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Prin frăția de arme româno-rusă 

în 1877 am cucerit independenta. Cu 
ajutorul hotărîtor al Armatei Roșii, 
re am eliberat de cotropirea nemțeas
că, am redobândit Ardealul și recâș
tigat independenta națională. Prin fră
ția de arme româno - sovietică am 
contribuit la victoria'asupra imperialis
mului fascist german din 9 Mai 1945.

A ZECE MAI
—— ziua independenței -

Poporul Român sărbătorește In 
această zi, aniversarea Indepen
denții naționale, zi care prin vic
toria obținută de Națiunile Unite 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
asupra hitlerismulul, are acum o 
semnificație deosebită pentrucă; 
în această zi sărbătorim tncă un 
act măreț și de mare importanță 
istorică: doborârea fascismului și 
eliberarea poporului român de sub 
jugul lui.

De trei ori în mai puțin de un 
veac, la 1877 la 1916—1918 și 
to rlibolLl trecut, cele două ar
mate s’au înfrățit in focul lupte
lor luptând contra aceluiaș duș
man.

Cele două armate înfrățite, au 
lichidat în 1877 armatele semilunii 
la Plevna, Smârdan, Grlvița, ca 
h 3 Marii* i«78 T"rcla «ă ca
pituleze, far prin lichidarea Impe
riului otoman s’a asigurat Inde
pendența Bulgariei șl a Serbiei, 
subjugate în aceleași condițluni 
ca și țara noastră.

In mal puțin de un secol, un 
alt stat imperialist mai criminal, 
mal jefuitor, a amenințat din nou 
existența liberă a statelor balca
nice.

Patru ani dearândul poporul 
român a suportat jugul imperia
lismului hltierlst, dar prin spriji
nul puternic dat de glorioasa 
Armata Roșie, România șl-a re
căpătat dreptul la o viață liberă, 

„HOTARELE ARDEALULUI NU SE DISCUTA' 
a declarat primul ministru la Zălău

în mijlocul celorlalte popoare dor
nice de libertate și progres.

Pentru a doua oară Armatele 
din răsărit, acum Armata popoa
relor libere Sovietice, în strânsă 
colaborare cu Armata Română, 
au deschis drumul libertății pop> 
rului român.

Zece Mai mai este azi, sărbă
toarea victoriei Națiunilor Unite 
în frunte cu Armata Roșie îm
potriva hitlerismulul criminal la 
care a participat șl armata ro
mână.

Independența câștigată cu toate 
sacrificiile în secolul trecut, a 
fost recâștiga'ă in zilele noastre 
prin înlăturarea pericolului hltle- 
rist.

Prin frăția de arme Româno- 
Rusă din 1877, am cucerit Inde- 
~nri;nța cu ajutori’’ hotă-âter al 
Armatei Roșii, ne-am eliberat de 
cotropirea nemțească, am redo
bândit Ardealul și am recâștigat 
independența națională. Prin fră
ția de arme Româno-Sovletică, 
am contribuit la victoria asupra 
Imperialismului fascist german de
la 9 Mai 1945.

Glorie eroilor căzuțl în războiul 
pentru Independența Națională, 
împotriva Imperiului otoman.

Glorie eroilor căzuțl in războ
iul pentru Independența Națională, 
împotriva imperialismului hltierlst.

Trăiască Zece Mal, Z'ua Inde
pendenței 1

Un an dela victoria Urmatelor Aliate 
asupra fascismului german

La 9 Mal se împlinește un an relor pașnice șl tubltoare*de li- Poporul Român care a Izbutit
decând — după aproape 6 ani bertale a țest câștigată, 
de zbucium, suferințe, vărsări de Lupta dusă cu hotărâre de ar-

sânge șt barbant din cele mat 
crude, săvârșite de impirallsmul 
fascist victoria deplină a poooa-

matele Națiunilor Unite In frunte 
cu victorioasa Armată Roșie, a 
risipit de pe 2ărlle bătrânel Eu
rope, sinistra șl chinuitoarea 
noapte a nazismului sălbatec.

Prin milioanele de Jertfe, ar
matele eliberatoare, au deschis 
popoarelor drumul larg spre 
pace, libertate, muncă șt creație^ 

cu ajutorul neprecupețit al Ar
matei Roșii să se rupă la 23 
August 1944, din alianța nefi
reasca și înrobitoare cu Germa
nia hltleristă în care ne-a atras 
sluga lut Hltler ex-mareșa!ul Ion 
Antonescu și acoilțit săi a pornit 
cu hotărlre Upta împotriva for
țelor fasciste.

Armata Română în frunte cu 
viteaza divizie de panduri »7u- 
dor Vladlmlrescu", a luptat du
pă 23 August 1944, alături de 
glorioasa Armată Roșie — con
dusă de genialul el conducător 
Generaltsslmul Stalln — contri
buind astfel la câștigarea victo
riei, care repreztntă pen
tru poporul întreg, scăparea de
la peire șl câștigarea Indepen
denței șl a libertății.

Anul dela victoria totală a po
poarelor asupra regimului hlt- 
lerlst, a fost folosit de poporul 
român prin muncă zl ăe zl 
din zori șl până în noapte, pen
tru a reface tot ceeace pârjolul 
războiului a distrus. El a dus 
lupta fără preget contra rămă
șițelor fasciste, cari după atâtea 
crime săvârșite de el, regrupați 
în Jarul lui Manlu șl Brăttanu, 
încearcă din nou să-șl ridice ca
pul să ne readucea Iar la vre
murile trecutului apuse de acum 
pentru totdeauna.

Prin munca șt lupta pe 
care a dus-o guvernul de largă 
concentrare democratică Dr. Petre 
G'oza împreună cu poporul în 
treg, Uniunea Sovietică ne-a în
tins o mână prietenească, acor- 
dându-ne ajutorul neprecupețit 
de care țara noastră avea atâta 
nevoie.

Continuare In pagina 3-a

Duminică a avut ioc la Za
lău o manifestație politicii, 
cu prilejul congresului ju 
dețean a crgantzațlcl Fron
tului Plugarilor ia care au 
luat parte d-t dr. Petru Gro 
za, șeful guvernului, precum 
șl zeci de mit de săteni ve- 
nlțl din tot Județul.

D l prim ministru dr. Pe
tru Oroza, a făcut un larg 
expozeu, înfățișând situația 
politică în momentul descht 
deril campaniei electorale.

D 1 D . Grcza a spus, 
între altele:

„Hotarele Ardealului nu 
se discută. Cine le dis 
cută este fa=clst seu reac
ționar, fie român, fie ma
ghiar.

Democrația română și 
demt crfiția maghiară nu 
discută hotarele".

D-l dr. Petru Groza s’a 
ocupat apoi de relațiile care 
există între Românta șl Un
garia arătând acțiuni a de 
colaborare șl de cunoaștere 
reciprocă ce se duce în am

In ce constă noulle înlesniri acordate 
României de titre guvernul U.R.S.S. 
întoarcerea ofițerilor prizonieri din U.R.S.S. 

Declarațllîe d-lul dr. S. Oerlu
D. ministru S. Oerlu, Comisar 

General al Comisiei Române de 
legătură cu Comisia aliată de 
Control, primind pe reprezentanții 
presei româaa și străine, a făcut 

bele țări.
D l dr. Groza, a distri

buit apoi titlurile de împro
prietărire sătenilor care au 
beneficiat de re forma agrară.

Primul ministru a venit 
apoi la Deva de unde a 
plecat Luni seara cu trenul 
la București.

Importante declarații asupra ulti
melor înlesniri în privința aplicării 
armistițiului acordate de guvernul 
sovietic, poporului român.

Continuare In pnglna 3-a

CRIMINALUL 
Antonescu și clica sa 
în fața Tribunalului Poporului
Luni dimineață a început la 

Tribunalul Poporului din Bucu
rești, procesul marilor criminali 
de război șl vinovați de dezastrul 
țării foști miniștri în guvernele 
lui Atftonescu din 1940 până la 
23 August 1944.

Actul de acuzare care a fost 
dat publicității înainte de înce
perea procesului cuprinde o serie 
întreagă de date baza'e pe o 
cercetare obiectivă șl documen
tată în cate se dezvăluie popo
rului român în toată întinderea 

opera de trădare, de umilință, 
de crimă șt Jaf, care caracteri
zează guvernarea Iul Antonescu.

„Poporul român. — se spune în 
actui de acuzare — nu merită 
numele de popor liber dacă nu 
va ști sd facă dreptate, dacă nu 
va arăta că este hotârît să con
damne cu asprime pe principalii 
vinovați de dezastrul său națio
nal*.

Dat fllni spațiul redus care 
ne stă la dispoziție dăm câteva 
pasigil mat Importante din actul 

Continuare tn pag. 2-a

Trăiască Zece Mai ziua independenței!
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Trăiască alianța muncitorilor, țăranilor și intelectualilor!

ZORI NOI

ORI NOI
Dela Serviciul Economic Județean Aibă

Din cerealele sosite din U.R.S.S. 
au fost distribuite Județului Alba 99 vagoane

Din mărinimosul ajutor acordat 
de către Uniunea Sovietică țării 
noastre, Guvernul de largă con
centrare democratică dr. Petru 
Groza, a repartizst până în pre
zent pentru județul Aba urmă
toarele cereale:
Orâu 59,9 vag. porumb 30,1 vag., 

orz 7,2 vag., totd 99,2 vagoane.
Din acestea cantități 13.9 va

goane grâu s'au distribuit econo- 
matelor din județ, 32 000 kgr. 
porumb comunelor: Cărpiniș, Ro

Procesul marilor criminali de războiu
a început Luni 6 Mai
Actul de acuzare

Urmare din psglna l-a 

de acuzare care a fost publicat 
aproape in tntreglme de prtsi 
din capitală:

Guvernul Antonescu „a fost 
pregătit cu mult înainte, de cer
curile reacționare românești, cari 
încă din 1930 au militat pentru o 
politică de fascizare internă și de 
dușmănie șl de agresiune față de 
Ujtunea Sovietică.*

Printr'o serie de manevre tică
loase de politică Internă între
buințate de fascismul și reacțiunea 
din România cu ajutorul legației 
germane, grație unei lovituri de 
for|ă, în ziua de 6 Septembrie 
1940, echipa de gangsteri pe care 
nemții o socoteau drept cea mai 
servilă lor, ajjnge la conducerea 
Statului Român.

înlăturarea legionarilor
Caracterul anarhic al acțiunii 

legionarilor amenință Insă să ducă 
la dezorganizarea totală a' statu
lui „ceeace nu mal corespundea 
s opurilor finale ale Iul Hltler care 
urmărea ca România să-l ser
vească drept biză militară șl eco- 
u imlcă, bine organizată, pentru 
realizarea planurilor de agresiune 
în Balcani șl contra U.R S.S.*

.înțelegând că ramura mllita- 
rlsto-fascistă a Iul Antonescu 11 
era mai utilă realizării acestor 
scopuri, Hltler admite înlăturarea 
grupului legionar șl aprobă di
nainte măsurile pe care Antonescu 
ie va lua în atest scop.*

După rebeliunea dela 21 Ia
nuarie 1941, progromlștii legionari 
se refugiază în Germania, unde 
sunt ținuți ca „echipă de rezervă*, 
cu baol șl hrană nemțească.

„Prin plecarea legionarilor nu 
s’a achlmbat nimic din directivele 
politice ale guvernului de aservire 
a țării față de Germania.* 

Crimele care au dus la 
dezastrul (firii

Dela început, Antonescu duce 
o politică de subjugare a țării față 

șia Montană, Cerbu, Bucium șl 
Mcgoș din plasa £brud, 85.000 
kgr. plășll Z'atna, 10.000 kgr. co
munelor : Rămejl, Ponor, Oeogel 
din plasa Alud, 5.500 kgr. co
munelor : Intregalde și Dealul 
Geoag ului din plasa Teluș, 5.500 
kgr. porumb comunelor : Ighlel și 
Ampolța — plasa Alba Iulla șl 
4000 kgr. porumb comunelor; Ră- 
citău și lauri din plasa Vinț.

Rrstul de cereale au fost dis

de Germania, de transformare a 
României într’o colonie germană, 
de satisfacerea scopurilor Impe
rialiștilor germani odstă cu satis
facerea poftelor imperialiștilor ro- 
mâol*.

„latreg dezastrul țări! cu toate 
consecințele pe care țara le su
portă azi, Izvorăsc din această 
politică de subjugire*.

Primul act concret de trădare 
națională este aducerea trupelor 
hltleriste pe teritoriul țării cu în
cepere dela 12 Octombrie 1940.

Pregătirea agresiunii 
împotriva U. R. S. S.
Din toate manifestările condu

cătorilor politici șl militari al Axei 
rezultă evident că exista cu mult 
înainte de începerea răibolului 
Împotrivi U. R. S. S. un plan de 
colaborare, a armatei române cu 
trupele germane din așa zisa 
„misiune militară* cu scop de 
agresiune contra U. R. S. S. șl 
pentru sprijinirea agresiunii în 
Bilcanl.

lată ce declară tntre altele In 
privința aceasta Ion Antonescu: 
„In cteace privește frontiera de 

Est, este o problemă care se va 
rezolva pe plan ewopean, In care 
România va interveni afund când 
situația va fl favorabilă șl când 
va putea să acționeze odată cu 
cel Interesați deopotrivă tn ches
tiunea slavă șl bolșevică*.

La 23 Noembrte 1940, guver
nul Antonescu semnează adera
rea la pactul tripartit*.

Guvernul sovietic 
ne întinde mâna

Cu toate pregătirile care erau 
evidente șl cu toată ostilitatea din 
paitea guvernului român, totuși 
guvernul U,R.S.S. ne întinde prie
tenește mina propunând strânge
rea relațiilor economice șl politice.

Ion Antonescu șl guvernul său 
răspund însă agei țllor noștri din 

tribuite comisie! județene pentru 
însămânțărl, penitenciarelor, spi
talelor și armatei române.

Populația conștientă a acestui 
județ își îndreaptă gândul de re
cunoștință către U R.S.S. care a 
set pat țara ncastră de foame și 
către guvernul de largă concen
trare democratică dr. Petru Groza 
care se străduește pentru a rea
liza o viață mai bună poporului 
înt eg.

străinătate să respingă orice în
cercare de apropitre de U.R.S.S. 
și să evite dlicuțiunile care ar 
putra fi interpretate in sensul că 
România s’ar îndepărta dela po
litica sa alături de Axă.

„Declarația de război a iul Hlt
ler împotriva URSS găsește Ro- 
mâhla cu totul aservită politicei 
germane prin fapta lui Antonescu 
șl a acolițllor sal, astfel c5 guver
nul dictaturii fasciste împotriva 
Intereselor țării, comite cea mai 
mare crimă petrecută în Istoria 
poporului român, alăturându-se 
Germaniei hltleriste la agresiunea 
împotriva popoarelor din Rusia 
Sovietică cu concursul tuturor 
cercurilor reacționare".

Poziția d-Zor Maniu șl 
Brâtlanu

Actul de acuzare reproduce pa- 
sagll din cunoscutele memorii ad
resate Iul Antonescu de cei doi 
conducători „I.torid*, dintre csre 
cităm următoarele:

Partidul Național Țărănesc, îm
preună cu întreaga opinie pub
lică „aprobă acț unea militară 
întreprinsă pentru des’o'slrea Ba
sarabiei șl Bucovinei șl elibera
rea elementului românesc de piste 
Nistru, de sub regimul comunist 
șl reclamă iu însuflețire rezulta
tele obținute In ațtas'ă privință*, 
scrie luliu Manlu la 8 Noembrle 
1940. Aceștia 11 uslgură după 
cum urmează:

„V'am comunicat că departe 
de a crea vreo dificultate guver
nării, a cărei răspundere a-țl luat-o 
nu vom refuza concursul nostru 
tehnic ca să reușească opera de 
dreptate de osumare morolă șl de 
reconstrrcțle pe care o arunțațt. 
Ion Antonrstu nu ar fl putut 
începe războiul nnt'sovietic șl 
nici realiza regimul de dictatură 
dacă nu ar fl avut concwsul — 
când deschis șl oficial când ta
cit șl as.uns — ol cort lucătorl-

Elevii nu mal au voe să fată politică 
Decizia ministerului Educației Naționala

Ministerul Educației Naționale 
a dat o decizi» care devine obliga
torie imediat prntru toate catego
riile de școli secundare și al 
cărei cuprins este următorul:

„Având în vedere manifestările 
nesănătoase ale unei părți din ti
neretul școlar, abătut dela rostul 
lui fresc, se Interzice elevilor din 
toate școlile de Stat, confesio
nale șl particulare, orice mani
festare politică de partid sau 
antt-democr atică, atât tn școală, 
căt șl In afară de școală.

Bste interzisă, deasemeni afișa
rea oricărei lozlnici și purtarea 
oricărei Insigne, care amintesc 
sau care au ajuns un simbol al 
unor manifestări politice de par
tid sau antl-democratice.

Sunt șl rămăn desființate dela 
sine pe data prezentei decizii, 
toate asociațiile șl comitetele 
d'n școală șl din afară alcătuite 

lor vechilor pirtlde național ță
rănesc, național liberal.

Memoriile celor doi conducă
tor ai partidelor Istorice ca cel 
citat mai sus nu era decât o v«- 
rlgă din lanțul colaboratorilor 
cu dictatura.

Măcelul dela Odesa 
lefu’ea șl extermina

rea popularei
Actul de acuzare trece apoi la 

examinarea modului cum a fost 
condus războiul „Crima clici
lor fasciste în frunte cu Ion An
tonescu, îmbracă un dublu as
pect: jefuirea, cotropirea și ex
terminarea populației din terito
riile ocupate și trimiterea cu cru
zime la moarte siguri, într'un 
răzb ii de jaf, a sute de mll de tineri 
români. Exemplul îngrozitorului 
măcel dela Odesa unde au murit 
71.585 ofițeri șl soldați este edi
ficator.

Ion Antonescu și guvernul său 
au pornit războiul prin surprin
dere contra U.R.S S. fără decla
rare de război numai prin po
runca „Vă ordon treceți Prutul* 
călcând prin aceasta una din re
gulile de bază ale dreptului Inter
național.

Continuarea războiului
Dacă intrarca in război este o 

crimă, continuarea iul este o agra
vantă șl mai marc. Antonescu 
as'gurându 1 pe Hltler în două 
scrisori slugarnice că va mcige 
până la capăt cu acțiunea ce a 
pornit în Răsărit, fără nici o con
diție.

După ce arată toate suferințele 
ostașilor în acest război actul 
de acuzate spune:

„Poporul r mân în fața căruia 
se poartă acest proces, cunoaște 
toată r.i.iința cauzată d> război. 
Ar tiebui să facem să defileze ca 
martori în fața Tribunalului Po- 

Contlnuare In pagina 3-a 

de elevi, afară de comlletele de 
clasă șl asociațiile culturale în 
școală.

Activitatea școlarilor în timpul 
liber se va desfășura îj aceste 
societăți culturale,

Ss Interzice pa’tlclparea elevi
lor la orice asociație, sub orice 
denumire ar fi, care nu-i prevă
zută de lege aprobată de mnls- 
terul Educației Naționale*.

1 1 Mai
sărbătorit la Certei

Peste 2000 de muncitori, țărani 
și intelectuali au luat parte la 
serbarea zilei de 1 Mal din co
muna Certej.

Meetlngul a fost deschis de 
tov. Făoranu Petru, președ. Sin
dicatului din Certej.

Au mai vorb't tovarășii: Crai
nic Petru, Primarul comunei, 
Crâng Petru din partea A. P., 
Gostian loan din partea T, P., 
Burlacu Dumitru și Ștefan Tudor
dln partea F.U.M. ului.

După te m'narea meetlngulul a 
urmat un prsgram șco'ar condus 
de înv. Păcuraru Elconora,

Un an dela victoria 
armatelor aliate

Urmare d n pagina l-a
Poporul Român trebuie să pi 

șească șl pe mal de parte ca a- 
celcșl pașt hotărâțl înainte, pe 
acest drum al reconstrucției țârii, 
al consolidării tinerel noastre 
democrații Instaurată la 6 Mar
tie 1945, consolidând astfel Vic
toria cbtimtă la 9 Mal 1945 de 
către armatele aliate

Câștigarea victoriei asupra for
țelor întunericului, înseamnă ma
rea biruință a omului liber șl 
progresist asupra celor porniți 
să-l rabaescâ. Această victorie se 
cere a fl adâncită. Căci — spu
nea genialul conducător de po
poare /. V. Sta lin, în discursul 
său ținut la 6 Noemvle 1944 
— “a câștiga războiul împo
triva Germaniei hltleriste, în 
seamnă a înfăptui o mare ope
ră istorică. Dar a câștiga răz
boiul nu înseamnează încă a 
asigura pentru popoare o pace 
trainică și o securitate temei
nică pentru viitor. Sarcina 
noastră nu este de a câștiga 
războiul, dar și de a face Im
posibilă Izbucnirea unei noul 
agresiuni și a unui nou răz
boiu dacă nu pentru totdeauna 
cel puțin pentru o lungă pe
rioadă."

Popoartle nu trebuie să piardă 
din vedere nici o clipă aceste 
învățăminte.

Condamnați
x_ jaentru sabotaj

^Judecătoria Mixtă din Deva a 

condamnat pentru sabotaj pe Du- 
mltrcscu Cristodor la 50.000 lei 
amendă.

Judecătoria de Pace Geosglu, a 
condamnat pe Cuturean Nlcolae 
I. Oheorghe, din Comuna Cig- 
mău, la 50.000 IU amendă colec
ționată.
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Premierea muncitorilor 
cari s’au distins în muncă pentru 1 Maiu

Muncitorii tuturor sindicatelor 
din orașul Deva, sub lozinca 
«Înainte pentru reconstrucția ță
rii" au organizat pentru ziua pe 
de 1 Mal întreceri patriotice. Sindi
catele văzând lupta muncitorilor 
au luat hotărârea de a premia pe 
ace] muncitori cari stau in frunte. 
Aslfel au fo t premiali dela sin
dicatul Djrubau: Muncitori ne- 
calificațl: prrm ui 1. Pârău Du
mitru, pr. 2. Igna Petru, pr. 3. 
Tolor Oheorghe. Meseriași: pr. 1. 
Vass Mcise, pr. 2. Ghlula Ioan, 
pr. 3. Cadensci Ctrol. Șoferi: pr. 
1. Szib.ka Caro), 2. Zsok La- 
dlslau, 3. Muntean Nicoiae. Me
canici: pr. I. Mogyorodi Iosif, 
pr. 2 Leger Donlsie, pr. 3. Han- 
gyail Ioan. Technlcienl: pr. 1. 
Antal Sigismucd, pr. 2. Dorllng 
Ioan, pr. 3. BieIer Samoilă. Func
ționari: pr. I. MedinscI Slmloo, 
pr. 2. Seses Mihal, pr. 3. Citrom 
Iosif. SuimențlonațH primesc o pre- 
mă de 3O°/0, 25’/0 și 2O°/o luând 
ca baza salariul din luna Aprilie 
cu toate adausurile.

Serbarea
zilei de 10 Mal

Ministerul Educației Națio
nale dispuse pentru ziua de 
10 Mai la școlile din provin
cie următoarele :

1, La defilare flecare școală 
va trimite o delegație de 
elevi, sub conducerea unuia 
din domnii sau doamnele pro
fesori de educație fizic*. Restul 
elevilor vor participa la ser
barea ce se va organiza în 
cuprinsul școlii. De felul cum se 
vor manifesta elevii la defilare, 
vor răspunde conducătorii lor.

2. In cuvântările ce se vor 
ține la serbare, se va insista 
cu privire la îndoita semnifi
cație a zilei de — 10 Mai. — 
ea zl care amintește liberta
tea șl independența patriei in 
urma luptei comune româno- 
ruse la 1877, cum și ridicarea 
țării la rangul de Regat. 10- 
M ii amintește șl victoria con
tra fascismului, deci pentru a 
dou”. oară el berarea șl Inde
pendența patriei deasemeni in 
urme luptei comune a armate 
lor romftno sovietice. Se va 
Insista îndeosebi în caeace 
privește parii iparea masaelor 
populare la actul de eliberare 
și independență

A*n pierdut
Un por*of-l roșu de piele cu 

buletinul dtla Biroul populației 
pe numde Pius Covaci șl alb 
acte și fotografii.

Recompensă 200.0^0 la redac
ția z arului «Zori Noi"

Dela sindicatul P. T. T. pr. 1. 
Constructorul Buda iosif, cu 
50.C0O ir*, pr. 2. Burtă Traian 
cu 35.000 lei, pr. 3. Calotă Va- 
slle, cu 15.000 lei. Dela s nălca- 
tul Primăriei: au fosă premiați 
Bcgdan Grfgor și Pascu Ioan cu

Degrevarea Impozitelor pe salarii 
se aplică dela 1 Maiu

Ministerul Finanțelor aduce la 
cunoștința întreprinderilor comer
ciale și industriale precum șl pat
ronilor de orice fel, că nouile cote 
degrevate ale impozitului pe sa
larii prevăzute în legea din 1 Mai 
1946, sunt aplicabile cu începe
re de la data publicării legii, a-

In ce constă nouile înlesniri acordate 
României de către Guvernul IJ.RS.S.

Urmare din pag. 1.
Astfel, în aplicarea articolului 

10 din convenția de armistițiu, 
privitor la întreținerea Armatei 
Roj I, ni s’au anulat subzlstențe 
și materiale în valoare 88.211 mi
lioane lei ceeace reprezintă res
tanțele până la 1 Aprilie șl ni 
s’au făcut reduceri trimestriale în 

Ivaioare de 147.314.250.000 lei, 
i ceeace reprezintă pe anul buge
tar 677 miliarde 468.000.000 lei.

Cotele provenite din reduceri 
vor fi folosite pentru aprovizio
narea economatelor muncitorilor 
șl funcționarilor.

Reducerile cele mal simțitoare 
au fost acordate îa sectorul ali
mentar, al îmbrăcămintei și al 
carburanților.

înlesniri economice și bugetare 
s’au făcut șl la articolul 12, care 
prevede restituirea bunurilor pro
venite din j-fuirea teritoriilor 
sovietice.

in urma scăzămâotului de 800 
miliarde lei, care ni s’a făcut ia 
11 SeptembJe 1945 șl In urma 
achitării a cca 348 miliarde Ici, 
noi mai avem dc plătit încă 300 
miliarde lei îu 6 ani, nu în 3, 
cum fusese stabilit la început, 
adică câte 50 miliarde lei anual.

Dar nl.l aceste 50 miliarde nu 
le vom plăli integral (în bani sau 
in mărfuri). Pentru 12 miliarde 
(numai mâna de lucru), reparăm 
vase sovietice, pentru 10 miliarde 
diferite mașini. Adăugând și anu
mite restanțe vom plăti in total 
anual, în cadrul art, 12, cca 25 
miliarde lei. Acoperind o bună 
parte din datorie prin mâna dr 
lucru, vom fi feriți de șomaj și 
Industriile vor prospera.

In privința articolului 11, care 
prevede pista despăgubirilor de 
război (300 mi'ioane dolari) în 6 
ani, pista a fost eșalonată pe 8

câte o Insignă.
Slnd'catul aduce laude acestor 

muncitori cari prin efortul lor de 
muncă contribuie la refacerea ță
rii șl dau exemplu celorlalți mun
citori.

Cortsp. Slnd.

dlcă începând cu salariile cuve
nite pe luna Mai a. c.

Pentru salariile cuvenite pe luna 
Aprilie 1946, impozitul rămâne 
calculat cu cotele vechi, iar ter
menul de văisare expiră la 31 
Mal a. c.

ani. O parte din petrol va 
rămâne industriei noastre Iar o 
altă parte va fi folosită pentru 
export, spre a primi în schimb 
din străinătate materii prime ne
cesare economiei noastre.

Eșalonările, reducerile și anu
lările înglob'iză, pentru anul bu
getar, o economie de 2 151 mi
liarde lei, ceeace va ajuta la re
dresarea economică șt financiară.

Ofițerii români prlzonleil In 
U. R. S. S. se vor reîntoarce In 
patrie In etape șl In cel mal scurt 
timp, acosta In urma Interven
ției Guvernului Român.

In aplicarea art. 8 care pre
vede blocarea bunurilor inamice 
șl ale sbsenteiștllor fugiți în Ger
mania sau terltorlie ocupate de 
h iler.ștl, (in timpul războiului), 
Guvernul sovietic a hotărit după 
terminarea războiului, ca bunurile 
absențelștlior să fie atribuite Gu
vernului român.

O ivernul român este anunțat 
că pe lângă cele 300.000 tone de 
g'ău împrumutate da U. R. S. S. 
vom mal primi încă 100.000 tone, 
ceeace ne va asigura pâinea până 
la noua recoltă.

Știri Sportive
Concurs

ps distanța Deva-Brănlșca
Organizația Sportului Popular 

din Deva, a orgrnlzat în zii a de 
5 Mal a. c. cu concursul d. Maior 
Corn șa președintele O. S. P. ului 
ajutat de d. Adjutant Enache 
Radu din Reg 3 Transmisiuni șl 
Horvath VIII, un concurs de moto
cicleta, cu obstacole pe distanța 
pe distanța Deva—Brănlșca șl 
refour.

Au fost obținute următoarele 
rezultate șl premii.

Premiul 1. d. H uvalh Șt 1 
care a parcurs traseul cu 22 m. 
și 33 sec,, premiul II. d. Galcea

Viața de Partid.

Mari adunări de Partid 
la Pui șl BarU'Mare A

In ziua de 5 Mai a. c. la se
diul P. C. R. din Pui, a avut 
loc o adunare de partid, la care 
au participat un mare număr de 
membri precum și țăran), din în
treaga plasă.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Imon Ioan.

Tov. Mureșan, a trecut îa re
vistă importantele realizări ale 
guvernului în marea operă de re
facere.

Tov. Bodea făcând momentul 
politic, scoate în evidență încer
cările reacțiunii internaționale de 
a submina pacea lumii.

Vorbește apoi tov. Perța, des
pre narea bătălie a alegerilor, 
spunând printre altele: Alegerile 
care 3e vor desfășura sub semnul 
unității forțelor democratice, vor 
aduce definitiva înfrângere a reac- 
țiunH «istorice".

B«ru-Mare
In după amiaza același zile la 

orele 3 la sediul Partidului din 
Baru-Mare s’a ținut o mare adu
nare da partid, prezențf fiind un 
mare număr de muncitori dela

Procesul marilor criminali 
de război

Urinare din pagina 2-a 
porului sutele de mii de țărani 
români luațl dela brazdele lor, 
pentru a fi duși să Îndure foa
mea, gerul, oboseala și umilința 
în locuri unde nu aveau nici un 
rost, ar trebui să aducem mii șl 
mii de schilodiți de război, de 
văduve, de orfani, să ch*n ăm 
toată suferința țării să-l acuze.

Se trece apoi în revistă costul 
ră’boiului antonescisn cate se 
cifrează la peste 40.000 miliarde lei

Cifra totală a pierderilor în 
oameni se ridică la 625 740 os
tași, ofițeri și subofițeri.

Totalul plerdtriior de material 
de răzbii se ridică la peste 145 
miliarde.

Pierderile suferite de C F.R. din 
cauza bombardamentelor aeriene 
se ridică la peste 27 miliarde Iar

motociclete
Lazflr cu 22 m. șl 35 stc.. pre
miul 111. Marcu Tibl cu 22 m. și 
37 sec.

Ceilalți au parcurs traseul cu 
următoarele rezultate: Sente Ște
fan 22 m. șl 48 sec., Pehinca 
Ionel 24 m. 32 sec,, Slt. Focșa 
Ionel cu 24 m. șl 44 sec. jl 
Wagncr Bunn 29 m. și 49 sec. 
Taki Zoii șl Mărcuș Oheorghe 
având defecte la motociclete pe 
traseu nu au putut concura.

După terminare» concursului, 
la sediul O S. P.-uiui, d, Maior 
Comșa a împărțit 3 medalii pre- 
mianților șl fiecăruia câte-o dip
lomă distinctivă.

Întreprinderile Caps șl Ceramica.
Tovarășul Daian a prezidat șe

dința, în care s’au discutat și s’au 
desbătuf, importante probleme de 
partid.

Tov. Perța arală felul cum tre
buie să ne pregătim în vederea 
alegerilor viitoare. Tov. Bodea a 
vorbit despre viața șl munca de 
partid.

Adunarea s’a sfârșit într’o at
mosferă de entuziasm și caldă 
înțelegere.

ANUNȚ
■Societatea de pescuit «Mreana* 

aduce la cunoștință că in urma ordi
nului Ministerului de Agricultură și 
Domenii Nr. 289, publicată in Mon of. 
Nr. 86 din 10 Aprilie 1946, este Inter
zis orice pescuit ia toate râurile, pâra- 
ele cât șl lacurile de șes până la data 
de 13 Iunie 1946, C« atare oii șl cine 
va fl descoperit că pesculește va fi dat 
judecății șl sever pedepsit.

Asemenea vor fi diferiți judecății 
personale care cumpără peștii prinși 
In timpul intorrilcfel. După această 
dată se vor putea cumpăra pește nu
mai cu certificat eliberat de societatea 
de pescuit.

în valoarea actuală a lucrărilor de 
refacere la peste 100 miliarde lei.

Starea de război cu 
Anglia șl America

La 12 Decemvrie 1941, guver
nul Antonescu declară război Sta
telor Unite, de comun acord cu 
Klllinger și Bova Scoppa, repre
zentanții Germaniei și Italiei la 
București.

In acelaș timp se agită chesti
unea Ardealului de Nord, ca o 
diversiune similară cu aceea anti
semită pentru a îndepărta aten
ția dela nenorocirile șl grozăviile 
războiului antisovietic.

Propagând a 
otrăvitoare

Timp de 4 ani de zile nu s’a 
publicat în Țara Românească de
cât ceiace convenea clicii anto- 
nesclene și nemților.

Ca și slăpânul său Hitler, pe 
care vrea să-l imite Ion Anto
nescu și guvernul său fac cele 
două plebiscite la 2 Martie 1941 
șl 9—15 Noembrie 1941. Modul 
cum ele au foit co cepu'e Între
bările puse șl modul cum au fost 
realizate, constitue o batjocură a 
voinței poporului român. Rezulta
tele acestor plebiscite h Mărite mal 
dinainte trebuiau să arșic b mii 
că poporul român dă ap oburea 
«a politicii guvernului Antonescu.

Acetfsta constitue cea mal gro
solană dintre min im Ue guvernu
lui Antonescu, in 11 rup de 4 a. 1.

(Urmarea actului de acuzare va 
apare In numărul viitor).
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Lucrările conferinței
miniștrilor de externe
Se vor discuta problemele Balcanice

PARIS. Cei patru miniștri 
de externe au hotărât ca pro
blemele balcanice să formeze 
de acum înainte obiectul dis
cuțiilor șl să revină numai 
după aceea la discutarea 
chestiunilor tratatului de pace 
cu Italia. înainte de aceasta, 
vor avea loc desbaterile in ches
tiunea Triestulul și coloniilor 
italiene. Molotov s’a declarat

în favoarea restituirii Triestu 
lui Jugoslavlei. Această pro-

punere s’a izbit de opoziția 
d lor Byrnes și Bevin.

Declarațiile reprezentantului Iugoslav
MOSCOVA. Cardell, re

prezentantul guvernului jugo- 
slav, luând cuvântul la con
ferința celor patru miniștri de 
externe dela Paris, a decla
rat: „Numai propunerea so
vietică corespunde constituției 
etnice a regiunii. Cei patru

miniștri de externe trebue să 
aibă în vedere cine este alia
tul și cine este agresorul de 
eri, cine a învins și cine a 
făcut războiul, cine are mai 
multă dreptate, Jugoslavia 
aliată sau Italia de eri.

Trupele sovietice au evacuat 
complect Persia

New-York — Luni 6 Mal 
d Ghavam Sultaneh, primul 
ministru al Pers’ei, va anun
ța opiniei publice mondiale 
In cadrai unor declarații că 
trupele sovietice au evacuat 
complect Persia.

Făcând să se termine cu 
succes cea mal îndârjită dis
pută supusă până acum Con
siliului de Securitate al ONU- 
lui, evacuarea a fost efectu
ată In conformitate cu acor
dul sovieto-persan din 5 Ap
rilie și dă urmarea cererii 
Consiliului ca trupele sovieti
ce să evacueze Persia până 
Ia data de 6 Mai.

D. Ala Hussein ambasa
dorul Persiel, urmează să so
sească dela Washington la 
New Yoik pentru a raporta 
Consiliului de Securitate în 
mod oficial că evacuarea s’a 
terminat așa cum a cerut 
Consiliul.

Lye Secretarul general ONU 
a declarat că viitoarea reuni
une a Consiliului de Securi
tate va avea loc Miercuri, 
când se va discuta chestfu 
nea evacuării Iranului de căite

trupele sovietice. In cadrul 
acestei ședințe se va discuta 
și problema regimului Franco 
și noile norme de procedură 
cu privire la ședințele vii
toare.

*
— Ambasada So- 
Teheran a oferit

Londra 
vietică din 
un banchet In onoarea d-lui 
Ghavam Sultaneh, primul mi
ri stru al Persiel, Infr’o cuvîn- 
tare ținută cu această ocazie, 
premierul persan a declarat: 

„Uniunea Soiletlcă a dat 
dovadă că nu vrea să pună 
nici un obstacol în calea in
dependenței persani".

New Yo k — D Tr gwe

Greva celor 400.000 minieri 
provoacă îngrijorări în Statele-Unjte 
WASHINGTON. — Gre 

va de 34 de zile a celor 
400.000 de minert este ca 
racterlzctă drept un dezas
tru naflonal, într’un raport 
adresat Președintelui Tru- 
mau.

„Uzinele manufacturiere 
se închid în întreaga (ară, 
ca rezultat al acestei greve 
a minerilor, ți totuși popo
rul american nu a început 
încă să simtă întreaga lo
vitură a acestui dezastru*.

Din raport reiese că re
zervele de cărbune ale Sta
telor Unite sunt epuizate ți 
că în cazul când toate e 
rerlle pentru că'bune nr fi 
satisfăcute, rezervele pent:u 
cazuri externe nu ar ajunge 
decât pentru 36 ore.

„In cazul când această 
grevă va continua după data 
de 15 Mai, atunci fabrica
rea staniolului necesar 
mod urgent pentru păstra
rea alimentelor va trebui că 
fie redusă tntr'o proporție 
din ce tn Ce țl in mod tot 
mai rapid de mare în tim
pul viitoarelor zece zile'.

TRATAT de AMICIȚIE
intre Azerbaidjanul Iranian șl Kurdistăn

TEHERAN. Guvernul demo 
crat din Azerbaidjan a Înche
iat un tratat de prietenie cu 
guvernul național ku'd.

Tratatul, care este încheiat 
pe o perioadă de 20 ani cu
prinde șapte articole șl anume:

Art. 1. Ambele națiuni vor 
schimba reprezentanți diplo
matici. Art. 2 Azerbaidjanie- 
nii din Kurdistăn și kurzii din 
Azerbaidjan vor putea ocupa 
posturi in administrația guver 
nementală. Art. 3. Se va În
cheia in accrd comercial. Art.

4. Asistență militară mutuală 
împotriva unei agresiuni. Art. 
5 In eventualitatea unor ne
gocieri cu guvernul Central, 
acestea vor fi purtate de am
bele nsțiuni. Art 6. Naționalii 
țărilor contractante trăind In 
cealaltă țară, se vor butura 
de ajutorul guvernului acesteia. 
Art. 7 Dacă Indivizi izolați 
sau grupuri de oameni vor 
complota împotriva securității 
uneia din țările contractante 
pedepsirea vinovaților va fi 
hotăiâtă de ambele guverne.

CINE ÎNCEARCĂ SĂ SABOTEZE
acordul dela Potsdam

de 
de

Declarațiile d-lul Morgenthau, fostul ministru 
finanțe al Statelor Unite, in legătură cu proectul 
tratat pentru controlul pe 25 de eni al Germaniei

MOSCOVA. — Lcâod cuvân
tul la radio 
de Finanțe al Statelor Unite 
Morgenthau, referindu se la 
proectul de tratet al celor pa
tru puteri în vederea contro
lului pe 25 de ani al Germa
niei, a declari t efl deocam
dată intențiile d-lui Byrnes pir 
clare și încă din timpul Con
ferinței dela Ouebec, din 1944, 
la Montrtal, a avut serioase 
bănuieli că diferite persona
lități oficiale șl influențe ame
ricane și engleze doresc să

fostul ministru
saboteze lucrările In vederea 
scopului exprimat dela Pots
dam. Noi, am declarat d l 
Morgenthav, — nu am termi
nat încă alcătuirea listelor 
complete ale utilajului indus
trial care trebue rechiziționat 
din Germania Apuseană In 
contul reparațlunilor. Eu înțe
leg pentru ce In momentul de 
față Uniunea Sovietică protes
tează hotărât contra unor 
asemenea încălcări a acordu
lui dela Potsdam față de gu
vernele engltz șl american.

Conferlnța miniștrilor de externe

a României
„Frontiera dintre România și Ungaria este restabilită 

așa cum exista la
PARIS. Conferința miniștrilor

de externe îadreptându-și con-

Rezultatul referendum-ului
din Franfa

Proectul nouel constituții a fost respins
PARIS, Contra nouți con»t tuț 1 

franceze au votat 10.455.854 iar 
pentru constituție au votat 
9.270 782 cetățeni. Rezultatele de- 
fn.iiive au fost primite prea târ
ziu pentru a putea lace oble, ti-1

acomentai I.lor presei. R zultatul 
fost o surpriză generală. In urma 
acestor rezultate vor avea loc 
noul alegeii șl va fi aleasă o nouă 
Adunare.

Teroarea 
contlnuft In Grecia 
ATENA. — In cursul nop

ții de Sâmbătă spre Dumi
nică o persoană a fost ucisă 
și alte trei au fost rănite In 
diferite cartiere ale Atenei

Țoale aceste patru victi
me fac parte din partidele 
de slânga. 

mi-• PRAG A. O delegație formală din membri ai guvernului cehoslovac condusă de primul 
nistru Flrlinger va pleca în curând la Belgrad pentru n semna un tratat de prietenie cu J.goilavla.

• PARIS. Molotov va da Mărfi seara o recepție tn onoarea delegațiilor britanici, nord ameri

cani șl f ancezl cari iau parte la conferință,
• PARIS. D-l Girai, primul miniitru spaniol din exil, a declarat 3 aș va prezenta personal la 

Consiliul de Secu Gate pentru a supune un memoriu prin care sa arată că Franco amenință pacea lumii.

1 Ianuarie 1938“.
versațille asupra tratatelor de pace 
cu fostele țări sa e ite ale Axei, a pus 
România în fruntea ordlnei de zi 
a ședinței de Marți.

Cu privire la frontiera româno- 
urgară, conferința a luat urmă
toarea hotărâre:

„Decizia luată prin dlktatul dela 
Viena din 30 Augmt 1940, se 
declară nulă și neavenită"

„Frontiera dintre România șl 
U'garla, este restabilită prin pre
zentul articol așa cum exista la 
1 imuarle 1938 “

Ședința de după 
ceput la ora 5. A 
discuție tratatul de
gaila șl anume chestiunea fron
tierelor, retragerea fort'lor armate 
și reparațiile.

In ședința următoare va fi luată 
In discuția chestiunea tratatului 
de pace cu Ungaria.

In ceea cn privește F.nlands, 
nici o rhestlune specială nu a 
fost supusă până acum, ceea ce 
se face să se creadă că nu vor 
fi divergente de păreri.

amiază a în- 
fost luat ia 
pace cu Bul-

v
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