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CLARIFICAREA
O săptămână bogată în e- 

venlmente politice interne s’a 
terminat azi.

Desigur, ceea ce a ținut 
trează conștiința opiniei pu
blice a fost procesul condu
cătorilor jostului partid na
țional țărănesc care a des- 
văluit în toată goliciunea lor 
actele de spionaj, trădare și 
Complot la care s’au dat 
ciracii maniști.

Procesul a avut însă da
rul de a desvălui și unele 
complicități grave, care au 
dus la desvoltarea unei mo
țiuni de neîncredere în titu
larul Ministerului de Exter
ne, au dus la demisia mi
niștrilor liberali din guvern.
Faptul ar putea să surprin

dă pe acei neinițiați în poli
tică, pentru cari toate se în
tâmplă incidental. Cine a ur
mărit însă desfășurarea vieții 
pplitice și economice din țara 
noastră a putut constata că 
partidul liberat tătărăscean a 
mers consecvent pe linia de 
sabotare a măsurilor luate la 
noi după 6 Martie 1945. Cum 
altfel se explică haosul care 
a fost găsit la Ministerul E- 
conomiei Naționale la instala 
rea Iov. Gh. Gheorghiu- Dej ? 
Cum altfel dacă nu sabotaj, 
se numește abținerea dela vo
tarea legii oficiilor industria

le, menite să pună ordine în 
sectorul industrial ? Și apoi, 
încercarea de a trece prin 
consiliul de miniștri și parla
ment un buget care să apese 
pe umerii celor ce muncesc, 
se numește colaborare?

Numai vigilența Partidului 
Corriunist Român, la care s’au 
aliat și celelalte forțe demo
cratice a putut împiedica a- 
ceastă abilă manevră a mi
nistrului de finanțe liberal.

Au venit apoi in Iunie pro
punerile făcute de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej în numele 
Partidului Comunist Român. 
Partidul Național Liberal vă 
zând, că ele sunt primite cu 
entuziasm de ' toate forțele 
sincer democrate, de masseie 
largi populare din țara noas
tră, na opus nici o rezistență. 
Aceasta, desigur fățiș, pentru 
a-și acoperi adevărata față, 
ca apoi din umbră să sabo
teze prin toate mijloacele a- 
ceste propuneri încununate 
cu stabilizarea monetară.

Dar toate acestea pălesc în 
fața faptelor grave descope
rite la Ministerul de Externe.

După cum reese din mo
țiunea adoptată de Parlament, 
titulai ul departamentului A ja

B. SOtyEȘFELEANU
| (Continuare in pag 2 a;
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Organ al P. C. 0. pentru județul Hunedoara
Consiliul de Miniștri a aprobat 

Demisiile miniștrilor liberali 
din guvern

COMUNICAT
Președinția Consllu’ui da Miniștri comunic*:
Astăzi, 6 Noemvrie 1947, Consiliul de Miniștri s’a întrunit 

la orele 12,30 sub președinția d-lui Dr. PETRU GROZA, 
Președintele Consiliului de Miniștri.

Consiliul de Miniștri luând în discuție moțiunea votată de 
Adunarea Deputaților în ședința din 5 Noemvrie 1947 și având 
în vedere demisiile din Guvern prezentate Președintelui Con
siliului de Miniștri de către d-nii GHEORGHE TÂTĂRESCU, 
Gheorghe Vântu, Alex. Alexandrini, Radu Roșcpleț, Marin 
Florescu, Ion Ciolan și Tegăneanu, ca urmare a acestui mo
țiuni, a hotărît primirea acestor demisii și însărcinează pe 
d. Președinte al Consiliului de Miniștri să ia măsurile nece
sare pentru complcctarea Guvernului.

In ședința de Miercuri Parlamentul a adoptat

0 drastică moțiune de neîncredere în 
politica titularului Departamentului 

Afacerilor Streine
BUCUREȘTI, 6 (Rădic)'. Im 

ședința de Miercuri a Camierii, 
d. derutat Mihail Dragon? res 
cu în numele unui grup de cta 
puțați, a ceru, convoc.rea de 
urgență a ( omîsîei de afaderi 

, treine a Camerei, pentru a dis 
.uta si uația excepțional de gra 
ya dela Ministerul de Externe

M
Comisiunea de politică ex

ternă a Camerii, întrunită azi 
5 Noembrie, a luai în idiscuț e 
liotărîrea Adună.ii I leputaț-ilor 
prin care s’a admij propune 
rea unui grup de deputați de 
a cerceta activitatea Ministe u-

dcscoperită cu prilejul proce
sului de spio.iaj și trădare al 
conducă.orilor fos ului pari.d 
național țărănesc.

Cererea a fost mo i ată de 
considerația că actele cl'e 
trădare și spio.iaj c'esxăuite au 
avut loc cu concursul activ* al 
biroului Ministerului de Exter-

O T I U N
Iui Afacerilor Externe desvă- 
luită în procesul de trădare j:a- 
țională, complot și spionaj al 
conducălo i’or fus'.ifm partd 
național țărănesc în complic ta 

te cu funcționari sujerio i d n

ne și că ele' nu isTar 'fi putut pro
duce fără știroa conduce ii ace
stui Minister.

Camera a aprobat extrema 
urgență și comis a de afac.rî 
streine întrunită Imediat sub ■ 
președinția tov. depulat Miion 
Constantinescu a adop'at șii 
propus Adunării Depulaților ur 
matoa rea

E
Ministerul Afacerilor Externe.

In urma dis.uțiunilar șî re- 
latăiilor die fapte dovedite 'n 
procesul conducăloii'.e; fostu
lui partid națonal țărănesc, to 
misiunea constată că:

Ședința a fost ridicată la orele 13.
București, la 6 Noemvrie 1947.

Desbatenle procesului conducătorilor 
fostului partid național - țărănesc 

au luat sfârșit 
jianii va fi ascultat ultimul cuvânt al acuzaților

Cea de a rouă zi a procesului conducătorllo fostului 
partid național țărănesc, a continuat fol dimineață ascul
tări duse pledoariile apărătorilor acuzaților col. Stoica 
șl Stătescu.

Este de remarcat, că In timp ce parchetul, repre 
zentat prin cei trei procurori a desvoltat rechizitoriile 
numai într’o după amiază și o dimineață, avocații te- 
părărli pledează de trei zile.

Cu aceasta, concluziile apărării pentru ce 15 acu
zați prezenți au luat sfârșit Parchetul a dat apoi re
plica acuzătii, după care a urmat replica apărării.

Ședința s’a închis la orele 13, fixândase urmă
toarea ședință pentru Luni dim. ora 8, când se va 
asculta ultimul cuvânt al acuzaților.

La Conferința de Pace, secreta
rul delegației*Române, Oprișan, func
ționar superior din Ministerul Aface
rilor Externe, a pârtie pat la acțiunea 
trădătoare a grupului Gafencu-Cret- 
zeanu și a întreprins o acțiune dău
nătoare intereselor țării.

Servicii din cele mal importante 
ale Ministerului Afacerilor Streine, 
legate direct de titularul Departamen

tuiul au predat documente secrete 
Misiunilor Streine și în deosebi spio
najului american.

3. Elemente din Ministerul Afa
cerilor Externe au servit ca organe 
de legătură între grupurile trădătoare 
din afara și dinăuntrul țării

Deși s’a protestat la timp dela 
tribuna Adunării Deputaților împotriva

(Continuare ia pag. 2-a)

Populația gud. Hunedoara cere
Să se aplice trădătorilor maniști cea mai 
aspră pedeapsă prevăzută de legile țării

întruni ă în adună i ge..e a'e 
populația județuilui Hunedoa
ra continuă să-și manifeste re
volta împotriva activității trădă 
toare dusă de conducătorii ’.o 
sfului partid naț.onal-țărăne 
Maniu, Mihalache, Penes.u și 
a celorlalți complici ai lor. i 

‘La D«\a cu ocazia întiuniru 
ținută în aiua de 5 N«embria

a. c., mlassel» de ceiățtii au 
înfierat actele 'de trădaie, spîe 
naj și complot ale cfic.i gru 
pate în jurul' lui tManiu.

Tov. Topor vorbind in nu
mele județene» Hunedoara- 
Deva a P.C.R., a făcut un as
pru rechizitoriu complotiștilor 
maniști, a 'demascat faptul că 

șConllauare In pag. 2-a)



ZORI NOI

Moțiunea de neîncredere în politica 
ministrului afacerilor streine

In cadrul unei ședințe solemne

Adunarea Deputaților 
a sărbătorit Joi(Urmare din pag I-o)

toleranței unor elemente dușmănoase 
tării la Ministerul Afacerilor Streine, 
totuși, titularul departamentului a 
continuat să i tolereze și să i finanțeze. 

Titularul a menținut luni de zile 
în serviciu și salarizat funcționari 
care erau arestați și se aflau în 
cercetări pentru sustragere de do 
cumente secrete.

Deasemenea a menținut în ser 
viciu elemente colaboraționiste și 
antidemocratice care au adus preju 
icii grave țării, titularul încălcând 

astfel dispozițiile legale date de gu 
vern prin legea epurării aparatului 
de Stat de elementele fasciste.

Pentru aceste fapte grave 
este direct răspunzător în fața 
Parlamentului și a țării, tjtu- 

' larul departamentului Aface
rilor Streine.

de mai sus con-Faptele 
cordă cu însăși linia politică 
trasată de titularul departa
mentului Afacerilor Streine 
prin memoriul înaintat pute
rilor Aliate in Afrilie 1947.

Față de cele constatate 
mai sus, Comisiunea de Poli
tică Externă a Adunării De- 
putaților își exprimă neîncre
derea în titularul departamen
tului Afacerilor Streine și in 
consecință cere Camerii un 
vot de neîncredere.*

Moțiunea a fost primită de 
Parlament cu aplauze prelun
gite.

Trecându-se la vot, mo
țiunea a fost adoptată cu 
187 voturi pentru și 5 contra.

Să se aplice trădătorilor maniști 
cea mai aspră pedeapsă

i

(Urinare din pag. 1)
prin atitudinea . a’IMinist rul A- 
facerilor Streine a înle nit sus 
tragerea documentelor pecie e 
de Stat din acel (departament, 
ca și în'să > organ zarea com
plotului.

Clarificarea
Urmare din pag. l-a 

cerilor Streine este direct 
răspunzător de ftul, ca ser-1 
vicii din cele mai importante 
legate de el au predat do
cumente secrete spionărilor a-1 
merieani. Această atitudir e a sa 
este conformi cu aceea f dop 
tată in memcriul adresat pu 
terilor anglo americane, atunci 
când in țară tnanișfii erau gata 
sz treacă la un atac împo- 
ti va guvernului, iar pe plan 
internațional imperialiștii a- 
mericani scoteau cu apterul 
trădătorilor interni comuniștii 
din guvernele Franței, Italie/.

Parlamentul țării ales de 
popor pentru a i apăra inte
resele nu putea să rămână, 
nepăsător față de aceste a 
tiiudini grave și in consecință 
a votat o moțiune de neîn
credere în titularul departa
mentului de externe ceeace a 
dus la plecarea din guvern a 
tuturor miniștrilor liberali.

Hotărirea aceasta a parla
mentului țârii luată în asenti
mentul poporului muncitor dela 
sate și orașe are darul să 
contribue la clarificarea si
tuației politice, la curățirea 
vitții noastre pub'ice de .toți 
acei, cari s’au pus dea curme 
zișul dramului pornit de 
massele largi din țara noastră 
pe drumuldemocrațJeloopulare.

acest 
Jsunt

Moțiunile adoptate cu 
pri'ej în întreg Județul 
expresia revol el popula e față 
de trădătorii c asei muncitoare,

iată câteva din moțiunile prim te la redacție
Muncitorii, technicicnii șr'fo 

ți salariații din cen ruf feroviar 
Simeria, întruniți azi 5 jNoemb- 
a. c., într’un mare i'mee’ing, am 
luat cunoștință d'e ac ufdj ecu- 
zare intentat contra trădiă'o i- 
lor de patrie, conducători ai 
fostului P.N.Ț. — Cerem' pe 
depsirea exemplară a tuiiuor a 
celora care au încercat că vân-

*

Muncito ii. tecbnicienii și Tun 
cționarii administrați. 1 lea Ex 
ploată ile „Minaur” Săcarâm'b- 
Certeji, întruniți într'un mare 
■ meeting în ziua de 4 Noem- 
brie, luând cunoștiință de pro-

* *
Femeile din centrul ferovar 

Simeria întrunite azi 4 Noem- 
brie a. c., într’un meermg, |am 
luat cunoștință de ac ul 'dle 'a- 
cuzarc al conducătorilor fostu
lui P.N.Ț. șiceremfiaipra (pec’ep 
sirca a acestor trăda oi de 
patrie care au încercat să vân 
independența noastră naționa
lă imperialismului hrăpăreț an 
glo american-

Teatrul „PROGRESUL11
prezintă

Sâmbătă, 8 Noemvrle 1947 
orele 21

DOCTORUL
cu maestrul

ION MANOLESCU 

a poporu'ui român, ce ând ce 
lor ce-i judecă sif |îe ppl cetea 
mai drastica, pedeapsa previizu 
tă de legile țări, (noastre.

dă independența noastră națio
nală impcrialsimului hrăpă 

reț Anglo-American, tolosiitd 
ca exemplu tu uror a elora 
care în viilor ar "încerci sub
minarea regimului nostiu de
mocrat.

■ Jos reacțiunea in ernă ș 
externă.

_ TiăiasLă regimul demo
crat în slujba 'poporului.

*
cesul conducătorilor fostului 
partid Național țărăn st, iidig- 
nați fi'nd de faptele lor mârșa 
ve, criminale și trăda oa e ce
rem' cu hotărire, șă li se aplice 
maximum de pedeapsă.

I

*
Cerem1 să fie chcmajtă în ju

decată și pedepsi ă exemplar 
Ioana Bujoi care a comp omis 
demnitatea femeilor d n Româ
nia.

POPORUL COREEAN 
nu dorește să schimbe sclavia niponă 
cu sclavia împusă

NEW-YORK, 6 (Radio). De 
legatul soci.tic Grom'.ko a pro 
nunțat un discurs în care >i iă- 
cut o expunere piivitoa e la 
mersul lucrărilor comis unii 
mixte sovieto-americane în cl e 
stiunea Coreei, arătând că de e 
gația americană sabo Cază ace 
ste lucrări.

Gromîko a subliniat că pra 
punerile americane privi taidla 
trimiterea un«i joWWiuni a Q

BUCUREȘTI, 6 tRaJio). 
Parlamentul a sărbbă o ii a;i 
uimineaț i în cadrul unii t.edn 
țe solem'ne in pi ezeiria guvernu 
lui în fruntec u 'd.(dr. I eu u G o 
za, aniversarea a 3o uni Cela 
Marea Revoluție S ci, l;s a u.n 
Ocombrie

Maestrul Mi aii Sadovea u, 
pi e :ei’i ițele Adunijji i e u ați- 
lor lu ,nd cuvân ul, a decla.at 
că prim'ul ' •parlament 
demociat al popoiu'ui lomân 
nu poate trece iii vederea rin e- 
veniment de colosală ițnportan 
ță sărbătorit azi de Joate po
poarele din lume: aniversaiea 
Revoluției din ( ctombiie.

In Octombrie 1917, s’au • cs

Femeia în Uniunea Sovietică"
Conferința dnei Riri dr. Bretan

In cadrul Săp aminei i r.e 
teniei Româno-Sov.eticj a ;vut 
loc în sala cinema ©grafului 
„Progresul” în seara zilei de A 
Noembrie a. c.Joonferinț i id-nci 
Ri i Biean despre „Femea n 
Uniunea Sovietică”.

Conferențiara începe p in a 
arăta condiția femei n regi
mul 1 urgrez < p i îdu-se asuj ra 
realităților din Rusia țaristă, > 
subliniind1 că 75°/o din popula 
ție era analfabetă și la Sfârșitul 
sec. 19-lea nu existau în Rr/sia 
decât 7.ooo'fem*ei având instrrc 
țib superioară Încă id n ceas ă 
perioadă femeia se înrolează n 
lupta revoluționara împotriva 
dominație mo, ieri lor și capita 
liștilor, liind găsită apoi în Ccb 
ruarie 1917 în primele 'rânduri 
ale acestei 'lup'e.

Contribuția feme'i'I i victoria 
revoluției este strălucită, exi
stența femieii d n 1917 fpână Ji 
cel de al doilea răzfboi mon
dial fiind complet 'sc, imbată în 
Uniunea Soue.ică, arigu ându- 
i-se acesteia toate •drepturile , 
până atunci refuzate. Astfel 'se! 
ajunge ca în 193) Să fie alesei 
457 mii 'deputate în sovie e’e re 
gionale,,. județene, orășenești ș 
sătești, 148o în'sovietele ■epub- 
licijor și 2'27 în ‘siovietutVuprem! 
al URSȘ,'cu e iii ț oliiice îczul 
tând din pârtie.parea ci activă 
la muncă- La începu ul răz-

de Statele Unite
NU ei Coreea au ca (scop camu 
flarea intervenției Sta'elo- ti
uite ale Ame icei în ci.es iunile! 
interne ale Coreei.

Delegatul sovietic a aiat t 
apoi că Statele Urile intențicn 
nează sa transforme Co cea n 
tr’un obeictiv al axpansiu iii 
lor. Poporul Coieeai r.u dore 
ște însă să schimbe scîavia ni
ponă cu o altă (sclavie, aceea 
ifflpuRfi de Statele Unite, 

f!
I I

pa ț‘t peniru (otdccima doua 
epoci: lumea trecu uiui, a răz- 
boaielo •, a imp r aiismulu ( i u 
mea cea noua, a ătii, a n un 
cii eliberatoare, a n țelegerii n 
tre popoare.

Să ne închinam memori-i 
marelui Lenin, - a tu I i<| 
ședințele Adunări Ne 1 tu u 
ram să transmi em „lu ul no
stru nmre ui co.i ’ucăto . I po- 
poare'.or O'.îî i e, ger.e.al s i- 
mul Sta 11. i el c lăiu ma ea nou 
stra prietena Uniunea Sovieti
că.

Au urmat ap i iu âiLirile 
deomtogiu . le tuturor r<p ezen 
fanților part.dejo , ol 1ice put 
tru aniversarea Marei Revolți 
ții Socialiste.'

boiului femeia orieucă lepre 
zeuta 4o li sil ă ■ in coiiTingeii 
tul de muncitori și funcționari 
ai URSȘ, iu colhozuri n anul 
19 Io apro p lo la /suă, Idi i 
toate muncile agricole C i au exe 
cutate de femei. ,

Conferința se ocupă apoi i i 
cu celei 1 e bll iu i meni e Isa 
cre>?ze femeii o nouă poz ț e 
în cultură i chiar n familie, 
unde raporturile între bărbați 
și femei sunt bazate pe pcrfec ă, 
egalitate, reaji ăți'e si în ;cest 
domeniu fi nd acelea care u 
îngăduit femeii pa ticirarea ei 
activă la uriașele realizări -le 
statului soci Est, reținând a— 
fffăzi atenția lumii întregi "’orri 
că de pace și liu ă star’. i

A urmat apri un program, 
arii tic realizat cu concursul 
membrilor UFAR.

"tx------------
Țwțreanu & Comp, 

condamnați de Jud.
. din Orăștie
In ședința avuiă.în riua 'ele 4 ’ 

Noembrie a. c., Judecătoria 
Mixtă din Orăștie a pronunții: 
o sentință de condamnare pri 
vind pe inculpații:

Ing. Mândru Ștefan, vinovat 
de fabricare clande^ina de mu 
niții, la 4 luni închisoare co 
recțională;

Țiereanu Remus, pentru in
stigare la deliciul de luai s*u 
la 4 luni închisoare <ore:ționa 
13; Și

Roșu Nicotae, Moraru fosif, 
Tăndău Aron șl Cftrplni«in Ni- 
colae, pentru acela-, delict să
vârșit împreună cu înculpa'ul 
Mândru Ștefan, la câte 3 țu.,i 
închisoare oor.cțională.

-
De vânzare 

un dormiior complect 
și alte mobile și diferite obiecte 

Doritori sc vor adresa la 
Str. Caza Vodă 18, Deva

1


