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CRIMINALII IN FATA JUDECĂTORILOR POPORULUI
!
după

au o-

Ni.i o iertare pentru ciiminaii 
Poporul cere să fie pedepsiți 

cum merită.
Ei merită atâta moarte pe cât

morît și el. Ei au emorît sute, mii și 
zeci de mii de sr>ld ți, bărbați, femei, 
copii. Au vrut să extermine popoare 
întregi. Nu există atâta viață, atâta sân
ge, cât ar fi fost ei fa stare să stingă, 
să-l verse pentru scopurile lor bandi
tești, criminale.

Pe masa de lucru sunt zece fotc- 
g afii originale.

Una arată cum re cară dn vrgoane 
zeci șl zeci de morți. Vf goanele au fost 
îmbâcsite cu oameni, ap I închise. Băr
bați, femei, bătrâni, copii au murit în 
vagoane, lăsați fă.ă mâncare, fără apă, 
lărâ aer. A.easta a fost una din cpe- 
reie lor. Alta arată cvm oameni, cari 
abia trăesc, trag cadavrele altora, omo- 
rîți de aceș i criminali, cari stau în 
boxa acuzaților. Cei cari trăesc suut 
forțițt să prindă cadavrele de pkioare 
și să le tragă pe drum. Drum11 e p in 
cu pietre. Pietrele rc d carnea depc ca
davre. Drumul e plin cu came roșie, 
cu sânge: — alta operă a lor.

Alta arată c m sunt spânzurați fe
mei, bărbați, tineri pait’zani tovieticl. 
Populația pașnică din Ucraina este for
țată să se di că și :A vadă. Oamenii nu 
au voie să plângă, nu au voie să of- 
tt-z»-, să facă o d p.re, căci altfel ajung 
in locul celor spânzurați, — altă operă 
a lor.

In B bl e este un proverb: ,Cine sa
pă groapa altuia, cade sngur în ea“.

Este adevărat că In groapa lor au 
căzut î i â< zeci și zeci d mii de oa
meni. In urma lcr ar trebui să cadă și 
acești criminali.

în operele
— a fost

plinc tocă

Luptătorii antifasciști în frunte cu 
comuniștii au vrut ca poporul român 
să du fie părtaș ia cjime. Au vrut ca 
criminalii să fie împiedicați 
lor. Mulți au fost omorîțl 
opera criminalilor.

Mâinile cr minalilor sunt
de sângele vărsat prin masacrul de'a 
Jilava, masacrul dela las', deia Odesa, 
masacrele din Transuistria.

Să se ducă să dea înapoi viața atâtor 
mii de oameni, pe cari l-an ucis, să 
facă neîotâmplate atâtea dureri, chinuri, 
batjocoriri, atâtea lacrimi — o pot ? 
Nu! Le-o putem ierta? Nul. Trebuie 
să plătească pentru toate acestea? Da!

Dacă ar avea o 
ar fi puțin pentru 
pe care o merită.

Mațele om de
j nsk1, nu a tolerat pe nimeni în orga
nizația întemeiată de el în timpul răz- 
b oiidui ci'd1, cari au executat ordinul 
de execuție în mod mecanic, cu ură, 
dar lipsit de o conștiință adâncă. A- 
vea principiul că în interesul vieții tre
buia luată viața acelora, cari au luat și 
vor să ia viața altora.

...să fie conștient de faptul că dacă

sută de v'eț', tot 
a primi pedeapsa

Stat sovieîfc. Djer-

Joi, 24 Mai 1945

IULIU MANIU X trădătorul 
poporului român

Tineretul Progresist

nu iei voința lui, el va lua viața 
rute de oameni.

Criminalii de războiu au 
sute, a mii și zeci de mii. 
Cât vor rămâne în viață, 
singură preocupare, vor

a

a

luat vla(a

vor avea 
învârti îno

mlnț ie lor un singur gând de a creia 
încă odată o situație unde să continue 
cpeia lor pe o scară și ma1 mare.

„Tribunalul Poporului 1“ Denumire 
plină de conținut.

Tribunalul Poporului e egal cu vo
ința poporului. Poporul român are de
viza : Moarte fasciștilor — Libertatea 
popoarelor I

Iertarea pentru călăii poporului — 
pentru criminali — ar fi egală cu o 
crimă împotriva poporului.

Criminalii de războiu cari stau în 
f. ța Tribunalului Poporului — suat din 
acel grup, care decenii întregi a gu
vernat cu stare de războiu, prin Con- 
* I de războiu. Din acel grup care a 
resta, schingiula, condamna Ia temniță 
grea, omora prin schingiuiri la Sigu
ranță cum era cu Tcacenco, Encel, 
Minischl, Hala Livșiț, Fonaghl și alții. 
Din acel grup care dizolvi mișcarea 

(Continware in pag 3 a)

Conferința regională a U.T.C.-ului la ueva
La 20 Mal s’a tini.t la Deva contr- 

linfa regională a U. T. C,-ii!ui la care 
a Iu it pajte tov. OauȚescu memhru al 
C. C. al U. T, C

Ședința a fost desLhlsă de tov Da- 
radlcl care dă cuvântul tov. Vancei.

Tov. Vancea aduce salutul Comite

secț. Muncitorească 
cere pedeapsa cu moartea pentru 
criminal i de război

de nedescrs a avut loc în ziua de 17 Mai a. c. 
ședința extraordinară a tineretului Muncitoresc din localitate.

Ședința a fost deschisă de prietena Atmășan Neta, atătând sco
pul adunării și cere din partea fiecărui tânăr să-și Ispuie părerea 
despre noile sarcini ce stau în fața tineretului,

Prietenul Pătrașcu face un mic istoric al tineretului, arătând pe 
adevărații vinovați de soarta sutelor de mii de tineri cari au pierit 
pe câmpiile îndepărtate ale Rus’el pentru interesele străine de pa 
trla lor. Tot odată ne arată drumul pe care trebuie să pășească ti
neretul, ca să-șl poată îndeplini rolul de avangardă \ "^construcția 
și în democratizarea româniei de mâine.

După discursul rosVt de prietenul Pătrașcu, tinerii în unanimi
tate nu hotărît să trimeată o telegramă tribunalului poporului în care 
au cerut pedeapsa cu moarte pentru cei vinovați de soarta popoa
relor din România și a tineretului său.

dîn Deva,

Intr’un elan

tulul Regional al Partidului Comunist 
șl îudramnă p° tinerii comuniști ca să 
ducă lupta mai departe p t u un vii- 
t >r mai bun al tlneietu’ui care a sufe
rit așa de mult sub regimurile dictato
riale. s

Tov. Ccaușescu a voibit despre sar- 
cini'e tineretului; din cari principale 
este sprijinirea guv rnultii aciuai.

In numărul viitor vom relata mai a- 
mănunțlt discursul tov. Ceaușescu și 
vom reveni asup. a lucrărilor conferinței,

i 
i

I

Iuliu Meniu n’a reprezentat ni
ciodată poporul român și aceste 
lucruri ne sunt dovedite de actele 
de guvernare a maniștilor trădă
tori ai neamului românesc.

Iuliu Maniu a reprezentat exclu
siv interesele elicei de bancheri și 
moșieri reacționari, deci adversa
rii adevăratei democrații pentru 
care poporul român a luptat și 
luptă, câștigând prima victorie a 
democrației progresiste împotriva 
democrației istorice (6 III 945).

Iuliu Maniu este un trădător, 
căci a îndrăsnit să propovăduiască 
sub steagurile democrației polit'co 
trădătoare de sprijinire a reacțio
narilor, aruncând massele de mun
citori, țăranii și micii funcționari 
în cea mai neagră mizerie.

Dar cele expuse mai sus sunt 
deobște cunoscute, căci majorita
tea masselor însărăcite au simțit-o 
pe propria lor piele.

iuliu Maniu a trădat poporul 
român, devenind complice imperia
lismului Habsburgic, care este 
contra intereselor poporului român.

Este însă foarte important de 
reținut că în ziua de 7 August 
1914 purtătorul de cuvânt al lui 
Iuliu Maniu, acorda un interview 
ziarului bucu/eaștean „Adevărul" 
în care informa eă „partidul Na
țional român" a agitat totdeauna 
în popor pentru monarhie și tripla 
alianță.

Intr’adevăr credincioși „neclin
tiți către imperialismul monarhic 
Habsburgic".

Maniu a înțeles să aservească 
total acest imperialism subjugător.

Iar Vaida, caie exprimă exact 
punctul de vedere al „fratelui" 
Maniu afirmă că între Românii ar- 
dekni și monarhia Habsburgică nu 
este decât „o simplă ceartă de 
familie"

Deci se vede clar jocul trădă
tor jucat de marele pseudo-derao- 
crat.

Moarte 
criminalilor 
de răsboi

E3

ACORDUL ECONOMIC SOVIEÎO-ROMÂN
La 8 Mai 1945 s’a încheiat 

acordul economic dintre delegații 
Guvernul U R. S S. și cel Ro
mân. Importanța . cestui acord 
este covârșitoare în opera de re
facere a economiei noastr ■.

Cele 2 000 de tractoare ce ur
mau să fie restituite U R S S -ului 
in cadrul att. 12 din Convenția 
de Armistițiu, rămân șt pe mai 
departe în folosința noaslră, ur
mând să se stabilească ulterior 
asupra situației lor definitive. Ma
terii prime de tot felul ca; bum-

bacul, otelul, cărbunele și multe al
tele vor întră h noi în țară pen
tru a pune în funcțiune industria 
noastră și astfel se va da lucru 
la zeci de mii de muncitori.

Dorința sinceră de a ne ajuta, 
prin exportul mărfurilor ca și in
teresul Guvernului U R S S. ului de 
a consolida economia noastră sunt 
traduse în fapte. Acest acord eco
nomic dovedește în plus înțelege
rea ce o arc vecina noastră pen 
tru propășirea și redresarea noas
tră economică.
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CONGRESUL DELA CLUJ
In spiritul înfrățirii Intre popoarele conlocuitoare a decurs 

Congresul UniunN Populare Maghiare
U. P. M. și a tinut primul său con

gres liber Intre 6-13 Mai. In aceste 7 
zile «’a desăvârșit o muncă uriașă.

Toate jud-țele și-au dat rapoartele 
prin reprezentanții lor cari aufostdes- 
bătute In cursul lucrărilor aducându-se 
hotărâri relativ la problemele specifice 
ale populației maghiare. S’au fixat ca 
prune sarcini combaterea șovinismu
lui, curățirea rândurilor de fasciști și 
boriyști, și cimentarea legăturilor fră
țești Intre poporul maghiar șl cel român.

Congresul! s’a ținut Intr'o atmosferă 
plină de avânt In care muncitori țărani 
și intelectuali ș!-au dezbătut problemele 
lor la spiritul de înfrățire a marelui 
poet maghiar PetOfîy.

In timpul desbaterilor s’a ajuns la 
concluzia flreasză că Interesele masselor 
maghiare se identifică cu cele ale ma- 
sselor românești.

In acest spirit au vorbit muncitorii, plu
garii, preoții șl cărturarii democrațl ară
tând impor tanța luptei Împotriva reacțio
narilor fie ei maghiari, români sau orice 
altă naționalitate,

Munca congresului a fost pătrunsă 
de încrederea fermă In guvernul de 
largă concentrare democratică, isvorâtă 
din voința poporului, pe care U. P. M. 
II va susține cu toate forțele sale In 
munca sa.

Oratorii și-au ai Atât recunoștința față 
de toate organizațiile democratice și 
mai ales față de Partidul Comunist care 
ca toată puterea lui au ajutat munca 
Uniunii Populare Maghiare.

Au rostit discursuri la congres D-l 
Prim-Ministru Petre Groza d-nil mlolș- 
tri Teohari Georgescu, Viădeacu Ră- 
:ossa și tov. V, Luca secretarul gene
ral F.ND.-ulai.

Lucrările congresului au fost Închise 
cu citirea următoarei rezoluții:

.Uniunea Populară Maglară din Ro 
mân'a, cu ocazia Congresului Generai 
ținut la Cluj In zilele de 6 — 12 Mal 
1945, a hotărît ca încheiere, a dlscu- 
țiunilor purtate ia Congres, să ceară în
deplinirea următoarelor dezderate:

I. Cu ocazia Congresului Uniunii Po
pulare Maghiare ținut la Cluj a fost 
reprezentată populația mzgteiară a celor 
23 de județe, fără deosebire de etate, 
sex și confesiune. Consfătuirile s’au ți
nut o săptămână și s’au extins asupra 
tuturor problemelor care Interesează 
populația maghiară conlocuitoare șl au 
fixat linia politică, economică și cultu
rală pe care trebue s’o urmeze fiecare 
maghiar cinstit șl democrat d<o România.

Congresul Uniunii Populare Maghiare 
din România hotărăște să lupte pentru 
înfăptuirea țelurilor sale, împreună cu 
guvernul Petru Groza, față de care ișl 
exprimă credința cea mal adârcă, cât 
și cu celelalte forțe democratice, și în 
colaborarea cea mal strânsă dorește să 
aj ogă h îndeplinirea talurilor sale pen
tru apropierea cât mal strânsă a ma
selor române șl maghiare, deoarece e- 
xlstă ferma convingere că egalitatea în

toate privințele a poporului maghiar din 
România este asigurată numai prin îm
păcarea masstlor române și maghiare 
și în conviețuirea lor frățească. Drumul 
acela duce la apropierea României de
mocratice de Ungaria democratică și la 
alianța democratică a popoarelor din 
valea Dunării, cu sprijinul marelui nos
tru aliat Uniunea Sovietică (aplauze).

2. Ne exprimăm mulțumirea față de 
Armata Roșie victorioasă care a elibe
rat popoarele conlocuitoare de sub asu
prirea fascistă, ajutâcd astfel la egali
tatea dintre popoare și la realizarea 
drepturilor lor cetățenești (aplauze).

Ne gândim mal ales cu mulțumire la 
marele comandant al Armatei Roșii, la 
Mareșalul Stalln, care odată cu tele
grama trimisă d-lui prim miolstru Pe
tru Groza a depus zălogul cel mai te
meinic la egalități popoarelor (aplauze 
puternice).

3. Uniunea Populai ă Maghiară din 
România — pentru o colaborare cât 
mai prietenească a popoarelor român șl 
maghiar — printre problemele de in
teres general privitoare la poporul ma
ghiar ridică următoarele chestiuni, care 
le găsește de primă necesitate și pen
tru care roagă o rezolvare urgentă:

a) reglementarea cetățeniei, având în

i Dela Uniunea Patriofilor Deva
In ziua de 17 Mal crt. a avut loc 

ședința de reorganizare și lărgire a 
ccmitetului Uniunea Patrloțllor organi
zația Deva aub președenția prietenului 
chestor Tudoran, la care a pariicipat 
șt prietenul Valda Instructor al C.C. U. 
P. dela București.

Au fost prezențl majoritatea mem
brilor cât și un mare număr de noi 
aderenți Intelectuali, meseriași, comer- 
cianți și funcționari dela toate autori
tățile locale.

S’a trecut la reorganizarea U. P. 
Deva și s’a hotărlt extinderea activită
ții încredfnțându-se responsabilitățile re
sorturilor unor prieteni cari prin mun
ca șl priceperea lor sunt o chezășie a

V Conferința A.R.L.U.S. la Slmerla
In ciclul de conferințe, din cad

rul activității culturale a Asociației 
Române pentru strângerea legătu
rilor cu marea noastră vecină Uniu
nea Sovietică.

DI procuro Râpeanu, a des- 
voltai subiecn.': Criminalitatea 
și Criminalii de răsbot Confe
rința a fost ținută chiar pe șan
tierul de muncă în ziua de 17 
Mai.

Conferențiarul a analizat fazele 
provocării și purtării răsboluluî, 
arătând documentat ca om al mâ- 

vedeie particularitățile ce reprezintă si
tuația din Ardeal;

b) reglementarea întoarcerii acelora 
cari n’au avut nimic comun cu fascis
mul ;

c) respectarea dreptului folosinței 
limbii materne;

d) încadrarea funcționarilor pubiici 
democratici din Ardealul de Nord;

e) primirea In administrație a acelor 
funcționari de naționalitate maghiară, 
care sunt In Ardealul de Sud;

f) asigurarea instrucțiunii șl a edu
cației in limba maghiară;

g) asigurarea din partea Statului ca 
Universitatea maghiară din Cluj, să-și 
înceapă funcționarea;

h) rezolvarea In mod mulțumitor a 
transferului surplusului de populație în 
părțile secueșli;

I) controlul reformei agrare șl din 
punct de vedere al egalității naționali
tăților ;

j) abrogarea tuturor legilor care au 
făcut deosebiri de națlonalitdte, rasă și 
confesiune.

Uniunea Populară Msghiară din Ro
mânia va sprijini guvernul cu specialiști 
șl proecte, ca să poată rezolva aceste 
probleme ridicate în spiritul celor fi
xate de Congrea, în mod cât mal ur
gent (aplauze).

desvoltărel largi pe care o va lua a- 
cestea.

S’a dat o deosebită atenție resortu
rilor .Munca la țară* și Cultural po
litic.

Din numărul mare de noul aderenți 
reiese că organizația Uniunea Patrio- 
ților este din ct în ce mai mult înțe
leasă, fapt ce ne îndreptățește a crede 
că numai colaborarea sinceră între toți 
membri va da rezultatele pentru care 
acenstă organizație luptă.

U P. Deva și-a mutat sediul în str. 
Reg. Ferdlnand nr. 15.

Secretariatul funcționează zilnic între 
orele 9—12 și 4—7.

nuirei legilor, vina și categoria 
criminalilor de răsboiu, dând câ
teva exemple de orori săvârșite, 
în afară de legile răsboiului. Tri
bunalele ooporului, și-au început 
deja activitatea, având misiunea 
a sancționa exemplar aceste crime 
bestiale.

Muncitorimea Simeriană a ră
mas impresionat de crimele odi
oase comise de aceste bestii cu 
ci ip de om și cere pedepsirea 
ci' moartea a tuturor criminalilor de 
rf boi.

Ședința publică
a Partidului Comunist 

la Băifa
In ziua de 18 Mai 1945, in 

com. Băița a avut loc o mare șe
dință publică de Partid, la care 
au participat peste 300 de munci
tori și țărani.

După ce Primarul Comunei des
chide ședința, dă cuvântul tova
rășului Stoica, care arată realiză
rile P.C R. și contribuția echipelor 
Je comuniști Ia reforma agrară.

La urmă a vorbit tov. Cristea 
Aron, care arată trecutul clasei 
muncitoare, și revendicărilor lor In 
fabrici mine și uzine.

El mai arată că acei care au 
târît țara în război și au făcut 
atâtea nelegiuiri, astăzi se găsesc 
în fața tribunalului poporului, și aș
teaptă fiecare răsplată pe care o 
merită

După ultimele cuvinte, mulțimea 
și-a arătat ura nemărginită împo
triva acelor bestii setoase de sânge, 
cerând:

MOARTE CR’MINALILOR DE 
RĂZBOI.

i Constituirea 
Sindicatului C.F.R. Deva

In ziua de 13 Mai s’au întru
nit comitetele de fabric# din 
atelierul C. F. R. Buruene,gara 
Deva, Auto- Gara și Inspecția 
L. S. La această adunare, din 
partea comisiei locale a Sindi
catelor Unite, a luat parte tova
rășul Kăkăsy, dând explicații și 
îndrumări.

S’a discutat îndelung despre 
problemele organizatorice, cultu
rale și problema economatelor.

A fost ales un comitet format 
din 9 membri 3 supleanți șl 2 
controlori.

Ml*ll comerciant! s'au 
constituit în sindic M.

Micii comercianți au luat contact 
cu comisia locală a Sindicatelor 
de unde primind instrucțiunile ne
cesare au pus baza unul sindicat 
al micilor comercianți alături de 
sindicatele muncitorești.

Reprezentația
Uniunii Populare Maghiare 

la Deva
Tineretul U. P. M. a dat Sâm

bătă 19 Mal o reușită reprezen
tație în sala teatrului.

A fost reprezentată piesa ,T6t 
leăny“ (Fata slovacă). Strădania 
artiștiștilor a făcut ca piesa să 
fie admirabil transpusă pe scenă 
spre mulțumirea tuturor specta
torilor.
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— OGOARE-MUNȚI-PADURI -----
/ Pregătiri necesare în vederea secerișului y^mânarea terme* 

/K nului pentru
Campania de însămânțări se a- 

propie de sfârșit, datorită hărni
ciei fără margini a plugarilor, cari 
au fost ajutați de muncitori cu u- 
nelte agricole de tot felul.

Fiecare bob de sămânță aco
perit de brazdă neagră trasă de 
plugar, n’a Întârziat să lăsară. 
Minunatul covor verde care s’a aș
ternut pe ogoare, a înveselit ini
mile tuturor sătenilor. Ei așteaptă 
cu nerăbdare secerișul, fiind siguri 
că rodul nu-l vor lua moșierii. Nu 
trebuie să uităm însă că pentru a 
putea înfăptui strângerea recoltei, 
e nevoie de seceri și alte unelte 
agricole. Țăranii n’au de unde să 
le ia, sau dacă se găsesc, sunt 
foarte puține și cu preț de spe
culă.

Muncitorii din fabrici, mine și

Hotărîrile comisiei consultative de pe lângă 
Oficiul economic al județului

Comisia consultativă de pe lângă 
Oficiul Economic județean, formată 
din reprezentant» tuturor organi
zațiilor democratice care formeeiă 
guvernul de largă concentrare de
mocratică s’a întrunit în ziua de 
19 Mai 1945.

S’a ocupat de aplicarea cotei de

Criminalii
în fata judecătorilor po

porului
— Urmare din pag, 1-a —

rioastrâ sindical, care trăgea In Con- 
gresișrîi dela Timișoara cu mitrali rele.

Din acel grup care a organizat mă
celul dela Lupeai, măcelul dela Grivițj, 
măcelul de'a Râbnlța. MII șl mii de co
pil fără tată, fără mamă, sute de schi
lodiți suferind o viată întreagă de o- 
otrava dela Vapniarca, mii șl mii de 
văduve, zeci și z*ci de mii de cadavre, 
chinuri, distrugere, mizerie și crime, 
iată opera criminalilor.

Poporul cere dreptate.
Poporul nu este răzbunător — dar 

nici îngăduitor.
Poporul vrea MOARTEA fasciștilor 

șl a criminalilor de răiboi i I
(Din .Scânteia")

P” ițedln|ll comisiilor de 
reformă agrară delegați 

pentru |ude|ul Alba
Prin Decizie Ministerială au 

fost delegați pentru județul Alba 
ca președinții comisiei de plasă 
pentru reformă agrară, domnii: 
Săru lon-Vințul de Jos; Mitrofan 
Nicolae-Alba; Giurs Eugen-Zlatna; 
Crișan lacob-Teiuș; Creangă Ilie- 
Sebeș; Crișan Vasile-Cerna Mu
reș; Cntnica Traian Abrud; Du- 
ieb Nicolae-Alud.

uzine au fost cel dintâi cari au fă
cut sacrificii fabricând și reparând 
diferite unelte pentru campania de 
însămânțări. Tot muncitorii vor fi 
aceia cari nu vor precupeți timp 
șl muncă pentru a le fabrica se
ceri și alte unelte pentru strânge
rea recoltei

Recolta atât de mult așteptată,

Mică gospodină, cultivă-ți grădi
nița din fața casei ca să ai legu
me proaspete până’n toamnă târ
ziu.

Dăm mai jos câteva sfaturi ce 
pot fi urmate cu cel mai mare

subzistență (vite, porci) pentru 
comercianții îmbogățiți de război, 

in urma inițiativei Partidului Co
munist comisia a hotărft următoarele: 

Cota plasei Petroșani va fi pre
dată Economatului din localitate 
pentru folosința muncitorilor.

Această subzistență însă, va fi 
repartizată celorlalte plase ale ju
dețului pentruca condițiile armis
tițiului să fie respectate.

Comisia a primit cu căldură ini
țiativa partidului comunist care a- 
preciind efortul atât de mare al 
minerilor s’a gândit să le ușureze 
aprovizionarea.

Legea circulației mărfurilor
In împrejurările actuale când tnarfa 

a foit șl viața și controlul economic 
au fisc slăbite, când pescuitorii In ape 
tulburi profitau !n mod mârșav greu
tățile celor nevoiași a fost revoc de 2 
legi speciale reglementând circulația 
stocurilor de mărfuri dosite pentru a-le 
readuce consulului și alta pentru re
gimul prețurilor.

Se știe foarte bine că stocuri cursul 
de mărfuri pe ele sub forma materiei 
prime, semifabricate sau produse fabri
cate sunt aacuose de unii industriași, 
comercianțl și chiar particulari cu scopul 
de a le specula. Guvernul a Întocmit 
legea chiar pentru a rupe definitiv cu 
acest trecui. Măsuri severe șl sancțiuni 
dintre cele mai aspre sunt chemate să 
pue capăt acestei stări de lucruri, da.â 
cei vizați nu vor înțelege că s’a sfârșit 
pentru totdeauna cu sistemele din trecut.

Ca urmare a acestei idei guvernul 
acordă tuturor deținătorilor de mă'furi 
fără factară, un termen ultim de 15 
zile de a le declara, liră a avea frica 
de vreo pedeapsă Acest term'O a ex
pirat la 19 Mai 1945.

înțl acel Industiașl șl comercianțl 
cari au făcut aceste declarații, au drep
tul de a vinde aceste mărfuri pănă la 
31 Mal 1945, desigur la prețurile legale. 
Particularii chiar dacă au mărfuri cu 
facturi în regulă sunt obligați de a le 
vinde îatr’un termen de 15 zile dela 
dala expirării termenului de declarație. 

nu va rămâne neculeasă. Țăranii 
nu sunt singuri. Ei se bucură de 
puternicul sprijin al muncitorilor de 
pretutindeni.

Muncitorii și plugarii cari s’au 
înfrățit odată pentru totdeauna, se 
vor ajuta unii pe alții în orice mo
ment, formând o forță de neînvins 
a României Democrate.

Sfaturi agricole
folos, luând 3 până la 5 culturi 
intr’o vară.

Mărarul prima semănătură o 
face» după ce s’a desghețat pă
mântul și se poate lucra, a doua 
după ce a răsărit bine prima și a 
început să formeze primele frunze, 
a treia la o lună de zile după a 
doua, a patra la sfârșitul luaei 
Iulie, a ciacea la sfârșitul luaei 
August. Semănăm câte puțin ca 
să avem In permanență mărar fra
ged și proaspăt.

Spanacul. — Prima semănătură 
se face în Martie imediat ce ne 
permite pământul, a doua în Aprilie, 
a treia în Mal, a patra în luna 
Septembrie pentru a avea verdeață 
până toamna târziu. Semănând 
ceva mai târziu și acoperind spa
nacul cu puține paie peste iarnă 
putem avea spanac trufanda pri
măvara de timpuriu.

Ridichi de lună. — Prima se
mănătură afară o facem la sfâr
șitul lui Martie, începutul lui A- 
prllie, a doua între 20—25 Apri-

De azi înainte particularii nu mai au 
dreptul sâ facă acte de comerț, câcl 
este constatat că Bursa Neagră eite 
Întreținuți în special de ei. Dacă tn 
termenul admis nu vor putea vinde 
marfa, trebue să facă o declarație în 
acest senz în timp de 5 zile.

Mărfurile caie corespund nevoilor șl 
rezervelor unei gospodării nu sunt con
siderate ca stocuri dosite. Această can
titate trebue să corespundă cu mărimea 
gospodăriei și standardului său de viață.

Toate mărfurile declarate șl gajate 
vor putea fl vândute pe baza dispoziției 
Ministerului Industriei șl Comerțului.

Toți depozitarii de mărfuri fără a fl 
proprietari deci: depozitari, întreprin
derile de transport, sunt obligați să se 
convingă dacă mărfurile demnitate au 
fost sau nu declarate. In caz negativ 
au această obligație et fiind solidar 
răspingători cu proprietarul șl pasivi de 
aceleași pedepse.

Ordinea de preferință care este sta
bilită de lege pentru vânzări privind 
orice categorie de comerciant 'șl indus
triaș aste următoarea:

a) Instituțiile de stat șl de utilitate 
publică

b) Cooperativele șl economatele.
c) Industriile prelucrătoare
d) ComercInrVI.
Pa vânzarea mărfurilor fabricate coo

perativele șl ecf’jomatelt au dreptul la 
— Conțină * tu pagina 4. —

Infinfarea Economatelor și 
declararea mărfurilor

Comisariatul general al prețuri
lor a dat un comunicat prin care 
a fixat ca ultim termen pentru 
executarea legilor No. 348, 349, 
360, data de 31 Mai a. c.

lie, a treia între 15 20 Mal, a pa
tra între 20—30 August, a cincea 
între 13—25 Septembrie.

Ridichi de vară. — Prima se
mănătură o facem între 20—25 
Aprilie, a doua între 20—25 Mai.

Mazăre verde pentru păstăi. — 
Prima semănătură în Martie, îndată 
ce se poate lucra pământul, a doua 
între 20—25 Aprilie, a treia latre 
15—20 Mai, a patra între 15—25 
Iulie, a cincea între 15—25 Au
gust.

Pasolea oloagă pentru păstăi. 
— Prima sămănătură în Aprllii 
când timpul s’a încălzit destul di 
bine, a doua în Mai, a treia îr 
luna Iulie după o ploaie bună.

Ceapa Verde. — Prima semă 
nătură de arpagic se face în Mar 
tie Imediat ce terenul s’a des 
ghețat și sbicit, a doua între 20— 
25 Mai, a patra în luna August 
a cincea în luna Octombrie. Pri 
mele două semănături se fac o 
arpagic mășcat (stufat) pentru 
avea ceapa verde mai devreme 
ultima deasemenea se face cu ai' 
pagic mare și are de scop prodo 
cerea cepei verzi pentru primăvr 
ră în Martie și Aprilie. In cazi 
acesta straturile cu ceapă se act 
peră cu un rând de paie iar 1 
regiunile de munte cu ramuri d 
brazi sau molizi.

Primăvara îndată ce se de\ 
gheață pământul și se sbicește 
coperișul straturilor se dă la 
parte cu grebla și peste două-tr 
săptămâni avem ceapă verde.

Pătrunjel rădăcini sau penti 
frunză. — Este foarte apreciat i 
verdeață și mai ales primăvara • 
timpuriu — pentrs a-l avea es 
destul să lăsăm în pământ câte 
rădăcini. El rezistă foarte bine 
pământ peste iarnă. Pentru n 
multă siguranță 11 mușuroim 
puțin pământ sau îl acoperim 
paie.

Salata. — Se seamănă în M 
tie Aprilie șl Mai iar pentru toam 
în lunile August și Septembrie, 
poate semăna și In Octombrie îr 
pentru a o răsădi în straturi și 
s’o avem pvimăvara ca trufan< 
Pentru aceasta se întrebuințez 
varietăți rezistente la ger cum 
fi de exemplu varietatea „Pi 
Nord".



ZORI NOI

—DE PRETUTINDENI^-
R5000 de cetățeni din Petroșeni au cerut ȘTIRI •"! 

pedeosa cu moartea pentru criminalii de răsboi L_• SCURTE*—■
In ziua de 20 Mai a avut loc 

la Petroșeni o mare adunare 
populară.

Au luat cuvântul Tov. Crețu 
în numele Partidului Comunist, 
tov. Grigoraș în numele sindica
telor, Almuhi în numele Uniunii 
Patrioților, Ing. Schnurer în nu
mele sindicatelor C. F. R., Or șa 
în numele O. T. P. R., Cornă- 
țeanu C. în numele Apărări Pa-

Lucrările Tribunalului Poporului
acuzatorul public a cerut pedeapsa cu moartea

Domnul Acuzator public șef A 
Bunaciu și-a rostit rechizitorul în 
cazul criminalilor de războiu, a 
cărui prim capitol a fost consa
crat masacrului de la Odesa, cari 
crime, jafuri și bestialități cad în 
sarcina acuzaților generalii Macici și 
Trestoreanu, it col. Coca Nicules- 
cu cpt. lonescu Radu, și Balcea- 
]u Eugen,

DIVIZIA TUDOR VLADIMIRESEU-DEBRETIR
a fost decorată eu ordinul „DRAPELUL ROȘU"

Pentru felul'cum Divizia Tudor 
/iadimiresou a înțeles să ducă 

\ jpta împotriva hitlerismului, divi- 
ia a fost decorată cu înaltul or- 
in sovietic «Drapelul Roșu".

Mareșalul Maliaovski personal a

ATITUDINEA POPORULUI ROMAN 
față da criminalii de război 
Dec^af țHte d-lsti mlnlstra Constantlnescu-Iavi

D. prof. Petre Constantinescu- 
ș1, ministrul Propagandei, a lă- 
H interesante declarații cu pri- 
rr la procesul criminalilor de 
zboiu, ale cărui desbaleri sunt 
mărite cu un explicabil interes 

■ întreaga opinie publică.
Iată ce spune d sa despre po- 

ția poporului român față de fap- 
le nemaipomenite ale vinovaților 

boxa Tribunalului special:
„Datoria rică-ui cetățean co - 
ent, irfd'fererrt de situația so
dă și de convingeri, este de 
. exprima voința de condam- 
e â celor care sunt responsa- 

’ de ororile săvârșite de ruina- 
a provinciilor și de sutele de mii 

victime.
Trebue ca prin atitudinea ge- 
rală de protest ri prin condam- 
ea severă a criminalilor de 

iboiu să se desolidarizeze po- 

triotice și Bădiceanu Paraschiva 
în numele U F A R.-ului.

Toți oratorii au cerut pe
deapsă cu moartea pentru toți 
criminalii de război.

S’a votat cu unanimitate ur
mătoarea:

MOȚIUNE
Noi cetățenii de toate catego

riile sociale din Petroșani, în
truni ndu-ne într’o mare adunare

Pentru toți acești asasini, ban
diți și criminali, cari au ucis in 
mod bestial și jefuit sute și mii 
de oameni nevinovați,

Domnul Acuzator public șef 
Buneciu a cerut aplicarea arti
colului 3 al 2 al legii pentru 
pedepsirea criminalilor derăz
boiu pedeapsa cu moartea.

prins de drapelul diviziei acest or
din

Este o mare cinste atât pentru 
divizia T. V. cât și peatru între
gul popor român această supremă 
răsplată a luptei hotărîte 

porul român de crimele elemente
lor fasciste".

— „Nu ne îndoim că Tribuna
lul Poporului a înțeles aceasta, și 
va ști să le aplice pedeapsa cu
venită.

^ORDINUL CIRCULAR AL GARNIZOANEI DEVA
Cu onoare se face cunos ut urmă

toarei * :
Prin disp. Mie. de Războiu, comuni

cate întregii Armaie cu Oiditul Gene
ral Nr 107 din 4 D c, 1944, Va a.ăiat 
deos bt- importanță ce se dă Asocia
ției Rjmârte pentru strângerea legătu
rilor cu Uniunea Sovietică, Secția Ar
mată și totodată s’a d<4 deslegarea tu
turor ofițerilor și sub >fit rilor activi șt 
de rezervă ca să se înacrle la această 
Asoc'ațle.

Activitate a în cadrul Asociației de
vine o necesitate di interes Național, 
deoarece în afară de cunoașterea tutu- 

populară în ziua de 20 Mai ce
rem în unanimitate pedepsirea 
cu moartea a tuturor criminali
lor de război cari sunt judecați 
de Tribunalul Poporului pentru 
fapte criminale săvârșite Cerem 
— nu din spirit de ră bunare 
ci pentru satisfacerea unei drep
tăți cerute de popor și pentru 
spălarea unei pete ce necinstea 
fața poporului nostru.

Legea circulației
mărfurilor

— Urmare din pig 2-a —

o cotă de 50%.
Un alt principiu foarte important in

trodus este acela că întreaga circulație 
a mărfurilor trebue să se efectueze sub 
controlul Statului. Astfel atât intrările 
materiilor prime în fabrici cât și eșlrea 
mărfurilor fabricate se face sub supra
vegherea organelor de control al Co
misariatului General al Prețurilor. Aceste 
persoane vor putea fi alese pe baza 
indicațiilor date de Sindicatele locale 
și recomandate de C. G. M.

Dacă totuși se vor mai găsi unii 
cari refuză ultima posibilitate oferită de 
guvern de a întră în legalitate șl vor 
continua actele criminale: legea prevede 
pentru el pedepse exemplare. De ex;, 
muncă silnică dela 5 la 20 ani în cazul 
când valtarea mărfurilor dosite au o 
valoare sub 10 milioane și munca sil
nică ne viață dacă valoarea e mai mare 
de 10 milioane.

Desigur că guvernul va aplica legea 
în întregime și nu va admite să tămâe 
doar un petec de hârtie. El va fi spri
jinit de toți acei industriași și comer- 
cianți cinstiți și cetățenii țării cari în
țeleg eforturile cari trebuesc depuse 
pentru o normalizare și așezarea eco
nomiei noastre în făgașul ci adevărat.

Citiți șl răspândiți ziarul

„ZORI NO8“

ror ramurilor de activitate diu IJ. R. S. 
S se mai cultivă șl legătura 6tflktească 
penLu rezolvarea tuturor probleme'or 
de preze. t și vidor cu marca noastră 
vecină dela Răsărit.

Suntem convinși <ă Dv. personal, 
a/eț: toată îuțrirgera asupra acestor 
probleme de o import nță Națională 
atât de covârșitoare, urmărit în cadrul 
Asociației, „Secția Armata" al cărui 
Președinte Dl Geuei .1 Vaslliu Rășcanu 
actualul Ministru de Războiu, constltue 
o garanție că nu poate scăpa nimănui.

In consecință, Vă rugăm «ă binevoiți 
a întreprinde în unitatea Dv. tot ce

• Danemarca a rupt relațiile 
diplomatice cu Japonia.
• Pierderile trupelor americane 

se cifrează ta circa un milion morți 
și răniți.
• In zona franceză de adminis

trație militară din Germania au 
fost arestați 3500 germani. *

q La 18 Iunie începe demobili
zarea în Anglia. Un prim lot de 
750.000 oameni vor fi lăsați la 
vatră.

9 Generalul Eisenhower a inter
zis ca ziariștii să mai facă inter- 
wiewuri cu prizonierii de război 
germani.
• Mareșalul Montgomery va 

face în curând o vizită la Paris.
• In Austria s’a deschis primat 

congres al „Tineretului Liber*. Iau 
parte tinerii din partidele catolic, 
socialist și comunist.
• Laval cel mai odios colabora

ționist francez se află după unele 
știri — la Barcelona.

O Dl. Machonzie King a anunțat 
că 43.500 soldați canadieni vor fj 
înbsrcați pentru Japonia.

B m 'W IW llI lUlt INJ1 UI» IPBMWi

Ședință de constituire a 
Uniunii Femeilor Anti

fasciste din Cugir
In ziua de 17 Mai c. a avut 

loc Ia Cugir ședința de constituire 
a Uniunii femeilor Antifasciste. Au 
luat parte 600 de femei munci
toare și intelectuale.

Ședința a fost deschisă de prie
tena învățătoare Stoinescu dând 
cuvântul prietenei Nuși Alberti.

Prietena Nuși luând cuvântul 
arată rolul pe care trebuie să-I 
joace femeia în viața culturală so 
cială și pol.tică. i’entru ca acest 
rol să poată fi îndeplinit, femeile 
trebuie să fie organizate în „Uniu
nea Femeilor Antifasciste".

Comitetul a fost ales și se com
pune din 2i de membre.

Ele au luat angajamentul că vor 
lupta cot la cot cu bărbații con
tribuind la stârplrea fasciștilor și 
la refacerea țării

veți cred . ec, ar pentru ca ofițerii, 
iMihofițcrif și t.upa să -unoască, să în
țeleagă siopunle ce se urmărește și s.l 
de.i ajutorul uv nit, aprinrând din zl 
1,1 zi mai st. aiuritoare, făclia unei acti
vități, pe care o apreciem de pe acum 
ca fojirtv lodmcă

Asociația are un oigan de publicitate 
„Veac nou* care apare săptămânal, iar 
bec'pa Mibtară are un oiganal ci pro
priu, „Vestea nouă" amSjle publicațtuni 
stau la d spoziția tuturor membrilor 
pentru scopurile urmărite do Asoc ațle. 

Comandantul Garnizoanei Deva
Colonel, ss. N. Ciubotarii

Imprimeria Jud. Hnacdour* — Oeva 410—


