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Apare sub conducerea unui 
comitet

Siptamanal de lupta democratică
Fițuicile partidelor istorice se 

plâng pe șapte coloane că nu 
există o libertate a presei. Ofi
ciosul brătienist a intoxicat o 
buna bucată de vreme opinia 
publică cu editoriale care tratau 
în fel șt chip „

Pentru a ne da 
înțelege p rtidul liberal 
libertate, să recapitulăm 
o fază din guvernarea

libertatea'1 presei, 
seama cum 

această 
pe scurt 
liberală.

Uw.ta.te.cL i$&c.ia£i.stă^ moartea lut)
âfârc

guver
SÂN

T’olir dat, cu o impresio
nară a/oritale, in ultimul 
congrei social-democral, arc 
pentru tS.'ața politică a («rit 

.mțli o impor/au(ă cu a- 
tuC^rat istorică.

A fost salvată unitatea 
muncitorească și cu aceasta 
plăpânda noastră democrație.

Divergentele din trecut, in- 
t-e partidul comunist și par
tidul social-democral. in toate 
țările și in țoale timpurile, 
care au adus pentru clasa 
muncitoare numai suferinți, 
au putut fi de această dată 
înlăturate.

Inh-'ade'ăr ce ii desparte 
pe unii de alț i? Țelul final 
es’.e acelaș: socializarea mij
loacelor de pre ducțiur.e. Di- 
ferențete in ceeace privește 
metoda de realizare, calea 
evolutivă sau calea revoluțio
nară, principiul dislribuț'unii 

b inarilor, senzi‘1 cum concep 
unii sau alții democrația, e/c, 
aceste z nu pol forma decât 
puncte de vedere iar nici 
cum piedici in unitatea 
acțiune.

Alegerile ba* la poartă, 
ta da o luptă mare, o luptă 
hotărâtoare. Deoparte demo
crato, de cealaltă parte reac
ții-.-, ta -oalizată. Na este timpul 
ca in sânul celor care luptă 
pentru triumful celor mai 
elementare idei umanitare, 
pentru ideea de dreptate, pen
tru tr.'imfiil muncii in lupta

de 
de

Se

cu capitalismul, să nu se nască 
nici un fel de con flict. Nu este 
timpul, oricâtă ambiție ar avea 
fiecare să-și arate foita, fă 
se facă acum calculul ■numă
rului de voturi.

. I ■'( aer o. ni m ,/i nu scop.
Pe structura aceasta a uni

tății muncitorești, pe această 
buză vor putea să vină și ce
lelalte forțe politice care con
lucrează cu guvernul Grozo. 
Sunt unele organizațiuni care 
reprezintă mica burghezie. 
Pai Udele muncitorești nu re
fuză să colaboreze și să mear
gă și împreună cu ele.

Forț le democratice unite și 
solidare se vor prezenta așa 
dar in fața urnelor. Ele știu 
ce greutăți au in fața lor. Ntt 
vor fi subevaluate. Dar opi
nia publică și in special mun
citorii, (ăratiii și intelectualii, 
vor ști să prețuiască așa cum 
ae cuvire strădaniile uriașe 
ce le-a făcut guvernul Groza, 
in împrejurări așa de grile, 
rezultante ale unui război de
zastruos, pe care alții l’au 
dorit și l-au făcut.

Suntem siguri insă că votul 
țăranului nu va fi dat ca sa-l 
: d>ică pe boer să-i ia înapoi 
bucățica de pământ și nici 
votul mu,., iloruiui nu va mai 
lo'era pe exploatatorul capita
list să-și continuie neslingherit 
exploatarea.

l’a fi triumful celor mici, 
cePr săraci, celor obidiți.

Genialul conducător si învăță
tor al proletariatului mondial, 
fondatorul socialismului științific, 
Karl Marx, s’a născut In orașul 
Trier (Germania) In 1841, Marx 
a terminat universitatea. In 1842, 
el este prim redactor al „Gazetil 
Renane". In paginile acestui ziar, 
Marx duce n lupți neîmpăcată 
cu prusîacismul reacționar domi
nant in Germania. In 1845, după 
suprim Bre a „Gazetei Renane,

Marx e nevoit să plece din Ger
mania șl se mută Ia Paris. Aici, 
în 1844, el se întâlnește cu Frie- 
derich Engels, care venise din 
Anglia. Intre el se stabilește o 
deplină și profundă unitate de 
concepții și devin prieteni credin
cioși. In 1816, Ma’x se alătură so
cietății propagandistice secrete 
.Liga celor Drepți" o reorgani
zează în spiritul ideii socialismu
lui științific și îi schimbă nume'e 
în „Liga Comuniștilor". Împreună 
cu Engels, Marx scrie vesliful 
.Manifest al Partidului Comunist-, 
care a devenit programul socia 
lismului științific.

In timpul revoluției din 1848 în 
Germania, Marx vine Ia Colonia 
Acolo el redactează „Noua Gaze
tă Renană" pe care Lenin a nu
mit o „cel mai bun și mai neîn
trecut organ al proletariatului 
revoluționar". Pentru activitatea 
sa revoluționară, Marx este exi
lat din Germania. El pleacă la 
Paris, dar este exilat și de acolo 
Atunci se refugiază la Londra, 
unde trăiește până la moarte.

Marx este autorul genialei tu 
crări „Capitalul". Afară de „Ma
nifestul Partidului Comunist" și 
de „Capitalul", Marx a niai scris 
multe alte lucrăii. in 1864 el a 
întemeiat la Londra Asoc’aț'i. 
internațională a muncitorilor — 
Internaționala la și a fost 
conducătorul ci. Marx, cu sfatu
rile și îndrumările sale a ajutat 
Comuna din Paris (1871). Până 
la sfârșitul vieții sale, Marx a 
dus o luptă neîmpăcată împotri
va tuturor felurilor de asuprire, 
a bunului plac și a reacțiunîi. 
Marx și Engels au descoper I le 
gile desvoltării societ; ții tine 
nești și for|ele motrice ale pro
gresului istoric. Mf.tx ne învață 
că clasa muncitoare, in lupta Sa 
pentru putere, pentru triumful 
societății socialiste, trebuie s:> 
aibă partidul său comunist. Krrl 
Marx a murii la 14 Mart c 1883 
învățătura Ini Matx și Engels 
(marxismul) a fosl desvoltată mai 
departe. în condiționiie nouii e- 
poci istorice, de merii teoretici
eni și conducători ai celor cc 
muncesc — Lenin șl Sta lin

1
In Martie 1907, țărănimea ro 

mână — iobagă pe pământurile 
boierești — a pornit să se răscoale 
impotriva asupritorilor, cerând pă
mântul muncit de ei.

Scânteia răscoalei a izbucnit 
din satul Flămânzi de lângă laș-, 
cuprinzând repede toate plasele 
și județele din nordul Moldovei

Uniți, țăranii atacă conacurile 
boierilor și arendașilor, arzând 
învoielile agricole prin care erau

știri ?i Coine-ofarn
• l

.care îl are d-l Ing. Bulinaru, a- 
ceasta în afară de vechimea în 
serviciu.

„VIITORUL PUTNE1
în numărul său de prezentare, 
publică lntr'un articol intitulat 
„Comisia de reformă agrară', 
reflecții cu prilejul intrării in a- 
ceastă comisie a președintelui 
org. județene a Frontului „Plu
garilor', D I log Alex. Pranischi.

Comitetul Județean al F. P. 
Putna, face următoarele precizări:

„Am ținut la participarea re
prezentantului nostru In comisia 
de reformă agrară, dfn do.ința 
de echilibrare a forțelor compo
nente din această comisie, pentru 
a o feri astfel de hotărâri părti
nitoare. Ori ideia unei judecăți 
drepte era amenințată prin com
punerea Inițială. In afarâde aceas
ta, continuă Să fie tMnțlnuf In Clffllllt, 
V. Enache, cu toate că deciziunea 
prevede înlocuirea acestuia cu un 
delegat țăran din org. „Frontul 
Plugarilor'. Astfel, In comisie se 
găsea o precumpănlre de forțe 
In favoarea unui singur grup po
litic.

Țs’e^ufând admite o asemenea, 
alcătuire, am cerut MinPteru’uiJ 
Agrijilltirli, ca din partea Czme 
rci Agrlor/e să fie numit D-ling. 
A Pr-ir schi, un devotat al cau
zei ('rănești, numire carenucon- 
trazhe normele de funcționare a 
omisj.or jud.țene de reformă 
agrară, deoarcc»- domda-sa are 
calitatea de subdirector la ace- i 
la-l Cameră Agricolă și gradul feluri de cuțit și capete sparte, 
de inginer agronom inspector, 
idici un grad superior celui pe Dl. Brătianu,

OFICIOSUL brAtienist

de acum câteva zile are un re
portaj asupra unei pretinse „mari" 
adunări liberale avută loc la Foc
șani in nu știu care zi. Printre 
altele, ajungând la seria de vor
bitori, scrie eS vice-președintele 
organizației de Putna, Sfinția Sa 
preotul H. Fillmon, a arătat prin 
cuvinte...alese ideologia brălle- 
nistă.

O cunoaștem. Din „Oastea 
Creștină'.

DIN INFORMAȚlUNILE

trimite ta redacție, reiese câ la 
liceul leorellc de fete, comllelul 
de clasă din cl 8 a este com
pus din legtonore, care orga
nizează fd/iț manifestații anti
semite și iinllsouielicc, anlri- 
nând ta acestea și celelalte 
clase. Cântecele șl lozincete 
legionare au luat locul Inuă/ă 
lurll.

E trist că direcțiunea liceului 
nu se sezizeozâ.

O facem no!.

înrobiți pe pământurile boierești.
Izbucnită spontan, răscoala dm 

1907 s’a desfășurat fără plan, fără 
organizare, fără conducere politică.

La acțiunea disperată a țără
nimii oprimate, partidele „istorice” 
de atunci, liberal și conservator, 
a răspuns arătându-și adevărata 
față: 11.000 de țărani au fost 
asasinați. Nenumărate sate au fost 
rase de pe suprafața pământului. 
Mii de țărani au fost întemnițați 
și întreaga țărănime a fost fere
cată din nou în lanțurile iobăgia, 
din care nu se vor elibera decât 
în 1945.

Sângeroasele evenimente din 
1907 au deschis ochii țărănimii. 
Ei au putut vedea atunci că sin
gurii care le-a sprijinit acțiunea, 
singurii care au înțeles o, care au 
venit în ajutor, au fost muncitorii 
dela orașe. Țărănimea a început 
să înțeleagă marea însemnătate ce 
o are pentru ea, alianța cu mun-

citorimea orașelor.
Astăzi țărănimea unită cu mun

citorimea a reușit să înfăptuiască 
idealul pentru care au sângerat 
iobagii în 1907.

Prin reforma agrară din 1915, 
țărănimea rfrrflână a fost împro
prietărită de guvernul- Grcrza- și 
clica boierească a fost desf ințată.

Resturile acesteia, grupate în 
partidele lui Maniu și Brătianu 
formează astăzi reacțiunea. Dea- 
ceia aceste partide sunt impo'riva 
giveroului dela cârma țării, îm
potriva reformelor legiferate de 
acesta.

Acțiunea lor de s;’jminare nu 
va putea niciodată să întoarcă 
roata istoriei la un nou 1907. 
Aceste manevre se vor lovi de forța 
puternică și unită a alianței dintre 
țărani șj muncitori, de lupta lor

So luăm pe aceia din 19J1.A 
eeasta pentru ca opinia pubEd 
să și deic seama că „democra 
,ia“ și „liberalismul" isforicilo 
sunt minciuni sfruntate, prin can 
Încearcă să înșele poporul, aș 
um au făcut o și înainte.

Cităm câteva fragmente din 
tr'un articol publicat în N-rul 
al ziarului „Facla", ce 
in 1911:

„Când in Martie 1907 
nul liberal SCALDA IN
GE ȚARANIMEA obidiiâ : 
exploatată, de atunci se vede c 
.olicitudine acordă liberalii prin 
cipiului libertăței presei, consa 
crat de legea legilor : Constituți. 
ZIARELE ZILNICE AU FOS' 
CONFISCATE L/\ POST; 
pentru ca să nu pătrundă la sat 
nimic din grozăviile masacrele 
:e se săvârșeau împotriva neferi 
ciților țărani.

După înăbușirea răscoalele 
guvernul liberal a instituit CEP 
ZURA pentru toate revistele 
publicațiile IN CARE NU S 
LA’JDA activitatea Iui. Deși ar 
24 din Constituție prevede cate 
goric ca : Nici cenzura, nici 
altă măsură preventivă pentr 
aparițiunca, vinderea sau disti, 
buirga ORICĂREI publicațiui 
nu se va putea înființa,, 
nul liberal 
CIOARE 
’.xprcse.

In 1907 
rul social" 
orctică a 
Guvernul liberal trimite o circi 
iară către revizorii școlari, 1 
care le ordonă să puie în vede 
re tuturor învățătorilor că vor 
aspru pedepsiți dacă se va con 
stata că s’au abonat r j 

<:a „Viitorul Social".
=> doi ani 
.(, adie

■j om ’
>r.

oriei celor

guvei
A CALCAT IN PI 

aceste stipulațiut

apare revista „Viitc 
pentru explicarea t( 

principiilor socialiști

citea
Cu c

DAN DEMETRESUU

a dai o raprczenta/le gratuită 
tnir'un debil din orașul nostru, 

’ din județul nostru, credincioși II- unde cerând „Idreplalea" / s’u 
: nlei politice a partidului se de- 'răspuns că ziarele fasciste n’au 
1 dau la acte huliganice cu CarejCP cânta In acel debit. Ajun- 

incearcă să „democratizeze" pe gând la un Ion omenin/âlor, 
cei cari nu mal suportă în frun-dela Satioy 
tea treburilor gospodărești, cozlle^'u/c/u// ca șl pe scenă 
de topor.

I Astfel primarul din Valea Sării, 
:la reacțiunea sătenilor cari s’au 
îoptis la ..aulonumtrea ca preșe
dinte al cooperativei recent Înfiin
țat , au fost atacați cu cuțitele 
de «prietenii de idei”, scoși in 
ogradă și ciomâgiți. „Reacționarii” 
au fost fugăriți cu bolovani, re
ușind să scape în Curtea vecină. 
A doui zi a urmat Internarea în 
spital a clici săteni, toți cu tâ-

„DEMOCRAȚII" LIBERALI

„Democrație, activă ar spune

I r '
lă/enll care sc oftau In

ZIUA ORTODOXIEI

c'a/Ii ” •
• ’ l»sasi...ixr.a ; . 

fie 1907, zia ș 
-itoari “ scoate 
consa :rat me 
răți 
lor I 
o m 
RA 
bit. .ții de ziare, 
au .s. MALTRA TAȚI in chiț 
centru capitalei de către poLițisi 

nupă această faptă .’-bitrar 
vernul liberal CON’ i.itA 

va zile iproape 2r '00 >
ziarul „Dimineața", sub pr( 
că a pc’ Leat ’ri des;rc I 

;put de 'școala țarăncaiț 
’un sat din Moli

(urmări în pa^

o nu
.ișclcște. Furia guvernanț 
erali nu mai cunoscu , 

•<Hne atunrt. CONF1SC 
orele la Postă șt d. 

iar vâiu do(

g
c

hotărâtă pentru o Românie cu • 
adevărat demoirată.
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COMUNA DIN
18 MARTIE 1871

4 ARA
Acum șaptezi și cinci de ani 

(18 Martie 1871), a fost procla
mată Comuna in capitala Franțci- 
Parls.

Corrfuna din Paris s’a născut 
In văpăi» războiului pe care l-au 
dus între ele Franța și Prusia în 
anii 1870-1871. Franța lui Napo
leon al lll-iea a fost foarte repe
de înfrântă—în a șasea săptămâ
nă de război. După înfrângerea 
dela Sddan (2 Septembrie 1870) 
o armată franceză de o sută de 
mii de oameni, împreună cu îm
păratul Napoleon al III lea s’au 
predat nemților, Masele populare, 
aflând de înfrângerea dela Sddan, 
s au răsculat, au doborît monar
hia și an proclamat republica. S'a 
format un guvern nou, care s’a 
numit guvern de apărare naționa
lă djr circ de fapt era un guvern 
de trădare națională. In loc să 
înarmeze poporul șl să opună re
zistență trupelor nemțești cari 
mărșăluiau asupra Parisului, gu
vernul, care avea o frică de moarte 
de popor, a trădat Patria și a în
cheiat o pace rușinoasă cu cotro-

I

a fost 
de ce- 

debit.

a fost serbată de societatea na
țională a femeilor române ortoxe 
care împreună cu Institutul de 
Fete al soc. ortodoxe au organi
zat in sala teatrului Maior Gh. 
f’astia o reușită manifestație cul
turală religioasă.

In cadrul programului cultural, 
Părintele hun Coman, profesor
universitar a conferențiat despre 
.Caracterele Ortodoxiei".

pitorii țării.»ajH' i Vanele cu zeci de mii de coi
Dar parizienii nu vroiau să sq, v-i. i
i vi -»rv DV. ____  1 _ x v .1 1

■ ,pl?" muna din Paris a pierit, d| 
trecut fără urme asupr 

-'ru libertate, pe”t' 
iplu femeile din xQrtalis'n'. Exci 

_____ jConUn',"', In ,ț, [ |n'.3ț| 
}a avânt 

„jtipr'torilo 
Nepoții c iauoi Comunei d|

predea. Ca răspuns la trădare,?. ( 
guvernului, parizienii s’au revoltai 
la 18 Martie 1871, doborând gr Matca 
vernul de trădători și dușmani : 
poporului. Cei mai buni oamel 
ai Franței, înv’ățații și scriitorii, a ’ 
mers înânâ'n mână cu muncitori’' 
La Paris s’a proclamat 
Aceasta a fost un nou 
stat, germenul regimului 
care este perfecționarea 
voltarea Comunei.

Comuna a dăinuit tu 
de zile. In acest răstimp, munci
torii Parisului au luptat cu arma 
în mână împotriva trupelor reac
ționare pe cari le susțineau co
tropitorii nemți, l.a 28 Mai, Co
muna din Paris căzu. Călăii reac
ționari au înecat străzile Parisului 
în sângele celoi mai buni oameni

Comuna
tip <li Paris au arătat că sunt demni d 

sovleth iicJoșIa strămoșilor lor. Ei ■ 
și des-|trădai Franța in anul 1940 și i 

r , Z • 1___ J _ l _ „ J e_

licJoșIa strămoșilor lor. Ei

loial 72
.at-o p.v .3 hoardelor J ' 

clșli nemți, încercând să <.,stru| 
spiritul de libertate al poporul 
francez și să prefacă pe france 
în rcbl ai cotropitorilor nem 
Dar poporul francez nu s’a pred 
dușmanului său de moarte. C 
muna din Paris c vie In amint 
rea și în inima poporului franc. 
Spiritul ci a renăscut în zile 
glorioase ale insurecției parlziei

>n p^glne 2-a

Descoperirea autorilor furtului 
dela Cooperativa ,«Victoria**



• t Zorile"

■

Zilele trecute a avut loc la sediul 
l’art. Național Popular, o ședință cu 
caracter economic a sect II. Au par
ticipat membri și numeroși simpali- 
zanți.

D-l Avram ZALMAN, secretarul 
adjunct al comitetului județean, luând 
cuvântul, face un succint istoric al 
comerțului începând dela revoluția 
franceză și pană a i. D-sa subliniază 
vă istoricul făcut interesează pe acei 

- care afirmă că evreii sunt acapara
torii comerțului.

Arătând rolul comercianților cin
stiți în opera de reconstrucție Între
prinsă de guvern, demască manevre
le reacțiunii manist e-> iberale care 
lansează svonuri tedențioase menite 
să compromită guvernul. Guvernul 
condus de doctorul Groza - spune 
D-sa — apără deopotrivă pe comer
ciant cât și pe consumator, In înche
iere elogiază pe D-l Mitiță Constan- 
tinescu președintele P. N. P. care a

In ziua de 12 Martie a. c., a 
avut loc In localul școlii de fete 
din Adjud o mare adunare a 
comitetelor de reformă agrară 
din Plasa Adjud. fn cadrul că
reia s’au desbâtut probleme in

I

apărat întotdeauna clasa cinstită 
negustorească.

D-l ’rof. Irodeanu vicepreședin
tele sectorului, după ce mulțumește 
d-lul Zalman pentru interesanta ex
punere, arată că doleanțele negusto* 
rimii vor fi soluționate. Criticând a- 
buzuriie săvârșite de controlorii in- 
corecți, încheie spunând că P. N. P. 

e singurul partid care poate apăra 
interesele comercianților.

D-l Vlrgil Huzum, președintele 
sectorului, spune că va face inter
vențiile necesare, demascând pe acei 
controlori care-și depășesc atribu- 
țiunile. Propuoe ca prima istaoță de 

apreciere c delictului sa fie orga
nizațiile profesionale.

La sfârșit, arată avantagii'e ce le 
prezintă pentru comercianți, oficiile 
de aprovizionare și face apel la toți 
să lupte încadrați in P. N. P. pentru 
realizarea programului partidului.

legătură cu aplicarea reformei 
adrare.

D-l ln\ățfitor Dragomir Sevasth’, 
președinte pe plasă, a dat in
strucțiuni pentru definitivarea 
reformei.

Consfătuire M a n i s t ăv
Zilele trecute sa ținut la 

sediul orgenizopei manisle din 
toca lila le o consfătuire.

D-l av. 1. Manoliu zărind în 
sală pe reprezentanții preseii-a 
fnlrebnl dn^ă

i
• rt*

ia. ?i înriințarea unui 
pentru aprovizionarea 
văduvelor, orfanilor și 
La acest economat se

brânză, prune, mar
in fiecare

ornat 
activiștilor 
invalizilor, 
vor dis-

numai un

zi dela

început 
direcție,

tribui: mălai, 
meladă săpun, 
orele 8-12.

Acesta este
de activitate în această 
urmând ca, având, sprijinul Co
mitetului Central, să înzestrăm 
economatul nostru cu stofe, pân ■ 
zeturi și încălțăminte.

In felul .țesta A. P. va împlini 
i<- Venind și sub această

'nul celor loviți

\' rămână nici 
0u/a care să nu

P.

de

un
se

jcfla organizatorici
apă o intensă muncă dusă 

pe teren, Apărarea Patriotică 
aduce la cunoștința publicului ac
tivitatea secției organizatorice.

Responsabilă, prietena Mihâ.1, 
leanu o bună și conștiincioasă 
activistă arată pe prietenii din 
colectivul ei de muncă care s’au 
distins prin activitate: D-l Ro- 
mulus Popovici Șeful Biroului 
Populației care înțelege ca ori de 
eflte ori avem nevoie să deie cel 
mai mai mare concurs.

Deasemeni s’a distins prin 
muncă prietenul Stânescu C. prie
tena Maria Antal, Teliță Carol, 
și invalidul Deneș Joan.

Secția organizatorică a organi
zat comitete A. P. în Comunele : 
Mândrești, Vărsătura, Mera, Broș- 
teni, Reghin iar în corn. Florești, 
Câmpineanca, Jariștea și Găgeșli 
deși organizate nu S’au primit 
incâ rapoartele. In Plasa Odo- 
bești s'au distins în muncă D-l 
►retor IJordaș care activează pe 
linia A. P. cu multă dragoste și 
■lan.

. Ci ia uorHil într’o zi de ih iu oespodorel Netei Pâre» din Suraia
..... ne-au dat pământ si mașini și grâne“._________

partidul național târârii?/,
La răspunsul negativ al a- 

cestora, d-sa i-a invitai să pă
răsească sala.

Gestul istoricilor a produs o

■I

Toți aceștia de mai 
țeles opera măreață a 
punzând la lozinca „Totul pentru 
vindecarea rănilor războiului.

sus au în- 
A. P. râs-

tn ziua de Duminică 17 
1946 orele 10,50 dim. 
orândui un cconomat al 
Ne vom sfătui cum s6

sâ
în

Invalizi ji «adm le război!
Apărarea Patriotică vă cheamă 

să venlți cu toții la o mare con
sfătuire care va avea loc la 
sediul nostru In Strada Pcrjoi 
Nr. 22, 
Martie

Vom 
nostru,
vă plasăm fn muncă.

Vom pune la cale, cum 
obținem drepturile voastre, 
mod tec,al și repede.

Vom discuta ajutorat ea voa
stră.

De la această adunare marc, 
in care se va pune și bazele 
unei secții a invalizilor de răz
boi, nu trabuc să lipsească nici 
un invalid sau văduvă de 
război.

Mielul A P. Pulna

PIERDUT
Buletinul Bir. Populoțici pc nu- 
mels CLEMENT VaSILIU emisele 
biroul de populație Focșani.

II declpr nul.

România
MINISTERUL JUSTIȚIEI 

Comiaiunea pentru Constatarea Con- 
dițiunilor de Naturalizare și Recu

noaștere
Dos, Nr. 4236 Nat. | 939

D-l Rabînovici MoischcHetw domi
ciliat io Focșani Slr, Ștelan CelMure 
Nr. 17 a Hcul cerere acestui Minis
ter pentru a i se acorda 
română.

Prin cerere petiționarul 
este supus otoman, de 
inginier, născut In Piatra-Neamț lu 
data de 20 Februarie 1891, de reli- 
giune mozaică.

Conform art. 19 din legea piivi- 
toare In dobândirea și pierderea 
naționalității române, se publică a- 
ceasta spre știința acelora oare ar 
voi să facă întâmpinare, potrivit dis- 
pozițlunilor art, 20 din zițn lege,

uru(â că 
proieiiune

Pe Matei Pârvu din Suraia l amli 
cunoscut într una din zilele trecute,1 
pe când venea la târg după cumpă
rături. M'a întrebat pe unde poate să 
ajungă mai curând în piață și cum 
drumul meu ducea într'acolo, l-am 
poftit să mă însoțească și așa ne-am 
dat în vorbă, ba de una, ba de alta. 
Eram de mult curios să știu din gura 
unui plugar o mulțime de lucruri pri
vitoare la viața satelor noastre ; acum 
mi se prezenta o ocazie minunată. 
Gospodarul acesta vioiu, cu graiul 
apăsat șî așezat, cu o vădită nuanța 
de umor in expresii, un adevărat 
Moș Ion Roată, mi se părea deosebit 

de potrivit pentru aceasta.
— Cum mai stau lucrurile pe la 

Dumneavoastră, pe la Suraia, frate 

Pârvule ?
— Păi... lucrurile stau și ele și mai 

bine... și mai rău,.. Ne-a necăjit rău 
de tot seceta. Dar facem și noi 
putem. Mai cu ce avem noi, mai 
ce ne-a trimis acum Sovieticii, o

. eșim noi pâoă’n vară...

Ne-au dat oamenii pamint
— Da, cu cârmuirea cum vă’nțe- 

Icgeți ?
— Păi cu cârmuirea ne-am înțelege 

mai bine. Noi vedem că guvernul 
de-acum calcă pe alte urme, nu pe 
ale ălora de veneau odată la noi cu 
2 cămăși, una pe față, alta pe dos, 
de ne făgăduiau câte'n lună și’n soare, 

- tar odată ce se înfruptau din ale bune 
l știau ei ce să ne dea : temniță și 

bătae. Acum nu ni s’a mai făgăduit 
atâtea, căci cei ce sunt acum la câr
mă nu puteau să ne spună nimica din 
Închisorile unde îi țineau tâlharii, da 
ne-au dat oamenii pământ ^jr. 
5: ‘ * •

«V*

h
■:1

hoază, da a spart colhoaza că a 
pământul de la ciocoi și ni l-a 
nouă.

ce 
cu 
să

r

luat 
dat

Cine ne înțelege
Mbi avem șf multe necazuri cu 

cooperativa. Că eu am văzut din 
capul locului unde stă mântuirea 
noastră și d'aia, când au plecat ja-

mi-am zis: „Cine o să ne 
mai bine și o să vrea ma 
nele nostru, dacă nu fr« 
muncitorii dela orașe, cai 
ei ca și noi ca să se 1 ,i 
ciocoii ?. Și partidul m'a 
Galați, la școala de cadre 
s’a deschis mie capul in 
vințe și am priceput ce 
tăcem ca să iasă lucrurile

J'am făcut cooperativă
Așa, de cum tn’am întor^ de 

Galați — era prin August — am și 
început să mă iau de lucru. Și pentru 
că țipau oamenii ca din gură de șarpe 
din cauza speculai, că nu putea ni
meni să mai cumpere vre-un petic de 
stofă sau vre-o pereche de bocanci, 
am început să lămuresc pe săteni că 
singurul mijloc ca să scăpăm de pa
coste este să facem o cooperativă. 
Cum au auzit de asta, reacționarii din 
sat au început să bage tot felul de 
bazaconii în capul oamenilor, că i ce 
e aia cooperativă?; că asta înseamnă 
colhoz, și altele de felul acestora.

Da eu le-am explicat că nu e col
hoz, că e cooperativă; dar ce folos, 
că dacă scriam eu un om pentru coo
perativă se duceau la el 10 reacțio
nari și-l speriau și nu se lăsau până 
□ u-1 descurajau. Da nici eu nu m'am 
lăsat și am umblat zi și noapte până 
am adus 230 de oameni in coope
rativă.

Atunci au început ia-âși tot duș
manii cauzei noastre, in frunte cu 
învățătorii — că la noi in Suraia toți 
învățătorii sunt numai dă'ia d’ai lor —

1 -heme oam aii și să le spună câte 
• ' tai câte, ca să-i facă să se lase 
J reabă și să rămână lucrurile 

i.
i eu le-am spus dascălilor sa se 

la școală, să vadă de copiii că 
degeaba, că aia este treaba lor, 

ă vină și să încurce poporul care 
să-și croiască un viitor nou.

a i-sm demascat
Și dacă au văzut ei ca treaba se 

încurcă șî că nu mai pot face nimic, 
au pus pe învățătorul Dumitropol să 
spună oamenilor că face el o coope
rativă serioasă, nu ca a noastră și a 
început să—1 scrie pe fiecare cu po
rumb, cu americă, cu pluguri, cu 
grape, cu tot ce le Irebuește, că el 
o să le dea de toate și cât le trebue, 
că el are oamenii lui și știe el de

unde să le aducă.
Atunci oameni’, auzind că el 1p dă ma* 
mult decât la cooperativă, s'au în
scris la el Și au început să-mi spună 
să-i șterg de la cooperativa noastră, 
că au găsit ei o altă cooperativă mai 
bună. Atunci le-am spus oamenilor 
sâ-și vadă de treabă, că Dumitropol 
r’>re de unde să le dea nimic, că

cooperativa nu le p o a t e da a- 
tâtea câl spune el, că ea este spri
jinită de guvern, da el care n’are 
nici o atribuție, ce-o să poată lace ?

Și, ca să vadă ei că este așa cum 
le-am arătat eu, le-am spus să mai 
aștepte câtva timp și să se ducă a- 
poi la Dumitropol să le dea lucrurile

cu care i-a scris. Și, au sfat ei cât 
au stat, și într'o bună zi s'au dus la 
Dumitropol al meu să le dea marea 
cu sarea, așa cum le făgăduise. Da 
el de unde să le dea ?

A dres o și el, că dacă nu l'au 
ascultat, să se lepede de mine și sl 
aibă credință numai in el, acum o 
să-i șteargă de tot după lista lui și 
el nu mai face nici J cooperativă.

Așa i-am demascat efr pe reacțio
nari cu bârfelile astea 
cooperativă.

Cât am stat noi de \
fără să băgăm de seamă în piață. 
Am mai fi avut multe de vorbit, dar 
trebuia să ne vedem fiecare B 
voile noastre. 1

Ne-am strâns mâna frățește • 
ne-am despărțit prieteni.

A rămas să ne întâlnim In curând, 
ori în Focșani, ori la el, la Suraia.

Ce vom mai vorbi, o să poveateac 
într’unu.’ din numerele viitoare.

fi I u I a 1 a n IsIralB

lor deapre

., sosirăm 
in

LIBERALII și libertatea presei
(continuare din pagina /-a)

Apoi, atacurile banditești or 
ganizate de guvernul liberal cu 
concursul poliției, pentru înfiera
rea ziarului „Adevărul", Cete de 
haimanale plătite de guvern, au 
încercat în Decembrie 1909 să 
devasteze localul acestui mare 
ziar, care înfiera politica asasini
lor liberali. Planul însă n'a reu
șit, căci s'au găsit cetățeni cari 
să priceapă binefacerile libertății 
presei și au făcut zid de apărare 
împotriva banditismelor liberale“.

Am redat mai sus atitudinea

și abuzurile scandaloase săvârși
te de liberali în perioada une’ 
guvernări. Rcacțiunea liberală 
care în opoziție împroașcă 
cu noroiu prin „presa11 ei ps a- 
păratorii unei reale democrații 
instaura‘ă în țara noastră abia 
la 6 Martie 1945, care uzează 
un limbaj violent în „polemica" . 
lor cu ziarele democrate, urlă 
sinistru că nu există libertatea 
presei.

Noi știm cum ar dori ei a- 
ceasta lioertatc.

D. Barbu

țedința extraordinară a 
Comisiei Locale
ziua de 11 Martie crt., a 
loc la sediul Comisiei Lo- 
a Sindicatelor Muncitorești

In 
avut 
cale 
o ședință extraordinară de comi
tet, la care au participat D-nii 
Moraru, Claudlan și Chiriac, de
legații Confederației Generale a 
Muncii din România.

Au fost discutate probleme de 
organizare, stabilindu-se planul 
de muncă pentru anul în curs.

S.e.$C0-pe.>LL>ke.a auto-h.i&o-K spa>i,g.e.>s.u
clei a Cooperativa „Victoria"

\ Un grup de tineri foașăneni conslifulfi in bandă

sindicat au 
â hotărârea 
se lăsa a- 
a reacțiu-

amintirea cetățenilor 
comisă la Cooperativa 
din localitate, când au 
alimente, stofe, ciorăpă- 
care 16 saci cu zahăr, 

să

Este vie in 
spargerea 
„ Victot iau 
fost furate 
rie, printre

Rezultatele cercetărilor lăsau 
se întrevadă că autorii vor rămâne 
nedescoperifi. De atunci s'au mai 
produs nenumărate spargeri, cercetă
rile rămânând fără rezultat. Jafurile 
se țineau lanț și negustorii devenise
ră de teamă., ambulanți, cărându-și 
seara marfa acasă. Po
liția locală era condamnată de opinia

„Tarzan" s'o jefuiască, Planul a fost 
făcut, banda a fost organizată, urma 
numai lovitura.

LOVITURA
După câteva zile s'au întâlnit 

restaurantul Stciner unde au pus 
punct ultimele preparative. La

fllereriie noQlul comitet 
la sindicatul Brutari

Miercuri, 13 Martie a.c., a a- 
vut ioc la sindicatul Simigii și 
Brutari alegerea noului comitet 
in prezența delegaților partidelor 
comunist și social-democrațl.

Noul comitet și-a luat angaja
mente. stabilind in plan de mun
că care va fi dus la bun sfârșit 
în cursul acestui ar

Alegerile din acest 
dovedit încă o d a t 
muncitorilor de a 'iu 
trași în cursa perfidă
nei- întărind și mai mult Frontul 
Unic Muncitoresc.

in atenția Sindicatelor
Resortul de tineret al Comisiei 

Locale aduce la cunoștința tutu
ror Sindicatelor ca delegați din 
cadrul comitetului de conducere 
vor merge pe teren pentru orga
nizarea și definitivarea resortului 
de tineret din fiecare sindicat.

Responsabili acestui resort, vor 
lua contact în fiacare Joi la orele 
15, cu responsabili 
central al tineretului 
Locală , tov. Elias.

Ancheta este în curs, bănuindu-se 
că banda este autoarea celorlalte 
spargeri din oraș.

De remarcat e că poliția a fost 
dela început pe urma făptașilor, insă 
datorită unor fapte necunoscute nouă, 
firul cercetărilor a fost pierdut.

In numărul viilor vom reveni cu 
amănunte.

la 
la
2 

noaptea au plecai spre cooperativa,
încercând să deschidă ușa din foță 
cu un șperaclu. Nereușind, s’au re
întors în local, unde probabil și-au 
schimbat planul. Intorcându-se la 
Cooperativă, de data aceasta cu unul 
in plus, Saulea, s'au introdus prințr o 

f cu 
spatele capacul peste care erau puse 
butoaie, au pătruns înăuntru. După 
ce au „adunat" din rafturi stofe, 
ciorăpărie, haine, etc., Saulea a for
țat un sertar dela o tejghea, sustră- 
gând 15000 lei. Atât era. S’a rănit 
la mână, însângerând sertarul și mă
runțișul din el. Apoi au intrat in 
magazia unde era depozitat zahărul. 
Nu știau unde să-l transporte. Moga 
s’a dus la brilz Silberștein, cunoscu
tul infractor, care i-a spus că poate 
aduce „marfa" în camera de hotel 
pe care o locuia. Au cărat în spina
re racii de zahăr pânu acolo. L’au 
împărțit. Nectda Ta ascuns intt ’o stiva 
de lemne,

SI un cumpărător
In limpid operațiunei au fost sur

prinși de Izu Marcovici care ieșea 
din local. A intrat și el in combinație.

Cu mașina lui Meier Leb zahărul 
a fost transportat la Odobeșli și 
vândut lui Maidanic pentru 3 mili
oane lei,

A

REPORTER

publică care nu știa că ea face cer-,râsllfiăloart in beciu și ridicănd
cetâri minuțioase, a căror roade 
văd acum.

In urma unei note informative a 
polițistului Ifermon Solomon din Biu- 
roul Siguranței și a cercetărilor în
treprinse pe teren de Dl. Tufă Marin, 
șeful I’olifiei, s’a ajuns la indentifi- 
carea și arestarea bandei care a 
dat lovitura dela Cooperativa .Vic
toria'. Ea este compusă din :

Vasile Mâniotuzis , Tarzan", Moise 
L i n d e n zis Moga, 
Necula Gheorghe zis „spaima cutita- 
rilor", Frilz Siberșlein, Popescu Be- 

tniamin, Merleib, Izu Marcovici, I, 
Saulea, Maidanic și Alexandru Grasu, 
Cum a fost jefultâ Coo

perativa
Din declarațiile aresta/ilor și din 

ancheta condusă de Dl, comisar Con- 
stanlinescn, șeful Biuroului Judiciar, 
reconstituim spargerea.

Informa/i ca de sărbdlorile Crditci- 
nitlui, Cooperativa este bine aprovizio

nata, au propus lui Vinile Mânioșii zis

ififlrăsnEala spunere 

<jin centrul orașului
Indivizi rămași necunoscuți s’au 

introdus în librăria d lui Zaharia 
Nicolau situată în plin centrul 
orașului de unde au furat mărfuri 
în valoare de câteva milioane.

Tot odată hoții au furat dela 
bijutierul State Ioslf care ocupă 
Jumătate din prăvălie, mai multe 
ceasornice.

D-l comisar Constantinescu 
cercetează cazul.

Meseriașii din
dăruiesc A. P.-ului

resortului 
din Comisia

Focșani'
250.000 lei

Cu prilejul vizitei îăcute de 
dl. Petrică Rădulescu din Ploiești 
sindicatului meseriașilor din loca
litate, a avut Igc o masâ comună 
la care s’a propus colecft rea su
mei de 250000 lei pentru a fi 
trimisă Apărării Patriotice.

Au subscris următorii-:

Citiți Zorile

Dr. T. GEORGESCU 
llosl Inlern Sanal, boli pulmonara Moroenl 

INTERNE - FEMEI — COPII 
VENERICE - SFXUALE

Consuli 8-t-.T7 
l'anclu — Stmlo Carul 
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Petre Rădulescu Lei 5d000
F-ții Olteauu n 50000
Dumitropol »> 10000
C. Pavelescu ii 10000
D. Giurcă n 10000
Mihalache Neață ’> 1000(1
Petru Anghelache 20<y-
Nac Manolescu n 2000J
Alcx. Petrcsvu n 10000
N. S. Gheorgescu ii 10000
N. ConJantinescu » 10000
Rivin Zeilig n 15000
N. Romașcanu V 15000


