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Deschiderea 
expoziției de 

tablouri , Valea 
Jiului" la Deva

Moarte principalilor criminali de răzbbiu
au cerut miile de cetățeni adunați in marile meetinguri ținute in Valea Jiului 

Hunedoara
La Lupeai

La Lspenî, peste 4.000 munci
tori au ascultat cuvântul condu
cătorilor ssbllfllind cu lozincile : 
„Moarte criminalilor de război", 
„ps Maniu țl Brăiianu".

Au voi bit: tov. Suder din par
tea Sind. Miner, Oherman din 
partea Sind. Textil, Slghetl în 
limbi magNară, Bc.uer în numele 
P. S. D, Borțai din partea co
munei Lupenl.

Wltlmul a luat cuvântul tov.

jud. Alba și
Moarte principalilor criminali de rdsbola !
Aceasta e lozinca ce străbate în întreaga țară isve- 

rită din ura dreaptă a poporului impoirlva acelora care 
l’au dus în războiul de jof împotriva U.R.S.S., au aser
vit fsra Germaniei hitleriste șl ne-au adus la dezast ul 
de azi.

Niciodată poporul român nu a trecut tn istoria sa 
prin atâtea grozăvenii și n’a suferit mai mult decât în 
tei patru aut de întunerec în care slugile lut Hitler, An
tonescu și clica lui I au târlt.

Dar poporul s’a trezit la o viață nouă.
Dorința iul fierbinte este să spele de pe obrazul 

acestei țări pata rușinoasă și sângeroasă aruncată de 
acuzații a.itonescleni

Criminalii de război și vinovății principali dc de
zastrul țării iși vor primi p. deapsa meritată.

Uriașe întruniri au avut loc 
Miercuri la Petroșenl, Lupenl, 
Petnla, Lene?, Vulean șl Anl- 
noasa. La aceste întruniri mun
citorii ți cetățenii din întreaga 
Valea Jiului șl-a» unit g'asul de 
revoltă cerând pedepsirea fără 
«rulare a marilor criminali de 
război vinovațllor de dezastrul

Mujic M hai membru supleant 
Comitetul Central al P. C. R. 
Secretarul Regionalei Va’ea Jiului 
a P. C. R., primit cu aplauze 
furtunoase ți urate.

La sfârșit s’a votat o moțiune 
piin care s’a cerut pedepsirea 
aspră a marilor criminali de răz
boi, vinovați de dezastrul țării.

„Nu vom uita niciodată — spune 
moțiunea în încheere — morții 
noștri mineri din 6 August 1929,

Continuare In p»glna 3-a.
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ce șl-a terminat depo- 
martor al apărării In 
Iul Antonescu și al cll- 

Dl. luliu Maniu s’a 
de btxă, strângând ca

mal

clipe 
șl el

în

După 
zițla ca 
procesul 
cei sale, 
apropiat
efuziune mâna acuzaților.

Desigur că, aflând despre a- 
cest gest de o măreție antică, 
pairtoțil expropriațl și cuconițele 
malagamblste dela Capșa, Athe- 
r.ee-Falace șl alte câmpuri dc bă
tăile, vor cădea imediat tn extaz 
șist vor grăbi să adauge Isprava 
Istorică a „ștfului" la celelalte 
fapte de arme ale „celui 
mare etc.“

După trecerea primelor 
de entuziasm, vor fl tnsă
siliți să admită ci eșlrea „șefului", 
deși fotogenică, a fost cam lipsită 
de tact: o mișcare cam prea bru
tală, care a ficat să cadă ultima 
frunză de viță de pe camuflajul 
confecționat cu atâta trudă șl 
menit să acopere sub fața de 
Idilică a partidului național țără
nist manlst, activitatea ultimelor 
șl a celor mal sinistre rămășițe 
ale fascismului legionar din Ro
mânia.

Privită sub acest cspect, strân
ge ea de mână acordată de lullu 
Maniu criminalilor din boxă, re
prezintă tnti’odevăr un eveniment:
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țării în frunte cu cei doi Anto- 
ntțH, cari stau astăzi in fața Tri
bunalului Poporului.

Ce'ând ptdeapsa eu moarte 
pentru vinovați, țt-su manifestat 
in acelaș timp hotărârea d» a duce 
până la capăt lupta fără nici o 
cruțare împotriva reacțiunii și a 
rămășițelor fasciste.

Mare meeting femenin la Lupeni
A luat cuvântul Maria Sârbu reprezentanta F.F.D.R din București

Duminecă a avut loc la Lupeni 
uu marc mectlrg—Lmenin con
vocat de reprezentantele F.F.D.R. 
Au participat un mare număr de 
femei si în special soțiile mine
rilor.

Procesul marel trldări se apropie de sfârșit I
RECHIZITORIILE ACUZATORILOR PUBLICI

Acuzații și au văzut opera criminală. Oribilele 
scene ale masacrelor dela Odessa și iași au 
fost proectate pe ecran în fața trădătorilor.

merge pe un drum sănătes, spre 
atașarea mrrală.

Acuzații din boxă nu s’au dat 
înlături dela nimic pentru a servi 
Interesele iui Hitler.

In strânsă legătură cu Beri nul, 
cu Hitler, cu Clodlis, cu G:sta- 
pou', guvernul trădător a desă
vârșit opera de aservire a popo
rului în f losul german.

Duminecă dimineața, au con
tinuat drsbaterl e dela Tr.buna- 
lul Poporului.

Dl Președinte Al Vollanovlci 
dă cuvâ-Jul In susținerea pr.mu
lul rechiz'toriu dlui acuzator pu
blic D.m.rru Slracu.

Rechizit riul 
Acuzator D. Sări cu 
1939, sșune d-sa, Eurtpa 
unul dn cele mai tragice 

pe care istoria ome- 
cunoicut dealungul

f st sculit 
al mottli.

d Li
D.fl 

a trăit 
evenimente
neasiă le-a 
veacur.Lr,

Poporul român n’a 
de conc» rnul acesta
Us< âturile poporului ro â<-, de
parte de a vedej că politica pre
conizată și •'im’ntată de ele este 
total străină de aspirațiile nației, 
de sortul adâuc democratl', au 
împins țara la dmstru. Au ser
vit interese străine de neam.

In România, s’a dus în de
cursul anilor, o pollti. ă șovină ți 
rasistă de către acel cari au pus 
mal presus interesele tor mea.hlne 
decât Inte.rscle neamului.

Tributului pflprFulu1, t»ă cut din 
suferințele uriașe pe cari ic-a în-

durat poporul român, crelat din 
valuri de sânge, din lacrimile 
mamelor, e chemat să spele ru
șinea ce apasă fața țării.

Poporul 1,’a fost de acord cu 
politica lor, ci a luptat țl a su
ferii pentru a recâțt ga libertatea.

Ii ziua de 23 August 1944, 
lupți forțelor democratice a tri
umfat, Alăt rl de popoarele Na
țiunilor Unite, poporul român
■MB»

A luat cuvântul d-ra Maria 
Sârbu din București cve a vor
bit despre scopul Federației, des
pre lupta frmtllor în cadrul Fe
deralei, pentru pace ți consoli
darea democrt țîel,

D na Maria Sârbu a vorbit apoi 
despre situația grea economică 
din alte tăi 1, d[n Grecia, unde 
mamele îți ascund copiii zile în- 
tng', Ur garla, unde copil! mă
nâncă pe stradă rotocoale de car
tofi. Acestea sunt rezultatele răz
boiului groaznic provocat de reac- 
țtunea fascistă.

Țara noastră datorită politicii 
guvernului Groza care a dus la 
strârgerea legăturilor cu Uniunea 
Sovietică, a fost salvată de spec
trul foametei.

Pentru a preveni un nou răz-

boi, femeile trebue să Iurte cu 
toate pentru pace șl pentru sus
ținerea acelor forțe democratice 
care asigură pacea șl libertatea 
popoarelor.

Femeile din România încep să 
Înțeleagă acest lucru ți unlndu-se 
cu toate în Federația Democra
tică fără deosebire de naționali
tate sau credință politică, au por
nit hotărâte Is luptă.

Luând apoi cuvântul femeile 
din Lupen', au dovedit prin ati
tudinea lor hotăiâtă că sunt pe 
deplin conștiente de importsnța 
luptei pentru refacerea țării prin 
sprijinul pe care 1 dru la ridica
rea producției ți de importanța 
luptei împotriva reacțlunil pertru 
as'gurarea unei pă i trainice.

Colțul „lstarlc“

Un gest „de Tnaîtft 
moralitate cetățenească"

Cont nuare In prglna 2-a
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IMPORTANTE DECLARAȚI! 
ale DIul Dr. Petru Groza 
cu privire la alrgerl

Duminecă s’a desfășurat la Ora
dea în prezența d-lul Dr. Petru 
Groza, Președintele Consiliului de 
Miniștri o importantă man.festaț'e 
organizată de Frontul Plugarilor 
din jud. B hor.

După cuvântul de bun soilt al 
autorităților, d. Dr. Petru Grota, 
a rostit o cuvântare In fața mul
țimilor de cetățeni venițl să-l as
culte dlo toxti rrglunea Oradiei.

Vorbind despre tkgerl, d. D-.

Petre Groza a spus printre altele: 
„Acele alegeri spre C(re 

mergem, vor fi adevărate ale
geri libere, primele alegeri li
bere, o adevărată sărbătoare. 
Vom vota pe comune, nu vă 
vom plimba pe la oraș*. In 
felul actsta se va termina cu 
furatul urnelor ața cum o fă
ceau partidele „Istorice". Pen
tru prima oară, vor vota țl 
femeii»*.

Scribll dela Dreptatea s’au ui- 
m't ți ei de ifecțlunea pe care 
„șeful* încă o mal păstrează pen
tru antonețti șl pe care ți-a 
manlfesUt-o deschis apărundu Iți 
la urmă strângându-le mâna.

Toți ș din risipă de rerrpect po 
care o au pentru țt ful lor, încear
că să-1 apere ți să găsească o 
explicație infamului gest.

După lurgi meditații țl trans
pirații, au găsit e (o cred el) țl 
după <1 ar fl următoarea.

„Întâi d. Maniu a ținut să mul
țumească răspunzător lor, earc Bub 
nemți au salvat viața celor 11 
oameni din grupul Rică Georges- 
cu etc.

In al dolha rând, gestul d-lui 
Maniu este un gest de bun creț
uri*.

Cu asemenea s.tizc cftlne, au 
dumnealor cutezanța să justifice

gestul „șefului* șl pe cjre tot ei 
l-au categorisit ca ge&t de „Înaltă 
moral tate cetațentascâ".

Cine poate confirma această ex
plicație ? Poate îi îogîdult bîtrâ 
nulul „’storlu* ca întlnzând mâna 
monștrilor din boxă să le mulțume
ască pentru că au salvat viața 
celor 11 oameni din gri pul ftcă 
Oeorgrscu trăgând cu buretele 
peste cei 700.000 de morț1, răniți 
țl Invalizi ?

Iată logica, marelui rm de 
„înaltă moralitate cetățencarc.". 
Iar cât piivrț'e că gestul d-Iul 
Maniu este un gest de bun creț 
tln, am vrea să știm după ce 
pcriepte creștine s’a orientat dl. 
Maniu, când a strâns mâinile 
năclăite în sângele nevinovat al 
sutelor de mii de români duși la 
moarte de acești asasini al popo
rului.

Ion Minerul.



2. ZORI NOI

Rechizitoriile acuzatorilor publici și cuvântul apărării
Dl acuzator Dumitru Săracu, 

analizează capetele de acuzare in 

lumina documentelor existente la 
dosar, susținând că palltica cri
minală a celor din boxă a fost 
dusă de conveniență cu cei doi șefi 

de partide, Iuliu Manlu și Dinu 
Brătianu.

Subliniază apoi aetul de tră
dare al guvrrnulul Antonescu prin 
aducerea in {ară a ața ziselor 
„misiuni militare de instrucția”. 
Era puncta) de plecare a războ
iului de agresiune împotriva po
poarelor libere. Antonescu a de
schis granițele armatelor fascist». 
Prin acest act trădător, România 
devenea un stat vasal Iul H tler.

Dl acuz'tor Săracu descrie apoi

Rechizitoriul d-lui
S’a dat apoi cuvântul pentru 

al doilea rechizitoriu, d lui pro
curor Constantin Dobr’an.

Situația economică in care a 
lăsat guvernul antooeiclan tara, 
este alâl de grea — declară d. 
procuror Dcbrlao, — încât eou- 
srclnțtle le suferim șl azi șl ie 
vom mai suferi, eu toată truda 
pe care actualul guvern democrat 
o depune pentru înlăturarea g eu- 
tă |ilor.

Crima lui Antonescu constă In 
acela că a servit economia de 
rătboiu gemană, trădând Intere
sele economice ale țării.

In continuare, d-1 procuror 
Dobrian a «numărat foste bunu
rile economice pe tari guvernul 
Antonescu, le-a pus la dispoziția 
bltslematsl mașini de războlu ger- 
mi e, pe timpul celor 4 ani de 
neagră dictatură.

La 12 Oct. 1940, trupele nem
țești Intră fa (ară la chsmarsa Iul 
Antonescu, pe cari le-a urmat o 
altă armată, acela a finanțelor, 
sub pretext să r< organizeze eco
nomia șl fteanțele târli româneșt1, 
In timp ce ea venea să organi
zeze scurgerea bogățiilor din țara 
noastră In Oermania.

Rând p: rând au luat drumul 
s, re Germania trenuri întregi șl 
șlepuri, cu petrol, cereale, legu
mi oaie, semințe, lemn, lână, vite, 
piei șl tot felul de materii prime. 
Poporul român a rămas flămând 
•' g'-

Hitler a reușit să obțină șl să 
aduce din țara noastră tot ceeace 
am avt t noi mii scump șl bun 
șl totodată să ne târască și In-

I
Rechizitoriul d-lul acuzator șef Stolcan

F uRmeazâ rech'zltoriul d. acuza
tor șef Stoicau, care adresându- 
se Tribunalului spune:

„Io cursul acestui proces s’a 
vorbit cu mare cinism deipre po
por. Deacea socot necesar de a 
pre izl că poporul sunt acei 
mulți care acuză astăzi. Poporul 
sunteți D-voaită, plugarul, mun
citorii, femela, Intelectualii care 
formiți acest Tr b> na'. Istă cine 
este poporul, Iar nu acei care au 
lovit sălbatec în Imensa majori
tate a târli acel pe care d-voas- 
tră îl J ,d«cațl azi șl îl vt|l sanc
ționa mâine. Rolul nostru astăzi 
•ete de a reabilita România în 
fața propriilor săi ochi și în fața 
tuturor popoarelor, să smufg»m 
din Istoria țării noastre paginile 

războlul de agresiune pornit îm
potriva Uniunii Sovietice, masa
crele șl jafurile comise ne terito
riul el.

„Aceștia erau oamenii, aceasta 
a fost crezul lor și aceasta este 
oglinda sufletului lor.

Cu ce se pot apăra el ? II a- 
cuză morții, jafurile, crimele, li 
acuză suferințele poporului. Toți 
vorb»6c astăzi pria glasul meu*.

Di aauzațor Săraeu conturează 
învinuirile acuzu|llor Ion Anto- 
<s»scn, Mlhail Awtonescu, Ho 
rla Sima, Constantin Pantazl, 
Mlhail Sturdza, Oheorghe A- 
lexeanu, Eugen Crlstescu șl 
Radu Lecea, pentru cari cere 
pedeapsa capitală.

procuror Dobrian 
tr’un războ'u de jaf contra (Jsiu- 
nii Sovietice. Și acestea Hitler 
lo-a objiDut numai datorită slu
gărniciei și dărniciei iul Ion An- 
toneMii și guvernului rău, ajutat 
d# Întreaga etică reacționară.

Finanțarea misiunii mili
tare germane.

Pinan|area trupelor germane 
car» m afiau pe teritoriul nostru 
ca pretinsă misiune militară ger
mană «ari însă de fapt erau aduse 
în vadrrea presiunii din Balcani 
și apoi In Uniunea Sovietică, a 
costat Ministerul Flnanplor circa 
67 miliarde lei ceace în valoarea 
d» azi se ridică la câteva mii de 
miliarde.

Export exclusiv pentru 
Germania.

Prin acordul din 1940 semnat 
la Berlin, România s» obligă să 
cedeze aproape toate principalele 
produse, în special cele agricole. 
Inheg exportul de crreale șl plarte 
oleaginoasa a mers asifri, în Ger
mania.

Exportul de petrol etc.
La fel s’a întâmplat cu expor

tul petrolului șl transportările, aarl 
erau exclusiv toate pentru Ger
mania.

Dupăce arată amănunțit toate 
acestea acte de trădare, dl pro
curor Dubilan, Inchee, cerând pe- 
deapra exemplară a acelora cari 
au colaborat pentru triumful Ger
maniei bitlerlste.

îmbibate cu sânge, eilmkâod din 
mijlocul nostru tot ce amintește 
crimele trecutului.*

Guvernul lui H tler 
in Rcmânla

înainte de a întră în subiectul 
rechizitoriului d. acuzator preci
zează mal multe prbieme ară
tând că:

„Guvernul Antonescu a avut 
un sigur 8prl|ln — srprij nul lui 
Hitler. Era guvernul Iul Hlller in 
România*. După ce arată rolul 
pe care l-a jucat legiunea (Oarda 
de Fler) ra principala coloană a 
ducea a Germaniei In România, 
d. acuzator Stolcan reiplnge afir
mația Iul AGtonescu că a făcut 
represiunea rebeliunii ’rglonare

Urmare d'n pagini l-a 
pentru a întrona ordinea în țară. 
Reprimarea rebeliunii legionare 
s’a făcut cu asentimentul Germa
nici hitieriite, care avea interesul 
să-și aiigure cocdlțiuniîe necesare 
pentru desfășurarea operațiunilor 
militare șl era s'gură de slugăr
nicia necondiționată a Iul Anto
nescu. „Schimbarea dela legiune 
la Ion Antonescu s’a făcut pentru 
că Hitler a vrut să-și schimbe 
sluga In România*.

Manlu și Brătianu prin sprijinul 
au sprijinit

Cât despre pretenția lui Anto
nescu că ar fl avut sprljmul po
porului peniri că a avut spriji
nul a doi șefi de partide (națio
nal-țărănesc și liberal), d. acu
zator respinge șl această afiimațle, 
arătârd că aceștia nu reprezentau 
decât propriile lor Interese șl 
propriile lor vanități.

„Este adevărat că împreună cu 
ei cercurile reacționare restrânse 
de moșieri șl bancheri au susți-

C imele centra umanității
Int’âid In subiectul anunțat, 

d-1 acuzator Stolcan, spune că 
consideră ca prima crimă contra 
umanității, comisă de gavemul An
tonescu, trimiterea la moarte a 
sute de mii de tineri români. „Nu 
văd nici o deosebire, spune d sa, 
Intre această crimă șl toate cele
lalte crime mari ale fascismului*. 
In continuare d-1 acuzator spune 
că va vorbi despre masacrele și 
omorurile a căror răspundere o 
au acuzații ș', în primul rând, 
despre masacrul dela Odesa. Tre- 
bue demascată încercarea de a 
justifica acest masacru prin „drep
tul la represalii*. Aruncarea în 
aer a comandamentului romflao- 
german a fost un act da război, 
ceea ce s’a constatat de altfel șl 
din cercetările ulterioare. Însuși 
ordinul iul Antonescu spune că

Masacrul
D-' acuzator public Stolcan, trese 

la evocarea masacrului dala Iișl 
din 29 lun'e 1941, arătând că 
acesta este cel mii mare masacru 
întâmplat vreodată pc pământul 
românesc. Au fost omorflțl 8 — 
10.000 da oameni — femei, bă
trâni, copil, tar supraviețuitorii ln- 
cărcațl în vagoane plumbuite și 
atflxlațl. Despre acest masacru

Seria pledoariilor apă, Arii e des
chisă de d. av. C Par?s hlvesott- 
Bălăceanu, decanul Baroului I fov, 
apărător dlu cflclu si acuzatului 
Ion Antonescu. D-sa începe prin 
o omagia îcsltul spirit de obiec
tiv tatc șl de libertate care a 
existat In tot cursul deibaterllor, 
ară'ând totodată că apărarea e 
conștientă dc greutatea isiclnei 
ce-i revine. După acela, d-sa a- 
flrmă că s’ar putea spune că sen
tința în marele pioccs al dicta
turii dat la 23 A gust 1944. 
Totuș, d. decan arată necesitatea 
ca flecara acuzat în parte iă nu 
fie sancționat drcât pmtiu cri
mele de care txlslă certitudinea 
că el a’a făcut vinovat, După ce 
d. av. Bălăceanu fsce un amplu

Referindu-se apoi la depoziția 
■nor martori, d, acuzator aef, 
arată că un cartel electoral între 
un partid politic șl o mișcare te
roristă nu poate fi aonsiderată 
drept simplă chestiune ds tactică 
ci trebuie să adueă în mod Inevi
tabil sau la înghițirea asestui 
partid de cătr» mișcarea terosistă 
sau la arderea unei situații, când 
șeful mlșsătli întră cu întreaga sa 
bandă, în parbdul respectiv, gă- 
sindu șl acolo un refugiu.

dat lui Antonescu 
interesele lor.

nut pe Antonescu, dar de aici pâ
nă a spune că acest guvern a 
avut sprljlaul poporului esto o 
mare distanță*.

In legătură cu deslățuirea ata
cului împotvia U. S , d. acuzator 
Stolcan citește un raport al d. 
Gaf ticu despre întrevederea ea a 
avut-o cu d. Molotov, din car» 
reesa eă, „dorința noastră era să 
întăiim raporturile îatr» noi*.

el este „aproape sigur da aapti- 
nite puse la ca!" dt civilii local
nici șl cu toate aaestea fără nici 
o cercetare ordonă axecuții In 
masă. Dspă dspoz't'lie ofițerilor 
români se aw f >zt stimei in Odesa 
masacrul ■ fost d» o cruzime în
spăimântătoare.

2S mii de tomri, bătrâni șl to
pii au fost băgați In magazii, se
cerați cu mitraliere stropiți ce 
benelnă șl arși d» vil.

D-1 acuzztorpublle Stolcan ana
lizează problema șl din punet de 
vedere de drept, arătând că „nu 
are drept să folosească legea In
ternațională acela care o caisă 
primul: ori, dat fiind «ă Anto- 
neicu a căinat această lege pai U- 
clpând la agresiunea fără decla
rare de război, el n’are drept să 
o Invoace în apărarea sa.

de'a Ia;i
Antonescu nu va p»t«i să spună 
că nu la cunoscut, că doar a dat 
un comunicat mlneinos ia z'are.

3ra un mi.sacru făcut după ma- 
delul bltledst o diversiune nece
sară din Citiza greutăților c» le 
Irlâmplna.

Pentru a se documenta șl mai 
bine cele afirmate, d-1 acuzator, 
a cerut proectarea fotograf Hor gă

Cuvântul apărării
Pledoaria d-lui Decan C. Paraschivescu

expozeu asupra mediului aoclal 
șl politic în care a’a deivoltat a- 
cuz.tul ion Antonescu, d ra caută 
să piczlnte drept circumstanțe a 
tenuante pentru acuzat faptul că 
setata a fost sfătuit, sprijinit șl 
încur. jat în Intreaga-l activitate 
politică dc conducătorii de partida 
care au venit aă depue ca mar
tori în fața Tribunalului.

Arătând apoi marea importanță 
pe plan Intern cât șl extern a 
procesului, d. av. Parase hlvescu- 
Bălăceanu arată că în fața Istoriei 
se pune problema răspunderii oa- 
menl’or politici care după ca au 
colaborat din punct de vedere 
economic șl politia cu regimul de 
dictatură, după ce au dus tratative 
șl au lusrat de comun acord au 

site la ostași germani prlsonîeri.
Pe măsură ca Imaginile arau 

mai fioroase, Izbucneau strigătele 
celor prezențl mal puternle: 
Moarte criminalilor dtrlzboiul 
Moarte lui Antcneaeul N<ei o 
milă pentru uHgașîl și trădă
torii de țară I

Masacrele din 
Transnistrîa

In ziua a 8-a a proiesului, d-1 
acuzator publie Stolcan, enumără 
rând pe rând toate crimele contra 
populaț'că a căror răspundere o 
poartă Antonescu ți gnvsronl sSu.

Descrie masacrele d’n țndețtll 
Golta unde au pierit 70 000 oa- 
men’, crimele din lagărul B'gda- 
novka unde aa fcet mltraliațl și 
arși d» vii 45,000 oamsnl, lagărul 
Dumanovlu ufide xu fost măce
lăriți 18.000 internați. Akmetovfts 
unde au marii de feame 4000 de 
oameni ele. Certotâsd orlgTua 
aeector erîmo acuzatorul le cali
fică drept „manifestări de clnfem 
ale acelorași împerecheri Istorice 
de car» s< prevalează astăzi asn- 
zații*. Citlad un pasaj dintr’e ssri- 
soare cu dala d» 13 Iulie 1941, 
adresată lui Antonescu de către 
d-I I. Manlu, în eare acesta reh- 
rlndu-s» l« „svonurlle despre n»i- 
sacrele săvârșite împotriva popu
lației mlnarttare*, spune că „toate 
cazurila d» rebeliuee sau de tră
dară națtoaală trebaess pe loe și 
cu msr« asprime pedepsite*, d-1 
acuzator se întreabă: „Nu mte 
aceasta ome o aprabur» a masa- 
arului săvârșit?*

Rând pe rând, d-1 acuzator re
latează |M larg toate crimele să- 
vârș te contra populației sovietice 
din timpul ocupațiilor.

Raferindu se la toata aeaste 
orime, acuzatorul public spâne:

„Poporului român nu I est» in
diferent dasă va intra fa istorie 
•a ua popor barbar. Barbariile s’âu 
făcut la acești 4 ani întunecați 
dar ta de poporul româa. Popo
rul român 1» înfierează. Barbariile 
făcute da Instrumentele hltlerla- 
mulnl, de servitorii Iul Hitler în 
România. Poperulal român îi re
pugnă acesta barbarii și tocmai de 
aceea poporul român prin dv. va 
sancționa po barbari*

In lneheiere d I acazator eera 
pedeapsa maximă prevăzută du 
lege, adică ptdupsa ca moartea.

foștii guvernanți până în chiar 
ziua de 23 August, aa avut pri
lejul să se vadă în acea zi in 
stalațl în Molii ministeriale, în 
timp ce Ion Ar.tonr-scu — cu cara 
lucraseră șl fuseseră în fond de 
acord In toate acțiunii» acestuia — 
a fost arestat.

Stigmatizând Ipocrizia, duplici
tatea aparentă și lipsa spiritului 
do răspundere a acalora fără de 
cara guvernarea antonesclană n’ar 
fl fost posibilă, d. av. Bălăceana 
îșl încheie pledoaria exprlmâcdu- 
șl încrederea In verdictul drept șl 
înțelept al justiției democratice.

Continuare In pagina 8-a

Moaite criminalilor1



ZORI NOI 3

Marea adunate da pe Câmpia Libertății 
Ru participat zeci de mll de cetățeni $i membrii guvernului 

Cuvântările rostite de miniștri poporului

Le-a strâns mâna

Miercuri, 15 Mal a. c., a avut 
loc la Blaj anlveriarea i 98 ani 
dela istorica adunare de pt Câm
pia UbîrtSjli unde peste 40.000 
țărani au cerut inlr’un singur glas 
egalitate In drepturi pentru po
porul român }i maghiar, desfiin
țarea iobăgie! si împărțirea mo
liilor la țărani, năzuinți care au 
foit înfăptuite ebea peste un veac 
de către guvernul de largă coi- 
centcare dcmoaratică dr. P. Groza.

Toată populația din regiune și 
din regiunile învecinate a ținut 
eă participe la această mire săr
bătorire.

Din partea guve nulni au fost 
prezent! d-J dr. Petru Groza, tov. 
Gh Oheorghlu-Drj, tev. Tudor 
Ionescu, d-1 general Vaslliu-Răș- 
canu, d-l Rrm>u» Zăron), Con- 
stantinescu-lași, tov. Emil Bod- 
năraș ș. a.

După terminarea defilării au 
luat cuvântul m.il mulțl plvgari, 
primarul onșulul, prefectul jude
țului, preoți, etc. și membrii gu
vernului. Toți au subliniat șan
sele pentru care au luptat țari
nii la marea adunare de pe Câm
pia Lib:rtă|ll din 1*48: desființi- 
rea lobăgiel șl Împroprietărirea. 
Deasemenea loji oraleril au sub
liniat că aceste vreri au fost 
realizate de gnvsmul poporului 
instaurat la 6 Martie, guv'rntH 
Oroza. Zecile de mll de partici- 
panțl au răspuns In eor sacadat: 
„Vom lupta șl vom învinge*, „Pen
tru Oroza vom lupta*. Pentru 
Groza vom vota*.

Tov. Gheorghlu-Dej, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, urcându-se la tribună 
este primit cu nesfârșite ova|il. 
La efâ-y tul acestei manifestații a 
făcut o amplă expunere a-ătând 
în limita actualității nurlie Idea
luri dela 1848

„Recunoașterea Ardealului 
— spune tov. Gh.-Dej — în-

Convocare
Societatea Nsționa'ă de Cruee 

Roșie a României, Filiala Deva, 
roagă onora (li săi membri să se 
înt unească la ședința adunării 
generale ordinare care va avea 
loc la data de ISMalu 1946 ora 
18 In localul Școslel Normale de 
Bieți Deva.

In cazul rând numărul mem
brilor ce se va prizenta nu va 
fi suficient șl cu prevederile sta 
tutsre, adunare* se va țiue la 
data de 25 Mslu J9i6, In acelaș 
local șl la acelaș oră fără con
siderare la numărul membrJor 
preeenji.

Ordinea de zl:
1. Darea de aramă a Peședin- 

tei asupra activității Comitetului 
în cursul aoului 1945.

2 Raportul comisiei de censorl 
asupra felului ct.m au fost ad
ministrate veniturile filialei în 
cursul anului 1945.

3. Descărcarea Comitetului de 
gestiunea anului 1945.

4. Aprobarea Proect'dul de bu
get pentru anal 1946.

5. Eventuale propuneri. 
Președinta Filialei:

Magda Dr Mrțolgo.

5>rretanj| Filialei; 
Uvlu Slrcu.

Pledoaria
d. av. Eugen Ionescu
D, av. Eugen bnesru apărător 

din oficiu al acuratului M. Aoto- 
nescs, ijl începe pledoaria spu
nând că într’un necme'ea proces 
— când se judecă răspunderile 
rezultate dinh’un război — jude
cata nu se poate limita la consta
tarea efectelor, cl e te necesară 
șl „cercetarea cauzelor care au 
dus la drrastru*. In consecință 
d. av. Eugen Ionescu, analizează 
originile agresiunilor germane șl 
constată că ele au putut îmbrăca 
forrrv'e sălbst’-'e cunoscute da
torită „teoriei i'iperlorlfMt:i rasei

seamoă recunoașterea din par
tea Marilor Allițl a sforțări 
lor făcute de poporul nostru 
pentrn instaurarea unei de
mocrații autentice și a se în
cadra prin aceasta tn rândul 
popoarelor iubitoare de pace 
și libertate.

Poporal trebue să afle că 
fa conferința păcii Uniunea 
Sovietică înțelegând suferințe 
noastră de veacuri, ne a foit 
cel mai hotărltor sprijin.

Cererile poporului nostru 
dela 1848 au fost realizate azi 
de guvernul de largă concen
trare democratică.*

Vorbind d.spre alegerile ce

șl grelele suferințe ale văduvelor 
șl orfanilor rămași în urma lor.*

La Petroșeni
Cu aceea? hotărfre au manifes

tat muncitorii șl cetățenii din Pet- 
rcșr-nl care au umplut până la 
rtfuz sala mare a cazinoului 
muncitoresc.

Tov. Chlrca Gbeorghe preil- 
dând ședința a dit cuvântul pe 
rând tev. Grlgoraș din partoa eo

ni o t i

urmează lă se țle In curlnd, 
tov. Gheorghlu Do] a arătat 
că „aceste alegeri trebele să 
însemne, e birunța democra
ției asupra forțelor întuntre- 
Cuki, care au împilat poporul 
ani dearândul.

Aceste alegeri trebue să fie 
răspunsul pe care după apro
ape un veas poporul nostru 
îl va da nobilelor năzuinți de 
Ia 1848 *

Ultimul a luat csvântul d, Dr. 
Petru Groza care »’a ocupat pe 
larg de problema înfrățirii popo
rului român cu popoarele conlo
cuitoare, una din năzulnț le lup
tătorilor ardeleni dela 1848.

Mii de cetățeni din Valea Jiului, jud. Hunedoara și Alba adunați 
în mari meetinguri, au cerut

moarte principalilor criminali de războia
Urmare din pag. 1.

misiei locale sindicale, Blrta'-an 
din partea U. P. M., Haiduc din 
partea P. 5. D. iar la urmă tov. 
Crcțu Gheorghe tecretarul Ralo- 
na'el Valea Jiului din partea P.C R. 
care le cuvântarea sa a dezvăluit 
toate crimele șl fărădelegile să
vârșite de criminalii de răaboi care 
s’au perindat în fața Tribunalului 
Poporului.

La sfârșit s’a votat următoarea

u n e:
„Net muncitorii de toate ramurile din industria mineri 

din Valea Jiului, oamenii muncii manuale și intelectuale, luând 
cunoștință de procesul Iul Ion Antonescu și celorlalți princi
pali ctlrainili de război vinovați de deznatrul țării, pentru cela 
mii mârșave fapte și pentru oiime de înaltă trădare, pentru 
cel care au vândut tara fascismului și au sprijinit în mod activ 
agresiunea milltnristă germană împotriva Națiunilor Unite, ce
rem pedepsirea cu moartea a acestor criminali în trunte cu 
Ion Antonescu, care ș’-au pătat mâinile lor cu sângele nevi 
novat al multor sute de mll de fii ai acestui popor, s’au făcut 
vinovați de jaful hitlerlst din Interiorul și exteriorul țării noa
stre, de toate suferințele mamelor și a fiilor, orfanilor, vădu
velor șl invalizilor provenițl din angajarea României tn rfiz- 
bolu 1-rpo‘riva voinței și prin alianța de trădare cu Germa
nia hltleristă*.

„Noi ne asociem la revolta întregului popor și ne luăm an
gajamentul săjducem lupă fără cruțare contra reacțlunii care ia 
sprijinit Pentru această vom întări Frontul Unic Muncitoresc, 
baza democrajief, și grtpându-ne în jurul guvernului dr. Petre 
Groza II vom sprijini prin Itpfa noastră pentru mărirea pro
ducției și consolidarea democrației mergând astfel pe calea 
marilor năzuinți ale întregului popor vom pvne țara noastră 
în rândul popoarelor iubitoare de pice șl libertate*.

Cuvântul apărării
Contlouara din pag. 3-a

germane* care a acă ut în Ger- 
maala îacă In a doua jumătate a 
veacului al XIX șl a cărei ultimă 
consecință a fost principiul: „forța 
primează dreptul*.

După cc se ocupă pe larg de 
o serie întreagă de conslderațlunl 
largi, «nalhlod cauzele externe 
care au favorizat Instalare» regi
mului Aotonesclan, arătând toto
dată că partidele politice fnațlo- 
nal-țărănlst șl liberal), nu au rea
lizat reformele eeruba de masele 
populare ci au favorizat accesiu
nea gărsll de fier, d, avocat Eu
gen Iwscu înch1 , eerâad Tri
bunalul', i ncoidar.a de circum
stanțe atenuante.

Contlnaare din pagina l-a 
este o autodemascate, este risipi
rea ultimelor îndoeli ce-ar mai 
fl răma3 in sufletele vreunor 
oameni cinstiți, dar netnformaft 
în privința rolului jucat de con
ducătorul partidului național ță
rănist, în cele ce s’au petrecut tn 
ultimii ani în țara noastră. Prin 
această strângere de mâna 
„tonducătoru.* așsază parti
dul nație-al țărănișt manist 
însuși în boxă, alături cu 
marii vinovați de dezastrul 
țării.

Această strângere ele mână, 
acordată slugilor Germaniei hlt- 
leriste tocmai acum, tn preajma 
zilei de 9 Mal, când pa întreg 
pământul popoarele sărbătoresc 
victoria forțelor libertății asupra 
fascismului — esie o înfruntare

In ace'aș spirit ds combativi
tate, cu aceeaș hotărîre de luptă, 
au manifestat cetățenii din toate 
celelalte localități dn Valea Jiului 
cerând cu toții în moțiunile votata 
moarte criminalilor de război.

Azi 16 Mai au avut loc în toate 
centrele din jud. Hunedoara și 
Aba mari întruniri populare unde 
s’a cerut aspra pedepsire a cri
minalilor de răzbel. Repoitag'He 
în numărul viitor.

A. Nora

Sâmbătă 18 Mai 1946 
orele 17, se va deschide 
în sala festivă a prefec- 
I turii jud. Hunedoara,

Expoziția 
*\DE TABLOURI 

„Valea Jiului** 
organizată de Ministerul 
Informațiilor, în cadrul 
unei festivități, la care 
vor lua cuvântul:

Reprez. Mln. luf, Pri
marul orașului, al A. R. 
L. U. S. și al F. N. D.

/Noul condamnări
Aie către Tribunalul Deva

Pleter Avram, dom’cilîat în
Deva a fost condamnat pen
tru sabotare la 100.000 lei 
amendă.

Ioan Juri, dom. In Romoșel 
jud. Hunedoara, la 50.000 lei 
amendă.

Rolh Ignațle, dom, în Deva 
la 100 000 lei amendă.

Salariații sindicaliști
beneficiază de 50% reducere la chiriile 

din stațiile balneo-climaterice
Oficiul Național de Turism a 

dat următorul comunicat:
La 7 Mal a. c. fnfr’o ședință 

ce a avut loc la Comisariatul Ge
neral al Prețurilor, delegat1! ONT 
au detcrmlt.t printre altele, ca 
măsură de ordin general, ca 25 
la sulă din totalul camrelor fie
cărui imobil din stațiunile balne
are sau din totalul general al 

obrasnică a Națiunilor Unite și 
a întregel lumi democratice.

Strângerea de mână acordată 
de lullu Manlu celor cart sunt 
vinovați de uciderea a site de mii 
de cetățeni sovietici șl de pusti
irea unor întinse regiuni ale Uc
rainei și Moldovei sovtitlce, este 
o provocare nerușinată împotriva 
U. R S.S. — provocare ce înco
ronează șl consfințește atacurile 
huliganice deslănțulte de bandele 
manlste în toată țara împotriva 
prieteniei cu marea șl generoasa 
noastra veelnăi

Mâna întinsă autorilor și co
laboratorilor pogromului .dela ’ 
mărturisește limpede — chUi 
pentru anumite cercuri din străi
nătate, cari se încăpățânează a l 
numi democrat pe dl Manlu — că 
a:e«ts și dracii săi au sus/inut — 
și astăzi — cea mai furibundă ac
țiune antidemocratică ce s’a des
fășurat în România.

Mâna întinsă de Manlu lui An- 
tonesca șl elicei sale este o pro
fanare nelegiuită a durerii sutelor 
de mii de părinți orfani, și văduve, 
os m șt-au juscat încă lacrimile 
pentru cel dragi, rămași sub cruci 
de l«ma între Prut și Volga, unde 
au fost trimiși să moară pentsu 
„Grossdeutschland*.

Astăzi, când poporul român 
freamătă de bucuria consfințirii 
— prin Conferința dela Paris — 
a realiplril definitive a Ardealului 
ds Nord la patria română demo
crată, strângerea de mână acar- 

' dată de Manlu celor cari au vân
dut Ardealul — „fără eondljtt*, 
vorba ex-mareșalului — ia pro
porții de trădare fățișă a intere
selor naționale.

Procesai lai Antonesca și al 
elicei tale, are multe momente 
când luminile necruțătoare ale 
dezbaterilor se abat pe neaștepta
ta lătari, descoperind violent, ea 
lati’o străfulgerare de magaezfa, 
viespele și nslaștinele în cari s’au 
bălăcit în ultimii ani fruntașii par
tidelor „istorice*, Dsaceea răsu
netul șl consecințele acestui pro
ces vor fi cu mult mai mari de
cât sfera sa juridică propriu zisă*

Intre aceste aspecte anexe alo 
procesului, scena petrecută în șe
dința din îl Mal în sala Tribu
nalului Poporului, are o impor
tanță deosebită. Mâna întinsa do 
dl. Manlu călăilor șl trădătorilor 
Neamului, este uit m < trăsătură 

complectar-a 
«ale. Ut 
, „măști 

de pi
atră* șl alte baliverne din voca
bularul laglonaro-manist, cl uo 
portret alcătuit din fapte și do
cumente, care nl-l arată pe Dl. 
Manlu, sub cruda lumină a reali
tăților, așa cum ești și cum a 
fost din totdeauna: Un dușman 
al poporului.

M, Inginera.

de penel pentru 
portretului politic al D 
portret făcut nu cu ,sfin; 
impenetrabile*, „atitudine

camerelor fiecărei stațiuni să f c 
rezervate muncitorilor șl Balarla- 
ților Bind'callzațl din fabrl i, în
treprinderi si ministere, .icerie 
camere urmând să le fie închi
riate cu reducere de 50 la sută 
asupra n ețunlor ce urmează a 
fl fixate pe teren de Comisa
riatul General al prețurilor.
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Nota zilei
teul, at,^episcopal Daroaichl- 

nos, regentul' Grecie/, a declarat 
în parlament ca plebiscitul ptn- 
tru relntcacerea Regilul Geo’ge 
v- va fl Efectuat na tn cnut 

’• 'ISm decurgea elin recenta 
recomandare a d-lul Br.vln cl tn 
Urna Septembrie a. c.

După cum se șt’e, declarat a 
regentului grec a fost precedată 
de ut memoriu anglo-amerlcan 
care recomanda de a na se omSna 
termenul pltb/scituul.

Această nouă variantă a pla
nului retntronărll regimului mo
narhic nu est» neașteptată. Ds 
fapt, aceasta este o urmare lo
gică a complotului urzii împot
riva poporului grec ele cercurile 
reacționare din afară.

După alegerile din 31 Martie 
a. c„ care var intra tn istorie 
ca un model de falsificare e vo
inței poporului, monarhlștil greci 
acționează fără încetare organi
zând o comedie de plebiscit.

Un deputat laburist care a vi
zitat de curând Grecia, reîntors 
la Londra a scris un articol In
titulat „Eu am văzut statul 
fascist fn acțiune.“ Autorul ar
ticolului descrie cum o bandă mo
narhistă a asasinat un patriot 
grec In propria sa casă sublini
ind că aceste crime suni comise 
seb ochi poliției grecești. De/u- 
tatal laburist povestește mal de
parte cum tn sala tribunalului tn 
care erau Judecați câțiva membri 
al organizației ELAS a intrat tn 
fugă un cetățean însângerat în
cercând să se salveze de bandele 
monarhiste ce lăbărtseră asupra 
iul. Autorul articolului redă tn 
continuare o convorbire pe care 
a avut-o cu un cetățean mutilat 
ds polițiști. .Bande monarhiste 
înarmate atacă locuințele cetă
țenilor pașnici, numărul asasina
telor politice variind Intre 5—15 
zilnic. Eu suni convins că ceea 
ce se petri ce actualmente In Gre
cia, este folosirea intenționată a 
întregului aparat de stat pentru 
pregătrea trdoarcirlt Regelui șl 
pentru înăbușirea prin teroare a 
oricăror libertăți politice cu ca
racter democratic*

Nu este întâmplător că reco
mandările anglo - americane în 
etstslluhfa plebisi (tulul au provo
cat atâtea comentarii In presa 
âln Grecia, fcblieazd numai presa 
monarhistă. Majoritatea ziarelor 
republicane nu ascund profunda 
deztlaz e pe cate o resimt toate 
elementele democratice din țață. 
Ziarul „Elrfteron* socotește im
posibil ca aspirațiile d>moCtatice 
să f'« înăbușite prin forță.

„°opoiul nostru nu se Intere
sează de chestiunea cum se va 
sfârși plebiscitul. Interesant este, 
cine șt cum 11 organ zeată*

.Relnstaurarea prin violență a 
regimului monarhic înseamnă 
fascizarea țări', războtu civil*

.Comhetul E. A. M. cere în
cetarea teroarel, alcătuirea din 
noa a bstelor electorale șl for
marea unul guvern reprezentativ 
pentru eftetuarea p ebtscltulul*

(duvS .Radio Moscova”)

Lucrările conferinței miniștrilor de externe 
Au început discuțiile cu privire la Germanie. 

Problemele în legături cu Italia au fost transmise adlunctiilor. 
O delegație a populației din regiunile Veneția, dulia șl Trlest, la Paris

LONDRA. — Miercuri dlm. 
miniștrii de externe s’au intrunir 
la Paris într’o jsdla|ă neoficiali 
pentru a {discuta viitorul Rona- 
niei șl Rhurului precum și pro
punerea americană pentru desir- 
raarea Germaniei,

Miercuri după amiază miniștri 
do exterse s’au întrunit din nou 
când s’au luat In discuție uimă- 
toirele prapuneri aaeriwne:

— conferloța miniștrilor de ex
terne să fie întreruptă până ia 15 
iunie.

— o coaferlnță de pace ple
nară a celor 21 națiuni să fie 
convocată pentru ziua de 1 sau 
15 Iunie a. «.

— un armistițiu revizuit cu 
Italia să fie semnat imediat.

♦

PARIS. — In cursul reu
niunilor precedente, cei pairu 
miniștri de externe au hotă
rât să transmită adjuncțllor 
problemele reparațiilor italiene, 
viitorul coloniilor italiene pre
cum și problema frontierelor 
italo- ji goslave.

•

LONDRA. — Ia ședința de 
Miercuri dim. d. By.nes a mai 
propus ca tratatul de pace cu 
Austria să fie trecut pe agenda 
întrunirii propuse pentru 15 Iutile. 
Molotov s’a opui acestei propu
neri, arătâsd că miniștri de ex 
terne n’ar tiebui sl i h rnb’ a- 
genda acceptată d ji. Conferința 
a botăiât ca această chestiune să 
fie amânată până la ședința de Joi.

Molctov a cnut ca tratatul cu 
Italia să cuprindă o clauză pentru 
retragerea tuturor trupelor aliate 
din Italia.

*

LONDRA. — In discuțiile 
de Marți asupra coloniilor 
italiene d. Bevln a anunțat 

• MOSCOVA. Ministrul ds externe al Bulgariei a declarai, iâ la tncheerea tratatelor de pace 
guvernul bulgar dorește ca să fie restituită Bulgărit! Tracia Apuseană nu numai că din putut de vedere 
geografic iste a Bulgariei ci și anume că pila Tracia Bulgaria poita căyăta «șire în Marea Egee.

• MOSCOVA. Agenția A. N. P. tranunite din Batav a, că luptele dintre trt pele ar glo olandeze 

șl Indoneziene, continuă.
• MOSCOVA. In cercurile autorizate egiptene este unanimă părerea, că recenta convenție 

anglo-cglpleană prezintă un cert caracter politic șl nu comei clăi cum era arătat.
• LONDRA. Primul m niatru al Noucl Zeclando a făcut uimitoarele declarații: „Credem, că 

Statele Unit , Marea Brltanle, Australia, Franța șl Noua Zee andă trebue să participe deopotrivă la apă
rarea mărilor de sud. Noi nu cerem decât aă co perăm cu Statele Unite dar această cooperare tă ae 
facă pe pictor de egalitate.®

• PARIS. Andrei Vâjlmkl mlnlatru adjunct al Uniunii Sovietice la afacerii: externe șl procuror 
general al Uniunii Sovietice la tribunalul dela Nuerenberg a fost primit Miercuri oficial de către Mișca
rea Naționali Judiciară Franceză. Cu acest prilej Vâșnskl a rostit o conferință cu privire la principiile 
dreptului sovietic.

• BRAZAVILLE. Ouverout argentinian a Informat guvernul britanic, cl eato dispus eă permită 
emigrarea eoldaților polonezi care au luptat pa f ontul de Vest șl nu vor să ae repafriete.

Că a prim t telegrame din 
partea arabilor prin care pro 
tester ză Impoiriva propunerii 
da a se pune Tripolitanla sub 
tutela Italiei.

PARIS. — In vederea dis

Regimul generalului Franco ameninți lumii
NEW JORK — Regimul 

generalului Franco din Spa
nia amenință pacea înmii prin 
lucrări In legătură cu energia 
atomică cu ajutorul savanți- 
lor germani, după cum se 
declară Intr’un document pe 
care dr. Jos£ Girai, primul 
ministru al guvernului spa
niol republican din exil, l-a 
adus cu sine dela Paris.

In document se afrmă că 
cercetările In domeniul ener
giei atomice au loc la Gre 
nada șl Murcia.

Documentul urmează să 
fie prezentat de către dl Gi
rai subcormtetului pentru 
Spania constituit de Consiliul

Ministrul de externe 
australian la Paris

PARIS.— Ministrul de afaceri 
străine ai Australiei care s sosit 
la Paris, va avea intreved ri cu 
dl B dauit, ministrul, d» externe 
al Franței, In cursul cărora vor 
fl ixsmiuate diferite ehesllunl de 
Interes mutual precum șl unele 
probleme fn legătură cu coafe- 
rlnța ninlștrllor do externe.

Se crede că ministrul de ex
terne al Australiei va profita de 
acest prilej pentru a arăta care 
esto punctul da vedere sl Austra
liei cu privire la tratatul do pace 
cu itilia șl in special asupra vii
torului colonii or Italicae. 

cuțiilor care au început Mier
curi cit privire la Germania, 
guvernul chinez a cerut ca 
să participe la aceste discu
ții. Cei patru miniștri de ex
terne n’au luat încă o hotă- 
târe în această privință 

de Securitate al ONU lui.

WASHINGTON. — Subcomi
tetul de anchrtă tn cauza regimu
lui Franco a hotărât admiterea 
documentelor prezentate de gu
vernul spaniol din exil de sub 
preștdențla lui Girai.

Uriașa manifestații 
antimonarhice în Italia

Peste 209 mîi de persoane au participat la demon
strațiile deîa Roma, srigâtid: „Trăiască Repub ica, 

Jos mon&rhîa"!
Manifestația a fost prece

dată de un mare meeting, 
după care mănifestanții având 
In frunte muzici, steaguri na
ționale, steaguri ale partide
lor și pancarte cu inscripțiile 
„Trăiască Republica® „Jos 
monarhia® „Trăiască munca 
și pacea® au defilat pe stră
zile centra'e sie capitalei, 
îndreptându-se spre reședința 
guvernului.

ROMA. O măreață manifes
te ție populară pentru .libertate, 
democrație, republică și ale
gerile de a 2 Iunie® s’a des
fășurat Sâmbătă In capitală

La manifestație au luat 
parte peste 200.000 de per
soane.

Aceasta a fost cea mai 
impunătoare manifestație ce 
s’a desfășurat vreodată la 
Roma

Declarațiile d-lui Sofulis 
în legătură cu data plebiscitului din Grecia 

cuvântare rostită Duminici, a 
acuzat Anglia ci și-a călcat

ATENA. — D Sofulis cu
noscutul fruntsș liberal, fntr’o

MOSCOVA. — In Paris se află 
o delegație din partea popul, ției 
din ngiunea Veneția, G ulia șl 
Trlest, alcătuită din reprezentanții 
populației slovace, croate șl ita
liene. Această delegație a cerut 
aa tă se respecte cererea ca a
ceste regiuni să fie alipite Ia 
Jugoslavla.

Luând cuvântul la o conferință 
de presă, ueul din membrii aces
tei delegații a deolarat că popo
rul dlu aceste regiuni încă n’a 
pierdut credința fa libertate șl 
speră să hotărârea luată va ține 
seamă de dorința iui îndreptățită.

Va alt delegat a declarat ta 
numele populației Italiene că ma
joritatea italienilor din Tries-, do
resc reallplrea la Jugoslavla.

cuvântul admițând să se mo
difice data plebiscitului in le
gătură cu monarhia.

El a precizat: „Mi s’a dat 
sâ înțeleg că alegerile și ple
biscitul constitue două părți 
deosebite ale acordului

Eu am respectat prima parte 
a acordului și aștept ca gu
vernul britanic și d, Bevltl să 
respecte partea a doua și 
anume ca plebiscitul să nu ae 
ție înainte de 1948.

Cer cu insistență ca englezii 
să-și schimba atitudinea în le
gătură cu Înțelegerea de până 
acum.

Dacă plebiscitul se va ține 
fn actualele condiții, el va 
constitui o înșelăciune mai 
mare decât fn 1935.

Actualul guvern este com
pus numai din canieni servili 
Regelui, care nu r.u nici un 
plan și care primesc instruc- 
țiun le safe."
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