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Procesul conducătorilor fos- 
lului P.N | Maniu care se 
judecă de câteva zile la Tri
bunalul Militar din capitala 
tării a drsvăluit întregului po
por lucruri înt/adevăr senza
ționale, necunoscute până a- 
cum la noi. In locul unui 
proces politic ~ așa cuin se 
aștepta toată lumea să fie — 
se judecă proci sul unor spioni, 
complotiști și trădători de țară,

Deaceea actul de acuzare 
se ocupă în cea mai mare 
parte nu cu activitatea poli
tică dinainte și de după 23 
August 1Q44 a conducători
lor fostului P.N.Ț., cl cu fe- 
lu1 cum acești spioni, complo
tiști și trădători de țară s‘au 
put în slujba serviciului de 
spionaj american, au pregătit 
răsturnarea prin forță a re
gimului, au cerșit ajutorul ar
mat din afjră pentru răstur
nata guvernului legal și consti
tuțional al țării dm dorința de 
a'putea subjuga din nou acest 
popor au făcut totul pentru 
a defăima în străinătate lupta 
și munca pașnică a poporului 
și guvernului țării pentru un 
viitor mai fericit.

Cu toate că principalul vi
novat a încercat să nege acest 
lucru, procesul a dovedit că 
șeful spionilor, complotiștilor 
și trădătorilor de țară din in
terior și de peste hotare era 
Maniu și că el ținea până la 
dizolvare hățurile fostului P. 
N.Ț. conducând toată activi
tatea politică, militară etc. a 
reacțiunii din țara noastră. A 
reacțiunii din țară deoarece 
Brătianu și Titel Petrescu au 
semnat și ei împuternicirea 
dată lui Niculescu Buzești de 
Miniu pentru a-1 reprezenta 
în străinătate.

A, R. L U. S, Filiala Jude
țului Hunedoara Comitatul Jude 
(ean pentru pregătirea prieteniei 
Româno Sovietice, vă invl ă la 

deschiderea expoziției 
U. R. S.S.

care va avea Inc în ziua de 5 
Noemvrie 1947 orele 17 în se- 
d'ul A R. L. U S.-ului. Cuvânt 
de des-hidere, ștand de cărți, 
registru de înscrieri. Comitetul.

IV In cadrul conferinței lunare de lucru, Consiliul Județean Sindical a controlat

Realizările muncitorimii hunedorene 
în întâmpinarea zilei de 7 Noemvrie

In ziua de 31 Oct. a. c. s'a 
ținut ia Deva conferința lunară 
de lucru a Consiliului Județ°an 
Sindical, eu delegații tuturor sin
dicatelor d n jud Hunedoara

Conferința — bucurată de pre
zenta tov. lonescu, delegatul C. 
G 'l |i a tov. N, Roncea, mem
bru în comitetul Executiv al U- 
niunii ."'Intere — a fost deschidă 
de tov Ștefan Nistor președin
tele Consiliului Ju iețean Sindical.

A urinat prezentarea rapoarte
lor de activitate pe resoarle de 
către d>.l> g-țil sindicatelor, dân- 
du se apoi intrucțiuni generale 
privitoare la munca pentru viitor. 

Piocesul a mai dovedit însă 
un lucru foarte grav și anu
me că în Ministerul de Ex
terne au putut lucra în bună 
voie dușmanii poporului di
vulgând secrete de Stat spio
nilor, arzând documente im- 
porante care poate nu con
veneau anumitor personalități.

Aflând de accas'ă a.ivi- 
tate criminală a trădătorilor 
maniști atât de documentat 
expusă în actul de acuzare și 
repetată în declarațiile acuza
ților și a martorilor din acest 
proces, poporul întreg se ală 
tură victimelor maniste dela 
Lupeni, Grivița și alții, cerând 
prin uriașe meetinguri și mo
țiuni votate aspra condamnare 
a acestora așa cum se cuvine 
unor spioni, complotiști și 
trădători de țară.

B. Someșfeleanu

„Dinastia^ statuilor
Suit abia câteva zile de 

când spectatorul nost-u a 
avut putința sd vadă într’un 
film de peste ocean, adu 
allzi dop cb'en.ă a cărei 
acu tute Impune acolo șl al 
iă-ei In'e'es rămâne flasc 
pentru noi.

Ceace este pozitiv In a- 
cest fim — care este încă 
drparte de a fi lipsi1 de 
contrad'cj l — este nsă po- 
zța de șa fi împotriva u- 
nor mon vurt tiolce tn so
cietatea bu gheză capitalistă, 
dommă <d v ața „evoiuittl" 
re iubitei a lut Abraham, cu 
forme de i zanță șt rigid 
co formlsm de un anacr< - 
n>sm rtprezentadv pentru 
stările șocate din America 
trusturilor imperialiste.

Nu este astfel lipsit de 
tnteresantsă aflăm că într’un 
orăș l de provincie coniuce 
t eburile publice dinastia u 
nul s atu>. cu f ecvenfd de 
fapt pe Iod c. acceptat ca 
fl'esc în rutina locului șl a 
local- ic lor.

Primarul o așulul este per
suasiva văduvă a siat.li 
domn ănd cu puternica sa 
personalitate lut eaga viață 
civică în care nimic nu d’- 
păș’ș e ritmul stotorntclt 
dela fundața lut de ascen
denții bronzului cu veleități 
metafizice de „dihu prtocu-

M. Mih.

(Continuare In pag 4-a)

Un capitol Important al con
ferinței l a consti'uit controlarea 
realizărilor asupra planurilor de 
muncă Întocmite pentru perioada 
lui 23 Aug 7 Nov. a c. Mină 
după mină, uzină după uzină, 
fab Ici, șantiere, birouri, — toate 
au fost trecute prin sita deasă a 
controlului muncii șl realizărilor, 
obiectiv șl critic. Și realizările 
au fost m>ri șl numeroase. Să 
luăm bunăoară, câteva din ele.

LI TELIUC, cele 4 000 tone 
minereu de fier programate lu
nar au fost mereu depășite, rea- 
lizându-se numai în Oct. 4 700 
tone.

P. C. H. PENTRU TUDEJIIL HUNEDOARAORGAN AL P. C. H. PENTRU 3UDEȚUL HUNEDOARA
D abaterile procesului conducătorilor fostului partid național-țărănesc

Partidul Hațional-Țărănesc era o agentură 
a spionajului Anglo-Anvrican 
SENZAȚIONALELE DESVÂLUIRI ALL ACUZAȚILOR

Cum au fost sustrase documentele secrete dela Ministerul Afacerilor 
Streine. Legăturile P.N Ț. cu spionii anglo americani.

Maniu a cerut intervenția streină pentru răsturnarea regimului demo
crat prin violență. Fuga dala Tămădâu a fost pusă la cale de Maniu. 

Confruntarea acuzaților. Maniu recunoaște că e vinovat.
După citirea actului de acu 

zare, se trece la interogarea a- 
cuzaților separat. Primul intero
gat este acuzatul E ORiN ROIU.

Depoziția acuzatului Florin
Roiu

FLORIN ROIU, funcționar 
tn Ministerul Afacerilor Străi
ne, cu servL'itd la dir..<.țLa *"i ra
rului la Cabinet și în ul imul 
timp la Comis.a i ăcii, recunoa 
ște că a făcut par e idin lolalx na

Tov. LOUIS SAILANT 
a sosit în Capitală
Sâmb tă a sosit în Capit.Jă 

Louis S^P'ant. secretar gene 
ral al Federației sindicale mon 
diale.

In gară oaspele a fost sa 
lutat de întregul comitet exe
cutiv al Confederației Gene
rale a Muncit

Au luat cuvârtnl urându-i 
bun sosit tov Gh Apostol, 
președintele Cont, d rației Ge
nerale a Muncii, R d ivano 
viei, președintele consiliului 
județean ș Drancea, preș* 
dintele corni etului de fabrică 
dela Grivița R ,și?.

Răspunzând tov. Louis Sd- 
llant a făcut apel la unitate 
pentru înfrângerea imperia
lismului și a r acțiunii.

La UZINELE „ASTRA* O 6' 
știe, în urma repetatelor pre-ba 
industriale s'a reușit extragerea 
din ghindă a a'conluhii meetilic, 
— din 1.500 kg ghindă verde ob- 
ținându se 190 litri alcool.

Muncitorii f-b-icei de cheres
tea CAPS din Râul Mfc-Cugir, 
și-au depășit pr- geniul de pro
ducție pe Jud. Oct. cu 70’ 
Răspunzând apelului Consiliului 
Județean Sindic I ei nu colectat 
și trimis la furnalul din Cfilen, 
300 kg fontă, din care să se 
construiască ÎDstalaț ile necesare 

( Continuare in pag. 4-a

lorii apropiați ai lui Gr. N.<u- 
lescu Lim-Cț i, care pti.t acti\tla 
tea subverriiă desia>ura.ă ur 
msiiea ras.uniaria prin xiof.nță 
a ruginiu.ui ele i no,, r a. ic dm l o 
mania.

Acuzatul recunoaște -ă a ț ar 
la sus rage.ca din ar

hiva Ministerului de Exteri.e 
a unor diocuinente foait Timpor 
tante, care au fost expediate 
în străinătate lui Vi.oi'anu. A 
cunoscut pe Melbo ;rne, l 'ote 
ri, Marjorie Banks, di la amba
sadele Engleză Ț Ameri.an ă 
rând lcga'ttra înf e ei ți compoji 
tiști români. Pri.i inferincd ul 
acestora au fo t tiaismi e di
ferite Scrisori între grupul corn' 
ploti t lor din (a ă și grupul ub' 
versiv din st ăinutafe. rin ordi 
nul lui Pogoneanu, Roiu preda 
aceste scriso i lui Melboume. 
Melbourne și Porter, fă ean le
gătura cu grupul din ftr.ăină'a- 
te. '...3

La întrebarea Președintelui, 
acuzatul declară că legat ra în 
tre Pogoneanu șî șefii de opo- 
Wție o fă'-ean'carnil Pemetrercu 
și Radu Buzești.1

Depoziția acuzatului 
Emil Lăzărescu

EMIL LAZARESCU, Con
sul, funcUo iar k Dire.ț a Cl- 
frului uin Ministerul ..facerilor 
Străine, a locuit t,n casaTui 1 o| 
goneanu, al cărui om Ce încre
dere era. A par.icipat la 'trie
rea documentelo., pj c re Po 
go.aeanu , rin intermediul acuza 
ților Camil Demetres u și R >u 
le trimetea unor mi iut.i s răi 
ne. Acuzatul decliră că a fot 
de față când Poigo.reanu a arși 
acasă la el unele doeumente ' 
sustrase dela Mini| te ul Afa
cerilor Străine. Recunoa te că 
în momentul plecării la Parî , 
a(uzatul Opiî.an 1 a ci emat de 

JUDEȚUL HUNEDOARA A ÎNSĂMÂNȚAT
/ cu grâu peste 90 "j,, din plan

/ \ Situația însâmânțărilor în Județul Hunedoara, după 
Cum am arătat și în numerele trecute ale ziarului nos'ru, 
eGe în continuă desvoltare. Țăranii au înțeles felul cum 
trebue să se achite de această datorie.

Din 45 000 ha. totalul prevăzut în planul pentru grâu 
de î sămâtițâri s’au realizat până la d?ta de 1 Nov a. c. 
4z481 ha, ceea ce reprezintă țeste 90% In afară de 
acest a, au mai fost însămânțate z776 ha. cu secară și 
75'J ha. orz și s’au făcut arături pe 56 ha. de islaz.

Aceste realizări trebue să fie un îr demn pentru plu- 
gă'ime, ca să d penă întreg efortul pentru depășirea pla
nului de însămânjări,

K..

oparte ț» i-a dat .nsju țiuni | u» 
tiu io.o îi ea unui 6istein ee u 
pra cifrare pentru a te ține 'le
gătura intre Pogoacanu și ț ar 
ciul național țărănesc.

Fiind întreb, t asupra roiul 
lui Roiu, acuzatul declara <4 
acesta făcea o mulțime de ș r 
vicii personale ițicite i 11 ț < ea 
Ia curent pe acuzatul Pogor.ca- 
nu de ac ivitatea Mii.t t rul .i.‘ » 
mii Demetrescu făcea I g t ra 
între R. Niculescu Buza,ti 
Pogo.ieanu.

Camil Demetrescu a făcut 
oficiul de transmitere între 

capii reacțiunii
CAMIL bEMETRESCU, a 

Ocupat numeroase lU.icțiu i u 
perioaie în Ministerul a.a e i- 
lor bxierne. A avut rel-ți- cu 
Buzești, Pogo.ieanu, Vi,o anJ, 
Lazarescu ți Ro-u. Recunoa ț, te 
declarațiile dela dosar. Iș. a- 
miitețte că în toamna anult* 
1945 a participat la trnaSj orta- 
rea unor casete cu docum nte 
ce le avea PogoaeaiiR în păstra 
re.

Acuzatul recunoaște că Ioa 
de Mocsony l-a condus în casșț 
agenților slră ni Hali și Ham k 
ton. Recur.oaște deasemenea .ap 
tul că a dus lui piau «BrAtUnu 
și Titel Petrescu, o scrisoare a- 
dresată lui Gr. Niculescu-Eti • 
ști care fu.e^e semnată de li bu 
Maniu, prin care Maniu împuter 
nicea pe Buzești să-l reprez ■ 
te în l.ăină'.a'.e Ci.iu Eră iarm 
s’a declarat de acord cu tex uf 
și a seminat-o. A doua zi a fo f 
și la C. Titel Petrescu, era 
adăugat că-1 roagă pe Buze ti 
să ducă o campanie de lămurire 
a partidelor ~o iajiste din Vest. 
Strâns în cle-tele întrebărilor* 
aeuzatul recunoaște textual
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a făcut oliriul de traiumji ir - 
intre diferiți* capi ai na țt ui i,

Documentele sustrase e. au 
depozitate la ambasada A 

mericană — Depoziția 
acuzatului Emil Dprișan

EMIL OPR1ȘAN, șeiul ad 
puiet al Direcției (Jirului din 
Ministerul Afacerilor St ăuie, de 
«Iară ea a început iolauio,ra ea 
cu Pogoneanu înea din vara a- 
nului 19 45. Diupă ce I «goneai tu, 
a fost îndepărtat din Minister, 
acuzatul i-a corn1 miiat conținu
tul unor telegrame s crete ca
re se refereau 'la natncidi lui 
Pogoneanu râmați în s ruinata 
te în urmia ordinului ide rechema 
re Pogoncanu s’a i.ikresat d.ț 
comunicări , ri\i -oae li chestiu
nea Cretzeanu. L> asqmetea a li
antul reciinojțte că a .oim ni ai 
«onținutul uior tel grame pri 
vitoare la chestiuni a Păcii, ți 
altele.

Acuzaiul declară ca âela Roii 
a af at că materialele sus r.is» 
erau depozitate la Am'ba 'ad'ă' 
Americană din s'lrada Dionisie. 
Roiu se ducea la Ami asada A- 
meric-ană pentru a traismi.e in 
formații și diOcumCuite.

Pogoncanu a ,apro' at rămlă- 
nerea în străinătate a diferiți or 
.diplomați care r fuzau să-se îna 
poieze, scr.indu-!e cniar o scri
soare în scopul de a .constitui 
un nucleu de persoanei idevio‘i.te 
lui Pogoneanu, s’au'Ca'encu, și 
Cretzeanu. In continuare acuza 
tul declară că Pogoneanu i-a 
adus două memorii s. minate de 
Buzești pentru P.N.Ț, spre a 
fi remise Iui Porter 1 Mribour 
ne. In aceste mUmorii s tu ția 
țării și poziția regimului erau 
tendențios prezenta e. Se cerea 
ț> intervenție diplomatică ener
gică anglo-americană în Euro 
pa pentru a xl'.t rmina ras ur 
m.rea tuturor regimurilor insti
tuite în Sud-Estuf Europ i du
pă terminarea războiului. Ace
ste acțiuni anglo-am1 ricane, în 
dorința ce'ior ‘d-n țaiăj în fepccial, 
ar fi trebuit sță tmriargă până 
la ultimele consecința adică io 
intervenție armată împotriva U 
niunii Sovietice.

Scopurile grupurilor sub
versive erau răsturnarea 
regimului democrat prinți’o 

intervenție din afară
Întrebat ce misiuni ma* avea 

grupul Pogoneanu în a* ară de 
informarea misiunilor st ăine, a 
«uzatul răspunde că acesta mai 
avea misiunea de a informa - 
grupul din străinătate de a ți
ne legătura dintre acds'a fi P. 
N. Ț. de a prezenta și da a |im 
pune aproape punctul de viciere 
național țărănist, Misiunilor A- 
mericană și Engleză dini Bucure
ști.

Acuzatul deefară apoi că 1 - 
gatura grupului Pogoneanu cu 
grupul din străinătate se făcea 
prin intermed ul Misiunilor A- 
mericană și Britanică. Roiu a 
comunicat acestor Misiuni 'te
xtele anexe ale acordurilor se
crete economice cu țări stra ne, 
apoi convenfile economice confi
dențiale încheiate cu alte țări.

Fiind intrebat da.ă cunoaște 
Scopurile urmă ite dc ac-'ste giu 
pări care se 'încadi au în pa ti 
dul național țărănes., acu. aiul 
declară că aceste scopuri erau 
ră -turnai ea guvernului printr o 
intervenție din afară.

e ccnJueoloraler fesSul
Depoziția lui Pogoreanu Cr. 
Niculescu Buzești repro 
zenta in streinătate pe 

luliu Maniu
In ședința de dimin ațal a i|O, i 

tinuat in.erogatorul acuzați.o 
Victor Pogoneanu, Radu Ni- 
cule cu-Buzeș(i și Ion d Mo 
esony Stârcea.

Primul inculpai, Viitor Po
goncanu, fost director ci.- cabi
net al Ministrului Alacer.lo 
Străine, recunoaște că a lola'uo- 
rat strâns cu centrul coni'pl >- 
ti-t din sirăinăta e, pr cum i 
cu membri, misiunii britan ce 
și americane.

Recunoaște dcasomlenea că 
înainte de fugi din țară a 'mi 
(irigore Niciilescu-B-uz-ști a no 
laborat cu ace ta, păr i ipând 
alături de J li (tia ivii - cu lof țe 
rii americani Hali i Hamitor. 
Acești ofițeri ani'-ricmi l-au .n 
dcînnat spune acuzatul ■ în 
repetate rându i ră fugă, în Is 'ăi 
nătate. Pogoneanu l-a ajidăt 
deasein'enea re Vi oianu să fuJ 
gă în străinăta'e, cit conctir.rl 
ofițerilor americani Hali st H*m lf r>n

Pogoneanu a mai declarat 
că după fuga în străin ti'e a 
lui Gr. Nictilescu Bu/eș'i, ac - 
sta din urmă reprezenta în fe rai 
nătate ne luliu Marin si ved'< rilc- 
sale po|itice având 'd Iun tm'a-^'lat 
scris din partea lui Itili'i Ma1- 
nîu.

Din declarațiile p: care Po 
goneanu le face ner-eică a tivita 
tea sa trăda oare a Po-'t miul 
tip'ă el recunoaște că a 1 'a1 r'i 
verse do um1 n4e Gi Minister; 
știri, copii dună tel gram-, cio 
pii după ac+e oficial-’. Drasem'd 
ni el trimitea în străinătate (g u 
pidui de național țără"isJI fu
giți din țară', testul m r-m'-I'or 
convenții r-recum' d textul di'ver 
selor acordu i închei- te între 
Romiânia si țările vecine."

In continuare, recu -fcr t* <ă' 
a făcut legătura în're IiGul Ma1 
niu si grup”l din s*răi”*tato, 
predând1 lui Tnli'i Ma-vtt s'cr'i 
sori adresate de fugari i t anS 
mițând diverse memeri’, Omțru 
aceasta el s’e foîo-ea de K’ț' 'fun
cționari dn Mh-RteruT d'e Extcr 
ne. azi înciiln-'ți fn ^r^c s

neasemhni a rre^at ,,ru ’itT’i 
de împrumut” în(ul a ului 'on 
Mihalache o lucrare în legătură 
cu Dunărea.

*
Următorul acuzat inte-oga 

Radu Ni u'escu-Buzr ti frable 
lui Grigore Nintl rc't Puz ști 
clinoa te și el pT icTr>ar a 'ă 
tratativele duse Idt fra'el° cău 
în SeH-nrbri’ 1046. cu ofițerii 
americani Hali și Hamilton. 
m'ai recunoaște că a ’cbțirut s'cJm' 
nă’ura lui luliu Mană p" o hn 
pu‘erri ire a frat-’u: rău ^a e 1 
se'dădea hii'Gr. Nicvl scu-Ruze 
ști mână liberă' în a-tivi’?t a ra 
în stoăin-’ta'e. D'as 'me_i re u 
noasJe relați fe sa'e cu Po.gort- 
neanu.

•
fon de Mncsonv ’SUrc-a a 

firmă că a n.-r'ic'nat b l-'r^ve 
deri’e iui Grigor- Ni''ii’e‘'c,’-r,'ii 
zes'i cu rer>ra7enta-ți' -me i ani 
care vc-i^ră îm^răcați în co
stume er-or'inc și cu r.-che^ de 
teri- în mână.

El de hră că1 a pus la Idisro 
riț:a aces'ora rentrn a le dșură ‘ 
întâlnirile conspira'ive. casa sO 
rei sale rr-cuml ri un I 'mobil. 
Deacem'-nea cunraș e ro- țimi'uT 
m'emori'dui adr sij în S ptem 
brie 1015, piperilor s+-ă ne.

Aceș'i ofițeri am'-ricani — 
spune acuzatul - i-au spus l i 
Origo e Buzești, că dacă ei re 
vor rezumă doar la m-mo-ii ca 
re nu po' Schimba radical’s'tua 
ția din România, Ameri a *:e va 
adresa al'or organizații fea'i 

fosle par.ide politice gen le
gionar acuza ul descrie apo, 
mm avea sa funcțijmze acea 
organizație Jandes i. ă cup bisa 
i.i memoriu, vordnd d.spre co 
miietek- sectele, fo mațiuni pa 
rami.i;aie, de cOinitde politice 
etc., etc.

Mișcarea subu- a.iă din țara 
— spune acuzatul - trei uia să 
ia lega ură cu mișcării d. ie- 
zis'ieuța din străină at -, pei ț u 
coordona.ei conducerii, proec- 
tându-se conferințe periodice 
în stiăiriătate.

Acii/aiul î.i încheie dechra 
țiile ară ând că și lui i s’au lac: t 
propuneri de către ofițerii Hali 
și I laiu l on Je a fugi iii rtiăbri 
tale fiind chiar 'ameni ițați în 
cazul <ând va mai rămâne în 
țară. ' ...

Interogatoriul acuzatului 
Nicolae Penescu

Acuza,ul Penescu Ni olae, 
secri-iar general al fostului

P.N.Ț și fost ,mims.ru de 
interne clin anul 1014, până Ia 
6 Marje 1915, fac.- un irio ic 
al par.idului național țimnesL- 
arăiand tă guveri.ă il • l ir idu 
lui național țirănesc a co.is i; 
tuit o d Ccej ți a ât pentru țâ.a 
uimea lomână câi J p utru 've
chii țărănișj.

După 23 August 1941, <ondU( 
cerea par.idului concditiaă îa 
mâna lui linii Man.u și a ară 
tat imediat oltih atea lăți de 
partidele niUnri o ești; a îe.'u- 
zat să p ir i ipe a F.oatuJ Na 
țional i.em!ocrat și-a concentrat 
eforturile p ut u a me .ține po 
ziția p,rinLip. lă în S at, exclu 
siv pemi-u j a.tidul naț oaal ță, 
rănesc și par >dul naț onal Hbe 
ral BiăJanu.

In con i.îuarea dcpo .iț. i saf , 
Nico.ae Pemscu arată că | ar- 
tidui național țărănes- a,|pi»n |ut 
toate pozițiile din c uza ,ori n- 
tarii personale imprimat: ce 
Maniu, „dictator eu surâsul pe 
buze și cu mănuși în 'mâna”, 
cum îi caracle iz^ază fos uT s<c 
retar general al P.N.Ț. inculpa 
tui spune că a fîi.c rcat să sci.ei 
gajeze de poli ica per nală îm| 
pusă de Maniu par iduiu,'., dar 
forurile conducă oare național 
țărăniste n’au reușit să se smul 
gă de pe făgașul „opoziției vi
guroase” preuo riza ă de pie,e- 
dintele partidului față de ac- 
tivita ea partidelo cu ad vărSt 
dem|ocra.i_-e și a guvernufaiȚ'i'O 
za.

După alegerile parlainta are^ 
MJRiiu a ida cu (Țela Isine iputeie 
un com'ur.isat despre >iev_labii 
li;a.ei Parjam nlu.ui, i-a impus 
reprezentantului națio al țiră- 
nist din guvern să Idemirioneze, 
a interzis deputaților național 
țărani, i să-:ji OcU, e locu.de în 
Parlament și a co itinua 'ă im 
pmgă parjdui’ pe un făgaș de 
os.iliia e. din ce îp .ce |mi.J >a .en- 
tuată față de r gimjul pe ca'.e 1 
și-l alesese țara. [

In ședința dekgaței perma
nente din zii le dle 5, 6 și 7 Iu
nie 1947, când num| ro.â f. un 
tași ai P.N.Ț. a i cerut țea 'de 
putații naț onal țărăiri ti să iă 
parte la lucrările I arLm, ntu 
lui, Maniu s’a iopus| if.re.o. izând 
„tactica rezistenței națio ale” 
argumentele lui spune .n u,l 
patul - erau prezenta.e ca tri
ște „adevăruri mistice”. '

Fois.ul minisru de interne na
țional țărănist declară că ideile 
naționaliste și rea.ț onarismul 
lui luliu Maniu. au caia.i at 
spre parridul național țărănist 
adevăratele văi ă i ce clemente 
de dreapta cu care preșeci tele 
se simțea sufl eȚe în bună 
companie. Par idul a făcut de
magogie în ch- s iu, I a demd 
crariză ii apara ului de S at lu
ând apăra ea funcționa il ir e- 
purați; a promlovat Ja conduce

rea organizației tije.e.uiui foi i 
conducajoii ug.onari ijr așa m 
sa „secțiune munci dorească’ a 
P.N.Ț. a devenit o oficină de 
agitație reacționa.ă pili tare ie 
urmăiea spargerea uniați cla
sei muncitoare.

Inculpatul Penescu declara ca 
existau in P.N.| secto.ur ca; 
organizația lineictului, secția 
nea munj.orească j secțunea 
miaiara pe care L co.idu ea 
în mod exclusiv Maniu . L>amo 
nii săi dei iicrede,e. riesp e bl 
rom 'de pi c ,ă al P.N. | iacul 
palul dă referințe tot atat ue 
concludente. Acest Li,ou ajun 
Șese un cemru de inlo.inație cu 
o acrivilate lainica, dirijata de 
oameni suspecți Insup Niuolac- 
Penescu a găsit mtr- sir.jriele 
așa zisii.ui biio.i dej presă nâidi 
ale organizației unodsie „Sar, 
nmegi- uza” ,i a consta at -a ' 
ma.n.i.e, d mul ijăriai al | ar 
lidu.ui național jfir.u.esc aufi-ost 
utilizate pentru iu.rana u or 
mani.es i clmd stine ale o ga i 
zației pomenile.

nin activii dea d - p ste gi a 
ni(a a paradii.ui 1 ațio. al țaiS- 
nesc, Nico.ae Penes u re u.joa 
ște că a știut ca ia u.pi.t 1 -^ri
gole Gaiencu i-a sc io m. Ma 
niu despit- o discuție a ®a mu 
Lhurchill discuție îa eare ac>- 
sia tli.i urină a sta»uii asupra 
lap.u ui că Angli i iicbuc sa-.i 
mențină „supeiiori ai<a” în Sud 
Esiui Luropii și în ypecial ui 
România a șLiut nea m nea eă 
gruȚul de ciplomfați n. țonal 
țărăniști iugiț. ’în Siiă.na at 
tac propagandă an.i--,u\i.t ca.

Acuza.ui arirmă ca a știut 
de legă.urile idiiCc.e acel Lii |Ma- 
niu cu rcprezemai.ți ai Anglie- 
și S ațelor Unite ii.drej t te, ,-j re 
răsturnarea giivetnufiij Gi.oza și 
a asistat chiar la uncie discuția 
iii în acest sens al- (președi ite> 
lui parddului cu o.menii de b 
gătură sau cu în i i repr- z n 
tanții anglo-saxoni.

In ce a ce privește partici
parea sa la încercarea câ.or- 
va fruntari națio, al țărăniști dq 
a fugi peste graniță, Nicolae 
Penescu declară că îmă cu jn>. IU 
timp înainte de ,- r.sla.ea sa 1â 
Tămadău s’a gândi să p.cee 
din țară pentru a |ș fpune fa ,,»4 
djj.o-1’.

Ș iind de acesi pro ct al său 
Maniu i-a propus să plece .îm
preună cu Mihalache și alțu. 
Cât prive-te -motiv le ace fo a 
inculpatul mărturisește că bă
nuia că MihalacheȚI acăj'pcn ni 
a coordona ac ivita ea d n sfiăt 
năiate a diplomațilur fugari 
Crede însă poribil că Man u 
urmărea prin aceas a cr area u 
nui guvern național țărămsc pe 
ste grar.i,ă deaciea a î .demnat 
pe cei arestați la Tămi.-.dău a 

să plece cât niri țurg.nt.

Interogarea lui N. Carandino
După interogarea îyi N. Pe 

nescu au venii la rând 'aciza 
ții N. Carandino, The Ează. ți 
Ion Mihalache.

Acuzatul Nicolae Carandino 
directorul ziarului „Dreptatea”, 
oficiosul partidului naț o al ță 
rănesc Maniu, declara că linia 
oficiosului era d>c ată de Ma
niu personal. A 'vrut să plece 
din țară pentru a dace zaristi’oă 
în străinătate în seusuf acțiv.ta
ții desiășuraiă de dansul la 
„Drep aiea”. Ocazia de [I caic 
și îndemnul pentru acia ta i au 
fost date Ide șeful 'parriduL.i.

Ilie Lazăr
Acuzatul Ilie Lazăr-neagă îa în 

ceput a fi avut -vr -un -am’estec 
în înființarea „gărzilor luliu 
Maniu” și în acțiunîleîicrorste ‘al, 
le acestora în Transilva ia. Pâ 
nă la urmă e silit ă recunoaște! 
că a vorbi. în fața aie tor for
mațiuni și că a p ir icipa’t lla 'o

»: s.n.ș.
ași zi.a reorganizare a tor A 
c-ondus secțiunea maiiciLoreașcia 
a partidului, 'ilar a irma fti- 
cuij.atul problqma mun.to 
reasea nu l-a pr.zacupat ni ift- 
daiă. Maniu l-a pus in ac-st 
|xast pentru a face oon urei.țț 
par.iueLor mumtotrișii. Aj.roi a 
tuga iui Radescu diu țara. A» 
probă deasumnea <i.i pumt/le 
vedere omenesc „g s.ui Li iv a 
niu când acej.a a -strâns țm'a, a 
lui ion An.onescu la p.ocejui 
criminal.lor de război, da 4 
dezaproba numai ,,dm puiul de 
vedere fjoli ic”.

lncuipaml mărturi-eșt-e ca 
a luat contact în diverse rân
duri cu conduiăLori unor orsa 
nizații teroriste i subv-rs v 
ca și cu diverși rtj r zen anți 
anglo a im ricani.

Ion Mihaiache
PojiuI Prcjecinte i \i.ep.re e 

dinte ai parudu.ui națioria. ța 
rănesc- ion AJ..a.aciie u.irmă a 
ori.npirca purauuiui de ul>[a 
23 August 1944, până î.i .u.io 
1910, a iest miprimaiă exdus.v 
de lu.iu 'Mani.i. i U, a aceas â 
da^a toiui e U • co.muc-re ala 
P.N.| au reintrat m pl t.i udi 
nea drcp.u-uor ața ca ecți .on 
dura.o.i. j oaita lăspuniier.a c 
liviiaț * jiohj.e naț.onal țaia is 
te lo.u.i, 1 >n 'Mii.al.aiie maitu 

rise?te că împotriia r gule.o 
Siatuiare, Maniu i-a cat un rol 
de pnm o niu inculpa.ului’ tț 
garrdLUic.cn Buziș i, d iu.â d 
intrat in partid, și ii co.ismta 
pe aces.a in loite eiiejiiu.ule 
[>ri\iLoare la jxzhtica exumă. 
ion Minalache p,e.i,id- iă ii a 
știut despre oam ni. iriini?i de 
Ma.iiu ca să acaveze iu suaii.â 
tale susținând ca a adat f.ate 
ceva despic ce.e intre.,ruse in 
Elveția și fa Lo.idra 'de vo^ui 
diplomați fugari, ion „iiliala.i.e 
recunoașie ca a exami at țxr o 
nai planul prcz.n a de un io,t 
ofițer în legă .ura cu rtorgant 
zarea aviației loman - în ■ e.isul 
eludării condițiilor convei.ț.i 
de Armis.ițiu.

ion Minalache recunoaște ■! 
a vrut să plece în btrai.iălat. 
„pentru a-și vindeca -ueprimarea 
sufletească de care sufe.ea d.- 
o buca ă de vrun ■. Inie .ționa 
să ajungă în Turcia, aț o. n 
Elveția și însiârșii in Ameri.a 
pentru a st.ange bai.i d 11 ;o- 
inâni. de acolo pemru^.;nii m m 
brii ai parpdmui naț o..al țar.i- 
nesc.

Cum a organizat Maniu 
plecarea în străinătate 

a grupului de la Tămădău 
Depoziția Capu.ui Complotului

In ședința de dimin.ață dht 
31 Oct. a iod ascuit .t a uz^-ui 
luliu Maniu, capiu compiOiU u» 
național țărănist.

După ce îți exprimă buna, 
părere ce o are despre ăcuzaoil 
Penescu, Maniu magă lap.ur ide 
a ti cunoscut împrejură.de in 
care a fugi, acu.atui Cr. Ni u, 
lescu-Buzcș.i în stră n tat.-. R« 
cunoaște că a organizat pleiar-a 
în străinătate a grupului d la 
Tămădău.

Președintele: Ați luat j iția- 
tiva trecerii fiauduoas.- a f on 
(ierei a lui Ion Mi alache, N,- 
colae Penescu, Ni olae Caran 
dino și Ilie Lazăr?

Acuza'ul: Da.
Președin ele: cum ați organi 

zat condițiile tehnice ale a e t.î 
plecări?

Acuzatul: Idcia de a rl ca L 
Miha'ache și câțiva prieteni în 
străinătate era mai veche si în 
tr’un moment dat mă 1 ot rt 
sem1 să plec ri cu, daca r' M ha 
lache nu admi'ea să1 plece el. rA-

(Contlnuiirc In pag 3-a)

mims.ru
Nico.ae
locu.de
mani.es
Nico.ae
garrdLUic.cn
%25c3%25aemprejur%25c4%2583.de


ZORI NOI B

Desbaterile procesului fostului P. N. Ț.
(Urmare din pag. 2)

ctastă discuție între'noi a durut 
Hiai mult timp'și ne gând am 
cum1 vom pu.ea gă i modali
tatea de locomoție. Când! era 
aceasta chestiune în discuție în
tre noi doi, nimeni altul n știind 
de ea a veni (fa jnmeid. dr. Vla'dl 
Hațeganu d-sa mi-a spus: d-le 
aud că d-ta vrei 'sa trimiți c ț va 
prieteni în străinătate ți eu aș 
avea o bună tocazlie sa vă o- 
fer. I-am răspuns: Da, iri dr<p 
late eu vreau să trimit câț va 
oameni dacă nu mă pot duce 
eu. Atunci el mi-a spus: iAni, 
doi aviatori care au avion ia 
dispoziție și care mi-au comu 
aicat că ei sunt gata șă 'st ala 
dispoziție cu 3 4 locuri li.ndf 
ță ei au să plece în misiune o- 
ficială miliară spre Istimbul. 
Eu am spus'că-mi pare bine de 
aceasta și le mulțumesc de acea
stă otertă și am să desemnez 
B- 1 persoane care să plece. l;e 
Hațieganu mi-a spus: aviao.ii 
mi-au comunicat iă tot ceeacc 
mi’ar ruga ar fi ca cu, da ă ar 
pleca,să le fac posibilă îmoar 
cerea cu avionul adi ă să jiu 
fie opriți prin S'atele prin care 
trec- l-am spus că acest smkiu 
îl por face, adică niă ipo. (pine 
In contact, cu guvernele State 
lor pe unde trec ți sper ,'să am! 
rezultat. El mi-a spus că este 
bine așa și o să se Imulțumeas 
că. Peste două zile a reve lit 
d. dr. Hațieganu ți mi-a comu 
nicatcă chestiunea este aranjatjă, 
aviatorii gata să plece în cutare 
ri și cutare oră de unde și cum.

Am1 spus că-mi pare tine i 
dar rămâne cum am spus eu. 
Nu le procur nî ri benzină |ni i 

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Baia de Criș

S'au mai repartizat corn. Baia de Criș 100 kg. p'fle sobă și 81 vaae emailate.
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Plasa Baia de Criș
Coop. ,,Du: lrava“

Bata de Criș
Baia de Criș 237 31.500 419 71' 47 5 167 178 3 9 25 26 9 200 74 '78 7 82 128

1 1
10 1896 20 9

14'90
5 1 3 2

Paldovin oO 9 101 180 12 5 45 45 3 9 15 16 3 50 21 178 2 23 32 3 480 5 3 4 9 5 1 3 2
Caraci 68 11,250 1 '3 204 14 5 49 5 3 9 15 16 3 23 178 2 26 12 4 544 6 3 14 18 5 1 3 2
Niaca 129 18 224 387 26 5 93 17 3 9 10 11 6 150 41 178 3 46 67 6 10*5 15 6 9 15 5 1 3 2
Rtbița 214 27 377 642 42 5 153 160 3 9 19 31 Q 200 67 '78 7 74 57 10 17 1 2 20 9 14 ■ 5 5 1 3 2

Co p „lsvorul"
Birtin

Blrtin 128 18 224 284 26 5 93 9o 3 9 P 20 6 100 41 178 3 46 67 6 1024 15 6 8 15 5 1 3 2
Cârăs'ău 123 18 2 2 369 25 5 89 92 3 9 15 16 6 100 40 175 3 44 57 6 984 5 6 8 15 5 1 3 2
TStSre»ti de Crin 66 9 HO 198 13 5 49 49 3 9 5 16 3 50 22 178 2 25 47 4 528 b 3 4 15 5 1 3 2
Coop Munca Noastră

Va\a de Jos
Vsța de Sus 155 22.500 272 465 31 5 111 116 31 9 15 16 7 1 0 49 178 5 55 72 7 1240 15 7 15 5 1 3 2
Basarabasa 9 13 500 16 29. 20 5 70 73 3 9 10 11 5 31 178 3 35 27 5 776 10 5 6 9 5 1 3 2
Brotuna 58 9 95 174 2 5 42 43 3 9 15 16 3 50 20 178 2 22 47 3 4b4 5 3 4 9 5 1 3 2
Ciung ni 19.’ 27 338 576 39 5 137 144 3 9 20 21 9 100 60 178 6 f>l 67 9 1516 20 9 12 9 5 1 3 2
C*zâti-vtl 140 20,250 245 4 028 5 101 105 3 9 15 H 6 1 0 45 178 5 50 27 7 1120 15 6 9 9 5 1 3 2
Prâ văleni 19b 27 344 585 39 5 140 146 J 9 20 21 9 50 61 178 0 68 97 9 1560 20 9 10 9 5 1 J 2
Prihodlțte 99 13 500 170 297Î20 5 73 74 3 9 10 11 5 100 33 1'8 2 36 57 5 792 10 5 6 9 5 1 3 2
Stvia IO' 1.5 750 173 303 ’0 5 74 75 3 9 10 11 5 100 33 178 3 37 47 5 803 10 5 6 9 5 1 3 2
Strâmba 79 1' 250 125 237 16 5 54 59 3 9 10 11 5 50 27 178 3 29 47 4 6 2 I0 4 5 9 5 1 3 2
TomeșH 97 13 500 167 291 19 5 69 73 3 9 10 11 5 32 178 3 35 44 5 136 I0 5 14 15 5 1 3 2
Târnava de Criț 1 152 20,250 2t>7 45b'3 ' 5 109 114 3 9 15 16 7 48 178 5 54 47 7 i2 6 15 6 10 18 5 1 1 2

Coop Spătarul
Biscultța

Rlșculița 231 31 500 407 693 46 5 163 172 3 9 25 26 10 200 72 178 8 80 32 IC 1848 20 10 14 IR 5 1 3 2
Dobroți 70 11 25(1 119 2'0 14 5 51 52 3 9 15 16 3 50 24 178 2 6 87 4 5 0 10 2 4 9 5 1 3 2
Crohot 70 >1, 50 U9 210 14 5 51 52 3 9 10 11 3 100 24 178 2 26 37 4 560 10 3 4 9 5 1 3 2
Leai ț 55 9 92 165 11 4. 41 41 3 9 15 16 3 5 20 178 2 21 35 3 440 5 3 3 9 5 1 3 2
T mnatec 184 24 750 323 552 37 5 131 138 3 9 30 31 9 150 58 178 6 61 112 8 1472 15 9 12 9 5 J 3 2
Ț'uhști 61 9 101 181 12 5 45 45 3 9 15 16 9 50 21 178 2 23 72 9 320 5 3 14 9 5 1 3 2
June 219 29 250 286 657 44 5 155 146 3 9 20 21 9 15'i 68 178 7 76 47 10 1752 20 9 14 M 5 1 3 2
R b cioara 1'6 I5 750 74 343 23 5 83 87 3 9 10 11 5 100 37 178 4 41 47 6 928 15 5 7 9 5 1 3 2
U b8 rești 71 11. 50 1'9 213 14 5 51 53 3 9 10 11 3 100 23 178 3 27 97 4 568 0 3 4 9 5 1 3

3
2

Obârșia 96 13 50 1 164 2-8 19 5 69 72 3 9 10 11 5 50 31 178 3 35 27 5 768 10 5 6 9 5 1 2
Valea Mare z3 6,750 41 69 5 5 19 17 3 9 1.5_ 16 2 9 178 1 11 4l 2 184 5 2 l 6 5 1 3 2
Coop. „Bulzestcana"

Llulzesti
Bu'zești 509| 58 5'01 500 1527| 102|5 199| 3821 3 9i 40| 56|11| 5C0| P5| 178 171 143' 247| 21 4072 50||0|3') 15 *1 1 3 2

banii. Atunci am vorbit cu Id. 
Mihalache, l-am rugat expre 
să plece să se foloțna că ide ,a 
ceastă ocazie și el a consimțit. 
Intr’adevăr răspunderea mor lă 
și poli ică pentiu acea tâ phcire 
a d-liti Mihalache și a (prieteni 
lor noștrii e,te a|m<a. Am deda 
rat din primul moment dja in 
striicție acest lucru.

Evi.ă să arate însă care era 
Scopul plecări în srainătat' a 
acestor fugari.

Recunoaște că a primit infor 
mâții dela Pogioneanu și <ă a 
transmis informațiuni în știai 
nătate declarând:

Acuzatul: Am transmis o se 
rie de informații în diferite io- 
cazii. De pildă: Când' a foit l'o( 
pper trimis de președintele Tiu 
mau și mi-a cC. ul'.anumit ■ in or 
mâții i l-am dat și ll-ain (rugat 
pe Serdici și pe Pene cu Să ad
ministreze informațiuriile politi
ce. După aceea a fost trimis Eth 
ridge căruia i-am' promC un 
memoriu foarte voluminos și cu 
fotografii.

Președintele: I in partea lor 
ați primit dvs. comunicări ?

Acuzatul: Așa cum' vorbești 
cu un om1 poli ic fire te tă co
munică unul comuni ă al ul. 
PersonaT am1 vorbit cu Pepper 
și cu Ethridge.

Președintele: In legătură cu 
Carandino, i-ați dat ci .poziț ei 
lui Carandino ră imprime zia u 
lui „Drep'atea” o linie vehenAn 
tă de atac îm'pot iva regmu- 
lui democrat dn România?

Acuzatul: Este adevărat.
Președintele: Răspundeți Tri 

bunalului dacă ați semnat p n 
tru Grigore Niculescu-Buz ști 

o scrisoare prin care îl autori
zați să vă exprime vcdxri'e in 
străinătate ți la nevoie lă vor 
bească în numele dvs.?

Acuzatul: Recunosc că am) 
semnat o scri.oare împrtu ă cu 
C. Bră ianu și Titel Pitr seu în 
care am' constatat <ă ist - mem 
bru de par il' și că reprezintă 
ideile partidului nostru.

Președintele: /ți recomandat 
retragerea din guvern a lui Ha-i 
țieganu ?

Acuzatul: Recuno.c că am: 
recomandat retragerea din gu
vern a lui Hațieganu în P4I.

Președintele: Ați ie omandlat 
nepar i.ipan a depntaților țără
niști la lucrările Failwntu i?

Acum'ul: Da, rcc no c că : m| 
recomandai mp r icipar.a d - 
putați'or țărăniști la hiciările 
Parlamen'ului.

Acuzatul evită să recunoască 
faptul de a fi o; ga 

irizat acțiunea subversivă cu 
Scopul de a răsturna prin vioi 
lență regimul Memorat.

Desvăluirile acuzatului V.
Serdici, translatorul 

lui Maniu
Urmează la interogitoriu a- 

cuzatul Va ile Serdi i șeful 1 i 
roului presei străine dm PN.Ț., 
care recunoaște că în bul.tinuf 
informa iv pe care-I scot a, ti 
rile erau prezentate tende țios. 
Linia poli ică a ace tui bul tiu 
era indica â de luliu Maitiu p.r- 
sonal.

Acuzatul care as r\i“ ca t an 
slator pentru Mar.iu rcl t ază 
că la o întrevedere tdint e Maniu 

și șeful misiuni american1, Bir.y, 
în legăturile cu imtalara unui 
guvern de rezistență, Ma iu a 
spus: „Că ar fi putut de mult 
să facă un guvern de rezistență 
în străinătate însă n'a vrut să-l 
facă, totu i acum' întreba p d. 
ministru Berry cam cu ajutor ar 
putea primi, ce suport ar av>a 
dacă l-ar face a um? ■

Fiind intrebat a upra <o ținu 
tului unei scrisori primite de Ma 
■lin prin Melbourne dela (ir. 
Gafencu, acuzatuf ara ă că ac i 
stă scrisoare conținea confirma 
rea că a primit în t ucțiunil li i 
Maniu și arăta cum' a executat 
și cu cine a executat aceste in
strucțiuni. Apoi arăta actiritațea 
lui la Conferința de ['ace, succ 
sul pe care l-a avut, țljer»o.iav 
litățile pe care le-a văzut cu o- 
cazia unui voiaj Ia Londra ;i 
îi promitea lui Maniu un nou 
raport.

In diferitele întrevederi eu te 
prezentanții mi iunilor anglo-a- 
mericane, Maniu c rea ea guvtr 
nele engLz i americani ă Iii 
mi ă note presant; guvernului 
român. Acuza ul recunoaște de
clarația făcu ă la 5 Sept. prii 
care ara'ă că Ma:iu discutatd 
cu ministrul Angliei Holrnan ce
rea ajțutor grabnic. El 1- c rea 
sprijin grabnic, pentrucă astfel 
cum' au pierdut Polonia, Jujos 
lavia, Bulgaria etc. așa vor 'pier 
de și 'Român a. Și îi cer a cu a 
cest prilej d-lui Holtnan in 
sis'ent o presiune și un aj.tor 
cum1 s’a da' în Grecia.

In legă ura cu gărzile luliu 
Maniu, acuzatul Se d ci dedar 
că: ,.Aceste gărzi aparțini par

tidului național țărănesc. Nu 
tn'am interesat de această pro
blemă și am asistat incidental 
când llie Lazăr afclst th<-mat 
de un grup de tineri în prezen 
ța d-lui Maniu Acești tineri 
au venit să înștiințeze pe llie 
Lazăr că este a t ptat în £țr. 
(■Jem'cncau, ți să pl ce în 'Ar 
deal. I|ie Lazăr și-a luat 'rămas 
bun dela d Maniu . D. (M iniu 
a fost prezent acolo cind Iile 
Lazăr s’a dus să vorbeas<ă a- 
cestor grupu i în str. Sfinților 
nr. 16. ......

Interogatoriul col. Stoica| 
conducătorul secției 

militare P. N.Ț.
Colonelul în rezervă S oLa. 

Ștefan, iost conducă orul s -ți I 
militară P.N.Ț a arata, că a- 
ceastă secți ■ a luat li i ța ciupă 
0 Martie 1645 și acț unea ei a 
fost impinsa după puțin timp 
pe o pantă politică. La 'un mo 
ment dat secția mili'a ă in:ț alS 
a fost înk>dii â de Ion Milulac 
che cu un cerc [mii ar Secret >pug 
sub conducerea generalului Ghe 
orgliej

Iot Mihalache a oprit pu- 
bDcarea comunicatelor secției mi 
litare în ofit osul „Dreptatea”. 
Președintele dă apoi cetire pla 
nului general de organizare a ar 
matei, întocmit de ac.a tă se ț.e 
pian care se găseș.e depus la 
dosar.

Planul prevedea între altele 
și organizarea de unirăți milita 
re în străinătate.

Răspunzând >a înuebâiile pre 
ședinietui,, acuzatul co.oiicl Stoi 
ca, recunoaște ca îti pian era 
prevăzută și instrucț.a pe labe 
re.

Mai departe acuzatul ti seri 
ind activitatea lui Ion Minala 
che, care controla activi at a 
secției miliare, spune ca „uupâ 
ce a abandona, ri.ja programa
tică ca de cx. in cooperație, ’ia 
când apel la mari. La .cmn ,i 
industriași, după ce a iost vq 
luntar în războiul anti-sov euțe, 
a încercat să împingă secț-a pe 
o linie complodstă vicepreșeuin 
tele fostului partid național ță
rănesc, când a văzu'., că e peri oț 
a încercat să fugă în st.ăi.iătat 
te”.

La redeschidere sunt introdu 
și în boxă toți acuzații spre a 
lua cunoșri.nță de depoz ț.ile în 
dividuale și a se proceda ia coq 
fruntări.

Confruntarea 
acuzaplor

După ce grefierul d ește de
poziții.e se p.Ocedează la con 
trumarea acuzaților. Sunt pre 
zenți toți 15, lipsesc numai cei 
patru judecați în contumacie.

Președintele anunță prima 
confruntare între lu.iu Maniu și 
Vasi.e Serdici.

Întrucât Maniu a negația in
terogatoriu că ar fi ce. ut unei 
puteri străine să protejeze un 
„guvern român” în străinătate, 
președintele cete acuzatului Ser 
dici să redea convorbirea la 
care a asistat între Ma.iiu ți 
Burton Berry, fosiul șef al mi- 
șiunei americane în România.

Președintele citește în prea
labil un , ,aide-memoire” aliat 
la dosar asupra acestei convori i 
ri și care este corectai ide mână 
personal de luliu Ma:riu.

Grefierul pr zentându-i t'osa 
rul respectiv , Maniu r. cunoaște 
,,aide-memoire”-ul și corcc urife 
făcute de el dar susține Că n’a sat

— Continuare p'i 4-1
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Desbaterile procesului fostului P.N.Ț.
— Urmare din patf. 3 —

licitat recuiioa>tei!ea unui ‘-■ven 
tual guvern în străinătate.

Atunci Seidci redă asllduor» 
vorbirea lui Maniu ni Bir y:

„Ași fi puiul face aiicâ.id' i u 
guvern în străinătate. l a ă l-ași 
fa«e acum, ce poziție ar lua gu 
vernul Satelor Unite”? — a 
întrebat Maniu.

Bulion Beiry, a ia puns1 că 
va cere informații guv r.itilm 
său

Pieș.: a/i dimineață ț spus 
va niciodată nu v’a ne ut iprar 
inin e >ă formați un guvern în 
străinătate.

Grefierul consinimază t n- 
frtinlarea i Vasife S rdii deda 
ră că recunoaște procesu’*’vei bal 
al confrun arii. /

Președintele întreabă apr i [ d 
lou Mina'aclie daca re u oaște 
•ă s’au găsit 'la el o urmă de 
vânătoare și un revolver.

Acuzatul iă punde ai nihtiv 
dar adaugă că perini.ul de port 
armia îl depusese mai de mult 
spre vizare la Câmpulung.

Colone'ul S'oica cere anoi ti
nde amănunte dela acuzatul lo- 
cot-colonel Slătescu.

Confruntarea 
Maniu Ilie Lazăr

Urmează confruntarea Lie La 
zăr — Maniu.
Ilie Lazăr: Ași vrea să .în'.r bi 
pe dl. prezident Maniu..

Preș.: Aici nu este prezident, 
«i acuzat

Ilie Lazăr: Rog să intrebați 
pe acuzatul Juliu Mân u, dacă 
mi-a oferit să fac parte 4'm igu- 
vernul Rădescu ?

Maniu confirmă- Mai dep rte 
Ilie Lazăr declară că n’a primit 
nici o însărcinare dela M«mu 
la încercarea de plecare dn strai- 
nălate, deți Maniu îndepoz.- 
ția sa afirmare că el — Lazăr
— avea rolul dq a jnform'a stiăi 
nătatea.

Maniu m'etiține în ă 'd pozi 
ția adăugând „n’are drep ate 
fratele Ilie”.

Maniu confirmă deasemen' Ide 
poziția de dimineață că Iii’ La- 
aăr urma să s'udieze în st ăină 
tate problemele muncitorești..
— ilaritate în sală. -

După ce Penescu ți Milia’a 
•he cer unde amannute dela , 
eo'onelul S oi a referitoare'lă.or 
ganizarea secției mii iare, ur
mează confruntarea Mihalaclie-, 
Maniu.

Confruntarea 
Maniu IVihalache

La întrebările Iui Mi.ialaclie, 
Maniu răspunde asupra orga i 
zării unui program' de ac î. it .te 
în arma ă ți la organiza ca ple 
tării unui grup în străinătate 
la rândul său Ma ,iu în reabă 
pe Milialache dacă a Id'iscutat cu 
el despre anumi e organizaț (sec 
rete..

Milialache răspunde.

Cheia dela dulap
Urmează confruntări intre a- 

•uzații dela ministerul de Exter 
ne.

Camil Cerne nscu c re refe 
rințe dela Mocsony S.yrcea, 
Roiu dela Pogonea.iu, Radu Ni 
eulescu Buzeș i dda Sty.ca, în 
legătură cu constat irea cu c i 
doi ofițeri din s.r.i, ul de spio 
naj american, cu î.rs rănaria 

de doiunWnte dela cxLrnc etc.
Roiu întreabă la un niOm nt 

dat da,a a depus o lari ivă 
la mi.iiunea anieiLaiiă- I ogoma 
nu răspunde ca a Irimis |în S'a 
tele Unite prin „oficiile unor 
prieteni rida mi urnea america
nă" un dosar privitor la £3 
August.

Se naște o controvii ă între 
acuzații dela externe asin ra 
clicii dela du'apul cit doiiiin>ntd 
din biroul lui l'ogoneanu.

Din răspunsurile celor inlre- 
bați, rcese că— nimeni n’a fi- 
nut cheia, ți lotuși au fo t Ir n 
sportale de acuzați num roasle 
documente cin Mini t r!

E rândul acuzării să pună 
întrebări:

La întrebăiile unuia d n p o- 
curori SeSlici recunoaște că Ma 
niu i-a spus să ducă planul de 
organizare a arma ii la mi Hi 
nea americană și să-f pred, a 'lui 
Melclbourne.

Serdici mai recunoaște <ă a 
primit diferite informați dda 
ministerul agriculturii dela un 
director Ghițulescu și dda mini
sterul economi i naț orale de 
la couisilie.ul Țâncu din idirecția

Realizările muncitorimii hunedorene în 
întâmpinarea zilei de 7 Noemvrie

(Urmare din pag 1)

șnițelului de copii din Deva Alte 
400 kg. fontă au fost colectate 
iu acelaș scop de Sindicatul 
M-talo Chimic din Deva.

Metalurglștii din Călan, care 
pentru a treia oră dețin întâieta
tea in întrecerea patriotică din 
industria siderurgică, C F R. iștli 
din Simerla, minerii din Crișcior, 
Bălța, Ghelar, etc , toți au fost 
fruntași tn lupta de pe câmpul 
producției, între 23 August șl 7 
Noemvrle a. c.

Au fost apoi adânc analizate 
metodele de educare pe linia po
litică de clasă, aplicate de se
cțiile de educație fl cultărâ.

Liga Democratică 
a Chinei declarată 
în afara legii

NANK1NG. La 27 Oct. un 
reprezentant al ministerului de 
interne a declarat Câ, L'ga 
Democratică a fost scoasă în 
mod oficial in afara legii.

Agenția Central News trans
mite că, reprezentantul Mini
sterului de Interne, în decla
rația sa, a arătat Că, toate 
instituțiile guvernamentale vGr 
urmări activitatea L’gii De
mocratice și a persoanelor 
simpatizante, în Conformitate 
cu „ngul mentele provizorii 
în legătură cu pedepsele pen
tru sabotarea legii referitoare 
'a mrbilizarea generală" și cu 
regulamentele în legătură cu 
activitatea comuniștilor din 
spatele frontului.

acordurilor cu străinătate i pe 
care le-a furnizat mGiun.t ame 
ri ca ne.

Pentru cine lupta Maniu
Lipi alia întreb: re S.idii 

recunoaște ca in dis uțiil cu 
d-nii Berry i 1 lohnaii, Maniu 
a spus că „el nu luptă numai 
pentru România, ci și pentru 
Anglia ți Satele Unite”.

Deascm mi, Serdici confirmă 
că după fuga lui Vișoianu,, în- 
tr’o întrevedere cu d. Lei ry, Ma( 
niu a cerut'șefului mi .Ui ei a- 
ineiicane di u urize pe a. ea 
lui Vișoianu din Frankfurt

Procurorul intreba da.ii S'r 
i recunoaște un pasaj di i > 

intcrvicw-ul acordat ide Maniu 
ziaristului american Lawrerce, 
la care el a fost transla'o-.

Serdici recunoaște.
Intervine Maniu care spune 

că interviewul a fost de fapt »• 
convorbire nej cegă ita cu în
trebări dinainte formulate 1 e- 
ra datoria lui Se dict să 're
vadă cele scrise de ziaristul fi- 
merican.
Maniu nu recunoaște că ar fi 
spus un pasaj din interviewul a 
părut. |

Viu desbătută a fost șl pro
blema cooperației, a creerii fi 
lărgirii cooperativelor muncito
rești, precum șl a se veghea și 
dă ajutor la curățirea celorlalte 
de elementele afaceriste sau sa
botoare. Rep.

„Dinastia" statuilor
Urmare din pag. l-a 

pat de succeslu ea sa te 
restră familiarii șl pmfesl 
onalâ. J hiathan — stătută 
— îșl perde de două ori 
capul de bronz, o iată cu 
concursul bentvol al forțelor 
naturii, pentru a doua oară 
cu acel mai interesant al unt l 
sculptor Intelige t, pe> tru ca 
vă lava sa să poată evada 
pentru o viață nouă. St 
astfel dinastia va lua sfâ'- 
șlt printr’un „hntyend,u 
sare satisfacția spectatorului 
dn primele rânduri

Transpusă in meilul no- 
st'u, experiența este de na
tură să rețnă afenț unea 
cetățeanului dm urbea un ie 
se rtstpește ■ astăzi „mitul* 
unei alte foste dinastii de 
statut. Des end>ntul aceleia 
de pe bulevardul Capitalei 
noastre ește citat în proce
sul conducătorilor P. N. Ț. 
ca unul care a man tarat 
acțiunea trădătoare a fagu
rilor din străirătate, cu ac 
t/vira'ea cărora șl dl. Dinu 
B ă ianu a fost de acord, 
smgur fapt pută id Justifica 
s mrătu'a si in Imp fjură 
rlle care sunt desvăluite in 
decursul pro:esulul recent 
început.

Un proces șl al altor sto
lul, între care „sf nxalu ae n 
Bădăcln, ocupă primul plan.

M. Mih.

In ajunul celei de a 30-a aniversări 
a Marei Revoluții Socialiste 

Deschiderea expoziției din Londra
I ONDRA 3 (Agerpres) Agen

ția Tans transmite :
D. Zarnb n, xmbasidorul URSS 

in Marea Brit.nle a inaugurat 
expoziția coniscr tă celei de a 
30-a vniwrsAil a Mărci Revo
luții Socialiste d n Octomvrie,

Expoziția este instalată tn Casa 
Prieteniei Ang'o Sovielice, La 
ceremonia Inaugurării au luat

Argentina ne acordă un credit de 25 
milioane dolari pe timp de 3 ani

In urma frat tivi lor pe care 
d. ministru B cur SchUpul 
le-a puriat la Buenos Ai es, 
Argendna ne deschide un cre
dit de 100 milioane nesos, 
dc ci 25 milion ne de d> la i p? 
termen de 3 ani Conform 
acestei convenții vom importa 
din Argentina pili brute ma
terii tanante și lână in canti

Represalii împotriva antifasciștilor în 
zona americană din Austria

V1ENA, 3 (Agerpres) Agenția 
TASS transmite :

Sa află că tribunalul militar 
din Austria a condsmuat pe 
Zlmpernic, antifascist activ, la 
fnch soare pentru faptul de a fi 
luat parte la grrva f jatnel.

Represlon le împotriva anti
fasciștilor sunt foarte frecvente in 
zona de ocupație americană d n 
Austria Ziarul armatei americane 
anunță că jug slavul Milcovicl a 
fost tradus In fața tribunalului 
pentru f iotul da a fi ucis în tim
pul războiului pe primarul nazist 
al orașului Stangt Georgen in 
apropiere de Sahburg conducă
torul nazist din această localitate.

Forțe aeriene 
Americane 
instruesc pe 
Japonezi

NANKINU Agenția „Chi
lienii" transmite din T< kio o 
știre în care se spune că, în 
„regiunea interzisă, situată la 
4 k n. Nord-Vest de lokosuka, 
aproximativ 2.000 de jipo- 
nezi sunt instruiți de forțe 
aeriene americane".

Acțiunile forțelor democratice grecești
ROMA. 3 (Agerpre ) Agenția Tass transmite:
Comunicatul Marelui Stat Major al armatei democra- 

lice grecești anunța că, unitâțre statutului major al ar
matei democratice grecești anunță Că, unit țile statului 
major din Macedonia Centrală și Occidentală au atacat 
trupele guvernamentale în apropriere de localitatea Pe- 
nakla și în regiunea Poik« tanoi în sec o u’ Klepsio.

La c7 Oct, unitățile aceslui stat major au întreDrins 
mai multe operațiuni împotriva trupelor guvernamentale în 
sectorul Flnina.

pacte ambasadorii JugoBl»vfei, 
Clinei, Mexicului și alțl membri 
ai Corpului Doplomatlc. Intre 
oaspeți se mal aflau deasemenea, 
membri ai parlamentului brita
ni", rep ezeDtar.țli o g-nlzațiilor 
sindicale șl sociale, Lincț'onarU 
ambasadei Sovie'ice dm Londra 
și reprezentanții asmiației da 
prietenie anglo-aovielicâ, ziariști 
șl un numeroa public.

tă(i man Din ceste materi- 
prime vom f brrea înc l( II 
minte In valo re de 50 mi
lioane dolari, iar stofe de lână 
în valoare de 52 milioane do
lari. punerea acestor m-rfurl 
pe piață contribuind în mare 
măsură la î nbunatățirca si
tuației noastre economice.

Tribunalul militar umerican a 
condamnat la 27 Octombrie p. 
Miloovlci la 3 ani Închisoare,

Finanțarea Cooperati
velor și magazinelor 
sociale

Conform decîz'ei cimidunii 
ministeriale pentru redresarea 
economică articolele dirijate de 
mare consum se desfac prin:

— Cooperativele sătești (pen
tru săteni.)

— Mag-zlnele autoriz<te de Mi 
nisterul Industriei si Comerțului 
șl Cooperativele orășenești (pen
tru silariați)

Pentru »chlziționarea mărfuri
lor Binca Națională a hotă'ît ca 
50 la sută d'n fonduri sa fie a- 
cordate de ea, Iar restul de 50°/( 
să facă p»rte din fondurile pro
prii ale magazinelor.

Operațiunile magazinelor auto
rizate vor fl controlate de In
spectorii Oficiului Economic Ju
dețean

Cooperativele orășenești și să
tești vor fi fln.nț>te pentru 100% 
din valoarea marfuri'or prin in- 
termed.vl Institutului Național al 
Cooperației.

In primena Județului H‘jîk.duj.ia D.va 797—1947,


