea lor na 
se va face conform literei spirltulai 
ei. Trebue să ne călăuzească oa 
gând: că avem de redădit o țari, 
că Bursa Neagră reprezintă un pe
ricol permanent și că â vorba de 
situația a milioane de oameni care 
suferă de pe urma speculei.

Aplicarea conștincioasă a acel 
tei legi este o datorie patriotici, 
trebue ca flecare, care o aplici, si 
fie conștient de gravitatea situa
ției țării și hotărîți ca însăși legea.

Populația așa de mult hărțuită 
de acești hrăpăreți ai vieții econo- 
mice îșl va face fără îndoiali 
datoria încadrându-s* In rândurfe 
organelor de control cetățenesc, ■ 
sprijin real și neprecupețit.

domi.il
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10 nouă victorie a muncitorilor dela U. F. H.
v

Odată cu terminarea războiului 
mu icitorii dela U.F.H vreau acu
ma să se încadreze în lupta pen
tru refacerea economică a țării. 
Ei au repurtat o victorie strălu
cită de 10 Mai: S’a fabricat pri
ma șină de cale ferată de către 
laminoarele U.F.H

înainte reacționarii și sabotorii, 
Dir. Gen Ghenea, Rău comp., că- 
atau pun toate sforțările să aducă 
U.FH numai la ruină înglobând-o 
in datorii, negând totodată posi
bilitatea de a putea fabrica șine 
de cale ferată ca ei să facă afa
ceri și câștiguri altor întreprinderi 
de unde ei puteau să beneficieze 
și care monopolizau fabricarea și
nelor C.F.R., în schimb U.F.H. era 
obligat să fabrice numai produse 
semi-fabricate care să fie apoi pre
lucrate de alte industrii.

Azi, când U.F.H. de sub con
ducerea pricepută a tov. director 
g n. Ing. S. Paraschivescu, care 
numai după două luni dela confir
marea sa a reușit să vindece o 
mare parte a rănilor cauzate de 
către șleahta de profitori și spe
culanți pe spatele muncitorilor și 
in dauna Statului; Consumul mun
citorilor e bine aprovizionat cu 
toate greutățile timpurilor de as
tăzi, salariile se plătesc regulat, 
s’a mărit producția, comenzi sunt, 
uzina este aprovizionată și nu duce 
lipsă de păcură, petrol, cărbuni și 
cele necesare bunei funcționări. 
Iar acum o victorie bine meritată. 
După ce tov. Ing. Paraschivescu a 
reorganizat și raționalizat munca 
hminoarelor U.F.H. ajutat fiind de 
tov, Ing. Nlțulescu, cât și de mun-

ca

CONVOCARE
Toți patronii din Deva, cari au uce

nici sau ucenice, meseriaji sau comer- 
etanți, sunt nvitați să «e prezinte în 
ziua de 17 Mal, Joi la orele 18,50 la 
Sindicatele Unite Muncitorești pentru 
a discuta problemei a ce interesează pe 
fiecare patron.

Președintele Comisiei Locale Deva
IOAN BOB

SERBAREA OSTĂȘEASCA 
fl DIV 4 TUNURI MUNTE DU ZIUA DE 10 MAI

Divizionul 4 Tunuri Munte a 
aranjat o frumoasă petrecere câm
penească cu an program artistic, 
compus din cântece, coruri, reci
tări și dansuri naționale. A fost 
impresionantă tema de luptă unde 
spectatorilor li s’a arătat numai o 
parte din grozăviile războiului. 
După pregătirea de artilerie de 
petarde și puști mitraliere și a ra
chetelor luminoase, soldații au por- 

citorii conștient! acestor ateliere 
au laminat prima șină de cale fe
rată cerută imperios de către ne
voile statului nostru. Aceasta a- 
jută la reînvierea economică a țârii 
după terminarea victorioasă a ce-

INRUGURHREfl ȘALII CULTGRHLE

In seara zilei de 7 Mai a. c. 
a avut loc inaugurarea sălii cul
turale a Sindicatului C. F R. din 
str. Sf. Nicolae Nr 94. Progra
mul s’a desfășurat In ordinea ur
mătoare; Tov. Mihai Leonte pre
ședintei Sindicatului c.f.r. Teiu- 
Coșlariu a ținut un sumar cuvânt 
de deschidere, prin care a expus 
asistenței munca realizată.

A urmat apoi o reprezentație 
teatrală, organizată de secția ar
tistică a Sindicatului. „UMBRA" 
piesă de teatru de Voiculescu în 
3 acte și 6 tablouri Rolurile au 
fost interpretate de următorii: 
tov. Mazilu Ioan, Mazilu Maria, 
Bârluțiu Fănica, Cecălecean Tra- 
ian, Bedelean Pamfil, Breaz Cor
nelia, Sălcudeanu Petru, Uobrztă 
Ioan, Mocanu loan, Rațiu Savica, 
Duma Elena, Tamaș Eugen, Lăn- 
crăgean loan și Lizeta. După ter
minarea piesei de teatru, a avut 
loc un mare bal, care s’a sfârșit 
la orele 8 dimineață.

Venitul net realizat dela ace
astă serbare este destinat pentru 
acoperirea cheltuelilor făci te cu 
efectuarea lucrărlor de amenajare 
a sălii culturale, cât și a sediului 
Sindical.

Inaugurarea sălii culturale, care 
poate fi utilizată și pentru cine
matograf este o nouă realizare 
constructivă a Sindicatului Unit 
c.f.r. Teiuș Coșlariu după realiza
rea celor două cantine, una în 
Coșlariu și alta în Teiuș.

Toate acestea s’au înfăptuit 
după o muncă încordată de trei 
luni de zile. Sala are o capaci

nit un atac, pentru a cuceri o re
dută inamică.

Mult a entuziasmat publicul 
școala de călărie de sub condu- 
eerea locotenentului Be|an.

A urmat și un match de volley 
între Div. 4 T. M. și U. F. H.

După program muzica U F. H. 
■u distrat publicul până’n zori.

Bine reuș ta acestui program se 
datorește domnului maior Eraclide.

Corttpondenl

lui m?i sângeros răsboiu, victoria 
repurtată alături de glorioasele 
armate Roșii care ne-au eliberat 
de sub jugul cotropitori'or fasciști

Trăiască munca victorioasă a 
muncitorilor dela U.F.H.

persoane și se afiă 
apropiere a stației, 
din ac Jaș bloc cu 
Sindicatului, al can- 
cât și a oficiului de

Bste proprietate

tate de 500 
în imediata 
făcând parte 
■oul sediu al 
tinei c f. r. 
aprovizionare, 
particu ară și a fost contractată 
de către Sindicat și oficiu, pe 
timp de 3 ani, cu prețul de 16.000 
lei lunar, plus prețul lucrărilor 
prevăzute în deviz pentru repara
ție de 700.00 lei, care se amor
tizează In prețul chiriei în timp 
de 3 ani. Au muncit efectiv la 
această — care era absolut ne
cesară în urma distrugerilor pro
vocate de bombardamentul avia
ției Germane — următorii: Mu- 
reșan Aurel, Sucirii Teodor, Lupu 
Ioan, Stan loan, Cătană Cornel, 
Vlas Ioan, Boca Ioan, Bârlog Pe
tru, Orban Mihai, Domșa Ioan, 
Nicula ioan, Cuban Eugen, Ta
maș Mihai], Radu Teodor, dela 
întreținerea Teiuș. Man Ghcorghe, 
Niculaș Simion, Bălan Traian, Man 
Silviu, Mic Octavian și Bobăiiă 
loan dela depoul Teiuș. Tecșa 
Ioan, Tecșa llie, Popa Vasile și 
Lupu Ioan dela atelierul Co lariu. 
De asemenea au dat un concurs 
neprecup°țit supraveghind direct 
lucrările tov. Miș Traian, picher, 
șeful districtului de întrețmere Te
iuș. Toți tovarășii și prietenii 
noștrli de mai sus, sunt vrednici 
de toată lauda și membrii Sindi
catului trebuie să ie fie recunos
cători.

Sindicatul Umt c.f.r. Teiuș-Coș- 
lariu, a trecut cu succes toate 
greutățile timpului de față și a 
dat dovadă că și în timpuri grele 
se poate înfăptui lucruri mari, a- 
tunci când este solidaritate de
plină și credința în cauza pentru 
care luptă clasa munc^oare.

Corespondent sindical

Cinema „Progresul*
prezft.tă 

Sâmbătă 19 șl Duminecă 20 
Aprilie a c.

Dragoste 
dincolo de mormânt
monumentalul film Arr’rlcan. 
Aventură, patimă, di mate.

X Un Comunicat al 
Sindicatelor Unite Deva 

Comisia Locală a Sindicatelor 
Unite din Deva organizează o 
mare serbare în Parcul Comunal 
ai Orașului Deva în ziua de 20 
Maiu 1945.

La orele 6 dimineața se va 
cânta deșteptarea de muzica Re
gimentului 3 Transmisiuni.

Restaurantele se vor deschide 
la orele 11 a. m. Bufet cald și 
rece va fi la dispoziția publicului 
pe lângă prețuri reale.

începând de după masă un vast 
program artistic și cultural. Djs- 
trațif. microfon, telefon, difuzori, 
poștă, telegrame, confeti, tombolă.

Dans până în zori. Muzică în 
continuu executată de două or
chestre. Scopul serbării este pen
tru strângerea de fonduri nece
sare renovării sediului Sindicate
lor Unite din Deva.

Taxa de întrare: 300 lei de 
persoană.

Suprasolviri se primesc.

Poșta redacției.
• Uniunea Tineretului Comu- 

nist-Cugir. Nu vă putem publica 
articolul întitulat „Spărgător de 
unitate muncitorească" deoarece 
nu poartă nici un fel de sigiliu.
• Betea Ion lui Tudosie din 

Târnăviță. Rec’amația dumnea
voastră nu se poate publica din 
cauză că nu poartă sigiliul Fron 
tului Plugarilor sau a Primăriei.

-a
0 provocare șovlnistâ

— Urmare din pag. 1

Nu! am câștigat Ardealul de 
Nord, asigurând Uniunea Sovie
tică cti vum asigura egalitatea 
tuturor naționalității r conlocui- 
torre.

Marele Lenin a spus: „Nu 
poate fi liber un popor care 
as tprește alte popoare".

Noi vrem libertate, deci nu 
vom urma apelul prof. Ghinea. 
Intfo cuvântare a sa, prietenul 
Dr. Petre Groza, președintele 
Consiliului de Miniștri, a spus: 
„Trebuie nimicită și măduva 
din tot ceeace înseamnă fas
cism, hltle.ism, ere nu este 
altceva decât culmea egois
ta. 1 1, îogâ.nfării naționale și 
asmuțirea pop oarelor miri unul 
asupr* ce uilalt, precum și a- 
snprirea lor".

Acei c^ri nu înțeleg ceri>i/ele 
vremurilor de față, nu au ce 
căuta să vorbească poporului, sd 
semene sâmâița Hrei între na
țiunile conlocnifoare. Nu mai 
vrem să cădem in greșelile tre>- 
cutulai.

Vum nimici fasciștii până na 
va mai rămâne urma lor.

Moarte fasciștilor!
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OGOARE-MUNȚI-PADURI _=
1 ani dela prima reformă agrară

Cuza Vodă ți împroprietărirea țăranilor
La 15 Mai l945, se împlinesc 

81 de ani dela prima reformă a- 
grară, înfăptuită de Domnitorul 
Alexandru Ion Cuza.

15 Mai 1864, înseamnă o rază 
de lumină nouă pentru poporul ro
mân. Mai mult decât atât I în
seamnă o cale nouă, o viată nouă 
pentru noile Principate. 1864 este 
anul care croiește o soartă nouă 
pentru țărănime, care gemea în 
cătușe grele încă dela 1600.

Sclavia instaurată de boieri a- 
păsa fără milă pe umerii păturei 
țărănești. Această sclavie care la 
16l0 ajunsese în culmea puterii, 
se vede la marginea prăpastiei 
sub mâna de fier a Domnitorului 
Cuza.

al Uniunii
Uniunea Populară maghiară care 

cuprinde organizațiile maghiare 
democratice din România și-a în
ceput pr:mul ei congres liber la 
Cluj Congresul durează o săptă
mână, iar programul cuprinde dis
cuta ea tuturor problemelor eco
nomice, juridice, administrative etc. 
precum și o serie de conferințe și 
festi /ități.

La acest prim congres liber al 
Uniunii Populare Maghiare ținută 
In Clujul care poartă încă răni a- 
dânci provocate de bestiile fas
ciste, au luat parte delegații or- 
ganiz țiilor din toate colturile țări. 
Delegați cari au stat în primele 
rânduri ale luptei anti-fasciste. Prin
tre acești delegați erau acei lup
tători cari au luptat contra fascis
mului și pentru democrație atât 
sub dictatura Antonesciană cât și 
acei din Ardealul de Nord sub 
regimul de teroare a lui Horty — 
Szălassy.

Duminecă după amiază con- 
gresișt’i s’au îndreptat spre c mi- 
tir unde Intr’un loc izolat se gă
sesc mormintele lui Bela lozsa și 
a lui losif Nagy. Acești 2 luptă
tori neînfricați ai muncitorimii au 
căzut în luptă uciși de călăii fas
ciști. Primul a fost omorît în re
numitul lagăr de instrucție Some- 
șeni în toamna anului 1942. losif 
Nagy a căiut cu câteva zile îna
intea eliberării Clujului de către 
Armata Roșie. 40 de nume de 
luptători antifasciști, fruntași și 
scriitori democrati figurau pe lista 
aceia pe baza căreia Gestapoul 
făcea razii In oraș. Insă din feri
cire numai 2 ziariști au fost prinși. 
Unul a dispărut, iar losif Nagy a 
fost ucis. Corpul lui a fost arun
cat afară din oraș diutr’o mașină 
a Gestapoului.

In zadar a cerut Domnitorul pă
mânt pentru plugari, în zadar a 
cerut să le ușureze viata. Moșie- 
rimea nu era obișnuită să audă 
așa ceva, nici de cum să înfăp
tuiască.

Cuza Vodă își dă seama că nu
mai prin revoluție poate să-i facă 
pe muncitorii de pe ogoare, stă
pâni pe pământul pe care-1 mun
cesc cu trudă

Nu pierde timpul. Cu ascuțișul 
săbiei dă lovitura de stat Ia 15 
Mai 1864, împroprietărind pe ti
rani pentru prima dată în istorie.

Faptele lui Cuza se înrădăci
nează adânc în sufletul țăranilor. 
Ei se deșteaptă, ei se unesc, îșl 
otelesc puterile și duc lupta pen-

Primul Congres liber
Populare Maghiare la Ciul

El este înmormântat în partea 
superioară a cimitirului situat în 
vârful colinei ce domină orașul.

Două coroane imense au fost 
depuse pe mormintele eroilor po 
porului cărora scriitorul Melius, 
plugarul Gal precum și ziaristul 
Bologhi le-au adus omagiul Uniu
nii Populare Maghiare.

D. prof. P. Constantinescu-Iași, 
ministrul Propagandei, a adresat 
Congresului .Uniunii Populare Ma
ghiare" următoarea telegramă:

.Ca vechiu luptător pentru li
bertatea națională și egalitate de 
tratament față de toate popoarele

X Apărarea Pa' Iotică fo sprijinul rănitilor
In ajunul sărbătorile, de Paști, 

d n in țlativa Apărării l' itriottce 
șl a Uniunii Femeilor Antifas
ciste a fost lansat un pel către 
pcpulnția D vd, spre a conții 
bui benevol cu daruri pentru 
răniți, cari și au da’uit sâ gele 
pentru elite area poporului de 
fascism.

S au co ectat din oraș și din 
provincii (Hunedoara, Simeria, 
Ghelar, IHq) precum și din sa
tele din împrejurimi

A treia zi de Paști, cei dor
nici de a ajuta rănițli, s’au în
colonat și-au pornit spre spitale 
în frunte cn muzica Rtg. 3 
Transmisiuni, manifestând pen 
teu bravii noștri ostași.

începând cu spitalul Z. I. Nr. 
261, s’au împărți* pachete ca 
daruri conținând ouă roșii, pră
jituri, c. p. țigări și ziare, în 
timp ce muzica militară intona 
cântece de veselie îmbucurând 
Inimile ostașilor. 

tru pământ mai departe. In 1907, 
în 1916, ei varsă sânge pentru pă
mânt. Sunt înfrânți. Lupta nu în
cetează. Dimpotrivă continuă cu 
mai mare furie, dat fiind faptul că 
pământul este al plugarilor și nu
mai ei trebuie să-i stăpânească.

Lupta pentru pământ se încheie 
cu succes în anul 1945. De data 
aceasta ei nu sunt înfrânți dato
rită alianței țărănești cu muncito
rimea din fabrici și mine. De aci 
înainte nici-o forță din lume nu 
va putea sdruncina legătura ce 
s’a cimentat între muncitorii de 
pe ogoare și cei din fabrici și 
mine, iar istoria de mâine va vor
bi numai despre el.

Mladinov Iile — înv.

conlocuitoare din țară, trimit sa
lutul meu cald șl urarea mea de 
spor la muncă congresului Dvs., 
amintind în acelaș timp că prima 
încercare de unire a tuturor for
țelor democratice în lupta contra 
fascismului s’a înfăptuit prin înce
putul de Front Popular realizat prin 
pactul dela Țebea-Hunedoara în 
anul 1935, dintre Frontul Pluga
rilor de sub conducerea d-lui dr. 
Petru Groza, unit cu Madoszul, 
Partidul Socialist independent și 
Blocul democratic, al cărui preșe
dinte eram“.

Dună terminarea vizitelor la 
spitalele romanești delegații A- 
părdril Patriotice și a Uniunii 
F meilor Ani ifos iste s’au de
plasat ia spitalul Sovietic, unde 
au fost primiți în modul cel mai 
prietenesc Aci s’a executat și 
un mic program artistic con
stând din cântece șl jocuri.

Tcrminâcda se progra nul ar
tistic, secretarii Apărării Pa
triotice salută atât în numele 
organizației cât și în numele 
Uniunii Femeilor Fasciste, adu
când în a elaș timp laude Gio 
rioasei Armate Roșii pentru fap
tele ei vitejești.

Maiorul C mordantul spita
lului în ca de cuvinte mulțumește 
în numele A matei Roșii, dc dra
gostea ce o poartă poporul ro
mân democrat față de ostașii 
sovietici.

Despărțirea are loc tutr'o at
mosferă de adevărată înfrățire 
între cele două popoare iubitoare 
de pace și llbertotate.

X încă 13 familii 
de plugari din Brad 

au plecat In Banat
Colonizările în B?nat continuă, 

pământul care a rămas fără brațe 
de muncă, 13 familii d n Brad 
s’au hotărât să plece Lipsa mij
loacelor de transport îi împiedică. 
Descoperindu-se faptul că 3 va
goane urmau să plece goale la 
Arad, Comitetul F,N.D. a hotărît 
ca aceste 3 vagoane să fie între
buințate pentru transportarea co
loniștilor.

Datorită muncii membrilor F. N. 
D. ului au putut fi îmbarcate In 
aceste 3 vagoane 9 familii de co
loniști în ziua de 28 Aprilie. Iar 
în ziua de 29 Aorilie în alte 2 
vagoane au fost îmbarcate încă 4 
familii de plugari pentru Banat.

Plugarii sosind la timp la noile 
gospodării au început munca de 
câmp însămânțând ogoarele pără
site de unde se va culege pâine 
pentru cei ce muncesc

Tinerii din Săllste 
a s’au organizat 
în Tineretul Progresist

Tinerii d>n Săliște dornici de a 
lua parte la refacerea țării ruinată 
de hit’eriștl, se hotărăsc să se 
organizeze dându-și seamă că nu
mai uniți pot să ajungă la rezul
tate frumoase. In acest scop l> 
fac o adunare în ziua de 29 Apri
lie a. c.

Despre rolul tineretului în viața 
de azi a vorbit prietenul Pop Ște
fan.

Referitor la organizare au vorbit: 
Jărju Augusta delegată din Roșim 
Montană, Viădescu și Nariță Iile

A fost ales următorul comitet
1 Narița Viorel
2. Lupea Nicolae
3. Budugan Elena
4. Lupea Aurel
5. Lupea Maria
Tinerii au dat asigurări că !' 

vor da silința să se pregăteasc 
din punct de vedere profesiona 
cultural și politic,

To'odată și-au luat angajamer 
tul a sprijini cu toate forțele gi 
vernul poporului în opera dc re 
facere a țării.

APEL
Toți tovarășii care au luat 

parte la școala de presă (ziai 
de peietc) ținută de Comitetu 
Județean Hunedoara al P.C.R. 
sunt invitați să se prezinte Sâm 
bâtă dimineață ora 8 la redac 
ția ziarului nostru pentru o con 
sfătuire importantă.



-—DE PRETUTINDENI^
A MURIT ALEXANDRU SCERBAKOV 
Secretarul C. C. al partidului comunist din U.R.S.S.

MOSCOVA, 11. (Rador) — 
Comitetul central al partidului co
munist-bolșevic din Uniunea So
vietică și Consiliul comisarilor po
porului Uniunii Sovietice an ma
rea durere să anunțe partidulai, 
ofițerilor ș soldaților Armatei Ro
șii și tuturor muncitorilor din Uni
unea Sovietică încetarea din viață 
a lui Alexandru Scerbakov, sec
retar al Comitetului Central și al 
Comitetului din Moscova al Parti- 
dntai Comunist, șef ai condnoerii 
politice centrale a Armatei Roșii, 
care a murit in ziua de 10 Mai 
J945, la era 18 și 15, din cauza 
■nei paralizii a inimii, după o 
hnjfjâ și grea boală,

Scerbakov a murit la postul 
său de luptă. El pnsese toate for
țele sale și toată marea sa ener
gie ii serviciul reclădirii socialiste 
și a vitoriei Împotriva cotropitori
lor fasciști germani.

iktu de acuzare
(Umure dl» pig. l-i)

EXPUNEM URMĂTOARELE:
Poporal român, înseamnă pentru pri

ma oarâ ta istorii si «buciumată, eve
nimentul Important, — acela, când po
porul cheamă In fa|a lui pentru a cere 

j socotealâ dela top acei cari, deținând 
puterea In Stat, au trâdat interesele 
Țlrii șl au pus In primejdia viați și 
avutul poporului.

Tribunalul Poporului, instanță de 
judecatâ democratică, cere astAzi so
coteală dreapU, celor ce uzurpând pu
terea ta Stat, au nesocotit interesele 
Tării și ale Neamului, au înjosit nu
mele de om, prin Ingroaltoarele lor 
crime, atât prin numărul lor mare, 
cât și prin molul bestial de săvârșire.

Tribunalul Poporului, va judeca pe 
cei cari au rupt firul alianțelor firești 
ș al vecinătăților pașnice ale poporu
lui român, Iniocuinda-le cu alian(e 
străine de firea și interesele neamului, 
aservind țoale bogățiile (Arii, Germa
niei hîtieriste, deeiarâad război vecinei 
ș marei prietene a popoarelor Uniunii 
Repeblicetor Socialiste Sovietice șl Na
țiunilor Unite; pe toți acei cari, ptofi- 
tâ id de starea de război au comis 
c lme odioase asupra populației paș
tii je și pe unde s'a purtat războiul; pe 
pe toți acel cari, au schingiuit uu ucis 
pe luptătorii antifasciști, cari cereau 
ieșirea dlntr'un război criminal; pe 
toți acei cari au schingiut și jefuit, au 
incendiat sate și orașe, sau au supus 
la iratimenie neunane pe prizonierii 
d< război.

In fața Tribunalului Poporului, sunt 
trimiși primii vinovați de erlme de rlz- 
boi; asasfei, schingiuitori și jefuitori, 
pentru a fi judecați. Nici o pedeapsă

Partidul, armata și poporul au 
pierdut în persoana Iul Scerbakov 
nn remarcabil conducător bolșe
vic și anul dintre oamenii de stat 
cei mai marcanți.

Scerbakov era na fiu credin
cios al partidului lui Lenin-Stalin, 
unul dintre militanții bolșevici in- 
zestrat cu un mare talent, un pa
triot convins al țării noastre So
vietice. Fiind unul dintre cei mai 
mari organizatori ai activității po
litice in rândurile partidului. Ar
matei și Țării, Scerbakov a lup
tat cu adevărată pasiune incă 
din tinerețea sa și până in ulti
mele zile ale sale pentru victoria 
și consolidarea socialismului, pen
tru politica lui Lenin și Stalln, a- 
dică pentru politica partidului nos
tru. Discipol, fidel și colaborator 
al marelui Stalin, Scerbakov a 
câștigat, prin activitatea sa ne

al primului lot de criminali de războiu
nu va fi destul de mare pentru ispă
șirea crimelor lor, deoarece uciderile 
din sadism sau pentru a jefui, exter- 
miiarea în massă, jafurile lor sălbatice, 
chinurile la care au supus miile și ze
cile de mii de victime, nu pot fi nici
odată pe deplin pedepsite, nici chiar 
pria pedeapsa capitală.

Cel mal multi dintre acuzații trimiși 
in judecată pria acest act de acuzare 
sunt asasini. Ucigitori de copii femei, 
bătrâoi și bolnavi, omoruri in massă 
prin chinuri Îngrozitoare.

Nu i-a mișcat pe acești asasini, nici 
strigătul desoădăjduit al mamelor ca- 
re-șl aruncau copăli pe ferestrele case
lor, arzând, cerând salvarea lor. Nu i-a 
induicșzt nici svârcollrile oamenilor a- 
coperiți de dărâmăturile caselor incen
diate.

Războiul lui Hitler șl al sateliților lui, 
a fost un războiu de cucerire, de co
tropire și subjugare a popoarelor, de 
aservire a oamenilor șl a bunurilor lor; 
un războiu In care legile omeeești au 
fost total violate, un războiu care avea 
la bază jaful și asasinatul.

la Româoia, r-glmul de dictatură și 
de terestre al Iul Anloesscu șl al le
gionarilor nu s’ar fi putut men|ine și 
n’ar fi putut provoca atâtea nenoroNrl 
poporului, dacă nu și-ar fl găsit in
strumentele vil, oamenii cu chip de 
fiară, care să ajute teroarea pila asa
sinatele, schingiuirile șl jafutlle la care 
s’au dedat.

RegimuVde teroare al lui Antonescu s'a 
folosit de ei. peMru menținerea dictaturii, 

pentru îngrozirea poporului, făcând din 
el stâlpii principali ai regimului, — iar, 
ei, asasinii și jefuitorii, au găsit ta re
gimul de teroare și răsboiu criminal al 

obosită și fecundă, pusă îa servi
ciul "Patriei, stima și dragostea 
partidului și a tuturor lucrătorilor 
din țara noastră.

Viața lui Alexandru Scerbakov, 
unul dintre conducătorii cei mai 
remarcabili ai partidului lui Lenin- 
Stalin și al Armatei Roșii va ti 
un exemplu pentru lucrătorii țării 
noastre în lupta lor pentru pro
pășirea Uniunii Republicilor Socia
liste Sovietice.

** *
Ziarele din Moscova publică un 

neorolog al lui Scerbakov semnat 
de Stalin, Molotov, Kalinin, Voro- 
silov, Boria, Malenkov, Mifcoyan, 
Baganovici, Karusko, Idan ,>v, Sver- 
nik, Vozunovsky, Andvesy, Bul- 
ganin, Popov, Skiriatov, Jukov, 
Vasllievski, Budieni, Autonov și 
alții, relevând calitățile alese și 
activitatea imensă ale defunctului 
pentru binele clasei muncitoare.

lui Antonescu și al legionarilor, clima
tul potrivit pentru a da curs tuturor 
pornirilor și instinctelor bestiale.

De aceia ei nu sunt criminali obiș- 
nuiți. Ei n’au comis un omor, o sohln- 
giuire, un jaf, un viol sau incendiu,— 
cl sute, mii și zeci de mii de asasinate 
odioase, schingiuiri și jafuri sălbatice și 
Întreg cortegiul de bestialități care co
boară omul pe treapta cea mai de jos 
a degradării.

El s’au folosit de războiu și de re
gimul de teroare, — pentru a omori 
ca să jefuiască, sau pentru a omori din 
plăcere sadică pentru a jefui ca să se 
imbogltească, ajungând prin jaf la 
omor; pentru a extermina prin Înfo
metare șl munci istovitoare populația 
pașnică din Uniunea Sovietică.

Acești asasini șl jefuitori, fie că se 
ascundeau sub uniforma militată dela 
cel mai înalt până la cel mal mic grad 
fie că purtau distinsa robă universitară 
sau roba de magistrat, fie că dețineau 
funcțiuni administrative dela cele mal 
mari până la cele mai mici, le-au fo
losit cu dibăcie criminală penlru a-șl 
îndeplini cu mal multă sălbăticii por
nirile lor criminale.

Crimele lor, au înspăimântat țara șl 
lumea întreagă. Timp de patru aol de 
zile, ucigaș1! și jefuitorii au ținut po
porul român sub cea msl îngrozitoare 
teroare ; ei au fost instrumentele cele 
mai servile în slujba regimului de dic
tatură antonesclaaă.

Deși asasinatele șl jafurile celor ce 
urmeară a fl judecați au fost comise 
In diferite regiuni ale țârii șl a terito
riilor unde s’a purtat războiul; deși ele 
au fost comise ta diferite regiuni ale 
tării și a teritoriilor unde s’a purtat 
războiul; deși ele au foM coml- 

i- ULTIMELE -i 
I— ȘTIRI—I
Primul lot da criminali de 
război In fața Tribunalului 

Poporului
Eri 14 Mai a fost adus in țața 

tribunalului poporului primul lot de 
criminali de războia.

Tribunalul Poporului nu va crie- 
ța pe acești bandiți criminali pen
tru cari și pedeapsa capitală pare 
prea mică.

Trădâtorll da neam 
arestați

Fostul guvernator al Slovaciei 
și Moraviei Dr. C hac ha a fost 
prins.

împreună cu el a fost prins și 
generalul Beregszi fostul ministru 
de războiu în guvernul Szălassy.

Deasemenea au fost prinși so
ția și fica celui mai odios crimi
nal — Himler.

Alegerile din Franțe
Dnpă cum se anunță din Paris 

partidele de stânga au repurtat o 
victorie sdrobitoare la alegerile 
manieipale primind 61 la sutâ dfa 
totalii voturilor.

Cdlâul Ungarie la lost prins
Szălassy Francisc unul (fistic 

slugoii lui Hitler a fost prins de 
trapele americane.

e Postul de Radio Berlin a în
ceput din noa emisiunile.

„ZORI NOI“
Org. Reg. Alba-Hunedoara a k C. R.
Apar* Marți, Joi ți S&mbiH

Abonamente:
Pe 3 luni 500 lei
Pe 6 luni 1000 lei 

' Pe 12 luni 2000 lcl 
_Pestru Instituții și Intrcpr. 5000 tei■-------- _™____ d

se la intervale dc timp mai mici sau mai 
mari unele de altele, — autorii lor se 
leagă între ei pria aceia că, asasinatele 
lor nenumărate, schingiuirile și jafurile 
au servit ta acelaș fel regimul de te
rnare al lui Antonescu și al legionari
lor, — ducerea unul războiu criminal 
alături dc Germania, împotriva voinței 
poporului român, contra țwpoarelor și 
Statului Sovietic șl al Națiunilor Unite.

Ei se leagă intre ei șl prin aceia că, 
profitând atât de războiul criminal de 
cotropire și jtf al lui Hitler șl Anto
ne u, cât și de Ideologia rasismului, a 
util între topoare, — unii ca alții au 
pătat cu sâege numele neamului româ
nesc, au înspăimântat t»ra și lumea 
crimele lor. (u. s^.»a).i
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