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Ce cuprinde ]
ACTUL de ACUZARE

în MU AL P. C. H, PEHTRU JUDEȚUL HUHEDOÎM

PMESUL110IU fOJIM Pil. început

LUCRĂRILE PREGĂTITOARE
Ducă cutu am anunțat jt in 

Bnmăru! trecu* a) zi rului noitru, 
Marți d m. la ora 8 !□ localul 
Ș-'olit S’ipțrioare de Rgzbol din 
București, in fata unui numeros 
pub'ic și in prezența cor-sspon 
dinților soeciali ai ziarelor*și a 
gvDții'or de pretă din latreBga 
lume, a inc«put procesul condu
că orilor fostului partid național 
țărănesc.

in prima zi a drsbuterilor după, 
introducerea in boxă a acozaț lor:

1 lultn Maniu
2 bicolae P»nescu
3, Col. Ștefan Stoica

Actul
Din probele dosarelor încheia 

ie de organele ilie cercetare, 
privi or la acuzarea lui lu.Xu 
Ma..ij, lopi Mi ît.lacl.e, Nioolae 
Penescu, Giigore Nicuksfu-l țu 
zești și alții, rezultă cu iesid nțt 
că ] ar idul națiom al ț ră iese 
condus de ci, sub tna ca lapară- 
ii intere elor național-', îi tot 
.impui exi.tențel sak aAâast’un 
dușman al poporului român, un 
stâlp al impeiialsmului și lai 
reacțiunii intern? (io a'e.

Par idul N țio: al ȚărAre1 c 
poartă răspunderea directă r>< n 
tru instaurarea dictaturi fasciste 
a lui Antonescu ,i pentru 'in
trarea în războiul cr mii1 al 1 i- 
treli t care a provocat el imaî 
mare dezastru r ațional din isto
ria neamului românesc.

In loc de: @ 8
In onoarea Săptămânii
Prieteniei Româno Sovietice

Muncitorii ceferiști
9

depășesc programul de muncă
Săptămâna prieteniei româno sovietice și ziua anlver»ftril ce or 30 ani de 

când prin Marea Revoluție Socialistă popoare'e Uniunii Sovietice și-au făurit măre
țul lor Stat, sunt 1 ritâmpinrte de oamenii muncii din țara noastră cu fapte și 
realizări în muneă ce depășesc sarcinile care le au fost trasate, sau angajamen
tele pe care șl le-au luat.

In inine, uzine și fabrici, in birouri ca șl pe ogoarele desțelenite, brațul 
muncitorului, încleștat pe uneaitu sa. prin munca pentru întâmpinarea acestor mari 
8ărbăto i, făurește drumul unui viitor mai bun poporului nostru.

De cum1 intri pe ipoirta 'Aie 
lierelor Centrale C.F.R din Si- 
metia, te isbejt un sgomot L'e 
Infern . Pes:e tot — freamăt și 
mișcare, uruit dej roți, 'scrâsr e 
te de lanțu i și macarale, 'ovi- 
iuti de ciocani și, pedea^upra 
itt'uror, țăcăni iii 1 itn ic de mi
tra ieră al ,,pi tolulu ” cu aer 
comprima'. Murea e în toiu idei 
ii abea a cuna*.' (sire: a ide începe' 
rea lucrului.

Co îdu : de țăcărl ul ,.pisto
lului”, ța ul ți re/î. do a 'ă spre 
locul unde luc ează cazangii 
Sunt neg i și cu feței bră date 
de sudoare. Urmei? mur ii, a u

4. Ion Mhalache
5. Ion de Mocson^ Stârcea
6. Emil Lăzărescu
7. Radu Nicuhscu Buzejti
8. Vasile Seidici
9. Camil Demetrescu

10. V. Rădul»scu Pogoneanu
11. Lt Col Dim. Stătescu
12. Ilie Lazăr
13 Nicolae Carandioo
14. Florio Rniu
15. Emil Op'ișan
li îndeplinirea formalităților 

legale, se dă citire actului de a- 
cuzare, pe care, d n lipsă de spa 
țiu II reproducem mai j s in re
zumat.

de acuzare
MANIU și partidul său,'Stârâd 

în fruntea reacțiur.ii .ornai e, au 
fost și au îăinlis până a urmă 
slugi devotate ale capi aiului 
străin, agenți ai imperialismu
lui care au'trădat suverani a eaț 
libertatea și independența ntțio- 
nală a S a ului 'Român.

După cumi arată rezu.ta uf cer 
cetărilar, Partidul lui Maniu , și-a 
încheiat drumul său, translor- 
mlâiidu-se într’o cirga iz țe con 
spira ivă de spioni și complo
tiști, care cu sprijinul direct Idin 
afară ale cercărilor imperiali ,to 
ale unor Stite străine - pre
gătea răsturnarea prii* fo ță a 
regimului democrat din Româ
nia.

rin cerc^ările făcute, d'n măr 
tnrl irile personale ale majoiî'ă-

locomotive cu 
‘reparație medie, 6
locomotiva cu 
reparație generală.

7

y
din Simeria

nei mttnci grele și istovitoare e 
în ipărite pe fețele lor. t

In cinstea lui 7 Nov. 
programul trebue depășit

Pentru luna Octombrie direc 
țiunea Atei erelor a fixat celor 
două echipe de cazangii con
duse de tov. Nirolae Caia își 
Șchramel Ignațiu, în program 
repararea a cinci locm'otive u 
repar fi? medie și opuicu reviz'e 
genera ă De i încărcat progra-

I. Resneșc
( Continuare in pag. 2-a 

ții acuzaților, di i kîei tara',iile 
martoiior și numeroase piobe 
scrise, s’a stabil.i ci șefii I ar 
tidului Națonal 'țărănesc, acu 
rații Maniu și Mi aliche, înce
pând din Martie 1Q4 i pâi £ în 
ziua arestării lor, luli' a. c., au 
organizat și s’au ros fu fr rotea 
complotului contra S at lui au 
condus aciivita ea sul vers ă ? 
conspirativă a ret ț unii tomâ e 
»H, și sprijimndu se pe cercu

— Continuare 1 n pag -n

Vânzătorii de iluzii
Pe „rh<irelea pro'tsor Ben 

Arolly Bey, i’om curios ut 
acum cât vj zile cu prtlr Iul, 
târgu ui local de toamnă 
îmbătrânit ș' de ăzut din 
vitreg a ultimilor ani emi
nentul cirac al demnilor b'ub- 
mani, mai pos>au din s"ă- 
luclrta de Ităiată numuitur 
bi.nul satinat ai profe lei cu 
Iluzoria străluc'rea smaral 
dalai roade, înltrnnul Um
broaselor sale p t rl.

Autorizat de 4 state e- 
europ’ne, CUm tl place slngur 
s’o oflrme, n'um îndrăznit 
să întreb dacă redutabfiui- 
pslho-grafoloș șlmidclan 
pi sedă la fr demână șl pe o- 
cta cu mai puțină retențlo- 
2ltatea desigur, a fo-uri or 
în drept dn loc. Șl n’um 
îndrăznit, cum e șl omenesc 
dea tfel, de „teamă" de a 
nu deslânțui intempestiv mâ

ni. Mih.

(Continuare in pag 4-a)

Nu odată In decursul l.toriei 
burghezia s’a adiesat nta tclo. 
poporului cu apeluri demago
gice de apărare a patrie , câi d. 
de fapt ea' nu apăra iî.e e e e 
întregii națiuni, ci necel el 
egoiste. Burghezia îearțio a ă 
de azi ațâță'și încuraj?ază (Șo
vinismul respingă or, s camătă 
dușmănie nne naț uni și asu
prește popoarele mici. Pregă^- 
tind noui războaie de cotropi e 
ea astupă ocl ii oamenilor mu t 
cii cu lozinj’despre apă:area 
„Patriei”.

Sub capi alis'm i;u poa'e e- 
xita o adevărată unita e rațo- 
nală- După expre ia plastică a 
lui V. I. Lenin, societatea bur
gheză constă din două națiuni 
— dintr’o mână 'de ’exp'o'tato i 
care stăpânesc toate bogățild 
țării și massa deiexplaat ți ca d 
n’au decât bra'ele’d" muncă. In 
Anglia de cxcnirlu, tre’'sre turi 
din populație (76 la sută) .nu 
deținea îna'ne de război de-, 
cât 7,6 la sută din avutul națio! 
nai, pe când' un grun 'ton te 
restrâns de bogata i (1,6 fa su i)'

pentru realizarea
A >< TT ■ ■» <J » J M

UNIC MUNCITORESC
Comunicatul C. C. al F. U. M.

Comitetul Central al Fron
tului Un c Muncitoresc întru 
nit în ziua de 29 Sept a c. 
luând în discuție p’obleme'e 
în legătură cu aplicarea hotâ- 
rîrii b rourilor po itice alo 
Palidului Comunist Român și 
Partidului Social Democrat din 
27 Sept. >947, a început lu
crările prpgătitoare realizării 
Partidu'ui Un c Muncitoresc

In acest scop, s’au instituit 
două coniisiuni însărcinate cu

întâmpinând ziua de 7 Noembrie

„Prietenii Scânteii** din Deva 
au făcut în cursul lunii Octombrie
439 abonamente la „Scânteia"
Penlru întâmpinarea zilei de 

7 Nov. ziua aniv rsării Ma 
rti R voi ții Socialiste prin 
care, ’ cum 30 ani popoarele 
Uniunii Sovieiice și au clădit 
mărețul lor Sta*, CC nițelul 
Asociației .Prietenii S ânteii" 
din Deva a pornit o mare 
campanie de culturalizare a

din populație acumulase în mâi 
nile sale 6b ia su.ă, d n pog.ițu 
le naționale.

In U.S.A. soar a ță.t e Vo(- 
tărtîtă de 6o familii. Aceștia 
sunt iegi r.eîncoronați aij etro- 
lului ai oțelului ș. ai cărbuș e- 
lui, aceea care fac klin aoi ța 
lor. lege care supun i.t.resele 
poporului intere.elor politicii 
imperialiste.

Întreaga istorie a Societății 
capi aliste docedește că ca.ă e| 
vorba de profi urile clasei sa 
le burghezia își vitele patria iți 
închee cu străini tranza ț i co
merciale împotriva propriului ei 
popor. Și a eas'a s? poa'e veii 
fica la fiece pas. In timp ce, 
acum1 câ'i'.a ani întreaga Dine 

nire progresistă lup a cu ab
negație împotriva hoarde'or hi 
tle i te, cele mai mari con e ne 
și ce’e mai mari bănci ameii- 
cane Ii anțau intrep' inde-He f is! 
cisfe. Azi reacț’onai ii d n Cire 
cia și Turcia își vând 'patria 
și poporul, capitalului ame.i 
can.

elaborarea platformei și a 
statutului.

Proectele elaborate de a- 
ceste comisiuni vor fi supusa 
în timpul cel mai scurt dis
cuțiilor organelor conducătoa
re ale celor două partide la 
ședință comună

Comitetul Central al Fron
tului Unic Muncitoresc în
deamnă organizațiile si mem 
brii celor două partide la o 
cât mai s rânsă colaborare 
în toate domenii.e de activitate.

masselor, prin difuzarea zia
rului „Scânteia1* reuȘ'nd a fa
ce numai în Deva, în cursul 
lunei Oct. ^39 nuui abona
mente.

in cadrul aceleiași campa-- 
nii, rândurile Asociației au fost 
lărgite cu încă 125 mem
bri.

30 ani dela Marea Revoluția Social stă

sovietic
Lipsa de patriotism,1 a fu«i 

trăsătura caracceiis.Lă și a ca
selor dominante din icj.ea 
Rusie țaiistă, — Rusia mo.iq 
rilor și a capitaliștilor. Moșie
rii și capitalist i erau coin.tldct 
străini de nevoile poporului 
care-1 dușmăneau. Li n an 
crezut în forța lui creatoare; 
s’au temut să lase să se mai< 
feste liber i' nițialiva poporu. 
Iui; le-a fost fii ă să -promoro
ze talente ascu.mse în sân ii 
lui. Ei au deschis larg fo țf'o 
capitalului st ăin. Impeiiali ii 
din Europa nu au robi Ru-ia 
numai economicește ci a'i in-

(Continuare in pag 3-a)

Citiți in corpul ziarului 
q Criza politică din 

Franța și Italia, 
o Mărfuri distribui 

te cooperativelor 
din plasa Brad.



• 2
ZORI NOI

Procesul conducătorilor fostului Partid Hoțional-Tărăncsc
nile ale AnieacU ,.i M ire» 
țaiiie, au p.e^aut ras.u.iarea 
prin violență a guvernului ce 
mocralic instaurai regal, î.i u>„i- 
fonni.ate cu constituția ța ii.

Acu.ați. Man.u și avii alaclie 
au atias ui acest coiiijjlo al t 
pe cei mai apiop ațȚooiaboratori 
ai lor, fruntașii 1'artiJului Na
țional țărănesc, precum și un 
grup de funcționari super i ri ,i 
Ministerului, Afacerilor Streine ți 
au folo it cadrele pa tid.ilui ț* 
b parte a aparatului MinisneruliiU 
Afaceri or Strdi.e în activi a ca 
lor trădătoare ri conspirativă în 
drep at împotriva incesclo- 
poporului român, împotriva in- 
dependeței și suveranității Sta
tului nostru.

In vede ea reali ă ii ace dor 
scopuri criminale:

1 In Sept. 1916. la IBu ureșii, 
din ord nul acuzatului Ma *a au 
avut loc tr i atice secret î țrj 
reprezenta ți P: rtidu ui Națio
nal țărănesc, acuzatul iiigoiV 
Nicu'escu-Buzești, spe ial înnpu- 
ternicit de Maniu >J i epr< ze^an 
ții serviciului de spionai! t Sta e 
lor l irite ale Americif In Urma 
trata.ivclor ce a i avu. iioc,a ii 
zațul Gr N. Euzeș'i împreună; 
reprezentanți servi ciu’ui de sp o 
naj ai Statelor Uiie ale Am'cri 
cei au cltbo at un pl in, 'în \e 
derea re i i ării unei lo i tir. 'de 
Stat conform’ căi ia 'se creia 
în ța ă o organizaț e ilande tină, 
înzestrată de către american, 
cu armament, ccl.ipai.ent și mi 
jloace linaica e; deasemieni se 
iuființa sub contuo ui re re en 
fanților americani, în țiră șî 11 
străinătate, organele de condu
cere ale complotului.

2 In a doua juma'ă'e |a latin 
lui 1946, con orm direc i\ e o i * 
Mania ri Mi'ialache.'a Jost Cieait 
în străină'a e un centru comțlo 
tist condus die ei și de acuzcț'î 
Grigore Niculescu-Buzeșt, ș* 
Victor Rădulescu I ogoneanu.'cu 
scopul de a subinirn și ld!e 'a dis
creții a acțiunea extrTtiă a Gu
vernului, de a stihii le?ăt ra 
direc'ă între e’ii complo ului si 
reprezentanți cercurile imperia 
liste ale unor Sta'e străine; ie 
a organiza și roordona îțrtrea! 
ga activitae crim*na’ă a com
plotiștilor din străinătate

In fruntea cen ru'ii din s"răi 
nă'ate au s'at acu alții Grigore 
Gafencu și Alexand u Cre z a 
nu, iar dela sfârși ui1 a îului 1946, 
li s’au ală mat acuzați Gr. N< :u- 
lescu-Buzești și Con tantin V*- 
șoianu plecați mișel te Ui ța ă, 
cu aju o ul ie rezent ir.ților A I 
siunii Militare Amer.cane, pe 
bordul avioanelor lor, la ordinul 
lui Maniu.

3 Conf’rm' directivelor acuza 
ților Maniu și Mi ia a h: și cu 
participarea d rectă a a u aților 
Col- Ștefan Stoica și Lt-Col ii u 
mitru Stă eseu, a îosțțcrei ti, în 
1946, organizația mili ară <on pi 
ra ivă a partidului Națio al | i 
rănesc camu lată sub deiumi 
rea de „cerc Profeiioial Md- 
tar” cu Scopul de a folo > drept 
forță armată în r a iza ea lovi
turi, de Star în curs ide pregăti 
re. Această organiați’ a î cer 
cat să ducă o activi ate I ’e d s 
compunere a corpului o'ițe esc 
și a trupei și a pioe ta ld a e-ne 
nea să orgari eze îi str'i-ăta’e 
uni ați înarm'"te re ru at* d:rt e 
legionari criminali de răt'oi și 
alți trădători fug ț'din tară; ț

4. Acuzații Man'u, Mi alache 
și Ilie 1 azăr, aveau I ’gătur cu 
mai multe organizați coride 
clandestine, care comiteau asa 
sirate acte de divers'une r i ’e 
s ’ nt: i însuti țiid a ti i ateâ 
crim’rală a acestor organizați- 
mi împotriva puterii legale dii 
Stat:

5. Folo iidu-se ce posibilită 
(ile legale, oferite de Guvern, 
partidului N.țo, al lăr.u.e^c a- 
cuzați Man.u, Mi alac .e, p.e 
cum și acuzații lh La ăr, |N. 
Penescu și N. Carandino, ulti
mul în calitat de reda? or i I 
ziarului „Dreptatea” au dirijat 
o internă propaganda ostili îe- 
gimului demon a ic di i țară, ur 
măli ni răsturnarea lui; î i ia elaș 
timp făceau p.opaga id i pentru 
un nou lăzboiti im’i eralist împo 
triva Uniunii So.i tce Ca ăl r 
ță.i pretene României;

6. Acuza ul M mi 1. în complici 
late cu acu lăți Se di i și 1 o ti, 
au organi.at adu ar a * s en Ja i 
Ică a informații lor cu caracter 'j o 
litic econom r v ni lita-, eon«l»i>tn<i 
secrete de Stal. Aces'e in or.n'i-v 
țiuni erau transmise r pr zentan 
ților Misiunilor Americană și''E 1 
glezii di i România to'oti e'țdi1 în 
și i acuz ț îi scoui i crini a'e 
și trimise cedrului corn; lo ist 
di î s ră'năta'e.

7. In vederca cr erilî'n Ist ă na 
l.*at? a unui gine iude impo ori, 
acuzatul Ma iu s'a p egă i' și 
a încercat ră adu ă 'a îndepliii 
re plecarea mi e'ea că din țiră 
a acuzați'or Mii a'ac' e FenescU, 
llie Lazăr fi Carandi' ov cari, 
în zi ia de II Iul e ’1>47. ru fo-t 
arestați chiar la locul crimei ân 
momentul îmbarcări lor in a- 
vioane.

După răsturna ea i egimullui 
fascist la 2 3 August 1944, jepre 
zen'.anții rea ț ui i, sai adunat 
pentru a examina situația i rea, ă 
și după un sc imb de ppir i au 
stabil t măsu ile de luat în vc 
derea org ni fri, prii toate 
mij.oacvi„ a.ât în țuă cât ți 
în stiăinăta e, a lu, tei Împotri
va in tau ării eventuale în Fo 
mlîaia a unui legim de.uocra ic 
nou.

Mai.iu și compl cii săi poartă 
răspunderea pen.ru urmatouee 
asasinate politice:

Asasinatele cin comuna Apă 
rătorii Patriei, d Ia 29 N'oem1- 
biie 1944;

Asasinat le d n I i ța Pala n 
Iui, dela 24 Februarie '134ă

Asasinatele din Pi ța Pala'u 
lui dela 8 Noemb ie 1 45, co
mite de adepț i ^u* Maniu.

Du ă.instau cr a n ’arja e- 
gimu ui de lite tăi ' ' ’e no ra* - 
ce dela 6 Martiie 194 , M 1 iu 
și comp.lci săi 1rec la <rg n za 
rea activității cl nde. i e creia 
ză în diverse colțuri ele ț ri 
grupuri de teroriști, ca:

„Haiducii lui Aviam lancu”; 
•«„Sumanele Neg e’ ;
„O aiul Sâng lu ’ ;
„Vlad Țepeț”; ele., 

pe care le ii îanz ază i Je în
deamnă să comite și ac e L’e .ea 
botaj. lo ul de conducere îi a- 
ceste g upuii clande^t e îf au 
foștii membr i ai „Gărz lor >u 
liu Maniu”: Gavr li Citea u„ 
Paliac Nicolie, Steanța 1 umitru 
și alții.

Toate ace te orgr i ații sub 
versive au fost dejcop.eri e iar 
memb:i lor arestați p condam
nați.

In străinăta e, Maniu prin 
complicii fă>: Giigore ( af n u 
Alexandru Creț emu :.i rlți , 
memb i ai centru'm corn lotist 
din străinăta e, diruzea ă îi 
mod Iarg Sloiurile pro o ătua 
re și calomnioase despre s'u ția 
din Româ ia despre armata ro 
mâră despre actualul Guvern 
democra'ic ct-..

In acelac imp Mnriu adresea 
ră Guvernelor Sta+elordli i e le 
Ame-i-e' și Angliei rume"oa e 
apeluri în care solctă inter
venția s*rănă ș; n"reuiroastereai 
Guvernului democrat lega! al kf. 
dr. Petru '"'roza.

Legă'u ib le~ale a'e Tu 'Ma 
nîu cu centrul com~loti t d n 
străinătate sui|t rcn'rm te -'ea 
semenea din scrisorile adre ate 

lui Maniu, Cietzeanu și .Iții t'ej 
coj.eu.c m ainiva sccie ă a mî 
Maniu și depu.e în oiigmal lu 
domr.

•
In Sep embiie 1916 începe o, 

nouă perioada a a.tivitațb cri 
nuaa.e și ant.-guve name tub 
a iui Maniu și ,a <omj 1 cilor 'ăi 
cuie ailandu-.e cu mulf înainte 
în legă ură directă c i cerc, r le 
imperialiste stră-ne și cons.i.iț
ind agentura lor în ța ă ie în
țeleg cu ie rezenta ți servili
lor de spionaj ale S ate'or U- 
ni e ale Ameiicei, | rivito la 
acțiuni comutx* in vodee i pre 
gă irii unei lovituri de Sta. i 
răsturna: ea [rm vio'ență a ,u 
te.i legale din Româ 11.

După cuin s’a s,alilitîn curs 
ul cerce ario- în prima juma 
tate a hurii Sep emb.ie 1910, 
reprezenta iți oig n lor d ipo 
naj ale S ațelor U ite al ■ A- 
irji icii, Tom Hali și adjutantul 
d lui Gei e al Cortl mt Scl u le , 
șeful Mii unii Ame ia e d n' Io. 
mânia. James R Hamilton , n 
tra în legătura cu țe.ul eacțiit 
ml acjza'iii Maniu min nrii-
10 i ea fo ului m i tril al A- 
facerior St ăi. e î.i guve nul 
Săiiatescu, acuzatul G i ort Ni 
culescu-Buze} i ți a coluo.ao 
îului iău cel mai apropiat țj- 
stul di e.tor de Cabine la Mi- 
nisteiul Afacerilor St ăir.e, a- 
cuza ul Vi tor Rădulesl.u I ;o- 
goneanu

Cerce arde au stabilit cri re
prezentat ții rervinului de spio 
naj ame i an Hali și F'ainilti ri 
folo i îd ocazia u ie ieum ni. i e 
o.irial • în ca a co o e.uiui c in 
armi.ta ameri a ă, Hen i Wil- 
kox di i șos. Jia u nr. 72 b'. u 
adresat unuia din ce prezinți, 
acuzatul Ion. D. Moc oiy-Styi1 
cea, prieten per o tal al acuzați 
lor Grigore Ni.u’.cscu-Buze.ti 
și VLtor Rădulescu I ogo eanv, 
cu rugămi tea să Ie i.le n ască 
întâlnirea cu ace tia d n i rmă.

N’a fost nevoe decât'de do ă 
constă ui i re itru ca reprezen 
fanții partidu'ui î aț onai țără
nesc și ai serviciului de sporjl 
al unui stat străin să aj n~ăi 
la un aco-d d’epii ia u*ra iti'u 
ror amă'iunntelor unui pl n c e 
crearea i narmarcia in ia ă a 
unei o ga izațium sub ersive în 
vederea ră tu nări p ii ial<n 
ță a regimului de liib.rt ți Kl'. 
mocra ice.

Acuza ,i l ogoneanu, Styrcea. 
și Radu Nieu e cu tuze^ti . u 
declarat că în zi a de 3o 'Sept., 
tepb.ie 1946, Crigore Ni.ule .u- 
Buze;ri a transm s prin loa .a 
Bujoiu lui Hal. și Hamil on, p a 
nul înto-miî* de el sub i l 1 Ide 
„Menio andum”, pentru a ii ua 
pus la Wal i gto.i. '

p-o ia ace tui , Memora i- 
dum /’ după cum s’e ară at maii 
sus se află depițsă li ido a .

Acest „Memorandum” e'ba- 
za pe necesitatea c eieri îi ța 
ră a unei orgmizaț uni clande 
stine îrt'nse cpriji i ă de forma 
țiuni rem’-mili a e ce ar pu'ea 
fi foo ite îi orice mome t pen 
tru efectuarea lo 'iturii de Stat.

In capitolul „conduce-ea,” 
„Memd’-andumul pr vedea”.

„Creierea unui rom tet po- 
li'ic secret, compus d n r un nu 
măr condus de ameni de î cre 
dere, care num1 i ei vo_ ci 
noaș'e obi’cti u1 fin*I a' o ga- 
nizațe'; creiarea comitetuki ro
11 ic d n st ă'nă'a'e In cadrul 3 
ces'ui comitet va fi orgvlzat 
sub corni eiul ccn*ral eye utiv. 
Memb i' acestu' subcamUe* <ea 
trai vor fi rre'ă'uți cu un mari 
dat din partea cefi'or oroz'ției» 
Pentru mai multă siguranța 
mandatul din partea onoriți»! 
nu va ai ea uri/a ac*er de'i i’ v 
ci va indica nri-iu-ea gere ală 
de a apă'a m'eresele Româ
niei în străinătate”.

Acuzatul Styicea, interoga 
în legă ura cu struc uia organe 
lor de conducere al ■ o gai.izzi|i 
ei clandestine naț on. al țărăni
ste din țaiă a declarat:

„Comi e ul poli ic secret din 
țară ar fi tiebuit să cuprindă 
trei, cel mult pa.ru meinb.ii 
dintre care unul „observate, uț 
american.

Corni ciul politic urma să il 
ba ie( iizentauți cil n tre p t 1 
de de opoz ți ■.

Intru ât mul ci î membrii a- 
cestui comite, trebua să facă 
parte și dm comite ul poli ic ce 
creț și cum fariJul naț o.ial ța 
rănesc avea iniț a iva' i condu e 
rea în'.rețșei acțiu ii acesta tre
buia neipă at ra lie naț o al ță 
răniși sau o persoană «ii a aia 
având totala încred-.re a ] a idu 
lui.

(?omi etul mii 'ar avea fă fie 
alcătuit dintr’unul rau ma mul 
ofițeri spe aihz ț un c vil i o
ni m p i.eput î.i c es'iuni de »:i 
formari și ,,oberva o ul” ame 
rican”.

Declarați le a u a utui Styrc a 
privi oare li s mc.ura o.gane 
lor de conducere ale o gai.i aț. 
ei clande tine a i artidul t Națio 
nai Țăcănesc un con.irinate ce 
acuzatul Rogo .ca u. A<.e a d 
clară că dm plu.ul creier.r pr- 
ganizaț ei clanJes ine 'ennutîi t 
„Memorandum” din 3o Se tem 
brie 1916 prerum și 'du spu 
sele lui Grigore Nicule cu-Hu 
zeș'i el a aflat că craprevazu'ă 
creierea câ'orva eomi'e c ■ ec- 
re'e atât în țară cât și in trăi 
năta'e.

Acuzatul Pogoneanu de Ia ă:
„Corni e ul dm s.iămătaț ar 

fi urmat fă cuprndă înt c alți* 
pe Grigore N.culescuBuzești, ' 
VișO'anu și A'exandiu Crctzea 
nu în țară'ad fi urma 'fiă se con 
stitue un comi ct restrâns din ca 
re ași fi la u p rte și leuîm/p eăi 
nă cu d. Grigore Nicule, u EM 
zești, dacă s’ar fi Uecis să nu 
plece în străinăta epun, corni ct 
lărgit cuprinzând și pe rep.re en 
tanții partidelor d*e loro'if'* i 
a cărui legătură cu comite i I re 
strâns ar fi foit asigura ă pr n 
persoma unuia d’mtre niembrt 
acestuia din urmă”.

Conform înțelegeri iiclie a 
te în Septembrie 1946 cu re-> e 
zentanții ameri ari și cu ajuto 
rul aceitora Grigore N cule u 
Buzeș i iar măi târziu C. Vi- 
șoianu, îndbțit de lorra Fujou, 
au fost trimi.i dq Mairiu în is r?i 
nătate

Ei au fost aduși în Flve ia, 
cu opriri în Austria și Germa 
nia, pe bordul unor avioa e 
mîli'are americane ct cu ajuto
rul celor dioi reprezen a -ți ai 
serviciului c'e spionaj american 
Hali i Ham Fon-

Organizația de complot'ști 
a partHu'ui rațo_al țărănesc 
își creiază în strai ă a e un cen
tru format din trăAito i care 
au refuzat să se întoar-ă în ța
ră și în special 'din îoștii idiplo 
mâți români.

Acuzărilor Grigore Ga^e cu 
și Alexandru Qre'zeinu. ca c au 
stat în frun’ea cedrului din 
străinătate, li se elăhire spre 
sfârși ul anului 1046 trădă'ori 
GligO'-e Nicul*sc î-BuzCșri dr 
Cons+antii VinO'anu fugiți dm 
România cu aiuford ren ez'en 
tanți’or amleri-ani G-ign-e Ni 
cidescu Plinei i ’ ine î-v'ost't 'U 
îm-u^er-i-ir' nu mim î
din rariea kii^’a-' u ;,,ar ■■ț ''in 
pariea «-eTor ceRi-laBe do"a 
partide din -așa z:sa‘ oonzitie

Membrii acestui cen+ru c K-m 
nah din s*ră’nătafe, cervind in 
tere~dl* imrer alîsmu'ui ameri
can si ale agatului ^ău tengl z 
jucând' rnl'd ri.. urePe a'e p li- 
ti^eî im-e iirste o aco-ciidu- 
se sub masca democrației, își

ea
publică articolele pe paginile .e 
lor mai reatți na.e pie e ane 
ricaoe și cmgl zie și, l.icrând in 
contact permanent cu acuza ul 
Maniu și dujă indicațiile lui, i ■ 
desfășoaiâ activi ațea suv.rsi a 
încercând sa surpe su.ea iti 
tea și indepemle iți naț o ala a 
Statului nostru.

I>upa cum s’a stabili di i pro
bele adunate, centrul complo i t 
din sfr ină'ate coidu, de Ni ti 
Ic-scu Bme, i, Galen u, C e «e 
anu și Vi o anii în ijoiltact 
strâns cu orgaiJzața i aț o. al a 
rănistă de complo i ti a lii’Ma 
kiiu și Mil.alaclie Urii țară, a es- 
fășurat o aci itale crimi ăli in 
ten ă în ved .ea ras u nări ie 
gimului exide.nl in ța.ă.

In ace t s.o i ce it ul om, !<» 
(ist d n st ăina.ațe:

a) A d.sâ urat o propagai 
da ostila regimului e Js e it îi 
Roinr i i pe t u ia, u n j. e i (iu 
vernu'ui precum i propaganda 
criminala pentiu un iaz o im- 
peiialist con ra Uniuiii Sovie
tice și a altor țari p ie e e i o 
mt.iiei; a pailicipa'. î i mod Ui 
rect și activi in cannpan a o ti a 
plină de rm’miimi și caiomi.i 
împotriva Românie, dusa de 
presa leacțio .aia e.igieza ,i a 
mericana și a aixi. țxr..

b) A des.ă urai o c m|ra. ie 
cu scopui de a im^iej.ci .eu 
iioaștciea (ruvcr.iuiui leoal al 
Romanicei, ar mai tâiziu în 
tiarca Romi iei îi i.ganizați* 
Națiunilor Unite.

c) In timpul conferi ței ce 
pace dela lai a ueslășura* o 
activitate dâunî.oa.e ț ir t aJ- 
resând memorii co.rie i .ț t în 
cali:ate de grup ilegal în o, ori 
ție cu delegați i o.i.talr o.nâ ri 
care a rij iezentat pun.t tl c C 
vedere al Guvernului 4 il j:o- 
poruiui rom nt.

d) A întreținu legătura ile
gală i criminali cu < r au a 
(ia națonaj ță ănistă de <omp'o 
ti;ti dm țară; a primit îi ino 1 
rc-gu'at dcli aces a in urn ă in 
fo miațiimi cu cr.ract.r scire ce 
Stat și a divulga a cs'e n orma 
țiuni; a int at î i ți a a i .e ■ e 
re (e cu rep-eze itai ți cercur - 
lor imperiali c <o:tdu ă*o >re s- 
mericane privi o .re la a orda 
rea unui spr.jin din afară | ei 
tru pregă » ea i real zarea un < 
lovi uri dc Stat în ț ră; a ț nul 
la curent pe tomplo i i Tdari'u 
Pogoneanu i Hți. cu îez 1 ate e 
aces.or tra ați.e orie, țndu-l 
deasemenei in legă ura cu ta. 
iijr și mijloacele de luptă, ca e 
conform înțelegerii o' ținu e, t e 
buia să fi* :plică e de o ga i a 
ția de coinploii,ti îi l.ifti erf 
tru răsturi a ea Guvern luj le 
gal al României.

In vederca rea'i ă i înțet 
gerii încheia e in Sept. 1946, cu 
reprezentanții Se viciului c'e 
spionaj, al S ațelor Unite al A- 
meridi Mai.iu, Mihalache și 
cotnpIiȚ lor în ii țeazâ la 17 No 
vembrie al aceluiaș ai, o or a 
irizație militară a partidului Na 
țiortal Țărănesc, cărda peatru a 
ascunde Scopurile subver. ive îi 
dau denumi ea de: „cere profe 
sional militar”.

Procesul verbal al p imei 
constă ui i de constituire și ra
portul Preediitclui adu rări, 
Gene al Gabriel Ncg~ei adresat 
lui Maniu depuse la c'osar, do
vedesc că ceecc s’a creiit nu 
fost „cerc proife io"al” ci o or
ganizație mili ară politică cu 
rami'icaț ii în întreaga ța ă” 'n 
sarcina caret r’lrl'-a mf ț’ae-e-. lipi
turii cu militarii atât cu aceea 
trecuți în rezervă cât si cu ei 
din serviciul ac'iv al armatei ri 
ducerea unei afțuni de d zagr* 
ga re pri ntre ei.

(Cotinuare io pag 4 a)
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ZORI NOI 3

Patriotismul sovietic
1

cercat s’o îngemmehe și din 
punct de vedere spi.tiual.

Maica Revoluție Sooatislă 
dn Oetomb.ie a elibeiat | ogoa 
rele Rudei de jugul eio.jonrc 
și spiri ual ai capi aiului st an, 
transfoi nr.uid ța.a în.run stat! 
liber și ind-prnilenr Oamenii 
muncii au devenit stăpânii ț r i 
lor. Și poporul ciea'.o. al i.tor e 
sale reprezintă azi o adevari.tA 
«miiate național i. al cirui un c 
tel este consolida ei și des- 
rol.area orândi.i ii so 1'liste. 

Oameni Oii’i i n’au inie ese 
contrare in e e elor s a ului so 
lialist, contia e o ietăț i sovie
tice. Orija i entiu pa'rie, jien ru 
(on'olidarea și înflorirea ei stă 
în centrul vieți omului șovin 
t'c.

P itriotismul sovietic es*e u- 
nul din clementele eoni] onen’e 
a ideologiei sodali te, a con ep 
ți ei socialiste despre lume. Sen 
liuieitlui prulund deiaspu id< it pi buaoa 
țării pe care 1 încearcă dedare 
ceia|ean sovietic este p uasă- 
tma caracteiiOcă a or indu.iii 
savie.ice.

Poli.ica statului sovie ie este 
în cel mai pur înțeles a cuvan 
tnlui cauza niiiegubai po.or. 
f rea rea conși.nă a .sloie» 
de că re oame i mu ncii ii i ă 
patiiotismui țo.ietic pe o trcap 
tă nouă. Acesta cj>,,n j atiio ismi 
de ip superior, inaccesibil lu
mii capi a.iste.

La ba/a pat:io ismului sovie
tic siă adânci î.ț.legere a su- 
peiiorilații orându r i socialste 
fața de cea capi cbstă.

O al ă trăsătu ă domi-'anfă 
a p itriorismid'ii sovietic este 
internaționalismul său. Alinți 
popoarelor din LIRSȘ nu s'a 
desvoltat pe baze l urg eze ca
re stimulează sentime ,tul de .re, 
încredere și dușmănie rațională, 
ci pe baze sovietice. 1 artidul 
bolșevic și sta ul sovietic au a- 
dunat di.e.nel ■ popoa e, îna n 
te asupri.e, înt.’o mare familie, 
frățeasca, în care ele sunt |u. ite 
prinir’o ideo'ouie comu ă, i rin 
scopuri și intere e comu n i a, 
trîoiismui sovietic nu se baz ază 
nici pe prejudecăți ia ia e, ni i 
pe prejudeiă,i națonale, c. i.u 
mai pe un devo ainen. pio und 
fața de popor. In pat io ismul 
sovie.ic se iinbină armo.i c t a- 
diții.e naționale al.’ popoa.e.or 
cu interesele vitale comuie tu
turor oame i or mun i din U 
munca Sovieti ă I a 1 io ismul 
sovietic nu i o ează ci dimi ot.i 
vă, unește toate na,i mile ș »ra 
ționalităț le țăiii io stre într’o 
unică familie frățească”. Sta 
lin. . ..

In patiio'ismul sovietic sunt 
concentrate cele mai bune tra
diții, întregul tiecut eroqal pa- 
poacelor L'RSȘ, cui.ura și isto 
ria lor secu’ară.

Oameni, sovietici îsi iubesc 
țara pentrucă ea a fost prima 
în lume care a desc'.is ldiumr.lt 
spre social sm, pentrucă cu ,mă 
rile poporului a fost creată t a 
mai progre is’ă orându re so
cială, pentrucă aici a fost rea; 
liza’ă o democrație real'1, care 
oferă aceluia c’ mu*1 e te ’oatel 
drepturile și li' er'ăți e demo
cratice. Oamenii ro ie i i surt 
mândri că în lup'a îmnotrhal 
fasri'mu’tti ța_a lor a ralvat io- 
me"irea d‘ crla ie și pi' i e l'ar 
cui ura mondia’ă — de drt'i ge 
re. Omul so i:tic'ie mândru de 
rolul de avantgardă pe care-1 
Qcupă țara lui în desv"'It'i’er 
soHa’ă de a'i apărând’ cauza 
păci; și a rrie'er,ieî dint e ro- 
pioarele lumi îm^otri- a i-isti 
CToiO' la un rOi ’ă'bob 
Viața liberă și fer'HLă Ce qzi ja 
po-o-u'iii co'-'e‘i', a 'i e-efuliui 
său n’a venit singură. Ea a 
fost cuceiilă în lupte 'îndelun 

gate ți grele duse ide massele 
oamenilor muncii sub condiție 
rea partidului bol.evic. I o a- 
ceea drago t a oaine ilor uo 
vie.ici pentru Patria lor set ctoii-* 
topește aproape o ganic cu dra
gostea și devo anrenlui nemări 
ginit (reni u par <dni boleU și 
conducăiio.i. lui Leni i și Sta 
lin. Dragostea pentiu partidul 
bolșevic este și ea io caracterisii 
ca a patiiotismu'ui sovie ic

PatJoiioinu. tpoeiu cote una 
diri cele mar impur.a.ne ,o țe 
moiiice ale soc al sinului, care 
permite ță.ii sa rezol.e saU.a 
de maie însemnă a.e is oiica -- 
- trans.oi marea soci-.isă a so 

cie.ății. Luând cuvâ.itm la adu
narea solemna a So.i tnlui du 
..iMosciOia ui.i 0 No.mbi e 1920, 
adunare la care s’a earbato.it 
trei ani de exislențUla ,1 u e. ii (S> 
vietice V. 1. Lenin a spus c.ar 
că piiicipa'a cauza a victo. iil'Or 
repurtate de Țara So ie clor, 
izvorul lor prin ipal reatie cau 
tat în eroi mul, abnegația și 
dârze ua ma emuită a mtmc'lor 
lor și țăranilor carii luptă pentru 
Patria lor socialistă.

Acest eroism nă cat dn.r’un 
devotament î e.ă muri pt. Pa
trie, a dece nt o ij ai\e integrantă 
a vieții poporului. Țaia Sovie 
telor este țara eroilor. In anii 
piiinelor planuri cinci ale, câ.id 
în întreaga țară a rasunat che
marea partidului bolșevic mm a 
ne de oame ii au pori it pe lantic 
rele de construcție, au coborît 
în mine, au lua' loc lângă <fur- 
nalel? înal e au lucrat cu 'abne
gație pe câmpurile colhozurilor, 
dând pre'uti.ideni dovadă de 
un minunat entuzasm jevoî'uțo 
nar și o reală măectrle tehnică.

Iar când a 'izbucnit războiul, 
neînfricații oame ii șo. 'eici au 
porni la luptă 'ți ă» 'zdro i duș
manul odio'. In minunatei: lor 
fapte de vi ej e oamenii ovie-

Cum se va stabili
Comis'unea ministerială pentru 

redresarea economică și stabili- 
zrra maneta ă s'a întrunit in ziua 
de 28 Oct 1947.

Luând în discuție propunerea 
ministerului de Finanțe privind 
stabilirea imprz tulul agricol pe 
anul ia curs, hotârește, ca im 
punerea sâ fie făcu'fl în raport 
cu suprtf ți proprietăților si pro
duct) vita'ea «terenurilor Pentru 
o mai echilibrată repartizare a 
acestor sarcini fiscale se hotă- 
rește totodată a se face o dife
rențiere între diversele regiuni 
agricole.

Tov consilier Const Doncea

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Brad
u o

Denumirea comunei 
sau a satului 

Plasa Brad
Coop. „Sprijinul

Plugarilor" Băița
167 1 20 250 | 257 1 441 |29| 5 1 101| 110 1 31 9| 1 1 7 1 50 | 47 | 178Î 5 52 72 | 7U176; 7| 15 | 51 1 1 3 2

Coop. Crișul Alb
Blâieni

Blajeni 711 90 1000 2133| 142 5 500[ 533 3 9 70| 71 19 100| 216| 178 24| 240 347| 9 5688 18| 15 1 5 | 1 1 3 2

Coop Furnica Sesuri 1 1 | 1 I I 1 I
Bucureș ?i 137 20 500 ,239 41127 5 98 102 3 9 13 15 50' 45 178 4 48 70 . 6 1096 6 15 5 1 3 2
Șesuri 105 27 244 585 39 5 140 14u 3 9 23 25 50 62 173' 6 68 100 8 156'< 8 15 5 1 3 2
Curechi 201 27 353 603 4 5 144 150 3 9 24 26 100' 64 178 7 73 100 9 1608 18 15 5 1 3 2
Rovine 129 18 2 4 3^7 21 5 9a 96 3 9 12 14 50 42 178 4 43 60 6| 10 32 6 15 5 1 3 2

Ooop. Cornet Mihiileni
\

1 1 1 1 1 |
M hailem 149 20,250 260 447 10 5 107 111

3' 9
14 16 150 48 '78 5 53 68 7 1192 7 15 5 I 3 2

Puceș 170 22 500 299 510 34 5 115 127 3 9 16 18 150 55 178 6 63 88 7 ,360 7 9 5 l 3 2
Fot.rgani 47 9 n 14 9 5 35 35 3 9 4 6 1 19 178 2 18 23 2 376 2' 9 5 1 3 2
Duuăpiatră 4Î6 56.250 TW 1308 87 5 291 327 3 9 52 54 300134 178 10 1 '3 188 18 3188 20 9 51 1 3 2
*5)». jq 214 27 377 642 43 5 i -> 1 16» 3 9 2 ' 2? 50 68 178 7 73 96 9 1712 .9 15 5 1 3 2

tici au fost msuib.pți d.’ cre
dința nestiamuta a îi dreptatea 
cauzei lor, dc uragode număr 
ginită pentru l’a.ric, de cori ța 
de a a i >ge țeâd propus ți Idiv 
conști.nța i cusi. ței lor di a în
vinge toate obs a.o el1 ivite în 
drumul ce duce spie s op. d au 
hrudeți marii-’ idei ale lui Le
nin și S alin.

Regimul social.st a dat popo
rului sovietic o lo.ța iiej cai. 
puii de mare și invinJ.âlâ, i a) 
dat po ibilita.e să rezol.e pio- 
bleme economice și cui urale 
pe cane nici o țară capitalizai 
■nu e în s ane să le ducă (i bun 
sfârșit. Victoria orânduiri soc a- 
lide în țara sa, face mândra, 
fiecărui cetățean rori ft.

Orânduirea O- a s.ă a clibe 
rat omui di.i ia..țiu le grele ale 
robiei capita.i-tc ți omul sa 'ri
dicai în toa ă înălțimea iui. Ceea 
ce împinge me.cu .naiute pe ,o 
mul sovietic, nu mai este inte
resul egoist. Dorința de a .i în 
slujba so.ietății, în slujba Pa-' 
triei, acea ta este baza întregii 
lui activități. ,,l 1 imul cet ț an 
sovietic, liber de lanțurile capi
talului — spune tov. S al n 
— este supe i ir < riărui dem i- 
tar străin, iare j oar ăzpe umerii 
lui jugul robiei capitali t ’. ”

Orânduirea sovctiiă a creat 
un om nou, un Om caie trcl/ue 
scris cu litere marc, cum a spus 
A. M. Corbi omitl sovietic con 
strucior ac iv a! notiii societăți 
comuniste.

Patiijti inul sovie i. al at na 
ștere și s’a desvo a i în anii I u e 
rii sovietice în noule condiț i 
sociale. In nou le coiul ț i socii 
le, în condițiun le luptei" înver
șunate dintre ceeace e nou iși 
ceeace e vechi când Vechiul a, 
fost învins și noui 'ideo'ogi1 
și moral î <omu is ă Sau a r at 
cu putere în con ființa f e.ări.t 
om' al societății sqc aliste.

impozitul agricol
n făcut apoi un erpnz»)), asupra 
felul >1 în care I N. C O. O. P ul 
a efectuat distribuirea mărfurilor 
industriale fn romon^e rurale. 
Comlsli’n’a const«tă necesitatea 
aprovizionării satelor cu astfel de 
produse. Cotnisiunea împuterni
cește pe preș diatele consiliului 
de adminisirat'e b1 Institutului 
Național al Cooperației a lua 
foste măsurile necesare pentru 
ducerea 1* îndeplinire a sarcini
lor re’zuliâod d'n m-n datul, în
credințat I N C. O O P ului de 
către stat pentru colectări ai dis 
tribulre de mărfuri destinde 
consumului
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Muncitorii ceferiști din Simeria 
depășesc programul de muncă

Urmare din pag 1

mul, cazangii au pus p'.cioiul țîn 
prag și hotar.(i, a porn i ia mun
ca. In ci.istea lui 7 Noe.mbr.e, 
programul tiebue îndeplinit
— și-au spus ci.

La întrecere
mce 
voia 
•mai 
c.or

I

O adevărata întrecere a 
put atunci îiure ci. l iecare 
să fie în fi linte, s,ă dea c> I 
mare randamm . Au -epus 
tini considerabil '. Mulți ’d litre 
ei au lucrat treițzile ri | rii no| ți 
în con inuu iii mod normai 
lucrând IO ore a răgind a- 
supra lor admirația tuiuro . Și 
rezid atul n’a întârziat să se ta
rate. In Ioc de cilii locomo ive 
cu reparație medie și op? cu 're
vizie genera'ă e. au reparat șa e 
locomo ive cu icpa ațe medî?, 
nouă cu revizie gen .aii și m 
cazan vertical, care exploadas.e 
din cauza unei mine ți zăcea 
prin atelier de vrto doi aut.

Motorul acțiunii au fost 
comuniștii

S’au evidențiat în această 
muncă toți cazangii. Nu se ț ot 
face ii ăii, nu'se | o. adu e Eu ie 
izolate. Cine ar înce ca acea
sta ar fi nevot să în ire (o în
treagă i t i de mume; efo- ul i 
fost to al, mol it.zarea generală. 
Doar a ât se poa e spune: mo
torul acțiunii au fost comuniștii, 
conș i nța or mu ciorcas.ă, do
rința și ho ărîrca d Sa "in âmp i a 
cum1 se cuvi ie ziua Ma ei 'Re
voluții Socialiste din Octombi: 
a poj oarelor sovi-tice.
In munca lor, cazanngi au hvif 

dc întâmpinat g eu ăți mari: 
lipsa dc scul: și ,ma?iii de 'a 
ramă, etc.. Au avut însă upri 
jinul 'ehnicien lor, tov. irg : I'e 
tre Crivinaru, șeful se țio.’ 1 a, 
maistiului Mărurți, și alții.

Exemplul cazangiilor 
a fost urmat

al

Exemplul cazangiilor a fcst 
însu.i; și urmărit îndeaproape 
de țevarii din grupa tov. ion 
Cani.a, de giu^ele de armă uri 

Stoger Emil, și Carul :u,ca 
de sub conducerea ov. maistru 
Ioan Susan, de întreg Ate ierul 
Central. Toții au pus umărul să 
dea un rând ment'cât Inai mai e 
și m'ai ales cât rnai Icalita iv.

De altfel și pe luna Sept, 
c., ei și-au'depășit piogramul 
25 la sută, ' I '

O lipsă pe care, de comun 
cord, Ateii reale și Servic ul

u.
cu

Clin 
mei an|c 
fiind re
facă H

a

Tracțiune trebue s'o înlăture, 
e cea a mecanicilor pentru pro
bi le atât pe loc cât i p>e par
curs a locomo ivelor icparaie, 
pentru a mi io ți la <naximuml 
eforturile muncitorilor, 
a fod cazul bătrânului 
Luca Avranp cire de i 
cepționar a trebuit să 
probele de parcurs.

Munii'id,, tot în cinstea lui 7 
Nov., ceferiștii dela Ateii rele 
de Vagoane Tiiaj și-au îndepli 
nit programul pe 'acea tă lună, 
reparând pes'e două tute va
goane de marfă.

Dovada conștiinței 
și patriotismului

Rea'i'ările din aiea tl lună 
cefeii iilor dela Atil erele Sf-

meiia, dovedesc conștimța și pa 
tiiotismul cu care'ei sunt anga
jați în câmpul muncii, do:L ța 
lor fierbinte de a-și vedea țara 
refăcută cât mai curând, ca 'i 
prietenia și sentimentele pe ca 
re le au fața de popoar1 le so- 
vie'ice. Ele mai trebue în ă, să 
constituc siguranța că și pe vii
tor efortul lor va fi lacelaș, ba 
mal mare va fi mereu mat mare.

I. Rusneac

S A PRELUNGIT
interzicerea tăierii vitelor

Ministerul Industriei și Co
merțului a dat o decizie prin 
care prevederile deciziei mi
nisteriale de suspendarea iâ- 
ierii ovinelor, bovinelor și por
cinelor și de punerea în vânzare 
$i consum de carne proaspătă 
de ovine, bovine și porcine 
s* prelungesc până la 15 
N'emvrie 1947.

Bi etedus întors pe cfr.
Dirtcțiurea Generală CFR 

aduce la cunoș'i ța că cu 
începere dela t Noemvrie a. 
c. se introduc bilete dus în
tors în călătoriile de persoane 
pe d'Stanțe de sub 60 km. 
entru stațiunile ce d-serv-sc 

O'așele comune ui bane și 
centre industriale prevăzute în 
F Of. C.F K

Călătorii cari utilizează bi
lete dus întors beneiici za de 
50% reducere din tariful tre
nurilor de persoane cu preț

I întreg.
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conducătorilor fostului Partid Național-Țărănesc

(Urmare din pug. 2)

Organizația militară a pariidu- 
lui Național ȚHpiiesc se aliat 
sub conducena perso iab a a- 
cuzați or Maniu, pre.edinte ^.i 
Minaiache vicepreședinții par 
liduiui Naț onal '|ă ăr.esc.

Pe lângă ace ista a uzatuii Mi 
halache a yondus ',,Se ținti a de 
informațiuni și documentare” a 
organizației militare c.eaa de 
el personal, în mioJ 'special, ia 
tc a cons i uit orga .ul de sp o- 
uaj al P.N Ț dispunând <e p 
rețea prop ie de ag i ți in ornia 
toii care strângeau în mod re
gulat informațiuni secr te p » 
vind activi ah a ins ițitț ilor Tte 
Stat ce'e de mai sus, sunt vonfir 
mate pri.i procesul ve bal nr. 
), al adunării de const tuire a 
„eercu'ui profesoral miliar” ți 
prin declarați le ma torilor Ion 
Sen i și Nico'ae Cârje.

Acu a‘ul Ma iu, în e'când a 
ascundă adevăra'ul rol al orga 
nizației P.N.Ț. a de 'a a* <ă 
„cercul mili'ar p-oresoral își 
propunea să s'm’ieze rro' I me 
în legă ură cu ri uația peisona 
rilor m’litari.

Probele adura'e ‘de organ 1’ 
de cer.eCre desmint în în^r igi 
me a^ea^ă a'i-mație a (JVu a'u 
lui Maniu, ca ura contrară rea
lității.

Plin declarațiile acuzaț ilor 
col Stoica Ștefan, lt -col Șță- 
tescu Dumitru i de laraț ileț mal 
multor martori, precum' și prin 
probele seri e s’a stabil.t <ă K>r 
ganizația m.Htară a PN.Ț. e- 
ra chema ă să ria* eze jirmă oa 
rele sarci.J: I

1. Reciu area și pregătir a p r! 
soanelor atât di.rtre mii ța ii 
de rezervă cât ți < intre ’mlitariî 
activi urmând ca în momentul 
oportun cu ajutorul aie to a 'ă 
rea'izeze o aițiune u arma ă în 
vede ea ră turnurii rcg mului e 
xistent în țiră.

Elabo arca uror rlaiuri de 
recons'i uire a arma'ei îi efec 
tivele ei dinainte di- ră'loi con 
ira prevede'ile Iratațului d: ri 
ce: Pregă i ea unii baz’ indu
striale pentru caz de război: 
crearea de d* 1 * * * * * aam^rt- marină 
te cu (Tima-’dame ife‘î c at 'ma 
jore prop ii în mâi multe ță I, 
recru a'e r’îrtre 1 gionari, <rim- 
na’i de război șiiplți fr diă'Ori fu 
giți din țară precum și des 
fă.urarea pro a a idei peiru 
un nou lăzo.i imperialist.

Urmare din pag. l-a 

nla ace.uia în putt ța câruia 
stă cu> oașterea tainelor fie
căruia, agravată de posibi
litatea de a le face cunos
cute șl ultora.
Șl ce e mat grav, numai 
pentru 20 de lei.

Pen ru această derizorie 
sumă Arol y Bey desvălu e 
fitcărula tatne'e viitom ul 
cu atâta precizlune încât 
p'stb litatea de a evita ne
plăceri e, dev ne Itm jide ca 
ui tâmp luminos.

Le pildă o prietenă cu- 
riot să să știe mal mult șl 
riscând suma, a aftot de în- 
da'ă că «u trib.d să evite
prlet’nta cu b ondele tn luna
O.tombre a anului v ttor,
d șl ,emerituia profesor a
uitat să precizeze dacă e 
vo ba numai de b ondelt
r. a tura le, sau șt de cele de 
moment, slg rfcptca e mal
ne n ș este, persoana averti
za ă, (J singură afirmafle 
îmi In ’ădui sa sptr că este 
de n tură să displ că bu
rei mee p tete ne: caia că 
porrui b/iterilior nu ate
ntei o importanță In viața 
e> Șt sunt lt> rând -ml ten-

2. Des.ă u area ur.ei p opa 
gande os.ile guvernului î.i uni 
tățile și îr.s i uți l n i a ei cu s o 
pul de a slăai caț apila'ea de 
luptă și disciplina în ja.maă iș 
să pregă.eas ă condițiam î î \e 
derea realirării p’a urilor corn 
plo ului co t a Stațullui.

Din ziua înfii ,ța ii organiza 
ția m'litară a fost condusă îi 
mod di ect de gen<raKuI N gr i 
primul vicepre edinte ri condu
cător efec'iv al ei, f i^d acuza 
tul col. S'oi’ca Ștefan^

Cercetări e au stabil t'că acu 
zațul Maniu a întreți ut l gâ
turi criminale cu 'reprez n'a ți 
țărilor străine, nu numai priit 
mi locirea acu a ului Gri o e j 
Niculescu-Buze ti dar și î i mbd 
percona’. Folo'ind de el al 
vizite obișnuite la Misiu ile A- 
meri<'aT,ă ri Engleză din Fău
rești Maniu a dus cu ce'vl Mi 
siunei S'a'e’or IJnite al- Anr ri 
cei d. Burion Berav t a a ti' e, 
pri' Poare la ne es' at a ă tur 
nă’ii nrin violenț, a e imului 
demo"ra‘i- 7egnl Ma iu a r a 
nizat dea emera prii racu a’ul 

Serdici furnizai ca îcgu’a ă di 
Informațiuni secrete i c-prezentan 
ților Misiunilor Americane ș'i 
Engleze.

Din ordinul acuza uhii'Manfiț, 
acuzatul Seidi i a d feri'e epo
ci a livrat reprezenta ț lor mi 
siunnilor americane în Româ
nia, domnilor Cons beri' Me'- 
bourne ți Ilu'ick și reprezentau 
ților Minunilor Engleze, d lor 
secretari de legație, Po t<r, ata at 
de pre ă cpt. I<ey și ata atul io 
mcrcial RobinsOn urmă'oa 
rele materiale dintrei'cele1 inai lini 
portante:

— Informâ‘(iuni privitoare la 
siutația în a mâță;

— Informațiuni privitoare 'a 
producția de petrol și gaz me
tan ;

— Informa'iunl privit a e la' 
rezultatele reformd ag are în 
țară;

— Textul complect al1 conv n 
fiilor economi e încheiate intre 
România și țările s*răine; 1

Guvernatorul zonei americane de 
ocupație din Germania a adoptat 
pe fdță politica de desmembrare a Germaniei

6 milioane muncitori

BERLIN 30 (Agerpre») Agen
ția Tel prers transm't :

Guvernatorul militar nord •- 
merican *1 z >nei americane de 
ocupație din G-rmanla, gencrilul 
Luciu- Clay, a declarat ari că 
„consiliul ecrnomlc b'zonal va 
putea probabil să se transforme 
într'un guvern al Ge’m>nie 
occidentale-. ’ceas‘ă declarație 
a fost făcută in urma Jnformațl- 
unilor date eri pub'icllății cu 
privire la noua politică preconi
zată de CI y, care după pro
priile sale cuvinte, c*u'ă ti erate 
germani’or devărul“ In ceea ce 
privește Uniunea Sovietică.

Vânzătorii de iluzii

— Informațiuni asupra s'itu» 
ției politice din ța.a, d s re si
tuația prodiuței î,n diferite sec 
toare impor auțe ale iridu ț ni;

Informațiuni țrivitoa e a Mi 
rele Stat Major ai aimal io 
m.me;

— Informațiuni în legătură 
cu problemele speciale cruțe 
de americani și englezi despre 
unii membrii ai guvernul.ii ți ai 
te informațiuni cu caracter poh 
tic, economic și militar.

In ultima sa ț a te^ctul de a- 
cuzare cuprinde încălțările in 
articolele prevăzute de 1 gile Iu 
vigoare ale inculpaț lor.

•
Procesul a continuat dezbate

rile in cursul albior de Joi ș 
Vine-i. câ-d au fr st audlați a 
cuz'tii Florin Rolu, Rădu- 
lescu —Pcgoneanu și lullu 
Maniu.

G’nerwlul Clay a adoptat a 
cum pe față linia politică a lut 
Hoower, care are ca scop im ■ 
părț rea Garmaniei si semnarea 
unei păci separate cu Germania 
occidentală

Consiliul economic menționat 
de Clay a fost creiat In luna 
Mai a. o. șl constltue de facto 
un guvern de marionete al zonei 
occidentale - aT g o americane de 
ocupație a Germaniei. Acest 
cona'liu este alcătuit din două 
părț : reprezentanții landtag'iril r 
occidentale și consilii administra
tive, împărțite la rândul lor in 
directorate, care ar putea fi ușor 
transformate in ministere.

l

tat să prezic în f pt fă ă 
nici o competentă că pentru 
o atare îngăduință orice soț 
ar fi bu uros să riște mai 
mult chiar decât douăzeci 
de lei stabilizați.

In sfâ ș’t pășind într’un 
teren la sigu , m sttcul pala 
din despre care se spune că 
a fugit dlrlr’un templu bu- 
d st to mal când era în pe
ricol să fleprtoțlt, certifică 
amatoarei de iluzii că se si
mte desigur mai sănătos în 
fiecare iună, atunci când 
prozaică noastră p'anetăse 
af â în Ine dreaptă intre 
lună șt soire și H pale te 
disp zifta spre uit mut pă
trar. D șl sunt sigur că, așa 
cum o ștu>, mus'ind de să
nătate amica mea ignorează 
aștri notria,

Da' să nu ne mirăm.
Bm A oly B y, unul din 

vânzători d iiuzb, nu e 
intrad ctib l, deșt tămâie 
mat modest decât coleg/' lui 
transoceanl l mal puțin Bty, 
dar în egală măsură îndotlnl 
ci.

Fie că pe prez'cerlle lor 
deopetrivă hazardate se poa
te desc/f a semnătura 
Marshall sau Truman.

M. Mih.

cele mai severe crâltc* împe» 

Irava guvernului francez

PARIS 30 (R du) In urma 
di-sbileriior ce au avut loc 
în Adunarea Naționali, când 
șeful guvernului Ramadier a 
fost nevoit să pună pentru a 
6-a oară chestiunea de în
credere, diferitele partide po
litice s’au întrunit pentru a și 
fix î poziția.

Gruoul parlamentar al Par

Guvernul Ramadier a obținut încrederea cu o 
majoritate de numai 20 voturi

PARIS, 31 (Radio). Problema 
votului de încredere cerut da 
Ramadier, a provocat eri in A- 
duoarea Națională cele mai se
vere critici împotriva actualului 
guvern francez Majoritatea vor
bitorilor au arătat că, ch'ar dacă 
guvernul va obține majoritatea,

ROM a, 30 (Radio) Nereu
șita mediațiel întreprinde de 
guvernul italian al lui de Ga- 
speri în actualul conflict de 
muncă din industria italiană 
dintre patroni și mu cltori va 
duce la greva celor 6.000.0(10 
memb i ai Confederației Ge
nerale a Muncii, ceeace va 
î isemna o criză de guvern.

Giuseppe di Vitiorio, se
cretarul general al Confede
rației G nerale a Muncii, a 
declarat într’un intervkw; 
, Posioilitatea unei greve ge 
nerale nu poate fi exclusă, 
dată fiind menținerea menta
lității de strict caracter fascist 
la unii din mari industriași 
ita'ieni,

Se știe că, numeroși in
dustriași au profitat de ocazie 
pentru a investi sume uriașe 
în proprietăți și'imobile pen
tru propriul lor uz.

Ei refuză să facă chiar și 
cel mai mic sacrificiu perso

S®o2onîa
va încheia un pact 
mutual cu Franța

VARȘOViA, 30 (Radiu) 
Sesiunea ae toamnă a parla
ment lui polonez a început 
ieri. Cu acest prilej, președin
tele consdi lui de miniștri po
lonez a fac >t o expunere a- 
supra situației politice, arăfârd 
că, Polonia este holărîtă să 
se opună refacerii Germaniei 
Înaintea Europei. Primul mi
nistru polonez a anunțat in
tenția de a închee un pact 
mutual cu Franța, care să nu 
fie mai prejos decât cele în
cheiate cu Uniunea Sovietică 
și Jugoslaviâ.' ___ 

tidului Comunist Francez, a 
hotărit să nu acorde guver
nului Ramadier vot de în
credere.

Grupul parlamentar al par- 
tidu ui republican al lioertâțH 
a hotâiît deasemenea să n« 
acorde încredere guvernul^ 
Ramadier.

nu se va putea menține Ia pu
tere cu actualul său program.

Pusă la vot, cererea guvernu
lui a fost admisă cu o majoritate 
de numai 20 voturi. Eate pentru 
prima dată când un guvern ob
ține o atât de mică majoritate.

gata să declanșeze o 
uriașă grevă în Italia

nal pentru a contribui la re
stabilirea morală și materială 
a indis’ri i italiene în actuala 
situație economică gravă.

Acest lucru nu poate d cât 
să ducă li o situație care va 
spori neliniștea îi sânul ma
selor muncitorești, și așa alar
mate de șomajul tot mai ac
centuat

S^oofaball

Divizia Națională A)
Rezultate'e tehnice

C'ocanul—Oțelul 2—l.
A S A. — Juventus 3 — 1.
C F. R. B.—U. Tricolor 5 — 0* 
R A T A—C F. R T. 3-1, 
Jiul — Ferar 1 — 1.
C.S M.M.—Libeitatea 1—1. 
Universitatea—F.C. Ploeșli 5 2 
I. T A.—Dermata 6 — 2

Știri politice
Prfțedlrția Consiliului de Ml 

DÎștrii comunici :
Azi 30 Octombrie, Ccnsiliul 

de Miniștri s a întrunit ia orele 
12 sub președirț^a d-lui Dr Petru 
Groza. S au rezolvat lucrări cu
rente, Ședința s'a ridicat la o- 
rele 14

«

D, Dr. Petru G oza, a pri
mit J)i pe miristrul Româ
niei ia Sofia.

*

La Ministerul Afacerilor 
txterne al Ungă ipi s’a sem
nat Miercuri acordul cu.tural 
ungaro bu'gar

ifDtr.tL j -vi- !**«> n r -.a Du va ^97—1947.


