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Proletari din toate țările unlti-vă I

Trăiască Tribunalul 
Poporului!

Trasase lustifia 
democrată!

......"| S’a făcut dreptate |—

Sentința în procesul principalilor
criminali de răsboi $1 «inovați de dexastrul țării_____

Vinovății cari au Introdus tn 
țara noastiâ fascismul șl au aser
vi Interesele noastre Germaniei 
htt Ier Iste, provocatorii rătbolalal 
mlșelesc tmpotrlva Uniunii So
vietice șl Națiunilor Unite, cel ce 
au trimis la moarte sute de mll 
de tineri pentru a apăra intere
sele Germaniei, autorii masacre
lor împotriva populației civile 
pașnice și nelnarmate din terito
riile cotropite, Inițiatorii lagăre
lor de concentra; e, sbirll popo
rului român, autorii trădării na
ționale, șl-aa primit pedeapsa.

Tribunalul Poporului, repre
zentanții nemijlociți al națiunii — 
judecătorii pe care poporul l-a 
trimis sd facă dreptate — au 
încheiat Vineți dupd amiază Isto
ricul proces al celor mal mari 
călăi al poporalut român, prln- 
tr’an verdict aspru, necruțător, 
dar drept.

In cursul desbatirllor s’au luat 
In considerare toate faptele pen
tru ca jadecata să exprime se
tea de dreptate a poporului pen- 
trucă numai astfel poporul, nos
tru se poate încadra In rândul 
popoarelor Iubitoare de pace, li
bertate șl civilizație. Na se poate 
concepe o viață nouă In cadrul 
respectului legii fără extirparea 
tuturor bălării or, fără elimina
rea tuturor otrăvurilor ce au In
toxicat viața noastră publică.

Procesul antoneștilor a de-

să afle cu o clipă mai 
sentință.

răbdătoare 
înainte de

In sala de ședințe a tribunalu
lui, d-l președinte Voltlnovlci a 
declarat deschisa ultima ședință a 
desbaterii. Rând pe rând, obosiți, 
intră acuzițli.

Vineri după amiază la orele 
6.30, s’a încheiat ultimul act din 
istoricul procesul ai trădătorilor 
națiunii — Ion Antonescu și com
plicii săi.

O imensă mulțime se strânsese 
în fața Tribunalului Poporului ne-

președîntele dă cetire sentinței:
ION ANTONESCU, condamnat la cea mai grea 

deapsă — moartea.
MIHA1 ANTONESCU, condamnat la moarte. 
CONSTANTIN PANTAZI, condamnat la moarte.
C, Z. VASILIU, condamnat la moarte.
TITUS DRAGOȘ, condamnat la 15 ani muncă silnică. 
GHEORGHE DOBRE, condamnat Ia detențiune grea 

pe viață.
ION MARINESCU, condamnat la 20 ani terriniță grea. 
TRAIAN BRĂ1LEANU, 20 ani detențiune riguroasă. 
DUMITRU POPESCU, 10 ani închisoare corecțională. 
CONST. PETROVICESCU, detențiune grea pe viață. 
CONST. BUȘILĂ, 10 ani închisoare corecțională. 
N1COLAE MAREȘ, 10 ani închisoare corecțională. 
PETRE TOMESCU, 15 arii muncă silnică.
GHEORGHE ALEXIANU, condamnat la cea mai grea 

pedeapsă, pedeapsa cu moartea.
RADU LECA, condamnat la moarte.
EUGEN CRISTESCU, condamnat la moarte.

pe-

Alături de numele celor din boxă, pe lista con- 
damnațiior figurează șl cei fugiți: 
HOR1A SIMA, condamnat la moarte. 
CONST. DĂNULESCU, detențiune grea pe viață. 
VASILE DIMITR1UC, detențiune grea pe viață. 
MIHAIL STURZA, condamnat la moarte. 
ION PROTOPOPESCU, condamnat la moarte. 
CORNELIU GEORGERCU, condamnat la moarte. 
CONSTANTIN PAPANACE, condamnat la moarte. 
VASILE IASINSCHI, condamnat Ia moarte.

Senthța este verdictul națiunii 
întregi.

Trădătorii de neam și țară șl-au 
primit pedeapsa. Aspră, necruță
toare dar dreaptă.

In clipa aceasta când întregul 
popor ostenește din greu să clă- 
descă o țară nouă, sentința Trl-

banalului Poporului înseamnă 
eliminarea tuturor otrăvurilor ce 
au intoxicat vleața noastră pu
blică. Prin aspra sancționare a 
tuturor care au trădat, se 
pune încă o piatră la temelia sta
tului democrat pe care ii clăd m 
azi.

i«<

Ajutorul Armatei Roșii
dat jăraniior în comuna Vințul de Jos

Scrisoarea de mulțumire a unul țăran din comună
in comuna Vințul de jos sol

dați Armatei Roșii ară și însemin- 
țează pământul țăranilor celor care 
nu au vite șl care până în anul 
acesta lucrau cu ziua la cel mal

Continuare In piglna 3-a.

Comentarul postului de radio Moscova
despre procesul criminalilor de răsboi dela București

Postul de radio Moscova sul criminalilor 
publicai Vineri 17 Mal a.c.
comentariu despre proce

a 
un

de război 
antonescieni din care extra
gem:

Peste 95 la sută din planul însămân- 
țărilor înfăptuit în județul Hunedoara 

Ca pretutindeni In întreaga (ara 
șl in județul Hunedoara, situația 
însămânțlrilor — spre deosebiră 
de inii trecuțl te prezlnlă peste 
așteptări. Cu toate lipsurile șl 
greutățile de tot felul, țăranul 
prin munca lui neobosită zi de 
z>, ajutat de frații lui muncitori, 
a însămânțat până la data de 12 
Mal a, c. o suprafiță totală care 
trece de 95 la sulă din prevede
rile planului Inițial întocmit dc 
cameră.

lată rezultatul:
Grâu ds primăvară 3038 ha, 

secară de primăvară 243 ha, orz 
4126 ha, ovăz 10.530 ha, porumb 
21.982 ha, fasole 33 ha, Ucarta 
soarelui 519 ha, cânepă 3704 ha. 
,n 546 ha, luăernă în cereale

1818 ha, trifoiu în cereale 8024 
ha, borceag 3005 ha alte plante 
de r utreț 211 ha, cartcfl 11.685 
h-, sfeclă de nutri ț 979 ha, gră
dini de zarzavaturi irigate 1592 
h.«, ceapă 722 ha, varză 330 ha, 
alte legume 996 ha. șl porumb

pentru nutreț 179 ha. In total în
sămânțate 64 503 hectare față de 
70,163 hectare prevăzute în pla
nii inițial al Camerei Agricole.

In zilele ce urmează, planul de 
însămânța-i va fi depășit.

Procesul lui Antonescu și 
complicilor săi, se află în 
centrul atențiunii opiniei pub
lice din România. Rănile a- 
dânci provocate țării de hlt- 
lenștii români nu s’au Închis 
încă iar urmele crimelor lor 
sunt vizibile incă pretutindeni. 
Ele sunt reamintite acum a- 
lât la noi In Uniunea Sovie
tică cât și In România.

Continuare In pagina 4-a

Înstăriți ca să le dea și lor vitele 
să-șl poată lucra câte un petec 
de pământ.

Intr’o zi m’am dus și eu, le am 
cerut un plug dela Armata Sov
ietică șl le mulțumesc foarte mult 
că ni i au dat fiindcă altfel eram și 
eu silit să mai lucrez vreo 10 
sile pela alțl pentru ca să-mi are 
Armata Sovietică nu ml-a ce
rut nimic de cât loc ca să mun
cească șl soldatul ucrainean Ivan 
a stat toată ziua cu mine pe o- 
gor și a muncit pe ogorul meu, 
dar nu a arătat nici 
oboseală. Când am 
cetit o mulțumire 
dar și eu am rămas

M’am gândit atunci că, cu ast
fel de oameni a putut să prog
reseze statul sovietic, deci înțeleg 
acum căci cu un astfel de stat nu 
mal tribue să ne dușmănim nici 
odală ci din contră trebue că co
laborăm. Cei ce caută ca să ne 
mal învrăjbescă cu acești oameni 
sunt dușmani ai Poporului. I. Z.

un semn de 
terminat am 
in ochi lui 

mulțumit.

Colțul „lstnrlc“

Declarațiile d. Traian Sâvulescu
cu privire la

Ziarele din capitală scot 
in evidență declarațiile făcute 
de dl Traian Săvulescu sub
secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, prin care arată 
că planul de cultură pe anul 
Io curs a fost realizat In intre-

fost

cul-

Insămânțărl
gime și In unele cazuri a 
depășit cu 5—10%.

Deasemeni planul de
tură pe anul viitor a fost în
tocmit și s’au dat Instrucțiuni 
in acest sens.

Liberalul oficiosul candizilor 
„tehilclem" din galer.ile dictaturii 
Antoiiesclene, gândind nostalgic 
la vremurile de strânsă colabora
re cu qjlsllngli români cari acum 
îșl așteaptă Verdictul, într’un ar
ticol In care vorbește despre psi
hologia foștilor patroni, nu-șl poate 
înăbușii sentimentele de sinceră 
compătimire față de cei care le-au 
făcuț onoarea de a 1 primi ca teh
nicieni nevlnovațl In rândurile lor.

Căutând să înfățișeie starea de 
spirit a acuzaților spune: .Pen
tru el toți au același vină, toți

au contribuit la greșala lor, toț 
le-au fo it ccmplici.

Asta probabil că nu le convine 
dumnealor, deoarece „tehnicieni
lor" ar trebui să li se acorde oa
recare clrcumstanfe atenuate.

Totuș Liberalul mai loial față 
de foștii lor camarazi de glorie, 
(azi de suferință) „deși caută sa 
le aducă culpă egală închee: Fi
resc spectacolul apare penibil deși 
omenește vorbind, este demn de 
compătimit.

ION MINERUL.
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ÎNCHIDEREA desbaterilor 
tn procesul guvernării 
A N T O NESCU

Sfaturi pentru plugari

Prășitul porumbului
Fiecare sătean are insămâcțat 

din ogorul Iul o parte cu porumb. 
Fiecare sătean șl orișean așteaptă 
ca pământul să dea roade din 
belșug, ptentru a se înlătura lip
surile de az), cari sunt a*ât de 
mari. Pentiuca să obținem belșu
gul dorit, este nevoie de muncă, 
așa cum spune și proverbul: 
„După muncă șl răsplată*.

Pentru a putea obține roadele 
dorite, porumbul trebuiește prășit ți
nând seamă de următoarele norme i

1. Cu cât porumbul este prășit 
la timp și mai de multe ori, cu 
atât avem un belșug mai mare. 
In general el trebuiește prășit de 
trei ori. A tre a prăși'ă i 
bului aduce un spor de 
de 10—25 la sută.

2 Prășltul porumbului 
rânduri trebuie să se 
prășitoarea mecanică și numai pe 
râ~.d cu sapa.

Pr&șltul cu prășitoarea meca
nică se face msl repede, mai ușor 
și costă mai eftln pe când cu

face mai 
ce in ce

cu clima

iapa se face mal încet, mal 
greu și mai scump.

Cea dintâi prășilă se 
adâncă Iar celelalte din 
mai în suprafață.

3. Ia ținuturile de șes
uscată, mușuroiul (mormântul), nu 
trebuie să se facă pcntrucă mic
șorează recolta. Cu cât timpul 
este mai secetos cu atât pierde
rile din cauza mușuroiului sunt mal 
mari.

Numai într’o regiune cu ploi

multe și pe pământ greu un mu- 
șurolu mic, poate să aducă foioase.

Iată de pildă rezultatul unei re
colte pe hectar, prășită de mai 
multe ori șl cu mușuroiu:

1 prășilă șl 1 mușuroiu dă 
3280 kg.r, 2 prășite 3910 kgr., 3 
prășite dă 4670 kgr., cu 2 prășite 
șl 1 mușuroiu dă 4410 kgr. șl cu 
4 prășite dă 4520 kgr,

Ț.nând cont de toate acestea 
reguli, belșugul mult așteptat vine 
la sigur.

Ultima ședință publică în pro
cesul guvernării Antonescu s’a 
terminat. Ședința a fost dedicată 
ultimului cuvâot al acuzaților.

Unul câte unul foștii miniștri și 
îaalțli demnitari ai regimului An- 
tonesclan sa ridică pentru a se 
scutura de orice răspundere pen
tru a „demonstra" că „n’au avut 
nici un amestec în politica gene
rală a stilului', că „n’au știut 
nimic despre pregătirea războiului 
antlsovietlc* si nici despre meto
dele de guvernare și represiune 
ale regimului, că toate măsurile 
ce le-au luat în posturile de răs
pundere ce le ocupau „n’au avut 
niciun caracter fascis , rasist ssu 
hltlerist". In fața Tribunalului se

perindă epsvele copleșite de per
spectiva răspunderii. Niciun cu
vânt despre activitatea guvernu
lui din care au luat parte, despre 
orientarea României ca stat. Des
pre aceasta el — „miniștrii* — 
nu înțeleg să vorbească nimic; 
preferă să explice cu multe amă
nunte cutare sau cutare măsură 
ce o luasrră „în interesul bunu
lui mers al departamentului*.

Un spectacol respingător. Jos
nicia împletită cu lașitatea, com
pletate în cazul unora cu cea mai 
cinică impertinență.

După o scurtă suspendare, 
președintele Tribunalului 
țat că:

„Tribunalul Poporului 
închise desbaterile In
guvernării Antonescu șl amână 
pronunțarea pentru data de Vi
neri 17 Mai 1946*.

a anun-

declară 
procesul

a porum- 
: recoltă

printre 
facă cu

Meetingurile au continua! și Jn în județul
ALBA și HUNEDOARA

Mii de cetățeni au cerut aspra condamnare a
criminalilor de război

Primăria comunei Lupenl 
județul Hunedoara

Nr. 1032-1846.

Publlcațlune de licitație.
Se aduce la cunoștința generală că, 

In ziua de 26 luni- 19(6 ora 11 se va 
ține In localul Primăriei Lupenl, licita
ție publică cu ofeite închise șl sigi
late, pentru executarea următoarelor 
lucrări pe seama comunei:

1. Cons rulrea unul dig de beton 
armit pe malul stâng al râului Jiu, In 
valoare de lei I5C.000.000.

2. Refacerea digului din piatră cal
car pe malul drept al râului J u, In va
loare de lei 10.000.600

3. Construirea unui drenaj, pentru 
captarea Izvoarelor din str. M. Vitea
zul, tn valoare de lei 10.000 COJ.

4. Construirea unul zid de sprijin șl 
tretuar de astfalt paralel cu linia In
dustrială, din str. R'gele Ferdlnand, In 
val-.are de lei 25 0COOOO.

5. Refacerea trotuarelor de aslfalt 
din Interiorul comunei, In valoare de 
lei 15.000 C00.

6. Continuarea construirii digului din 
lemn de stejar la Valea Pletrll șl re
facerea drumului In va'oare de lei 
25.000.0CO.

7. Furnizarea lemnelor de fag pen
tru foc pe seama Primăriei, In va
loare de lei 8.000,000.

8. Renovarea edificiului Primăriei, 
transformarea blrcurilor. zugrăvirea In
ternă șl spoirea rxlerloare ■ edificiu
lui Primăriei lei 15.000 000.

Licitația se vajlneatn conformitate cu 
irt. 88—110 din Leg*a Contabilității 
Publice șl normele publicate in Monl- 
nitorul Oficial Nr. 127 dln'4 1 mie 1931.

Toate persoanele cari vor lua parte 
la licitație, vor depune pe lângă oferte 
șl o garanție de 5*/i din valoarea ofer
tei, care se va f ce nunul In confor
mitate cu caetul de sarcini.

Planul șl devizul lucrărilor, pot fl 
văzute tn orice zi de lucru la Primăria 
comsnel Lupenl.

In caz de nereușita licitației la data 
de mal sus fixată, licitația se va amâ
na cu 8 zile, urmând ca la data de 9 
Iulie 1946, In acelș local și oră, să 
țină a doua licitație cu aceleași condl- 
țluni, far In caz de nereușită, Primăria 
va proceda la tratare prin buna învo
ială sau tratare directă, potrivit legi
lor șl dispoz'țlunllor In vigoare.

Lupenl, la II Malu 1946. 
Primar, Vastle Sârba

Notar, loan Vloret

In preajma sentinței pe care 
Tribunalul Poporului urma să 
o rostească In procesul cri
minalilor antonescieni în jude
țele Alba și Hunedoara nu
meroși cetățeni de toate cate
goriile au continuat să se În
trunească în meetinguii cerând 
insistent condamnarea fa mo
arte a acelor care prin poli
tică lor criminală de asuprire 
șl jaî de aservire interese
lor naziste s’au făcut răspun
zători de Întreg dezastrul 
țării.

Spiritul de dreptate a popo
rului cere satisfacție.

La Abrud
In sala „Detunata" muncitorii 

țăranii și Intelectualii adunați în
tr’un număr mare, au manifestat 
pentru aplicarea pedepsei maxime 
pentru acei care s’au 
slujba Intereselor străine 
gându-ne țara la ruină.

La meeting tov. Jurca 
Macavei, au evidențiat
mârșave pe care clica Antonești- 
lor le-a săvârșit în timpul anilor 
de dictatură.

S’au mai trimis moțiuni dela 
fabricile Corium, Vlrginia și Heila 
din Alba-lulla.

Anunț
Poliția de reșed nță Deva pe această 

cale pune In vedere tuturor cetățenilor 
care au încredințat pantofarului Puiuț 
Zamfir, materiale de clsmărlc sau în
călțăminte de reparat, să se preiinte 
la poliția Deva biroul judlc'ar la Dl. 
comisar Sântlmbreanu, pentru ași re
cunoaște $1 reprimi buourile.

La Deva
Adunarea a fost deschisă de 

primarul orașului, dl. Oosti’D, 
arătând dezastrul la care ne a 
dus guvernul lui Antonescu.

Apoi a luat cuvântul reprezen
tantul A. P. prietenul Radu care 
a arătat numărul enorm al inva
lizilor, văduvelor șl orfanilor, de- 
pe urma războiului nejust dus 
împotriva Unlunel Sovietice. Tov. 
Lazăr vorbind în numele F.N.D.- 
ulul, a fost viu aplaudat, Dânsul a 
terminat spunând printre altele : 
„Cerem cu folii moartea crimina
lilor ds război I*

Din mijlocul muljlmii a vorbit 
tov. Ostașiuc în numele muncito
rilor dela soc. de drumuri fostă 
„Derubau* șl plugarul Vâran care 
a cerut In numele plugărlmil, 
moastea Iul Antonercu cu clica lui.

La sfârșHul adunării populația 
Devei șl înprejuriml au votat o 
mojluoe care a fost trimisă teleg
rafic .Tribunalul Poporului din 
București.

La Alba-lulla
In ziua de 14 Mal a, c. repre

zentanții tuturor partidelor și or
ganizațiilor democratice din județ, 
s’au Întrunit într’o ședință extra
ordinară. Participant!) în numele 
organizațiilor respective, au cerut 
în unanimitate pedeapsa capi
tală pentru criminalii Antonesdeni 
șl clica Iul de trădători.

pus in 
împin

și tov. 
faptele

La Roșia Montana
Muncitorii, întruniți într’un me- 

etlng au cerut aspra pedepsire 
a prlnclpall'or criminali de răz
boi, care s’au pus în slujba Inte
reselor naziste, împingând tara 
în cel mai dezastruos război.

In timpul meetiogului au vor
bit tov. Ian ti din partea sindlca- 
tleor șl tov. Neagu din partea 
Frontului Ualc Muncitoresc,

La Alud
In ziua de 15 Mai a. c. popu

lația din localitate adunată într’o 
mare adunare ponulară în fața 
primăriei, a cerut Tribunalului 
Poporului condamnarea la moarte 
a criminalilor antonesdenl.

A vorbit tov. Mtlha care a evo
cat toate ororile săvârșite de 
acești monștri în timpul regimu
lui de teroare antonesclană.

La Bucium
In ziua de 15 Mal a. c. in fața 

sindicatului din localltatejcetățenll, 
au manifestat pentru pedepsirea 
drastică a criminalilor de război.

Au vorbii tov. Crișan loan șl 
tov. Dandca loan.

La Sebeș
Asemenea mitinguri s’au mal 

ținut șl la fabricile G. B. L. șl 
Dahlnten din Sebeș precum șl la 
fabrica de hârtie din Petreștl,

Pretutindeni au fost votate mo
țiuni în care s’a cerut pedeapsa 
cu moartea pentru principalii cri
minali de războlu.

lu U'ouruL >.
^Organizarea regionalelor 0. S. P

din provincie
Vizita d-’u] lullu Orban la Deva

D. lullu Orban, Președintele 
OSP.lui șl Gh, Teodorescu, Sec
retarul Oeneral al Resortului Uni
versitar au plecat înti’un turneu 
de organizare al Regionalelor 
O. S. P. din provincie conform 
regulamentului inferior de func
ționare apărut de curând în Mo
nitorul Oficial.

Miercuri 15 Mal Dl luliu Orban 
a vizitat O. S P. din Deva.

Dl Maior Comșa îd numele co
mitetului salută prezența d-lui lu
liu Orban pe care’l roagă să spri
jine sportul Devan,

Dl lullu Orban se declară feri
cit că a venit ?n orașul de reședință 
al Președintelui Guvernului.

Anunț
In ziua de 19 Mal 1946 ora 

10'30’ va avea Ioc în sala de gim
nastică a O. S. P-lul (în curtea 
Cinematografului Progresul) adu
narea generală extraordinară a 
membrilor O. S. P.-ulul precum 
șl a tuturor sportivelor din Deva.

Scopul adunării este organiza
rea regionalei O. S. P.-ulul Hu
nedoara—Alba șl alegerea Comi
tetului Regionalei.

Grupările sportive din județ, 
precum șl organ!zațiunile O.S.P 
existente sunt lugate a-șl trimite 
delegați pe cont propriu.

In cazul când numărul mem
brilor nu va fl cel prevăzut dș 
statute, adunarea se va ține la 
ora 11 cu numărul de membri 
prezențl.

In continuare Dsa arată scopul 
vizitei D sale care este acela de 
a organiza, regionala O. S. P. 
Hunedoara—Alba, conform legii și 
regulamentului apărute în Moni
torul Oficial,

După ce dă detalii în privința 
organizării regionalei, județenelor 
și localelor O. S. P. Dsa roagă 
comitetul să treacă la lucru de 
organizare, astfel ca până la sfâr
șitul lunel regionala să funețoneze

Dl Maior Comșa propune ca 
regionala să funcționeze în Valea 
Jiului unde activitatea sportivă 
este mei Intensă și mri bine sus
ținută.

Totu’i dl. Președinte O.ban a- 
ratâ ca din motive de 
ganlzatorlc regionala va 
funcționeze la Deva.

înființarea urul 
de aprov’zlonare

terlale sportive
O. S. P. se studiază îcflln- 
ueul Oficiu de Aprovizlo- 

cu materiale sportive care

ordin or- 
trebul să

oficiu 
cu ma-

La 
tarea 
nare 
prin fondurile puse la dispoziție 
va putea procura toate articolele 
necesare asociațiilor sportive la 
cele mal ieftine prețuri și de bu
nă calitate.

Rezultate sportive
Lâ 12 Mal s’a jucat la Brad 

revanșa matchului de foolball in
tre echipele: Corvlnul D«va șl 
Mica Brad. Rezultatul 6:1.

Tot la 12 M>l s’a jucat un 
match de footbsll Intre echipele 
Tineretul Prog. Călan șl Tinere
tul Progresist Petroșani. Rezul
tatul 2:1.
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Sindicatele agricole
Confederajla O:nerală a Mun

cii In dorința ca, nici muncitorii 
agricoli să nu rămâoă la discreția 
patronilor lor, au hotărât înființarea 
sindicatelor agricole.

Astfel In flecare comună siu sat 
se va infiloța un g uo sindical 
agricol, care va cudrlnde pc toți 
salariațli agricoli din comuna s’au 
satul respectiv.

Toți muncitorii șl funcționarii 
agricoli din comune și sate vor 
lua parte de. alegerea c:miletu
lui grupului sindical, in care pot 
fl aleși muncite ni șl funcționarii 
organizați la sindicat, dintre ele
mentele cele mai conștiente ș] 
cinstite. Comitetul grupului sin
dical ales, se va Întruni in ședință 
de constituire unde va alege din 
sânul său un președinte, un sec
retar și un csssler, plus Încă 2 
s’au 4 membrii In comitet.

Toate grupurile sindicale dln- 
tr’o plasă, foimează sindicatul agri
col respectiv. Sindicatul de plasă 
va fi condus de un comitet com
pus din 10—15 membrii, 3 cen
zori având șl 1—3 supleanțl la 
con tetul de conducere precum și 
la cenzori. Comitetul îș-l va alege 
un președinte, vicepreședinte, sec
retar șl cassier.

Din comitetul sindicatului vor 
face parte tovarășii Înaintați din 
grupurile sindicale, cu singura 
condiție ca președintele, secreta
rul și cassicrul să fie dia comuna 
unde este sediul sindicatului. Co
rn tetele grupurilor sindicale stau 
direct sub controlul comitetului 
sindicatului ds plasă.

Pot fi membri sindicatului ag
ricol toți acei cari prestează o

Normele de concediere 
a snlarlaților

Tov. Lotar Rădăceanu, minis
trul muncii, a S'mnat o decizie prin 
care se reglementează condițiile și 
normele după care urmează să se 
facă In viitor cererile de ap'obsre 
a concedierilor din serviciu a sa- 
larfaților particulari.

Cererile de concediere pot fl fă
cute de către: patronii întreprin
derilor sau Instituțiilor, autorități
le de stat, prin șeful depsrtamen- 
tulul și Sindicatele profesionale, 
constituite conform legii din 21 
lanua e 1945.

Deasemenea, vor putea formu
la propuneri de concediere șl Co
rnițele de întreprindere, dar nu
mai prin slndkitele respective.

Cererile împreună cu toate do
vezile, vor fl adresate Inspectora
telor regionale sau locale de muncă, 
imoțlte de avizul comitetului de 
fabrică sau întreprindere, Iar tn 
lipsa acestuia, de avizul Sindica
tului respectiv,

Dică prob;Ie prezentate nu sunt 
suficiente, șeful Inspectoratului va 
dispune facerea de cercetări, de 
■ață fiind un reprezentant al Sin

muncă agricolă salarlază, indife
rent de vârstă, sex, naționalitate, 
credință, politică sau pământul 
ce-1 are în proprietate.

Sindicatele agricole afiliate Con
federației Generale a Muncii vor 
lupta pentru ca:

Timpul de lucru al muncitori
lor agricoli să fie vara de 10 ore 
șl iarna de 8 ore, Iar ce se luc
rează peste aceste ore să fie p'ă- 
tlte cu 50%; Duminicile și săr
bătorile lr gale cu 100%, cei lu
nar să primească ajutorul de co
pii, concediu de odihnă, acei cu 
ziua cari au lucrat jumă‘ate zl și 
Începe ploaia, să primească plata 
pentru ziua Întreagă, masa când 
este prevăzută in angajamrnt să 
fie de calitate buDă șl suficientă. 
Tratament omenos, patronul care 
bate s’au ÎDjrră să fie sincțlonat. 
Nici un muncitor sau funcționar 
agricol să nu fie concediat fără 
aprobzrea sindicatului. Se va lup
ta să se leglferze salarizarea mun
citorilor agricoli pe regiuni, etc. 
Organizarea sindicatelor agricole 
se va face în prezența unui de
legat al Comisiei locale.

Confederația Generală a Mun
cii șl activiștii sindicali nu pre
cupețesc nimic pentru binele cla
se! muncitoare. Iar toți muncitorii 
manuali, intelectuali șl țăranii u- 
nlți intr’un s'rgur bloc vor fl pi
atra de temelie pentru pace, de
mocratizarea țării și pentru sus
ținerea regimului cu adevărat de
mocratic.

Pârvu Eugen
Secr. Com. Locale Slnd. Deva

dicatului sau al comitetului de în
treprindere.

Mai departe, decizia prevede 
o serie de norme de urmat, In 
toate cazurile de concediere.

Cererile de aprobare a conce
dierilor trebuesc rezolvate in ter
men de cel mult 30 de zile dela 
înregistrarea lor.

In ce privește concedierea per
sonalului din serviciile casnice, ea 
rămâne supusl prevederilor legii 
Nr. 127 din 9 Martie 1944,

Ce s’a hotărât la conferința dela Ministerul 
Muncii pt. muncitorii cari lipsesc dela lucru

La Ministerul Muncii a avut 
loc o conferință la care a fost 
desbătută situația deflcllă pe care 
o crelază lip.urile nemotivate ale 
lucrătorilor.

In urma discuțiilor cari au avut 
loc, s’a căzut de acord ca:

Prin revizuirea contractelor co
lective de muncă ce urmează să

Vla|a de Partid.

Adunarea membrilor organizației Lupenk/ 
a Partidului Comunist Român

In sala palatului cultural din 
Lupeni a avut loc la 10 Mai a. c. 
o ședință a membrilor P. C. R. 
convocată de comitetul local la 
care a participat și tov. Varga, 
membru în biroul politic al comi
tetului regional Valea-JIului a 
P.C.R. Ședința a fost deschisă de 
tov. Vascu Dumlt. care dă pe rând 
cuvântul tov. Circu Nicolae, re
cent reîntors dela București 
unde a participat la manifestațiile 
dela 1 Mal, tov. Kolltca, care vor
bește despre disciplina de partid, 
scoțând în ev dență disciplina tn 
muncă și luptă a muucilorilor din 
U.R.S.S. Tov. Szlgedi Alex cheamă 
toți muncitorii indiferent de rasă 
sau religie la uniro în lupta pe 
care o ducem pentru o viață mai 
bună.

Ia apoi cuvântul tov. Varga Be- 
niamln care face un scurt istoric 
al evenimentelor petrecute în 
decursul luptelor duse de munci
torimea din înt'eaga țară pen
tru o viață mai bună.

Până la 23 August 1944 — 
spune tov. Varga — cererea de 
a primi o pâine mai bună un sa
lar mai omenesc era răsplătită cu 
concediere îichisoare sau gloanțe.

Libertatea câștigată după ace
astă dată cu sângele fraților noș
tri șl în special al ostașilor sov
ietici trebue păstrată — și o vom 
păstra cu ori ce preț — și con
solidată.

După aceea înfierează atitudinea 
conducătorilor «Istorici* în frunte 
cu Maniu și Brătlanu cari au 
sprijinit dictatura lui Antonescu. 
Cu mâna plină de sângele

S’A FĂCUT DREPTATE
Urmare din pagina l-a 

monstrat întregului popor cine 
s'int acel ce au adus asupra po
porului tntreg sărăcia, mizeria șl 
toate cele'alte nenorociri, arătând 
în acelaș timp pc cine au servit, 
ale cui slugi au fost șl pe cine se 
sprijineau,

Deaceea verdictul pronunțat 
este al poporului șl numai al Iul.

înceapă în curând, să se dea o 
deosebită atențiune problemei frec
venței muncitorilor la lucru.

Ministerul Muncii și Confede
rația Generația a Muncii sunt de 
acord cu propunerea de a se lega 
acordarea avantsglllor materiale 
date muncitorilor prin contractul 
colectiv de frecvență regulată a 
acelora la lucru. 

muncitorilor uciși la Lupeni șl 
Grlvlța Maniu a strâns mâna la 
Tribunalul Poporului criminalilor 

ce au pe conștiința lor sute de 
mii de oameni trimiși la moarte, o- 
morlți și schlngluiți.

Avem în fruntea țării azi un 
guvern democratic pe care l’am 

adus la cârmă prin voința mase
lor largi populare guvern care se 
bucură de încrederea acestor mase.

Acest guvern are șl sprl-

Ședinfa activului la Simeria Ă
In ziua de 16 Mai a. c., la se

diul P. C. R. din Simerla, a avut 
ioc o ședință de activ, la care a 
luat parte tov. Mujic Mihal mem
bru în C. C. al P. C. R. șl sec
retarul Regionalei Valea Jiului,

Ședința a fost deschisă de tov. 
log. Snirev, care a vorbit despre 
cei 20 de sni de guvernare ale 
partidelor istorice, coțând în evi
dență, grevele muncitorilor din 
anii 1920—1933 la care «istoricii* 
au răspuns cu închisori și ares
tări în mase, Tov. Snirev vor
bește apoi despre fazele de intro
ducere a fascismului în România, 
care a fost susținut de „Istoricii* 
de azi.

Iu încheiere arată greutățllo 
cauzate de războiul de jaf al lui 
H.tlcr ș' slugile lui — antonesclenii 
— șl preconizează sarcini pentru 
viitor.

Ia apoi cuvântul tov. Mujic 
Mihal, secretarul Regionalei Valea 
Jiului, care face o amplă expu
nere a situației politice externe și

Procesul antone șt Hor a însem
nat judecarea celor din boxă șl 
a dat în vileag șl pe cel care au 
colaborat cu el.

Văduvele care nu șl-au revă
zut sofii, orfanii ce-șl așteaptă șl 
astăzi părlnfll, schilozii lagărelor 
de concentrare, muncitorii, făranll, 
Intelectualii năpăstulfl de dicta
tura antonesclană, știu azi că du
rerea lor n’a fost uitată, că po- 
popul român a știut să-șl pedep
sească călăii.

De aceea întregul popor strigă: 
TRĂ IA SCĂ TRIBUNAL UL 
POPORULUI I

EXPOZIȚA 

DE TABLOURI 
„VALEA JIULUI** 

Organizat de Mln. Informațiilor 
este deschisă zilnic între orele 

8—13 șl 15—19 
până In ziua de 22 Mai 1946.

Intrarea liberă 

jlnul mare! noastre prietene O. R. 
S. S. care ne-a ajutat și conti
nuă să ne ajute la refacerea țârii.

Sala la picioare face apoi o 
caldă manifestație de simpatie gu
vernului țării în frunte cu Dr. 
Petru Groza, glorioasei Armate 
Roșii eliberatoare în frunte cu 
genialul ei conducător Generali
simul Stallo.

Tov. Vascu declară apoi șe
dința închisă.

interne, arătând totodată lupta 
reacțiunii mondiale in această în
cercare de submlnare'a guvernului 
democratic.

Tov. Mujic îndamnă pe tova
răși să muncească cât mai cin
stit pentru refacerea țării distrusă 
de hitleriști.

Cu cât munca va fi mal Intensă 
— încheie tov. Mujic — cu atât 
victoria noastră va fi mai sigură.

In încheiere ia cuvântul tov. 
Florea Slmlon, secretarul organi
zației locale, luându-și angajamen
tul, că toată munca ceferiștilor, va 
fl depusă numai pentru interesul 
masselor largi populare, in inte
resul progresului.

Ședința a luat sfârșit în aplau
zele tovarășilor asistenți șl într’o 
caldă tovărășie, fiecare tovarăș 
ducând cu sine un nou imbold 
de muncă șl luptă.

LONDRA. D. Bevln a sosit la 
Londra venind dela Paris, Vineri 
la amiază.

TEHERAN. O misiune persană 
a plecat Sâmbătă la Tabrlz pen
tru continuarea negocierilor cu 
Azerbaidjanul.

Primăria orașului Deva-Bir, IOVR

Nr. 2677 din 15 Mai 1946,

Publicațlune

Se aduce la cunoștința lumel 
I.O.V.R., că prin Legea Nr. 246 
publicată în Mon. Of. Nr. 78 din 
1 Aprilie 1946, pensiilr de război 
șl drepturile transltorii egale cu 
pensia, cu începere dela 1 Apri
lie 1946 s’au majorat cu 100$.

Cu începere dela 1 Aprilie 1946 
drepturile transltorii și eventuale 
drepturi nelichidate în trecut, ln- 
clusive sporul da 100°/0 acord t 
pe luna Martie 1946 prin jurna
lul Consiliului de Miniștrii Nr. 
209 din 5 Martie, publicat în 
Mon. Oflclai Nr. 55 din 6 Martie 
1946, se vor plăti de Cata IOVR. 

Primar, Indescifrabil
Șef. Bir. IOVR., jndesclfrabl a
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Hota zilei
In ultimul timp presa mondială 

comentează Intens problema ba
zelor americane aeriene șl navale 
din diferite părți ale globului.

In timpul războiului, forțelor 
armate americane li s’a pus la 
dispoziție baze navale șl aeriene 
tn multe miri șl continente (Ca
nalul Panama, Mexic, Equador, 
Brazilia Noua Zeelandă, etc.)

In Septembrie 1940 Statele 
Unite au luat tn arendă pentru 
99 ani, fn Groenlanda, șl au tran
sportat trupe tn Islanda, tnlocuind 
trupele engleze de acolo.

In ceea ce privește Oceanul 
Pacific, tncă tnalnte de începutul 
agresiunii Japoneze, Anglia și 
America au încheiat un acord cu 
privire la folosirea tn comun a 
bazelor navale de aci. După toate 
probalitățile, tn acest acord este 
inclusă șt Olanda.

Imediat după atacul japonez 
asupra orașului Pearl Harbour, 
Statele Unite au început să folo
sească bazele din Australia, Noua 
Zeelandă, etc.

Bineînțeles că după termina
rea războiului s’a ridicat chestiu
nea evacuării trupelor americane 
de pe bazele a căror folosire 
fusese Impută de război. Totuș, 
anumite cercuri americane au în
ceput o largi campanie prin presă 
In care se cere ca Statele Unite 
să-și mențină o mare parte din 
bazele folosite In timpul războiu
lui. Aceste cercuri cer mai ales 
dobândirea de noul baze. Ele mo
tivează aceasta prin faptul că 
America tribue să rămână o mare 
p: tere militară tn lumea postbelică.

Statele Unite tind astfel să-șl 
păstreze șl consolideze pozițiile 
militare tn emisfera apuseană.

Anumite ziare socotesc, că 
acest proect amenință să tmparlă 
lumea tn sfere de Influență șl că 
va ft dăunător atât O.N. U. cât 
șl relațiilor dintre Statele Unite 
șl celelalte puteri.

Problema bazelor americane 
din Oceanul Pacific provoacă nu
meroase fricțiuni șl între Statele 
Unite șl popoarele Imptrlale bri
tanice, Judecând după știrile pub
licate de ziare, Statele Unite au 
cerut ca un șir de Insule britanice 
din Oceanul Pacific să treacă sub 
suveranitatea americană. Se spune 
că americanii vor încerca să ob
țină suveranitatea șl asupra unul 
șir de Insule Japoneze. Presa en
gleză critică a.eastă cerere șl face 
propunerea ca aceste baze să fie 
folos'te In comjn. America face 
presiuni asupra Anglii l șl soco
tește această cedare dm partea 
Angliei ca o pla ă peni u ojuto- 
artle militare acordate In timpul 
războiului.

Așa dar, pretențiile americane 
de a dispi ne de baze atinge în
tregul complex al problemelor 
Internaționale.

Se pane întrebarea: care sunt 
rolurile organizației internaționale 
de securitate menite să înscăuneze 
tocmai armonia șt colabora-ea 
internațională ?

fdupd .Radio Moscova’)

Comentarul postului de radio Moscova 
despre procesul criminalilor de război dela București

Urmare din pagina l-a

Dupăce arată că procesul 
constitue un epilog al unei 
înăbușiri a voinței naționale 
și că masele largi populare 
din România și-au exprimat 
ferm voința prin care cer ca 
țara lor să fie epurată defini
tiv de grele urme ale trecu
tului, postul de radio Moscova 
continuă.

încă in primele zile s’a 
dovedit cât de motivate sunt 
capetele de acuzare. Docu
mente incontestabile i au țin
tuit la stâlpul infamiei. Dec
larațiile martorilor, depozițiile 
acuzaților, scrisorile, declara
țiile lor publice, au descope- 
perit pe deplin lacheismul lor 
Ia complotul urzit împotriva 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
împotriva păcii, democrației 
și umanității. In zadar caută 
ei să atenueze greutatea cri
melor comise.

Primele zile ale procesului 
au confirmat deasemenea că 
rădăcinele regimului dictato
rial antonescian pătrund a- 
dânc In trecutul acestei țării 
In care populația fusese Înjo
sită șl lipsită de drepturi. Ro
ii ânla se afla la discreția 
unor demagogi, a unor excro- 
ci parlamentari. Ei au nete
zit terenul pentru Antonescu. 
Și aceșt'a au compărut in fața 
Tribunalului, Au compărut in 
calitate de martori. El au In
trat cu un plan pregătit dar 
au părăsit sala Înfierați. Cu 
disprețul întregului popor.

luliu Maniu bătând pe Dra- 
goș pe umăr și strângând 
mâna celor doi Antoneștl voia 
să arate că el conducătorul 
vârfurilor național țărănesc și

După o sesiune care a durat trai săptămâni

Conferința celor patru miniștri de externe
a luat

PARIS. — Conferința celor 
patru mlnlșlrl de externe, după 
trei săptămâni de aproape con
tinue ședințe, a liat sfârșit Jil 
seara până la 15 Iunie, când se 
va căuta din nou să se ajungă 
la un acord cu privire la trata
tele de pace cu Europa.

înainte de a lua sfârșit confe
rința, a căzut de ac:rd asupra 
condițiilor revizuite ale ?imlatlțlu- 

ȘTIRI SCURTE
• MOSCOVA Joi la Paris s’au terminat lucrările sesiunii miniștrilor de externe. într’o ședință 

restrânsă a continuat discutarea preliminară a probii mei Germaniei.
• MOSCOVA. După cum s’a aflat, dl. Byrries a făcut propunerea ca la 12 Normbrle să fie 

convocată o conferință a popoarelor aliate pentru examinarea condlțlumlor tratatului di pace cu Germania.
• LONDRA. D nil Bevln, Byrnes șl Mclotov au părăsit Parisul cu avionul în cursul dimineții 

de Vineri. Locțiitorii miniștrilor de externe au rămas la Paris pentru ca să pregătească terenul în ve
derea reulăril conferinței la 15 Iunie.

Imprlmerlijadețnlul Huasdoara, Dara — 490—1946

ideologol falit al războiului 
până la Nistru nu socotește 
pe criminalii vlnovați dar fie
care Înțelege că acest gest 
de solidaritate cu Antonescu 
ii demască in fața lumii.

Maniu și Brătianu au cău
tat prin toate mijloacele să 
ușureze situația înculpaților. 
Ei au mers cot la cot cu în- 
culpațil in 1940 șl nu și-au 
schimbat pozițiile nici ia a-

Poporul coreean își va făuri
Independenta sa

MOSCOVA. Ziarul „Is- 
vestla* anunță că în ziua 
de 20 Martie 1946, au în 
ceput în Corela lucrările 
comisiei sovleto - americane, 
creiată în urma conferinței 
dela Moscova.

Delegația sovietică a so
cotit hotărârile dela Mos
cova un ,întreg indivizibil* 
cerând ca toate să fie în
deplinite. Delegații sovietici 
au căutat să îndeplinească 
cele necesare ca poporul 
corean să-șl făurească in 
dependența sa.

Delegația americană, dim
potrivă, vede cu totul altfel 
hotărârile dela Moscova. Ea 
crede că s’ar putea face în 
așa fel încât unele puncte 
să fie executate, iar altele 
nu. Amenințând cu ruperea 
discuțiilor, delegația ameri
cană a căutat să sprijine 
unele cercuri coreene reac
ționare, care vor să la pu
terea. Văzând însă că toate 
încercările sale sunt zadar
nice, delegația americană a 
întrerupt convorblrie.

sfârșit
Iul cu Italia.

LJitimle două ședințe nefor- 
rnale ale seslulnll au fost ocupate 
de discutarea preliminară a viito
rului Qeimanlel.

Adjuncțll britanic, nordrmerlcan 
șl sovletl? cu experțll, ;jutoarele 
lor rămân la Paris prnlru a în
tocmi rapoartele ce urmează a 
fi prezentate celor patru mi
niștri d: externe când se întru
nesc din tt u aci peste o lună. 

nul 1946.
Prin depozițiile făcute în 

fața Tribunalului Poporu
lui ei n’au făcut de
cât să confirme legăturile 
strânse ce existau între par
tidele „istorice" și fasciștii 
români. Ele demonstrează 
falimentul complect al parti
delor .istorice" cari azi au 
rămas doar cu trecutul „is
toric".

Desigur că poporul core
an regretă acest fapt, care 
întârzie democratizarea țării 
după o perioadă atât de 
îndelungată de sclavie fas
cistă.

O importantă declarație 
a mareșalului Tlto

LONDRA. — După cum 
anunță postul de radio Bel
grad, Mareșalul Tito a decla
rat la Zagreb că guvernul 
jugoslav are la dispoziția sa 
baionete, care vor fi insă fo
losite nu împotriva poporului, 
ci Împotriva inamicilor popo
rului.

Declarația primului ministru
al Azerbalgianului

TABRIZ. D. Plșevari, preșe
dintele consiliului de miniștri al 
Azerbaidjanului, a rostit o lungă 
cuvântare difuzată de postul de 
radio Tabriz rrferlndu-se la con
versațiile pe care le a avut la 
Teherun cu d. Ghavam Sultaneh.

El a arătat că. după ce nego
cierile cu d. Sultaneh au fost 
rupfe, a adugaf: „Noi azer- 
baldjaneinll, dorim ca Persla tă 
aibă un guvern consttluțlonal și 
atuni Azerbaidjanul Iji va dizolva 
propriul său Majl's (Parlament) 
și nu va cere autonomia.

Noi știm ca mulțl jandarmi șl 
soldați se concentrează la fron
tierele Azerbaidjanului, dar noi 
ru vom lupta decât numai în ca
zul când el vor încerca să intre 
în pământul noitru.

40.000 
deținuți politici 
în temnițele Spaniole

MADRID. — Deși nu sunt 
publicate cifrele exacte, ob
servatori competenți din Spa
nia cred că numărul deținu- 
țllor politici din temnițele spa
niole se ridică in prezentila 
circa 40.000 de persoane.

In fața tribunalelor și a 
curților marțiale continuă să 
fie judecate persoane învinuite 
de delicte politice. Procedura 
acestor judecăți este foarte 
sumară. Corespondentul Agen
ției „Reuter" citează un pro
ces la care a fost martor șl 
in care erau judecate cinci 
persoane; procesul a fost 
terminat în două ore. Jude
carea celor 37 de socialiști 
la Alcala, în luna Februarie, 
s’a terminat într’o zi.

Postul de radio a mai a- 
dăugat că toate ziarele din 
Jugoslavla au Închinat primele 
lor pagini unor articole de 
critică împotriva planurilor 
britanice și americane in le
gătură cu stabilirea frontierei 
dintre Italia și Jugoslavia.

Am dus negocieri cu cabinetul 
Sultaneh.

D. Sultane h a fost de acord în 
toate privințele, dar rezultatele 
au foit Identice cu cele ale ne
gocierilor duse cu Ba yatt. D. Sul
taneh nu poate face nimic până 
când nu va fl fost ales noul Maj- 
lis și nu se desparte câtuși de 
puțin de programul său cuprin
zând șapte puncte.

Ei a spus că cererile noastre 
sunt neconstltuționale, dar cu l-am 
replicat că noi nu suntem ame
ricani, că nu venim plnti’o țară 
străină. Noi suntem persani șl 
înțelegem așa cum tribue Con- 
st ti’țla persană. Țăranii sunt să
raci și noi dorim ca satele șl 
moșiile aparținând guvernulii să 
fie date populației.

Am spus d-lul Sultaneh că noi 
nu căutăm autonoma dioarece 
suntem persari șl pentru acest 
motiv nu am înființat ministere 
proprii de externe șl război.

Cltl|l fl 
râspândl|l 
ziarul

"Zori Noi"


