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^CĂLĂII 
poporului

Se împlinesc aproape cinci 
ani de atuncea, dar In mintea fle- 
uirula e trează amintirea acelei 
ztle cu aer blând de va’ă, când 
posturile noastre de radio trans
miteau marșuri ațâțătoare che
mări la ură rizbot fi moarte.

Mooiente de panică de neîn
credere ți Indignare. Femeile plân- 
g&w, bărbații cu fețele crispate 
de indignare, căutau o explicație 
pe care nu o puteau găsi, până 
fi eophl agitați de starea de'pfi
ri t a celor maturi prestmțeau 
marea tragedie națională Cuvin
tele teatrale șl sentențioase: „Vă 
tPdon treceți Prutul1 rostite de 
către un străin de sentimentele 
ft suferințele poporului, prevesteau 
marele dezastru la care poporul 
ora împins fără voințe lut.

Voința poporului a fost s'lultă, 
sentimentele lat nesocotit^ Anto- 
nucu ridicase steagul unei noul 
morale, sub faldurile căruia se 
ascundea o politică de trădare 
naționali, teroare fascistă, crimă, 
umilință ți mizerie. Dela început 
ft-a dat mâna cu bandele tero
riste legionare, s’a aruncat tn bra
țele germaniei ht lerlste, transfor- 
mâadu-ne țara Intr’o colonie ger
mană, punând poporul român la 
cheremul o dinelor dementului său 
stăpân Hltler.

Fără nici un scrupul de con- 
fii In fă șt demnitate națională ne-a 
împins tn războiul de Jaf dela 
răsărit unde sute de mii de tineri, 
au trebuit să plătească cu viața 
politica criminală a Iul Antonescu.
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Călăii neamului la interogatoriu
la primele zile de suprem* judecat* pe care a așteptat o 

poporul întreg, călăii neamului — slug le I i HU’er — apar în 
fața Tribunalului Poporului, unde se desvfilule toate crimele 
și jafurile comise de aceștia șl unde poporul — prin repre
zentanții săi — va pedepsi după dreptate, pa toți criminalii 
de risboiu și vinovății de dezastrul tArii, din timpul celor 
aproape cinci ani de neagră suferință la care a fost supus 
poporul.

DupJ citirea actului de acuzare, 
documente 1 aceasta mativ, de 
două iute de psgloi, alcătuit cu 
obiectivitate, pe beză de lot'ro
gatorii, fapte și texte verllicaie, 
da acuzatorii piibiiJ, se t eca la 
audierea acuzați.lor.

Rând pe rând se perindă tn 
bța Tribunalului „auto mareșa

10 Mai ziua independenței naționale 
a fost sărbătorită cu fnsufflațire V 

în întreg Judefu! Hunedoara /
Ziua de 10 Mal, sărbătoarea 

Independenței șl libertății poporu
lui român precum și ziua victo
riei asupra fascismului german 
a fost sărbătorită cu icsuflețlre’și 
in întreg județul nostru.

La Deva serbarea s’a desfășurat 
tn fața palatului prefecturii unde

Oenerallsslmul STAI.IN

populația și armata a ascultat cu
vântul armatei rostit de d-1 Col. 
Fortune seu comandantul garni
zoanei șl cuvântarea prof Livlu 
Slrca, reprezentantul F. N. D.

Prof. Slrca Livlu — arată în 
cuvântarea sa că is oria se repetă.

Intre 10 Mai 1877 șl 9 Mai 
1945, zi pe care noi o sărbătorim 
toț la 10 Mal, există o asemăna
re profundă.

Ambele zile sunt zile de ell 
berare.zlua de 10 Mai 1877 ne-a 
eliberat de imperialismul turcesc, 
ziua de 9 Mal 1945, ne a elibe

lul" „Ică* Crlstescu fostul șef ai 
siguranței antonesclene.

Sectorul economic era în 
mAna liber»-Iilor

„Noi e am la discreția totală a 
Germaniei" — spune Anto ,cscu — 
In ce privește sectorul economic 
care a jucat un rol da prim or
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rat de un alt imperialism mal 
hrăpăref,! de fascismul german.

Așa cum tn 1877 eliberarea 
noastră a fost făcută cu ajutorul 
armatelor rusești care au pornit 
să desrobească frații lor din Bal
cani, Bulgari și Jugoslavl tn 1945 
eliberarea poporului român de 
sub jugul hltlerkt s'a făcut tot 
cu ajutorul neprecupețit al Ar
matei Roș’l.

la tnchlere prof. Sirca arată 
lupta pe care o duc astăzi for
țele democrației Împotriva reacțl- 
unll care caută să compromită 
Victoria dobândită și să readucă 
popoarele la un nou dezastru.

După terminarea discursurilor 
a urmat defllareu în fața tribunei 
din Piața Unirii frumos împodo
bită cu steaguri naționale și aliate 
și cu IozdIcHc zîu. ~ *■

Seara a avut Io* retragerea cu 
torțe după care muzica a cântat 
în Piața Unirii.

La Simbria
In sala cinematografului C. f. r. 

din Smcrla în fața a pesta 20*0 
de cetățeni s’a danfășurat srrba- 
rea zilei de 10 Mal.

Au luat cuvântul tov. Florea 
șl Moițun.

10 Mai la
Ziua de 10 Mai a fost sărbă

torită în toată iara. La București 
această sărbătoare s’a deschis 

din in finanțarea acțiunii sala cri
minale, Ion Antonescu declară, că 
„a fost în mâna liberarlloi". D. 
Dinu B'ăllanu l-a oferit o serie 
de colaboratori economici până la 
rebeliune șl chiar după rebeliune.

In privința războiului a Ml-so
vietic. Antonescu se angajează 
Intr’o serie de explicații contra
dictorii și ridicole, ajui gând să se 
compare cu Alexandru cei Mare, 
Hannlbal șl Napoleon.

Antonescu șl complh ii sfii
După terminarea Interogatoru

lui, se permite celorlalți acuzuți

Continuare tn pagina 2-a
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A urmat apoi un piogram ar
tistic cultural reprezentat de ele
vii școalel primare din localitate.

La Orăștie
Serbarea a fost deschisă de tov. 

primar Balomlrl după care a luat 
cuvântul în numele guvernului 
subprefectul Cherebețiu care a 
vorbit da însempătatea zilei.

M. S. Regele MIHAI I.

Au mal luat cuvântul în nu
mele F. N. D. tov. Iancu Alex. 
șl D1. prof. Iacob Gheorghe.

In numele F. U. M. a luat cu
vântul tov, prof. Dumitru Ioan.

Serbarea a decurs înti’o mare 
însuflețire luând parte populația 
din toate categorii!» sociale.

ucurești
prin festivitatea desvellrli monu
mentului eroilor sovietici la care 
au participai M S. Regele, M.S. 
Regina-Mamă Elena, principesa 
Elisabeta, membrii guvernului în 
frunte cu Dl. Dr. Petru Groza, 
Mareșalul Toibu hin, generalui- 
colontl Susakov, memb li misiu
nilor aliate.

După desvellrea monumentului, 
a urmat tradiționala defilare de 
10 Mal.

Platforma-program 
a blocului partidelor 

democratice a fost 
elaborată

Miercuri a avut loc o șe
dință a comandamentului unic 
al blocului partidelor demo
cratice, în cursul căreia s’a 
dat formă definitivă platfor
mei program, cu care forțele 
democratice unite se vor pre
zenta în fața corpului electoral,

Platforma va fi publicată 
In curând.

Luni, 13 Mai 1946

ARDEALUL 
e al nostru
Ves'ea prin care s’a anunțat 

că la Conferința Miniștrilor de 
externe dela Paris a’a hotărlt 
anularea blestematului dlitat dela 
Vlcna a umplut de bucurie ini
mile poporului întreg.

Hotărlrea luată la semnarea 
Convenției de Armistițiu dela 
Moscova, din 12Sepiemvrle 1944, 
a fost confirmată de miniștrii de 
externe ai Uniunii Sovietice, An
gliei, Statelor Unite șl Franțef,
urmând ca această hotărîre să fie 
rectificată de Conferința Păcii care 
se va întruni In curând și sem
nată ds țările interesate.

Greu a fost drumul poporului 
din Ardeal până le eliberarea sa 
de către glorioasa Ai mată Roșie 
în cokborara cu Armata Română.

Hltler și Mussolku ne-au im
pus dictatul dela Viena pentru a 
mări ara șl neînțelegerea dintre 
poporul român șl maghiar alimen
tate șl până atunci de cercurile 
reacționare pentru a le stăpâni 
mal bine și pentru a le patea 
arunca mai ușor fn războiul de 
jaf împotriva Uniunii Sovietice.

Massele revoltate au cerut Ime
diat după 30 August 1940 coa- 
vocsrea unei mari adunări de 
protest la Aiba-lulfa care a fost 
amânată lasă fără termtn de Mi- 
niu care nu a vrat atunci să pro
voace greutăți mareșalului.

In anii cari au urmat numai 
forțele cu adevărat demo
cratice in frunte cu P. C R. au 
luptat cu curaj și consecvenți 
pentru aaularea dictatului dela 
Vicna, pentru eliberarea români
lor asupriți din Ardealul de Nord, 
pertru deplina egalitate de drep
turi a popoarelor conlocuitoare cu 
poporul român.

Azi dorința poporului român, 
lupta lui sunt Încununate cu 
succes.

Datorita sprijinului acordat de 
Uniunea Sovietică care a susți
nut drepturile Romlnlel la confe
rința dela Paris, datorită guver
nului da largă concentrare de
mocratică Dr. Petru Groza care 
a pus în practică clauzele armis
tițiului și a acordat drepturi egale 
populației ungare, Ardealul a re- 
venit pentru vecie Patriei române 
democrate.

Se pune în acest fel capăt unei 
stări de spirit dănuătoare susți
nută de cercurile reacționare In
ternaționale care încercau să se 
mrne pe chestlanea hotare Ier, 
noul vrajbe între popoarele con
locuitoare.

Poporul român care a plătit 
scump urmările urel dintre po
poare deslănțultă de fasciști și de 
sprijinitorii acestora prețuește as
tăzi acest gest al Națiunilor Unite, 
șl îșl la angajamentul să combită 
în viitor orice manifestare de 
vrajbă care ar putea aă ne re
aducă la un nou dezastru la noui 
deablnărl și noul războaie,

Strâns unit tn jurul guvernului 
de largă concentrare democratlaă, 
el pășește înainte pe drumul de
mocrației șl al progresului.

Tiăiasră Ardealul reunit cu 
patria română dtmocrată,
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F.F.D.R.din Deva
împărțit pânză pentru copii săraci

Sfaturi pentru plugari

Din Iunie șl pâDă In toamnă 
viile pot fi atacate de făinare. A- 
ceastă boală nu este atât de peri
culoasă ca mana, dar totuși tre- 
bue combătută pentrucă in unii 
ani poate produce pagube mari.

Sunt atacate frunzde, lăstarii 
și boabsle. Acestea apar acoperite 
de o pâslă subjlre, oenușle-albl- 
doasă ca șl cum ar fl prăfuite cu 
csnușe. Această pâs'ă se șterge 
nșor frecând cu drgetul și pria 
aceasta se deosebește ușor de cea 
formată de mană care nu se în
depărtează cu ușurință.

Frunzele atacate încep să s« 
încrețească, se usucă șl la urmă 
cad. Hrănirea butucului suferă 
mult din această cauză.

Atacul pe boabe este cel mal 
grav. Bobitele atacate 6e înfăți
șează ca acoperite cu făină, crapă, 
seama se scurge, iar in toamnă 
se găsesc numai ciorchini cu bo
abe uscate. Varietățile cele mai

Ne scr*u țăranii
în atențiunea

I. N. C. O. P.-ului
In comona Vintul de jjs, func

ționează Cooperativa „Plrgarul*. 
Conform dlspozițiunilor date ds 
1. N. C, O. P, cbbrlturile se dis
tribuie cetățenilor, prin această 
•ooperativă.

Insă Cooperativa „Plugarul*, dă 
acesta chibrituri plugarilor în 
s.h'mbul ouălor și anume cum:

La trei ouă prime3C 3 cutii ds 
ch brite.

Fo urile superioare ale I.N.C, 
O.P.-ului suDt rugate să cerce
teze acest caz.

Condamnați 
pentru sabotaj

Judecătoria mixtă din Deva 
a condamnat pe Circi loan, 
la 50.000 lei amendă, pen
tru sabotaj.

Dela Cercul Teritorial Hunedoara

A început viza livretelor
In conformitate cu ordinul Ma

relui Stat Major Nr. 50.783—946 
se aduce la cunoștință tuturor 
cetățenilor din cuprinsul Județului 
Hunedoara, că viza livretelor mi
litare a început la data de 11 
Mai 1940.

Viza livretelor va decurge 

conform programului detailat ce 

s’a publicat.

D-nli Pretori, Notari, Primari, 
fefl de Posturi Jand., sunt ruga
ți să aducă la cunoștință popula
ției prin toate mijloacele posibile 
aflsaj, bătăi de tobă etc. data vl-

Făinarea viței de vie
rezistente sunt: G ată de Cotnar, 
Fetească albă, Bășicată, B.aghlnă, 
Negru moale, Negru vârlos, Ca- 
bernet Sauvlgnon, Plnot negru, 
Plnot grh șl Furmlnt.

Pentru combaterea acestei boale 
se recomandă prăfuiri cu pucioa
să, Se prăfuește odată înainte de 
înflorire (15 kgr. la hectar); a 
deua prăfufre se poate face după 
înflorire sau chlir In timpul In-

Procesul criminalilor de războiu
Urmare d'n pagina l-a 

să-i pue întrebări iul Ion Anto- 
oescu, Cer cuvântul acuzații Eug. 
Criitescu, Titus Drsgeș, Dobre, 
Marlnescu, Dumllru Popescu, To- 
mescu, Petrovlcescu, Brăileanu șl 
Lecca, încercând să-l smulgă fos
tului lor stăpân mărturisiri care 
să-i scoată din caută.

Acuzatul Marineseu pretinde, 
ds pildă, că nu a foit consultat 
atunci, când s’a început răabolul, 
la sare Ion Antonescu ti reamin- 
taște că nu s’a manifestat nici
odată împotriva războiului cu 
U. R. 3. S. șl Națiunile Uoite.

Partidele „istorice" 
au sp* jIn t regimul 

Antonescu
Acuzatul Mihai Antone seu, răs

punde la întrebările puse.
Am fost I b.ral. In paitidul 

d-lut Qbeorghe B.-âtianu.
Mareșalul a propus constitui

rea unul Ouvern de Uniunea Na- 
țonală. Am avut întrevederi cu 
d-nli Maniu, Dinu B'ătlanu, Valda, 
Oh. Brătlanu, Cuza. El ne-au o- 
ferit colaborarea, concursul d-lor, 
dar nu formal... Am fost minis
tru al Justljlel, apoi al Propagan
dei, al Afacerilor Străine șl vice
președinte al Consiliului.

Se pun întrebări în legătură cu 
atitudinea partidelor politice fată 
de regimul Antonescu, Itcă răs
punde confirmând punct cu punct 
declarațiile lui Ion Antonescu din 
prima zi: „Partidele politice au 

zei pentru ca tețl să se prezinte 

la timp,
Președintele Comisiei 

Centrale de viză:

Maior, Comșa.

Trăiacă 
Guvernul Groza 

guvernul independenței

Naționale.

ftoritului fără teamă că se vatămă 
înfloritul șl legatul (50 kgr, la 
hectar). Dacă tratamentul acesta 
se potrivește cu cel în contra 
manei se stropește întâi cu pi
atră vânătă șl apoi se prăfuește 
cu pucioasă. A treia prăfuire se 
face pe ciorchinii desvoltițl, în 
pârgă înainte de 1 August (60— 
70 kgr. la hectar).

F. O

spri|lnit regimul Antonescu, dar 
nu pe fața, căci voiau că-si me
najeze situația politică. Le era 
frică de riscuri. Totuși Mareșa
lul s’a bucurat de uo concurs de 
fapt dela 6 Septembrie 1940 pâ
nă 23 August 1944. D. Dinu Bră- 
tianu ml-a indicat din lotul libe
ral pe d-nli Oh Leon, Crețfanu, 
Otulescu. D. Manlu i-a dat pe 
d, Gerota, s crcfar general la 
Justiție. Legătura șl colaborarea 
cu partidele politice a fost sta
tornică. Bu l-am informat direct 
pe d-nil Maniu, D.nu și Oh. Bră- 
tiinu. Pe d. Matlu l-am ținut la 
curent până îa 1944*.,.

Mihai Antonescu n’are curajul 
răspunderii, „Mam fost niciodată 
f .scist, antisemit. Nu se putea... 
sunt universitar. N’am știut ce se 
întâmpla Ia lagăre*. Nu mai zâm
bește. Iși dă seamă că vina lui e 
prea mare și că nici un fel de 
abilitate avocățească nu-1 va scă
pa de ea.

Pantazl
începe Interogatorul lui Pantazi. 

La toate întrebările el nu știe 
nimic. N’a făcut nimic. Nu știa 
că se pregătește războiul, dar 
este adevărat că era ministru; și 
a ținut un discurs contra Uniunii 
Sovietice în Decemvrie 1940.

Acum el nu vrea să recunoască 
nimic, Insă cu 2 ani in urmă a- 
cest criminal era general corp de 
armată șl ministru de război. 
Sute de mii de ostași au fost tri
miși de el la moarte.

Picky Vasiliu
Se trece la interogarea lui 

Picky Vaslllu. El în editate de 
Inspector general al jandarmeriei 
șl din Ianuarie 1942 subsecretar 
de sfat ia interne nici n’a auzit 
de masacre șl execuții. Știe însă 
că „mareșalul* a dat ordin ca 
dețlnuții politici cari îșl Ispășesc 
pedeapsa să fie internați In la
găre. Știe că 472 deținuți politici 
din închisori, lagăre șl 700 anti
fasciști ce erau liberi au fost de
portați la Vapnlarka. Alrxlanu 
declară că 400 au fost scoși din 
lagărul dela Vapnlarka, dar n’au 
ajuns în țară ci au fost extermi
nați la Moitovei.

Rând pe rând au fost intero
gai! In continuare criminalii:

Titus Dragoș, Gheorghe Dobre, 
Trăiau Brăileanu; repreieatantul

F.F.DR din Deva a or
ganizat în caduul „săptă
mânii eopiluluitt o colectă 
de stradă la care s’a adu
nat sama de 1'400.000 lei.

Dorind să vină cu ade
vărat în ajutorul copiilor, 
femeile democrate din Deva 
au ceret fi obținut din par
tea guvernului repartizarea 
unei cote de pânză pentru 
această sumă dela fabrica 
din Lugoj care să fie îm
părțită copiilor săraci dla 
localitate,
Astfel în ziua de 9 Mai 
1946 — ziua victoriei asupra 
fascismului — a avut loco

moșlerlmli N. Mareș, care nu nu
mai că a participat la guvernare 
antonesclană, dar a sabotat șl 
reforma agrară. Oh. Alexlanu șl 
Leca, spion al Gestapoului, prie
tenul personal al lui KlUnger șl 
„expertul* guvernului antonesclan 
tn chestiunile evreeștl.

Eugen Cristescu, unealta 
Gestapoului, desvăluie cu
lisele trădării naționale.

A treia zi a desbaterilor, șe
dința începe cu Interogarea lui 
Eugen Cristeacu, unealta Gesta
poului din România șl prietenul 
lui Kilinger.

Declar țllle și desvălulrlle acu
zatului sunt ascultate de public 
cu un viu ffltere.se. Cristescu a 
desvăluît în fața judecății ciimela 
puse la cale di „Gegtapou*. 
Gestapoul a avut un rol însem
nat în asasl ănle lui Duca șl Că- 
linescu. Tot această organizație a 
dat arme legionarilor pentru cri
mele dela Jilava și cu ocazia re
beliunii din Ianuxrfe 1941.

Relații — declară acuzatul — 
am avut cu Maniu, Gh. Brălianu 
șl D nu B'ătlanu,

Acuzatul Cristescu In calitate 
de șef al S rvlclului Secret de 
informații a pus la dispoziția Grș 
tapoului German — ca un serv 
credincios — un bogat material 
documentar in legătură cu situa
ția economică, militară șl polt'că 
a țării. A fost unul din capii tră
dării și „colaborării".

După acela au fost audlațl 
martorii.

Tot timpul desbaterilor, trădă
torii se desvinovățeac, Invinuln- 
du-se unul pe altul, căutând fle
care să pară nevinovat.

Dar poporul, știe să dea răs
plata tuturor acelora cari con- 
șllenți s’au făcut slugi ai lui Hitler, 
subjugând poporul întreg.

Poporul nu uilă să dea plata 
fiecăruia după merit.

Martorii in fața Tribu
nalului Poporului.

Printre numeroasele pesoane 
citate la Tribunalul Poporului ca 
martori figurează și Gh. Brătlanu, 
Dinu Brătlanu, Dr. Nlcolae Lupu, 
luliu Maniu peniru Ion șl Mihai 
Antonescu șl Cristescu, Până tn 
prezent s’au prezentat Gh. Bră- 
tlnnu, Dinu Brătlanu șl alții. 

adunare la care sa făcut 
împărțirea darurilor.

Au luat parte prietenele; 
Dr. Almășan, Dr. Fâss, 
Mia Groza șt altele.

La deschiderea adunării 
a cântat corul Liceului de 
fete „Regina MariAa după 
care au urmat citeva dan
suri naționale.

După cuvântul de mulțu
mire a delegatei F.P.D.R. 
adresat tuturor celor» 
cari au contribuit la coleo- 
tâ s’a trecut la împărțirea 
pânzei capiilor săraci.

W*vii mers 
■I trenurilor 

intră în vigoare la 15 Mai
Direcțiunea mișcării C.F.R. 

a întocmit un nou mers al 
trenurilor care va Intra în 
vigoare la data de 15 Mal.

In noul orar sunt prevăzuta 
mal mai multe trenuri de per
soane șl vor fi reintrodusa 
trenurile accelerate.

Circulația trenuriior da 
marfă va fi deasemeni mult 
Îmbunătățită.

Sărbătorirea 
ț'ei de 10 Mai 

ta Hunedoara

Serbarea z'lei de 10 Mai 
s’a desfășurat la Hunedoara, 
în piața orașului.

Cuvântul de deschidere a 
fost rost t de primarul orașu
lui care în câteva cuvinte a 
arătat însemnătatea acestei 
zile mărețe.

Au mai vorbit din partea 
organizațiunilor democratice 
următorii:

Rusu dela T. P., Dragota 
din partea Fr. Plugarilor, Dan- 
cu din partea P. C. R.-ului, 
un Invalid a vorbit in numele 
Invalizi'or iar din partea P. 
S.D.-ului a vorbit tov. Lăscău.

Depozițiile lui 
Gheorghe Brătlanu

In fața tribunalului, cu mâna 
pa cruce d-1 Gheorghe Brătlanu, 
jură I

ICĂ: Dacă șl amintește dl Gh. 
Brătlanu că am fost membru al 
partidului liberal și prietenul d-sale. 
Răspuns: Da.

„Știe d. Gh, Brătlanu că 1-aa 
cunoscut pn Fabrlzlus, Stelzer, 
Neubacher în casa d sale? E ade- 
verat că l-a trimes pe Stlcker, 
corespondentul lui DNB la mine?* 
D. Oh. Brătlanu Iși amintește 
greu, dar recunoaște îa ce pri
vește pe Fabrizmus șl Stlcker,

Mihai Antonescu merge până 
acolo cu întrebările încât pre
ședintele îi pune la punct spu
nând că el este acuzatul șl șl 
nu uite acest lucru.

Audierea martorilor continuă.

ffltere.se
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x Acordul economic cu Cehoslovacia
\U. F. H. și Soc. „Petroșani" vor primi din mărfurile livrate

Viața de Partid.

Aduntirea Par ti du lui Comunist din Certej
Zilele acestea s'a înapo

iat In capitali delegația 
economica t-lmlsi de gu
vernul român la Praga pen
tru a grăbi aplicarea acor
dului economic încheiat la 
9 Noembrie între Ce ho-Slo
vacia șl România.

Intre comenzile ce s’au 
executat șl urmează să so 
sească la țară se află o 
serie de mărfuri de cea mai 
mare importanță pentru 
C. F.R. Uzinele de fier 
Hunedoara șl Exploatările 
miniere ale societății „Pe
troșani*

Toate înțelegerile care 
s'au stabilit latră (meritat 
In vigoare tu care tcop s’au 
șl luat măsuri pentru trans
portul mărfurilor.

UzlBele de fler minele 
de cărbuni și atelierele c.f.r.

Noul reglementari în FBgimul Muncii
Declarațiile tov. ministru Lotar Ridâceanu
Tav. Lotzr Rldăceanu, minis

trul Muncii, a făcut el eva dc:l«- 
rațfi preiei, arătând în linii ge
nerale programul de reforme in 
domeniul muncitoresc cari est; 
tn cura de aplicare. D ca a de
clara! printre altele:

Intre reformele cele mal impor
tante este Introducerea principiu
lui de 8 ore de activitate precum 
fl «tatutarea că dreptul la con
cediul este In funcție de vârstă 
șl vechime fn câmpul muncii și 
nu, cum era fn trecut, ia funcție 
de vechime In instituție.

Formularea fără nici un echlvic 
al depl pej libertăți Sindicale șl a 
tuturor drepturilor de organizare 
a lupte) pn feslooale a salarfațllor.

Camerele de muncă, devenite 
fn urma noul! legi .Camera de

REZULTATE SPORTIVE
In ziua de 9 Mal s’a jucat la 

Simeria un ms*,h imlcal între 
C. F. R. șl Olorla din Arad. Ce 
ferești au câștigat ușor după o re
priză cu scorul de 6: 1 (6:1). Jo
cul a foit frumos, ambele echipe 
prestând un joc dinamic și tehnle, 
CFR.-ul mal decis Ic fața pcrțli 
a înscris de 6 ori prin Găma?2, 
Gogu 1, S^clu 1 șlBodea2. De- 
la Gloria a rflarcat M hu.

A arbitrat foarte corect Tov. 
Crlșan Aurel.

In zisa da 10 Mal ceferiștii 
an susținut un Joi cu metalurgl ' 
știi din Ferdlnand care s'a ter

din județul nostru vor cu- de refacere a țârii și de 
noaște astfel In scurt timp mărire a producției indus- 
datorilă acordurilor Inche- triale atât de importante 
late o înviorare In munca țării întregi.

Un speculant din Simeria
4 sustrage din cota de 
lx zahăr a populației

La tov. Florea Slmlon, 
primarul comunei Simeria 
s’a trimis o reclamați* din 
partea unul locuitor, care 
spunea că din zahărul ce-se 
distribuie la Firma Ognerla 
Teodora cunostut „monist* 
ar lipsi din cota de 500 gr. 
circa 50 80 chiar șl 100 gr. 
de zebâr. Tov. primar sesi
zat de acest fapt a plecat 
cu tov. Muscalagiu Marin,

Muncă și Meierll*, vor devenii 
organe de calificare șl pregătire 
prr leslona’ă șl da organizare a 
m( aerjllT.

Tov. Mlniît u mal cnumlră apoi 
crmâloartle legi in curs di re- 
dactarr, Legea plasării, legea per
sonalului casnic, legea muncii in 
porturi și legea pngStlrel pro
fesionale.

Asemenea s’au luat măsuri 
pentru crelerea unei direcții spe
ciale a meseriilor fn departamen
tul pe care-l conduce, având grlțe 
do repartizarea materiilor prime, 
prrgătlrea profesională, etc.

Tov. L. Rădăclsnu șl-a încheiat 
declarațiile spunând că Ministerul 
Muncii va depune o murcă In 
spirit democratic fn toate acțiu
nile Iul.

minat prin victoria netă a Sime- 
rienllor, scorul fiind 9:0 (3:0). 
Au marcat. Orga 3, Găman 3, 
Pascu, Bodea șl Suclu. Arbitru 
tov. Nlchifor.

La Deva Corvlnul a Învins. 
Mica Intrun joc amical cu 4:1. 

Citiți țl 
răspândiți 
ziarul

„Zori Noi

președ. sindicatului C.F.R. 
și șeful postulai de jandar
mi dlu Simeria, sa cerce
teze acest caz.

Ajunși la fața locului au 
găsit că un plachlu mare 
de bocanc, era așezat sub 
discul greutății făcând ast
fel ca atunci când zahă
rul era câatărit In fața cum
părătorului să conțină exact 
greutatea de 500 gr.

S’a constatat că din za
hărul vândut până atunci 
speculantul a sustras 6 kgr. 
și 400 gr. iar alte 6 kgr. 
nu au putut fi justificate, 
prin bonurile de cartelă Za 
hârtii a fost ridicat șl pre
dat firmei Fărăa I. pentrn 
a fi distribuit populației iar 
speculantului I s’au dresat 
acte de dare în judecată.

Tot act leș speculant a 
vrut să trimită îa seara zi 
lei de 8 Mii, ouă, șuncă, 
salamă și slănină, pentru a 
fi vândute la București la 
bursa neagră dar șl de data 
asta a fost prins de poliția 
gării Simeria, condusă de 
d l comisar Dumlrie.

Autoritățile lu drept irc 
bue să sancționeze aceste 
cazuri, pentru a preîntâm
pina repetarea lor.

Succesul 
împrumutului emis 
de guvernul 
Sovietic

MOSCOVA. — Toate zia
rele pub’Icâ In primele pa
gini comunicatul ministerului 
de finanțe al Uniunii Sovie
tice care anunță că 20 mi
liarde de ruble, reprezentând 
emisiunea ultimului împrumut, 
a fost complet acoperită până 
In ziua de 5 Mai.

Ziarul Izvestla scrie că suc
cesul acesta dovedește încă 
odată atât unitatea morală șl 
politică a Întregului popor 
sovietic, cât șl devotamentul 
Iul pentru guvernul sovietic 
și pentru Marele Stalin,

Ziarul Trud conchide dea- 
semenea In articolul său de 
fond, arătând succesul noului 
Imprnmut.

In ziua de 6 Mai 1946 s’a ți
nut în comuna Cerbj, în sala P. 
C. R. o mare adunare la care au 
luat parte toți membri P. C. R. 
din comunele vecine.

Tov. Moțoc secretarul org. lo
cale a P. C. R. deschide ședința 
șl dă cuvântul tov. Mujic Mihri 
secretarul regionalei Valea Jiului 
și membru supleant la C. C. al 
P. C. R. care aduce salutul mun
citorilor din Valea Jiului, arătând 
solidaritatea și dragostea de mun
că a acestora pentru reconstrucția 
țării. Tov. Mujic arată apoi lupta

Confederația Generală a Muncii 
a cerut guvernului român

Recunoașterea guvernului 
LEGAL SPANIOL 

de sub președinția d-Iul dr. Girai
Confederația Qrnerală a Muncii 

a Înaintat Președinției Cordului 
de miniștri următoarele

Domnule Prim-MInistru,
Confederația G nerală a Mun

cii din România, în dorința d-r a 
contribui cu forța cdor 1.500.000 
de membri pe care li reprezintă, 
la consolidarea păcii In lume, 
cere guvernului român să reci; 
nosscă guvernul legal spaniol de 
■ub președinția d-lul Dr. Girai.

Avem convingerea că aseme
nea măsuri sunt necesare spre 
a se spune capăt neîntervențio- 
nlsmulul care a dus li subjuga
rea p' porului spaniol șl la încu
rajarea fascismului.

Călăi poporului
Urmare din pagina l-a

Nun.al la O de s sa au 
căzut 71 de mll de români Iar 
toată campania din U. R. S. t., 

s’a soldatcu 624.000 de mor ți 
rinlf! șl 181 de mtt de invalizi.

Străin șl totodată dușman al 
maselor populare, știind td ele 
sunt ostile nemților — dnpă cum 
a declarat șl Rlbbentrop — a 
declarat război Statelor Unite șt 
Angliei în înțelegere eu Killlnger 
șl Bova Scopa.

Parlament n’avem ca să se 
audă glasul șl să se impună vo
ința poporului. Doard-nll Mania 
șl Brătlanu cu partitele lor erau 
exponențll națiunii. Poporul aș
teaptă dela el un gest de opunere, 
insă nici un semn de rezistență 
hatărâtă, cl de câteva ori șl a- 
tuncea de formă — după acte 
Antoalsclene executate — trime

teau memorii redactate echtvoc 
pe care vroiau să le treacă drept 
proteste cre/ndu-șl astfel un alibi 

pe care poporul Întreg în frunte 
cu clas» muncitoare o duce pentru 
o viață mai bună, spunând: „In 
fața noastră s’a deschis calea li
bertății, pe care noi muncitorii 
împreună cu țăranii și intelectualii, 
trebue să pășim pentru a ne asi
gura o viață liberă șl un trai mai 
fericit”.

Adunarea a luat sfârșit întriun 
spirit de înaltă solidaritate mun- 
cltoreaică tov. Mujic asigurând că 
va veni mai deB In mijlocul mun
citorilor dela Certi],

Guvernul român recunoscând 
guvernul Girai, după ce a rupt 
relațiile cu Spania franchlstă, face 
un pas înainte pe calea afirmării 
caracterului său democratic pe 
tărâm național șl internațional.

Confederația Generală a Muncit 
din România a făcut apel către 
muncitorimea din țară ca aă con
tribuie din salariul zilei da 9 Mai 
la sprijinirea materială a luptăto
rilor antifasciști spanioli.

Ei cere poporului român să se 
alăture acestui gest simbolic, re
cunoscând guvernul Girai.

Primiți, vă rugăm, asigurarea 
deosebitei noastre conalderațlunl.

Președinte, GA. Apostol 
Secretar, A. Șerban.

pentru orice schimbare de situația 
în viitor.

I

Anii de neagră teroare fas
cistă au trecut. Poporul tn urma 
cotiturii dela 23 August s’a re
dresat șl îndreptat pe drumul săa 
firesc. Dar el nu poate alta tor
turile, lagărele. închisorile șl cri
mele făptuite împotriva oamenilor 
fără de apărare șl el știe că și 
astăzi după întorsătura dela 23 
August, are de suportat conse
cințele trădării Antoneștllor, atât 
din punct de vedere material cât 
șl moral. Nu, nu se pot utta 
așa ușor crimele șl ororile săvâr
șite cu atâta sadism, de către cel 
ce pretindeau a acționa tn no
mele Iul.

Acum ceasul judecății a sunat. 
Cel doi Antonești tmpreună cu 
clica lor de vânduțl tșl vor primi 
pedeapsa. Tribunalul Pcporulut 
va aduce sentința osândei grele. 
Va fl o satisfacție morală, pen
tru pororul căruia i-ai fost Im
puse atâtea suferințe.
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Conferința miniștrilor de externe ZIUA VICTORIEI
PARIS. In cursul ședinței de Vi

neri dim. cei patru miniștri de ex
terne au desbătut din nou crn- 
vocarea conferinței generale a 
pădi. Nu a fost realizat nici un 
acord. A ramas ca cei patru mi
niștri iă se întâlnească după ami
ază, tn ședin(ă ne formală. D. Bl- 
dault ministrul de externe al 
franței, a propus ca cel patru 
■Ioiștri de externe tă se întâl
nească încă odată pentru a exa- 
wir toate chestiunile rămase în 
vigoare. A mal propus ca noua 
kiftlnire să albă loc la 15 Iunie 
armând ca data conferinței păati 
■1 fie fixată atunci. Numai primul 
punct a propunerii franceze a fost 
adoptat.

* *
HELORAD — Societatea inva

lizilor de războlu Jugoslavi a 
adresat conferinței miniștrilor de 
«terne dtla Paris o telegramă 
la eare, în numele a 400 000 in
valizi din iugoslavia cere ca să 
b • hotărâre justă privitoare la 
■eglunea Veneția JuHa șl Trlest.

SEMNAREA ACORDULUI
de pretenie Intre

CEHOSLOVACIA
La • Mal a. c. a fost 

semnal acordul de prietenie 
și colaborare reciprocă intre 
Republica Federativă iugo
slavă și Republica cehoslo
vacă.

Faptul că acest act insem- 
■at a fost făcut chiar In

Regele Victor Emanuei a abdicat
LONDRA. Regeîe Italiei 

Victor Emanuei, a semnat 
abdicarea părăsind orașul 
Neapole spre un exil vo
luntar. Succeserul său a 
fost numit prințul Um- 
berto.

PARIS Știrea abdicării 
Regelui Victor Emanuei 
a fest primi:ă cu satisfac
ție in Franța. Poporul 
francez speră că prințul 
moștenitor va lucra pen
tru legăturile de priete
nie dintre Italia și Franța

LONDRA. — Comitetul de 
direcție al partidului socialist 
Italian, dună o ședință convo 
cată cu prilejul abdicării re
gelui Victor Emanuei, a pub 
llcat o declarație in care se 
spune:

„Abdlcaiea șl plecarea re
gelui Victor Emanuei conâtl- 
tue o diversiune menită să 
desorganizeze pregătirea în 
ordine a referendumului și a 
al°gcrllor pentni Adunarea 
Constituantă Ele reprezintă 
fuga regelui In fata verdic
tului popular Iminent.

Abdicarea șl plecarea In 
exil a Regelui nu modifică

PARIS. Vineri seara a avut loc 
un dineu oferit de d-l Bidault 
mlnittrul de externe ai FraDței,

Chestiunea frontierelor Transilvaniei rămâne 
definitiv nchisă In urt»a hotărîrli luate de 

conferința miniștrilor de externe
PARIS. Corespondentul 

agenției Radar din Paris a 
transmis următorul comen
tariu cu privire la hotdrâ 
r&a celor putra miniștri de 
externa de a anula dtk tatei 
de'a Viena:

,Ch'stlunea frontierelor 
Transilvaniei este și rămâne 
definitiv închisă in urma

EFECTELE GREVEI 
celor 400.000 minieri americani

NEW YORK — Greva luc
rătorilor din industria cărbu- 
ne’ut care va deveni efectivă 
In zlna de Vineri a provocat

Șl IUGOSLAVIA 
Ziua Victoriei dă acestui mo
ment o însemnătate și mal 
mare: el arată că acest a- 
cord este un insfrement ade
vărat al păcii, care va asi
gura bunurile dobândite in 
victoria asupra trupelor fas
ciste.

situația crelată prin echilibrul 
de forte dintre comitetul eli
berării naționale șl Coroană 
și nu modifică conținutul în
trebărilor ce urmează a fi 
puse corpului electoral la 
2 lun’e,

ROMA. — In legătură cu 
venirea la tronul Italici a prin
cipelui Umberto. șefii socia
liști ș| comuniști Neni șl To- 
gllati, ambii miniștri important! 
in guvernul Italian Gasperl, 
au făcut declarații arătând că 
este Imposibil ca principele 
Umbeilo să devină in mod 
efectiv regele Italiei. Pentru 
aceasta el at trebui să depună 
mai întâi jurământul in fața 
ambelor corpuri legislative. 
Ambele corpuri legislative nu 
există.

ROMA. — Se așteaptă ca 
Togllall să aducă In discuția 
Consiliului de Miniștri cererea 
principelui Umberto de a se 
sul la tron.

LONDRA. — Ziarul en
glez Daily Telegraf h scrie că 
abdicarea regelui Victor Ema
nuei nu va produce nici în 
Anglia, nici in Italia, nici un 
regret

în onoarea lui Molotov și a prin
cipalilor membrii sovietici la con- 
fer’nță.

hotărâfii luată Marți de 
conferința celor patru mi- 
slștri de externe în care 
diktatul dela Vlena a fost 
declarat ml și neavenit și 
prin care linia de demarca
ție dintre Ungaria și Ro
mânia se stabilește la cea 
fixată tn anul 1919.

suspendarea unui număr de 
126 trenuri de călători prin
tre cari și mai multe trenuri 
rapide New York Ch'cago.

NEW-YORK. — Principala 
problemă în America conti
nuă să fie greva minierilor 
care a împlinit astăzi 37 de 
zile, efectul acestei greve re- 
slmțlndu se în numeroase do
menii, Președintele a conferit 
ieri cu consilierii reconversi
unii. Ministrul de Interne a 
declarat că în urma grevil 
transporfurife transoceanice au 
fost reduse.

Greva minerilor nu va 
fi aplanată curând

NEW-YORK — Speran
țele Intr’o reglementare rapidă 
a greAel în industria carboni
feră s’au risipit în noaptea 
de Mărfi spre Miercuri când 
d. Iohn Lfwls a respins pro
punerile guvernului.

El a cerut din nou să se 
mărească salariile minerilor 
și ca proprietarii m nelor să 
contlbue Ia fondurile sindicale 
operelor de asistență a mi
nerilor.

Luote 
fnv«r*unat« 

în Indonezia

MOSCOVA - Din Londra 
se anunță că pe insula Java 
au loc în prezent lupte în
verșunate înjre trupele olan
deze șl armata indonezlană.

Tipografii din Deva 
aranjează în ziua de 
12 Mai 1946, orele 9 

a m. o
PETRE CERE 
CÂMPENEASCA 

pe platoul cetății.

sărbătorită străinătate
MOSCOVA. — In ziua de 9 

Mai, ța»a sovietelor a sărbătorit 
solemn prima] aniversare a isto
ricei victorii repurtate asupra’Oer- 
maniei fasciste. La Moscova po- 
pu'ația s’a grupat In piețele piln- 
cipale. Sear?, Piața Roșie era feeric 
luminat! iar tunurile au salutat is
toricul eveniment.

Z ua Victoriei a fost săibUto- 
rilă fn întreaga tară- Mati ser
bări populare su avut loc în toate 
orașele țării. Seara aceste orașe 
au fost luminate de numeroase 
focuri de artilerii.

In legătură cu prin?a ani
versara t» Vietoriei, un cores
pondent «1 postului de RacUo 
Moscova luând un iniervlcw 
telefonic scriitorului englez 
Bernard Schaw, acesta a de 
eterat: „Am prevăzut măreția 
și forța țării sovietelor din 
primele z le ale existenței ei. 
Eu n’am renunțat niciodată 
la această părere șl sunt fe
ricit s’o pot confirma dfn nou**.

In Germania.
MOSCOVA. — Gruparea de 

tru .e d'fi Germania a sărbătorit 
solemn ziua victoriei. La Berlin 
a avut loc o mare paradă m li-

Conferința dem Paris a f’cut progrese
LONDRA. O întrunire ne

oficială a celor patru mlnlstn 
de externe a avut loc Sâm
bătă dimineața la Paris sub 
președinția lui Molotov, dele
gatul sovietic. In ședințele de 
Vineri s’au făcut progrese în 
caerul discuțiilor asupra co-

DINEU IN MEMORIA LUI
ROOSEVELT

NEW YORK. — Institutul 
americano sovietic a dat un 
dineu inmenoria fostului 
președinte Roosevelt. Cu a- 
ceastă ocazie s’a remis fami
liei de Tunetului președinte o 
placă comemorativă in amin
tirea serviciilor aduse de Ro- 
osevelt k strângerea rapor
turilor dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică.

Luând cuvântul cu acest 
prilej, senatorul american Pep- 
per, a declarat următoarele:

„In momentul de față Rusia 
este Îngrijorată de politica

împăratul Japoniei va abdica
LONDRA. — Postul de 

radio New York a anuțat, 
după știri primite din Tokio,

tară tn fa*i ce'or patru coman
danți da zone.

In Polonia.
VARȘOVIA. — Pts‘e 100 000 

locuitori al Varșoviei au asistat 
în ziua de 9 Mai la parada for
țelor armate republicane poloneze, 
închinată victoriei. Au fost pre- 
zeoți președintele B^rut, primul 
ministru Oiubka Mora'k1, mem- 
b’ii guvernului și reprezentanții 
misiunilor diplomatice.

Președintele Berut a rostit o 
cuvântare în care a salutat tru
pele și poporul venit la merlng. 
In continuare a îndemnat trate 
păturile sociale poloneze ca indi
ferent de pa'tldele cărora aparț'n, 
să muncească pattru refacerea 
țării șl să tntăieaică alianța cu 
Uniunea Sovietică, cel mai mare 
bastion al păcii.

LONDRA. Cu prilejul zilei vic
toriei d-l Attlee a trimis o tele
gramă generallssimu'ul S’a'iu.

♦
BELGRAD — Cu 'prilejul zilei 

Viutoriei mareșalul Tlto a trimis 
generalisimului StaHn o tel' gramă 
în care exprima atât simpatia per
sonală cât și a popoarelor iugos
lave Armatei R >șl șl popoarelor 
sovietice care au determinat in- 
frâogerea fă, ismulul.

Jonlilor italiene precum și In 
alte clauze ale tratatului cu 
Italia. Un singur obstacol a 
mai rămas nerezolvat: ches
tiunea Triestului. Nu s’a ajuns 
la o înțelegere cu privire la 
data conferinței păcii.

Amerîcei, după cum șl noi 
suntem Ingr jorați de politica 
Ruski. In locui încredtii exis
tă ’ndoleli. Pentru a împrăș
tia teama și restabili încrede
rea, trebue să întrebuințăm 
In relațiile noaslre spiritul lui 
Roosevelt. Eu cred că Uniu
nea Sovietică dorește r acea. 
Cu toate acestea, Uniunea 
Sovietică este pregătită de 
Războlu. Ea nu vrea să ca
dă victima unei intrigi.*

Din partea Uniunii Sovie
tice a vorbk Gromîco și Ilya 
Ehrer.burg.

că este posibil ca împăratul 
Hirohlto al Japoniei să abdice 
intr’un viitor apropiat.
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