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68 ani dela 
adunarea de 
po Câmpia 

Libertății

In pag. 4-a

Conferința 
dela Paris 
se apropie 
de sfârșit

25 de ani de 
existentă a Partidu
lui Comunitt-Român

Susținătorii de ieri $1 
de azi ai Antonestilor

La tribunalul popor.-iul unde 
se judecă procesul celor mol o- 
dloșl trădători s'ou perindat rând 
pe rând martorii propuși de a- 
cuzafl, depunăndușl depozițiile. 
Printre industriașii, financiarii șt 
d’egătorlt da seamă al regimu
lui antoneiclan au apărut șl unii 
oameni politici ca Gh Brălla'.v, 
Dinu Brătianu șl I. Manlu. Din 
răspunsurile date de aceștia cart 
reprezintă „opozlfla* de Ieri șl 
de azi, cât și din intere gilorl'le 
acuzafllor se despinde clar, con
cluzia că partidele „istorice' au 
sprijinit dictatura antonescllor.

Spre a ne edlf ca mal bine nu 
aveam decât să urmărim pe tot 
parcursul declarațiile făcu'e de 
1. Mania In callta'e de martor 
al qjlsllngllor din România.

Intreaga-t depoz fie este carac
terizată de o sule de contrazi
ceri șl răspunsuri deghizate din 
oare reiese net că Manlu fiind 
prieten personal cum declară 
singur cu Antonescu, a tratat șl 
a sprijinit șl tr.alnte șl după 6 
Septemvrie 1940, aducere Iul la 
putere, acordânda-' ojutorul „teh
nicienilor', spunâ-d mal departe 
ci „In acele vremuri, orice român 
era dator să nu-l țacă greutăți 
generalului Antonescu'.

Mai mult, pentru Manlu cola
borarea cu Oarda de Fler nu e 
o crimă (șt dece ar fi, când el 
însuși a făcut acest lucra „pen
tru a o scoate la lumină din 
Ilegalitate').

Manlu a afirmat că rezultatele 
politiceian fost „rele', r’ar interfil'e
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Desvelirea monumentului eroilor sovietici
Io ziua de 9 Mal, tiu ■ In care 

acam un an a sunat goarna în- 
cetărli victorioase s luptelor con
tra fiarelor hillerlste, a avut loc 
la Alba- Iulia, solemnitatea dtsve- 
llril monumentului eroilor sovie
tici, căzuți pentru câșt'g'rea Ar
dealului nostru drag șl pentru 
Independența noastră națională.

ta azeastă înălțătoare solem 
nltate, au luat parte unitățile ar
matei sovietice $1 române din lo
calitate, autoritățile civile ți mi
litare fi circa 4.000 cetățeni ai 
municipiului Alba-Iulla, Au mai 
luat parta delegații din partea 
eleviler dela (coaiele din locali
tate, delegații de muncitori din 
Oda, Mureș, Sebeș și Teluș.

Au luat cuvântul: primarul 
municipiului dl Sudu Ioslf, pre
fectul județului dl Bucur Etnii, 
reprezentantul armatei române dl 
Colonel Hulubel, dfn partea ar
matei sovietice dl Colonel Fogel, 
reprezentantul A. R. L. U. S. ului 
dl log. Voinlcu, tov. Ivanovld, 
președintele Comisiei Locale Sin
dicale, tov. Rațiu Adrian din par
tea P. S. D. Iar din partea P. C. R 
fn tncheere, a luat cuvântul tov. 
Stoica Ioslf, secretarul județean

al organizației jud. Alba.
După terminarea cuvântărilor, 

ea semn de recunoștință și pro
slăvite a eroilor sovietici căzuți 
pentru eliberarea patriei noastre, 
Partidul Soclal-Democrat șl Par
tidul Comunist Rcmâo, au depus 
coroane de flori, urmând apoi 
dt filarea.

Tot timpul mulțimea a adus 
prisosul ei de recunoștință slăvl- 
țllor eroi sovietici, pentru faptele

cărora, va sta ca mărturie peste 
veacuri, monumentul, care simbo
lizează prietenia de arme româno- 
sovletică, călită tn luptă contra 
dușmanului de moaite comun — 
hltlerlsmul — prietenie care va 
rămâne pe veci neștearsă.

In după amiaza zile’, a avut 
loc o recepție, tlaută tn sala de 
festivități a primăriei Iar seara a 
avut loc „Balul Victoriei' orga
nizat de U. F. A. R,

In ziua de 8 Mai 1921 s’a des- 
ch s istoricul cocgrrs al Parti
dului Sotfalist Român care a ho
tărât transformarea vechiului Par
tid Socialist îutr’un Partid Comu
nist. Hotărârea aceasta, expresie 
a voinței a peste 9O°/0 din mem
brii Partidului, a avut drept con
secință arestarea tuturor membri
lor congresului care o votaseră 
și Insrenarea unuia din cele mai 
monstruoase proces: am câte a 
cunoscut istoria luptelor pentru 
democrație ți pentru libertatea 
poporului român.

Congresul din Mai 1921 a luat 
hotărîrea cea mai potrivită cu si- 
tuațiunea politică și cu interesele 
clasei muncitoare. Crearea Par
tidului Comunist Român cores
pundea pe deplin atât situației

Cuvântările d-lor Or. Petru Groza 
$1 General-Colonel Susuikov 

cu ocazia dezvelirii monumentului 
eroilor Sovietici la București

La 10 Mal, In București, a fost 
desvelit monumeatul eroilor sovie
tici, căzuți pa eânpul de luptă 
Împotriva cotropituruOr fasciști. 
La această dezvelire au luat parte: 
M. S. Regele, Mareșalul Tolbukln, 
Gen. Col. 1. Z. Susalkor, d. prlm- 
mlnistru Dr. Pstru Groza, mtm- 
brii guvernului ș. a.

In fața monumentului au fost 
dțpuse coroane de flori In amin
tirea eroilor sovietici.

Președintele Consiliului de Mi
niștri d. Dr. Petru Groza, luând 
primul cuvântul, a spus:

„Aecst monument este chemat 
să vestească generațiilor care vin 
și veacurilor, tovărășia de luptă a 
poporului român cu popoarele 
sovietelor'.

Apoi a vorbit d. Gen. Colonel 
de tancuri I. Z, Susaikov, care a 
spus:

Continuare in pagina 3-a

Tov. Olgorgtie Oheorghiu-Dej o 

interne cât și situației internațic- 
na’e. Muncitorimea română, că
lită prin experiența războiului din 
1916—18, conștientă de forța pe 
care o reprezenta, instruită prin 
experiența sa proprie și a miș
cării muncitorești Internaționale și 
in special a aceleia din Rusia,

Continuare tn pagina 3-a
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Cum decurge procesul trădâtorilor

ii ziua 
procesului 
Tribunalul

Senzaționale destăinuiri la Tribunalul Poporului
Audierea martorilor. — Msnlu încearcă să-l salveze pe criminalii de război 

a patra a desbaterli 
de tnallă trădaie la 
Poporului, a avut loc

Marele violonist Yehudi Menuliin
a sosit la

BUCUREȘTI, — Duminecă după 
amiază a akriz.it fc ac-'p:riui 
Băieasa avionul care .'ducea in 
țara uoavtră pe mare!e violonist 
Vchudl M-nuhim Lj sosir.a na 
pe a’ropoit a fost întâmpinat de 
o d’legație a Ministerului Artelor, 
o delega;/: a ?/.>,letățri „Filarmo
nica', reprezer fanții presei ro
mâne șl 6t-einc șl un ni miros 
p bric.

La cnborfna d.n avion Yehudi

București 
mrflstrul Ocorga Eieacn pe care 
Menuhlu la îmbră|;ș>t șl sărutat 
cu d osebită căldură.

Martie violonist este Întovără
șit dr soția și cei doi copil al 
săi. El șl-a mărturisit (moța și 
bacuria po care o resimte cu 
ocazk revederii unei țări din care 
are frum ase 
pilăiin.

l i roții da 
Enescu, mirele

imlntki din co-

maestrul G orge 
violonist a pă ră

audiersa martorilor.
Primul martor piezent e dl ge

neral Cssslan. Depune pentru Oh. 
Dobre. Nimic Important, doar că 
printre capturile de războiu figu
rau șl biblioteci. Dl prof. Unlv. 
Const. Narly depune pentru Brăl- 
leanu. Martorul n’a aflat că B ăi- 
leaou ar fi fost legionar, fascist 
sau raliat.

Părerea bună despre fostul mi
nistru legionar al „Culturii' șl-a 
format o citind traducerile acea- 
tr’a.

Apare la sală poetul Tudor 
Arghezi, care povestește cu accente 
de Ironie pățaniile sale din vre- 
m a dictaturii. In două râoduri a 
fost arc ti t pentru d Hct< de presă. 
Trei luni s fost iut-rnat In lagăr 
la

și nici contact cu nemții.
Ică pune alte întrebări și mar

torul nu-șl amintește fapte sau 
neagă afirmațiile acuzatului.

„Dacă a fost pe front pâuă la

Azov șl a justificat zona de se
curitate a Economiei până tn 
Crimela'? — „Ați fost propus 

de nemți ca președinte al Aso-
Continuare tn pagina 3-a

Tg. Jiu.

Depozițiile lui 
Oheorghe Brătianu

Dl. Oh, Brălinnu arată că „lcă“ 
fost aceia care a Intervenit po 

lângă nemți pentru a elibera po 
I. Antonescu po când acesta era 
la Blstrlțn, Ică protestează, obiec
tează că șl Gh. Brătianu a 1 făcut 
același lucru. Înainte susținea că 
n’a avut nici o legătură cu „ma
reșalul* înainte do fl Siptemvrle

Slalin, transmisă prin dl S. 1. 
Kaftaradze, ambasador extra
ordinar șl plenipotențiar al 
U.R.S.S. în România.

PJni Ministru, de Sărbă
toarea Națională a Independenței Români- i.

I. STAL1N“

Telegrama d-lul Dr. Petru Groza
adresată Generalissimulul Stalin

Mulțumesc din toată inima versării independenței noasțre 
pentru iiecate cuvânt ce Ex
celența Voastră a binevoit frăția de arqe româno- sovietică 
să-mi adreseze cu prifcjul ani-

d.

TELEGRAMA
GENERALISSIMULUI STALIN

Cu prilejul zilei de 10 Mai,
dr. Petru Groza, președin

tele Consiliului de M niștri a 
primit următoarea telegramă 
din partea Generalissimuiui

„Vă felicit, Domnule

dobândite și consolidate pi în

Dr, Petra Gtoza.

Telegrama Iul V Molotov
adresată d iui

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a României, a zilei In
dependenței. vă rog Domnule

Gh. Tătărescu
Ministru să primiți felicitările 
mele cu cele mal bune urări. 

Molotov.

akriz.it


2 ZORI NOI

Maniu încearcă să-i salveze pe criminalii de războiu
Urmare din pagina l-a

daliei Româno Germane. Mi-a 
apus Killlnger că a vorbit cu dvs. 
despre aceaslă chîst'une. Ați pu
tea fi pus într’o situație neplăcută. 
Scrisoarea există"... Dl Oheorghe 
Brătiaou se adresează direct lui 
Ică: ,MI-a spuB Gamlllstheg. 
N’am voiblt cu Killlnger*.

Ică acuză.
Mihai Antonescu încearcă să ie 

apere invocâad colaborarea pe 
care i-a acordat-o opoziția: „Dacă 
dvs, ați sprijinit politica germană, 
aii susținut guvernul dându-i oame
ni șl sprijin financiar, dacă a-|l fost 
informat regulat de intențiile noas
tre dacă băncile liberale au sus
ținui politica economică a guver
nului, când trimlteațl prin noi 
oameni în străinătate, n’a fost 
aceasta po'ltlcă de colaborare* ?

Președintele intervine și chlamă 
la ordine pe Mihai Antonescu: 
„St nu sch'mbăm rolurile. Dvs. 
sunteți acuzat punct* întrebări în 
legătură cu acuzațiile ce vl se 
aduc. Nn vă transformați în acu
zator*...

Di Gh. Brătlanu continuă să 
răspundă la întrebări. Râde ner
vos. Pe bărbie se preling stropi 
de sudoare.

„Eu sunt azi aci șl dvs. Sunteți 
acolo d-le Brătlanu, e datoria dvs. 
să vă anrntltll* spune Ică. D. 
acuzator public Săra cu șl acuza
tul Bușllă pun si el întrebări. 
Eugen Crlstescu cere martorului 
să-și amintească dacă la un dineu 
la dl Papacostea nu !-a declarat 
«ă el l-a determinat pe fostul 
Rege Carol II să plece la Btrch- 
tesgiden șl că singura politică ce 
trrbue să urmeze România e cea 
ală uri ds Germania.

Martorul neagă,

.Eram bun prieten cu 
mari considerații pen
tru „Antonescu" declară 

d. Dinu Brătlanu.
Intră d. Dinu Brătlanu. Jură. 

Ică îl pune întrebări:
„Da, eram bun prieten cu Ma

Depoziția martorului luliu Manlu
Ședința se deschide 1? orele 

S 40 sub președinția d-Iul Voltl- 
novlei. Este introdus martorul 
luliu Manlu.

Timp de 6 ore, Manlu a ră
spuns la toate întrebările puse de 
acuzați și acuzatorii publici de
clarând printre altele că în timpul 
abdicării regelui Carol, a avut 
contact cu mareșilul, luând 
hotărîrea să nu primească nici o 
însărcinare dela regele Csroi. 
Această îsțelegere a realizat-o 
împreună cu d-l C-tin Brătlanu, 
Oh. Brătlanu șl Stellan Popesca. 
E: — spune martorul în con
tinuare — am avut mandatul să 
să mă pun în contact cu Ante
ne seu șl să analizăm cu d-sa o 
înțelegere conform acestui man
dat. Ne-am șl întâlnit la Ploeștl.

— Am stat de vorbă «u Dl 
mareșal Antonescu, am văzut 
cari sunt planurile d-ssle șl I am 
ar**-.t cari sunt planurile mele. 
Ne am înțeles ca după abdicarea 
regelui să participăm cu toții 1« 
guvernare.

Dl. mareșal șl-a rezervat Mi
nisterul de Interne șl de Război, 
ceeaee eu am consimțit.

reșalul și aveam mare considera
ție pentru el. N’am spus că mă 
pun la dispoziția Iui șl că-I voi 
da persoane technice. In Septem
brie 1940 consideram pe gene
ralul Antonescu drept cel mai in
dicat om în acel moment pentru 
a forma guvernai.* D. Dinu B ă- 
tlanu răspunde calm șl zăr-b^d 
cu busătate spre boxă. E adevă
rat că unele răspunsuri se bat 
cap în cap cu cele ale d-!ui Gh. 
Brătlanu, care mal e în sală și 
pare foarte interesat de declara- 
JI113 unchiului,.. De, se’ntâmplă 1 
I:ă întreabă dacă băncile liberale 
au sprijinit economicește războiul 
subscriind la împrumuturi. D. Dinu 
Brătlanu răspunde prin declarații 
de principiu șl profesiuni de cre
dință.

„Intr’un regim de dictatură, gu
vernul dă ordin șl toată lumea 
trebue să se supună.*

Activitate... 
memorialistică.

De altfel, declară d. Dinu Bră- 
tianu, în timpul dictaturii PNL nu 
a depus nici o activitate. Că doar, 
era dictatură. Partidul nici n’ a 
existat in acel ani. Exista doar 
Președintele, Fără partid. Și pre
ședintele declară că a depus o 
activitate „memorialistică*. Guver
nul nu-i oferea alte posibilități de 
„rezistentă* decât memoriile. Șl 
doar în timp de dictatură nu te 
po(l opune guvernului.

Mihai Antonescu continuă să 
pună întrebări in legătură cu în
trevederile avute cu d. Dinu Bră- 
tisnu, șl cu ordinul dat de șeful 
partidului liberal organizațiilor ju
dețene de a colabora în cadrul 
local cu administrația antonesd- 
snl; deasemeni amintește de lis
tele de primari șl prefect', numiți 
dintre membrii PNL cu aprobarea 
președintelui partidului. D. Dinu 
Brătlanu nu recunoaște.

Ică se adresează „mareșalului*: 
„E laș și lipsit de caracter...* Ion 
Antonescu: „Sunt dcigastat. Nici 
nu mal pun întrebări*.

Am stabilit ca a 4-a zi după 
aceasta întrevedere să ne întâl
nim la București șl vom pretlade 
regelui să abdice.

Dl M?reșal Antonescu ml-a co
municat că a fost în audientă la 
regele Carol II., i-a oferit să for
meze guvernul, refuzând conform 
înțelegerilor.

in cealaltă zi am aflat că dl 
mareșal a primit prezidenția Con
siliului de Miniștri, cu condiția 
ca sl fie conducător al Statului 
șl că unele prerogative regale 
să-l fie transmise d-sate.

Am admis ca distinși 
tehnicieni ai partidului 
nostru să la parte la 

guvernarea mareșalului
La întrebările puse de acuzatul 

M. Antonescu d-l Manlu răspunde:
Intr’adevăr după ce a format 

guvernul, l-im întâlnit pe d-l Ma
reșal, dar dânsul tiu ml-a făcut 
nici un fel de propunere de a 
Intra în guvernul d-sile, fiindcă 
știa că o astfel de intervenție ar 
fi fost inutilă.

D, Mareșal ml-n oferit să In

tre câțiva oameni de al noștri ca 
tehnicieni în guvern, în urma 
acestei audiente am admis ca doi 
trei distinși technlcieni ai P.N.Ț. 
să ia parte la guvernarea d-sala 
ca secretari generali.

„Contra" dar cu colabo
rare șl fără a face 

greutăți
La toate întrebările puse de 

Ică șl de d. președinte, d. Manlu 
a răspuns : am fost contra guver
nării Iul Antonescu dar totuși în 
calitate de bun român am înțeles 
că eram în schimbare» unui re
gim, după regele gonit de pe tron 
și-mi’ dădeam seama că situația

Antonescu șl Manlu erau contra de a întoarce 
armele împotriva Germaniei

Din cele declarate ds martorul 
luliu Maniu, reese că deși con- 
dlțiunlle de armistițiu venite dela 
Stokholm erau mult mal avanta
joase pentru țara noastră totuși 
d 1 I. Maniu caută să intervină 
pe la Cairo, lurglnd astfel răz

La 23 August toatâ puterea noastră poiitlcâ șl 
șl sodalA la dispoziția Mareșalului

In dimineața zilei de 23 August 
1944, l-am rugat pe d-l Gh. Bră
tlanu, care avea acces mai ușor 
la d I mareșal Antonescu, să 
meargă din nou la d-l mareșal 
Antonescu, și să-l convingă ca 
să facă armlst'tiul, fiindcă noi toți 
fără excepție îi stăm în ajutor.

Toată puterea noastră politică

Am urmărit ți nm reușit sa scot pa legionari 
ia suprafață

La întrebările puse dc d-l avo
cat Parase h'vescu Bălăceam: și de 
d-l președinte în legătură cu gu
vernarea antonesciană și legionară 
martorul declară:

In adevăr, cu prin acțiunea 
mea față de legionari urmăream 
două lucruri, pe care le-am și atins:

In primul lând, să trântesc în 
alegeri pe d-1 Tătirescu; în al 
doilea rând, să scot Ia suprafață 
acele forțe care [âoă atunci lu-

„Antonescu nu a lucrat 
afirmă

Acuzatul public Săracu întreabă 
pe martor dacă guvernul Anto
nescu a dus o politică antl-popu- 
lară și martorul Maniu răspunde: 
Mă ng să nu zicem așa, fiindcă

Maniu era pentru
Până la 14 Septembrie 1940, 

când s'a format guvernul, n’am 
avut nlclo întâlnire cu di Ion 
Antonescu șl deci tu este exact 
că l-nșl fl oferit ca să Intre în 
guvern d-nii Mlhii Popovicl șl 
Aurel Dobrescu,

Este adevărat că în conversa
țiile pe care le-am avut ulterior 
am fost de părere că n’a fost 
bine că dumnealui a luat guver
nul împreună cu legionarii șl că 

ar fi fost mult mal bine dacă ar 
fi format un guvern tranzitoriu 
de militari care nu l-ar fl băgat 
în încurcătura în care a intrat.

Incontestabil că dl Mareșal An
tonescu avea un imens prestigiu 
— declară martorul — Incontes
tabil că d-lul era în putință de a 
face lovitura de Stat cu sigur 
succes fiindcă avea deja puterea 

ță ii era foarte gravă și deci con- 
s'deram că fiecare român eite 
d»tor ca aceluia care are în mâ
nă puterea statului să nu-i facă 
greutăți.*

Informare reciprocă
La întrebările dacă martorul 

Manlu a fost după 22 Iunie 1941 
continuu informat despre acțiunea 
diplomatică pe care a dus-o gu
vernul dictatorial, martorul ră
spunde:

Intr’adevăr fost informat 
din partea d-sale despre anumite 
tratative politice pe care le ducea 
cu ambasadorul Statelor Unite la 
Madrid.

boiul, crezând probabil că s'ar 
schimba situația frontului. Această 
prelungire a războiului a însem
nat pentru țara noastră încă câ
teva mii de jertfe, pe cari d-l I. 
Maniu nu le simte po conștiință, 
însă poporul nu le uită.

șl socială i-o punem la dispoziție.
Preși dintele: Ce ați înțeles prin 

„noi toti* ?
Martorul: Mandstul dat d-lui 

Gh. Brătlanu, de a oferi sprijin 
politic era dat în numele ș< pen
tru partidele național țărănesc și 
național liberal 

erau subteran, în mod ascuns, 
din întunerec șl deci să ne putem 
cunoaște, să ne măsurăm Ideile 
șl pe urmă să vedem ce spune 
opinia publică românească,

După alegeri, legionarii au eșit 
la suprafață șl prin felul de a lu
cra șl mai cu seamă atitudinea 
luată de față de guvernul Anto
nescu, s’au doved t nspotrivlți 
pentru a avea opinia publică în
credere tn ei.

direct contra poporului" 
Maniu.
anti-populsr înseamnă că a lucrat 
direct contra poporului. Eu am 
spus că n’a lucrat cu asentimen
tul poporul»).

dictatură militară.
de Stat în mână. Pe câll vreme 
noi ceilalți nu aveam puterea Sta
tului în mână.

D. luliu Maniu dă mâna 
prietenește cu marii cri

minali de război.
La ora 6,45 d. luliu Maniu ter

mină verificarea declamațiilor fă
cute tn ședința do dimineață șl 
le semnează:

înainte de a părăil cala tribu
nalului, președintele partidului 
națlonal-țărănlst se îndreaptă către 
boxa marilor trădători de țară și 
dă mâna prietenește cu acuzații: 
gen. Dobre, gen. P,ky Vfsiliti, 
Titus Dragoș, gen. Paotazl și cu 
călăul Ion Antonescu.

In fața acestui act de vMItă 
amiciție șl solidarizare, Asistența 
face o viguroasă manifestați do 

înfierare a colaboraționismului eu 
vâazătoril Patriei.

A urmat apoi audierea ultimilor 
martori prezențîi

Susținătorii de erl ți de 
azi al Antoneștllor

Urmare din pag- 1.
erou bune.

N’a scăpat nimănui sforțarea 
bătrânului istoric, de a salva u- 
nelitle lut Hitler de a le micșora 
vina șt de ol scoate nevlnovațl, 
Mania știa că nemții transforma 
România întt'un pașalâc german 
și totuși oamenii lui au colabo
rat cu nemții, cu binecuvântarea 
șefului lor, care la Interogator 
s'a declarat „agrtcuitur", fllnda-t 
străin pe semne cuvântul de 
„moșet".

Manlu a protestat atunci ciad 
acuzatorul public a numit regi
mul iul Antonescu antl-popular, 
afirmând că „nu era pornit con
tra poporului*. E limpede pentru 
orice am obiectiv, că Manlu a 
căutat să salveze clica acuzaților 
din boxă.

Prin răspunsurile sale. Mania 
In ceasul al do'prezecelea, caută 
să se rîesollzarîzeu de acțiunea 
criminală a guvernului antones- 
cean pe care — a trebuit să 
recunoască parțial—a sprlflnlt-o 
în diverse împrejurări. Ca și Di
nu Brătlanu, Mania a fost tot
deauna exact informat. Ambii au 
fost permanent consultați.

Deci e alar: o Domniile lor, 
erau mereu informați și mereu 
consultați, ceace nu știa țara, 
Manlu șl Brătianu știau. Prin 
întreaga lor atitudine, el au apro
bat ceace țara desaproba, Răs
punsurile date de Dinu Brătlanu 
cât sl răspunsurile date de luliu 
Maniu, sablllsc în mod precis, 
că între regimul lui Antonescu șl 
„istorici", a fost o colaborare 
permanentă. Dar ceva care a dez
văluit șl mal mult afecțiunea Iul 
luliu Manlu pentru frații lai co
laboratori, oste gestul făcut spre 
uimirea tuturor șl sub ochii în
groziți ai presei române șl stră
ine — de a se apropia de boxă 
șl de a strânge m&'nllt murdare 
de sângele sutelor de mii de vle- 
time nevinovate a monștrilor din 
boxă.

Prin gestul său el a spus mal 
mult decât poate spune un om 
prin cuvinte. El c alături de el — 
împot lva poporului, descătușat 
de fiarele fascismului, împotriva 
aeelor care laptă pentru o pace 
train'că, pentru o viață mal bună 
șl pentru prosperitatea patriei 
noastre.

Procesul antonescllor, aduce o 
tristă lumină asupra rolurilor 
celor doi oameni politici cari as
tăzi, reclamă dreptul de a se si
tua pe primul plan al vieții 
noastre politice democrate.

Poporul la notă de acest fapt 
șl le va plăti cum se cuvine.

Citiți fl 
răspândiți 
ziarul

„Zori Noi"
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Muncitorii din Valea-fiului 
ne dau o nouă pildă de solidaritate

25 de ani de existentă
a Partidului Comunist Român

Urmând exrmplul minierilor 
din Valea Jiului, care de Anul 
Nou au dăruit guvernului un tren 
de cărbune, petroliștii din Valea 
Prahovei au pus la râodul lor la 
dispozlfia guvernului 72 de va- 
goana de petrol hmpant, colectat 
din taictul lor. Ouvernul a dăruit 
acest petrol Apărării Patriotice, 
pentru a fi distribuit în mod gra
tuit văduvelor, orfanilor, invali
zilor de război țl nevoiașilor.

Din acest petrol a revenit ju
dețului Hunedoara o cotă de 8 
vagoane din oare șsss pentru 
Valea Jiului.

Socoticd prea mică cota peetru 
restul județului, muucitoril din 
Valea Jiului au hotărât să reounje 
la 3 vagoane din cota lor, pen
tru a veni astfel in ajutorul ce
lor nevoiași din județ.

Cuvântările d-lor Dr. P. Groza $1 General-Colonel Susalkov 
cu ocazia dezvelirii monumentului eroilor Sovietici

Urmare dn pagina l-a
In oumele Armatei Roșii vă 

mulțumesc din tot sufletul pentru 
prleteneștile cuvinte ce le-ațl ad
resat soldaților șl ofițerilor el, 
cari au participat în luptele pen
tru eliberarea României de tas- 
cisru.

Acest monument se Inaugurează 
astăzi într’o zl măreață pentru 
România — ziua Independentei 
ei. Această coincidentă este sem- 
nlf cativă.

România păstrează amintirea 
luptătorilor sovietici șl II răsplă
tește pentru sângele vărsat de 
Armata Roșie In lupta pentru In
dependenta României.

Multe deceall in urmă, la ori
zontul Statului Român, ponorul 
nostru stătea a'lturl de poporul 
român ca un credincios șl fidel 
aliat în lupta lui sfântă pentru 
Independenta Patriei.

In anii groaanlcl ai războiului 
care a trecut, poporul nostru a 
ajutat poporul român să-șl 
întâi eas.ă însuși bazele statului.

Spiritul dornic de libertate, res
pectul pentru l'mba,cultura șl bo
gățiile spirituale ale poporului 
sunt de mult caracteristice oame
nilor ce popu'ează marele pământ 
sovf’tic.

Mirea Revoluție din Octombrie 
a făcut ca aceste >.allffi|l ale 
oamenilor noștri si devină legea 
de biză a tânărului stat sovietic, 
principiile de biză ale constituției 
sale, care se sprlj nă după cum 
«e știe pe egalitatea șl prietenia 
popoarelor.

Acest mar'' principiu da respec
tare a Independentei popoarelor, 
statul sovietic l-a trecut șl In po
litica sa externă.

Puternica armată sovietică, care 
a trecut un drum greu dela Volga 
la Spree, a venit In Europa ca o 
armrtă ebbsratoare.

Guvernul sovietic, Armata Ro
șie șl oamenii sovietici au făcut

Luptători In primele rânduri 
pentru refacerea țării, pentru o 
viață mai bună a celor ce mun
cesc, prin efortul pe care fl de
pun pentru ridicarea producției, 
bravii muncilor! din Valea Jiului,

98 ani
dela adunarea de pe Câmpia Libertății 

Participă toti membrii Guvernului în frunte cu Dr- P. Groza
La 15 Mai anul acesta se îm

plinesc 98 ani dela adunarea de 
pe Câmpia Libertății unde Simlon 
Bărnuțlu a dat citire proclamației 
ponorului român din Ardeal.

Cu această ocazie, un țăran 
luând cuvântul a spus:

„Noi ne-am adunat frați ro
mâni, ca să dăm de știre celor

mult pentru această țară pentru 
ca ea să se îndrepte mai repede 
după urmările unui război greu, 
sfi-șl lecuiască rănile, să-șl resta
bilească economia șl progresul 
său cultural și economic, ca un 
părtaș cu toate drepturile ale 
mirii prietenii Litre popoare, care 
lucrează pentru pace șl progres.

Noi, oamenii sovietici, împăr
tășim In această zi bccurla popo
rului român, care a știut să cu
cerească șl să-șl păstreze Inde
pendența șt suntem mândri de 
acela că am depus șl noi partea 
noastră de participare la marea 
cauză In căpătarea Independenței 
României.

Noi suntem recunoscători pe- 
pnrulul român șl guvernului său 
democratic pentru faptul că a ho
tărât să onoreze amintirea osta
șilor sovietici cari au căzut pen
tru eliberarea pământului româ
nesc, ridicând acest monument 
măreț.

Fie ca acest monument să fie 
o grozavă avertizare pentru toți 
acel, penlru cari marile lecții ale 
Istoriei s’au dovedit Insuficiente 
și pentru acof, cari nu pierd nă
dejdea de a rid ca drapelele fasciste 
ce au fist doborâte șl să ațâțe 
focul unul nou război,

Măreția prieteniei sovleto-ro- 
mâae este un bun al ambelor 
popoare. Popoarele noaitre au 
plătit scump, pentru triumful

Sărbătoarea zilei de 10 Mal la dlba-lu la
Ziua Independentei șl a victo

riei a fo'l sărbătorită la Alba- 
lulia cu însuflețire de țoală po
pulația orașului șl împrejtuiml.

La orele 11 armat», muncitorii, 
țăranii Intelectualii și școlile s’au 
aduoat în plata orașului undo s’a 
ținut serbarea.

Primul a luat cuvântul prefea 
iul județului Alba, Bucur Emil. Din 
partea P. C. R.-ulul a vorbit Iov. 
Marian 

înțeleg ca și pe această cale să- 
și manifeste sol daritatea cu cel 
ce suferă de pe urma rănilor ne
vindecate focă ale războiului fas
cist. Gestul lor este încă o pildă 
luminoasă a solidarității șl a 
patriotismului lor.

lalte națiuni din țară că șerbi 
noi nu mal vrem să fim. Vrem 
să fim liberi*.

Marți du;ă amia fi guvernai 
în frunte cu d. Dr. Petre Groza 
a plecat la Blaj pentru această 
sărbătoare memorabil* ce ss va 
desfășura în acest orrș Miercuri 
15 Mai a. c.

din nou al marelui adevir, al 
acestei prietenii. Șl popoarele no
astre nu vor permite forțelor 
negre ale reacțlunli să întoarcă 
înapoi Istoria șl să ațâțe focul 
unul nou război.

Popoarele iubitoare de pace sunt 
anlrate de puternica tendința să 
cheme la răspundere, până la ca
păt, pe dușmanii prieteniei șl păcii 
îotre popoare, care au adus atâtea 
nenorociri șl suferlnțl oamenilor 
șl stau astăzi în Ista judecății 
poporului.

Fie ca nouilc generații de ro
mâni liberi să vadă în chipul 
a'estul monument măreț întruchi
parea prieteniei româno-sovietice, 
simbol șl arătător de cale, pe 
csre sunt chemate a merge țfirlle 
noastre.

Fie ca acest monument ridicat 
de mâinile muncitoare ale Româ
niei — soldatului rus, care a aju
tat poporului român să cucerească 
șl să mențină liberta'ea Iul, să 
simbolizeze independenta Româ
niei șl prietenia ei cu marele po
por dela Răsărit, prietenie care 
s’a născut In focul luptelor crân
cene șl este menită a trăi veșnic.

Să trăiască prietenia de neclin
tit a popoarelor sovietice și ro
mân, care înlotdrauna a fost pen
tru România o garanție sigură a 
Independentei ei naționale șl de 
stat.*

Apoi a urmat defilarea armatei, 
org. democratice șl a școlilor din 
localitate.

In după misa aceleași zile a 
avut loc un meeting în cadrul 
F. U. M.-ului la care a vorbit: 
tovarășul Stoica secretarul org. 
județene Alba a P. C. R. din 
partea P. S. D tov. Adrian Ratlu. 
După terminarea meeflngulul s’a 
rulat un lllm în mod gratuit.

Urmare d’n pagina l-a 
însuflețită de exemplul glorios al 
Marei Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, voia aă-șf spună cuvân
tul său greu in viata politică a 
țăr 1 și cerea din partea Partidu
lui o acțiune corespunzătoare cu 
acest rol crescut al clasei munci
toare. Fără a rupe cu tradiția 
mișcării muncitorești din România 
ei dimpotrivă, continuând acțiu
nea de luminare a masselor, de 
îndrumare, organizare șl luptă 
socială începută și dusă de Dr. 
Russil, C. Dobrogeanu-Oherea, 
Ion C. Frlmu, Ștefan Oheorghiu 
șl Dimltrle Marinescu, Partidul 
Comunist a știut să unească tre
cutul cu prezentul, să privească 
in viitor și să desvolte mai de
parte lupta înaintașilor pe baza 
experienței nou dobândite de cla
sa muncitoare șl consretizate în 
marile învățături ale lui Lenin 
și Stalin.

Până In luna Aprilie 1924 Par
tidul Comunist a avut o existență 
semilegală, conducătorii și mlll- 
tanțli săi de frunte fiind mereu 
arestați, torturați, publicațiile șl 
ziarele sale fiind în permanență 
masacrate de cenzură, confiscate 
de autoritățile polițienești, Inter
zise de cele militare, Iar localu
rile și redacțiile sale fiind per
cheziționate șl devastate în per
manență de sblrli Siguranței:

In Aprilie 1924, pentru vina 
de a fl militat în momentul con
ferinței româno-sovietice dala Vie- 
na pentru reluarea relațiilor dip
lomatice și o politică de prietenia 
cu Urrunea Sovietică. Partidul 
Comualat a fost dizolvat din or
dinul guvernului liberal al Iul Io
nel BrfitUnu și ținut în ilrgUi- 
tate de către toate guvernele re
acționare și fisclste care au trecut 
pe la câ ma țării, până la 1944, 
când Izbânda armatelor sovietice 
șl răsturnarea regimului Antoneszu 
l-au permis reluarea activității le
gale. Timp de 20 ani, Partidul 
Comunist Român șl-a dus 
In adâncă ilegalitate lupta sa 
pentru Interesele clasei muncito
are și ale întregului popor român. 
Astăzi, evenimentele Istorice ai 
dat dreptate sală îd sută Parti
dul Comunist în cele mal vitale 
probleme care interesau dezvol
tarea țării noastre.

Căci P. C. R dela întemeierea 
sa a luptat nu numai pentru Inte
resele da zl cu zi ale clasei mun
citoare dar șl pentru unitatea de 
luptă a muncitorimii, pentru cu
cerirea revlndicirilor sale șl pen
tru apărarea împotriva atacurilor 
reacțlunli. Iar după 20 de ani de 
luptă necontenită Frontul Ualc 
Muncitoresc a devenit la 1 Mal
1944 o realitate care joacă un rol 
de nrlm phn în conducerea des
tinelor poporului român,

Timp de peste 20 de ani a 
luptat P. C R. pentru a sa da 
pământ țăranilor, Iar în Martie
1945 decretul de reformfi agrară 
venea să consacre una din cele 
mai fundamentele prefaceri ale 
României noul: desființarea ma
rei proprietăți a moșlerlmll reac
ționare șl trecerea pământului In 
stăpânirea «clor ce-1 muncesc.

Atunci când amenințarea fascis
tă a devenit un pericol pentru țara 
noaatiă ca șl pțntru omenirea în
treagă, Partidul Comunist a fost 
acela caro a ridicat steagul luptei 
împotriva fascismului șl pentru al
cătuirea unul Front Popular Anti
fascist. Lupta antifascistă a P.C.R. 

a găsit atunci ecoa în largi cer
curi muncitorești, țărănești și in
telectuale, a găsit un început de 
conaacrs re prin încinlcrea în
țelegerii de Front Popular din 
1935, dintre Blocul Democratic. 
Frontul Plugarilor șl Partidul So
cialist (Popovlci), dar a fost sa
botată de Partidul Naționai-Țără- 
nesc al lui Iuliu M iniu care pre
fera să încheie înțelegeri electo
rale cu legiunea lui Cornellu Co- 
dreanu, în loc să se apropie de 
forțele democrației și a indepen
dentei naționale.

Luptele din Februarie 1933 ale 
ceferiștilor, muncitorilor din petrol 
șl a întregei muncitorimi române, 
lupte organizate și conduse de 
Partidul Comunist Român, au fost 
duse nu numai sub steagul apă
rării dreptului la vleață al popo
rului muncitor din R mânia, cl șl 
sub acel al salvgardării Indepen
denței naționale, puse de reactiu- 
nea mnnistă la cheremul cămăta
rilor străini și al controlorilor nu
miți de ei.

Lupta neînfricat și consecventă 
dusă de Partidul nostru întâi pen
tru a preveni cotropirea hltlrristă, 
apoi pentru a scutura jugul co
tropitorilor, rolul de prim ordin 
pe care l-a avut în pregătirea șl 
asigurarea izbânzii cotiturii isto
rice dela 23 August, au dovedit 
întregului popor că Partidul Co
munist Româa este partidul eire 
totdeauna s’a găsit și se va găsi 
pe linia marilor interese naționale 
ale Patriei și poporului român.

In cei peste 20 ani de luptă 
ilegală, Partidul Comunist a pri
mit lovituri șl a dat jertfe dure
roase. Sute de comuniști fii din 
cel mal buni ai clasei muncitoare 
române, șl-au dat viata lor pen
tru izbânda luptei pentru demo
crație și libertatea poporului ro
mân. Cu litere de foc vor rămâne 
înscrise In amintirea tuturor ce
lor ce muncesc numele unul Leon- 
te Flllpescu, Pavel Tcacenco, Va- 
slle Roaltă, Iile Pintllie, Lazfir 
Gruenberg, Bernadt Andrei, Flli- 
mon Sârbu șl alții, cari șl-au 
jertfit viata In slujba acestui ideal 
înalt.

Partidul Comunist Român este 
mândru de a fi crescut în rân
durile sale conducători străluciți 
al clasei muncitoare și al poporu
lui român, cari In momentele gre
le au înfruntat cu curaj dușmanii 
iar astăzi conduc cu o vedere 
clară poporul român pe drumul 
democrației și progresului. Aceș
tia sunt conducătorii iubiți ai Par
tidului Comunist Român, în frun
te cu OheorRhs Gheorgh1u-De|, 
Ana Pauker, Vasllc Luca și Teo- 
hari Georgescu, luptători vechi 
șl încercați, crescuți la șc>a1a 
aprigă a luptei, trecuți prin închi
sori șl lagăre fără a-șl pierde 
voința de luptă, fără a se înda- 
pleca.

25 de ani de luptă au călit Par
tidul Comunist șl au făcut din al 
un partid de masse cu rădăcini 
adânci în sânul clasei muncitoare 
cu legături strânse în păturile cele 
mal progresiste ale poporului ro
mân.

In pragul celui de-al doilea pă
trar de veac al existenței sale 
Partidul Comunist R mân, pri
vește cu încredere în viitor cu 
încredere în izbâ da luptei sale 
pentru o Românie democrată, In
dependentă șl înfloritoare.

din Scânteia
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Hota zilei
I» săptămâna care t’a scars, 

pe tatreg glrbul s’a sărbătorit cu 
entuziasm prima aniversare a vic
toriei reportate asupra Germa
niei hltlerlste.

Această dată va rămâne pen
tru totdeauna in memoria noastră 
ca un simbol al colaborării vic
torioase dintre popoarele dornice 
de libertate in lupta dusă împo
triva forjelor negre ugreseare 
fasciste.

Milioane de oameni simpli din 
toate țările s'au convins de tăria 
lor proprie fl azi ele stau de 
strajă In apărarea acestei cola
borări, In apărarea democrației, 
apărarea păcii cucerită prtn 
lapte crâncene tn cel de al doi
lea război mondial.

•
Unii comentatori șl crainici al 

posturilor de radio străine afir
mau ca toată siguranța că Du
minică miniștrii de externe al 
marilor puteri vor părăsi Pari
sul fără ca să ajungă la vreun 
acord. Dar Duminecă a sosit șl se 
poate observa începutul unul oa
recare progres tn lucrările Con
ferinței miniștrilor de externe. 
Desigur, nu putem contesta că tn 
eursul conferinței n’au eștt la 
Iveală deosebiri de vederi. La drept 
voiblnd, aeestea tn linii gtr.erale, 
erau euncs'.ute șl înainte, lotuși, 
unii comentatori acompaniază fle
care disensiune Ivită la Paris ca 
comentarii Isterice asupra Impasu
rilor tn care ar fl ajuns conferința. 
In acelaș timp el arată că toate 
dificultățile sunt provocate de așa 
numita „Intransigență' sovietică. 
ProbJy.l că mulțl se așteptau ca 
la eonferlnța dela Paris delegația 
sovietică să accepte fără discuții 
propunerile delegațiilor cnglo- 
saxone. încercările de a l se Im
pune Uniunii Sovietice soluții uni
laterale aa fost șl vor fl tntot- 
deauna condamnate la eștc.

Tratativele dela Paris pot avea 
succes numai prin folosirea me
todei de reală colaborare bazate 
pe prlnclniul de echitate Intre toate 
pă'țile intertsate.

•
Ca prilejul unei recepții tn me- 

m >tta ut Roosevelt a asociației 
sovleto-amerlcană, senatorii ame
ricani Pepper șt Damlt au Inds- 
tat asupra necesității de a se reîn
via la polttlca Statelor Unite spi
rt ni lut Roosevelt. pentru a te 
imp ăștia astfel atmosffra de 
ne’.ncr'dere reciprocă dintre ma
ri:.- puteri.

Colaborarea dintre statele dor
nice de pice continuă să se ma
ni zile n aceste zl'e in multe 
sectar'e a’e vltțll inttmoționale. 
A fel vedem manlfeslăndu se 
această colaborare In lucrările 
t^b’inalrlor Internaționale dela 
Na enbrrg șl Tokio tnde se ju
decă procesele principalilor cri
minali de război germani șt ja 
ponezi. Aceste acre Istorice de 
jusl ț!e dovedesc tu prisosință co
laborarea tpchelată in timpul răz
boiului.

f-ână la sțâ ștt, lățea colabo
rării /• te naționale va triumfa șt 
tn era postbelică.

(după .Radio Moscova')

Conferința dela Paris se apropie de sfârșit
Conferința celor patru mari dela 

Parii a intrat în stadiul al treilea 
care este In acelaș timp fl cei 
decisiv. Impasul a foit trecut șl 
reluaera discuțiilor aiupra viito
rului coloniilor italiana a aritat 
că miniștrii de externe sunt dis
puși, pentru prima dată dela îa- 
ceperea conferinței si-șl modifice 
primele lor puncte de vedere a- 
supra chestiunilor de primi Im
portanță. Chestiunea care se pune 
imediat este cât de departe vor 
merge în «jesuitl schimbare de 
vederi.

♦

LONDRA. Referlndu se la 
discafille celor patra miniș
trii de externe In legătură 
cu proectele tratatelor de 
pace, postai de radio Mos
cova a spas printre altele : 
„Se știe că conferința de 
pace are să hotărească 
asupra proectelor trata
telor de pace asupra că
rora s’a căzut de acord*. 
Postul de radio Moscova 
se tntriabă cum se poate 
aștepta la un acord dacă 
înainte de aceasta nu s’a

PROGRAMUL
Partidului (omunist-Francez 

fixat pentru renașterea economică a Franței

PARIS. Programul parti
dului comunist francez pentru 
renașterea economică a Franței 
cuprinde următoarele puncte:

— naționalizarea marilor 
bănci, a uzinelor metalurgice 
și chimice și a marinei de 
comerț.

— Întărirea proprietății par
ticulare și dreptul de a se 
transmite moștenitorilor pro
prietatea.

— la muncă egală sala
riu egal.

—, inv?(ământ gratuit pen
tru toți tinerii.

— garantarea păci și se-

• LONDRA. R-g la Fnruk a părăsit Cairo pentru a merge îl înlâmplnaiea frstulul rege al 
Italiei Vct»r Emaiiud, care a sosit Duminecă h Alexandria.

9 ZAGREB Mareșalul Tito a sosit Duminică 1# Zrgreb untfe a asistat la deschiderea celui de 
al treilea congres al Tineretului Antifascist Jugoslav. La plecarea sa din Belgrad, mareșalul Tito a fost 
salutat de o mare di ’lțlme d ' cetățeni.

• CAlRț). Se anunți că d. Bevin B’ar putea să vină la Cairo în cursul ultimei săptămâni din 
luna Mal pentru a nartlclpa la fazele finale ale negocierilor ca se duc pentru revizuirea tratatului angto-
egtptesn din anul 1935.

pntut ajunge la e înțe
legere.

LONDRA — D. Bevin 
s’a întors Duminecă dimi
neața cu avionul tn Anglia 
și imediat după aceea s’a 
dus la locuinfa primului 
ministru. D Bevin a petre
cut noaptea de Duminică 
spre Luni la locuință pri
mului ministru șl sa tnapo- 
iat Luni dimineața la Par.s.

♦

LONDRA. Secretarul par
ticular al d lai Bevin mi
nistrul de externe britanic, 
a declarat că d-l Bevin a 
vizitat Londra numai peniru 
a primi dela șeful său in 
strucțluni asupra lucrărilor 
conferinței.

•
LONDRA. In Legătură cu 

desbaterile de Sâmbătă ale 
celor patru miniștri de externe 
dela Paris, corespondentul 
diplomatic al ziarului ,Obser- 
ver“ declară: .După ședln-

curitățil prin distrugerea tu
turor rămășițelor fasciste.

Mari întruniri Sa ucurești
organizate de F. N. D.

S’a cerut pedeapsa cu moartea pentru criminalii de război 
In frunte eu cel doi antonețtl

In București au avui loc Luni 
msrl Întruniri organizate de C'- 

mltetul județean ilfov al Frontu
lui Național Democrat,

După ce au ascultat cuvântul 

țeie de Sâmbătă, când mi
niștrii au fost la doi pași 
de o înțelegere, se poate 
spera că conferit ța se va 
tncheia cu succes*.

♦

PARIS — Lucrările confe
rinței miniștrilor de externe 
ar urma să se închee Miercuri 
15 Mal.

Tratativele anglo*lndlene 
au eșuat

LONDRA. Conferința din
tre delegația guvernamentală 
britanică și fruntașii indieni, 
ce s’a tinut la Slmla, s’a ter
minat fără a participanțli să 
ajungă Ia vreun rezultat. Un- 
comunlcat anunță că atât 
partidul congresist cât șl liga 
musulmană s’au străduit ca 
2ă ajungă la un acord șl că 
nici una din părfi nu poate fi 
condamnată pentru impasul la 
care s’a ajuns.

Duminecă seara partidul 
congresist șl 1‘ga musulmană 
au publicat o declarație afir
mând că s’a hoiărit ca des
baterile conferinței să se facă 
cunoscute peste câteva zile.

«
LONDRA — Guvernul englez 

va Iia măsuri pentru a preda 
puterea Indienilor Imediat ce se 
va ajunge la o Înțelegere. Se 
așteaptă ca cei doi fruntași indi
eni — șeful partidului congresist 
șl șegul llg/i musulmane — să ia 

reprezentanților F. N D. și al ce
lorlalte partide democratice, cetă
țenii au votat moțiuni prin care 

s’a cerut podeapsa cu moartea pen
tru criminalii în frunte cucei dJ

Tratat de pate Intre
Cehos’ovada sl Polonia
PRAGA. Intre Cehoslova

cia și Polonia se duc trata
tive pentru semnarea unul 
tratat asemănător celor în
cheiate intre Jugoslavia și 
Cehoslovacia și" Polonia. Prin 
semnarea tratatului ceho-po- 
lonez, se va crela un puter
nic triunghi Be'grad—Varșo
via—Praga.

contact cu vlce-rrgele.
«

LONDRA, — Consiliul de mi
niștri britanic a examinat Luni 
situația Indienilor, așa cum se 
prezintă ea după eșecul conferin
ței dela SImia.

Minierii americani 
au reluat lucrul pentru 

douft săptămâni

MOSCAVA. Postul de ra
dio New-York transmite că 
președintele sindicatelor mi
nierilor și reprezentanții pro
prietarilor de mine au termi
cii la Casa Albă convorbirile 
cu președintele Truman. Sin
dicatele minierilor au publicai 
că muncitorii sunt gafa să 
reia lucrul pentiu 2 săptă
mâni In cursul cărora vor 
dura tratativele.

aotoneșil. Dcatemenca s’a manl- 
fostat puternic ți împotriva ace
lora cari i au condus diu uabră 
și sprijinit.

Cu această ocstle au mai luat 
cuvântul numeroși invalizi, vă
duve și orfani, virtlma a'e regi
mului aotcncscfan, cerâd pentru 
criminalii de război • pedeapsa ce
rută de Întregul popor, moartea.

După întruniri, mulțimea s’a 
taco'onat manifestând pe s‘>adă.

Moarte principeli- 
lor criminali de răz- 
boiu și vinovafi de 
dezastrul țării.
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