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Război mizeriei
I

și sărăciei
Proletari din toate (âf ilc uni(i-uăI

’Vvineri. 4*Iunie  1948

ște în mare măsură ()rg.
Partid, Sindicatului precu.n 
și direcțiunii, < are au du-, o 
rodnica munca de lămurire 
in acest sens în landurile 
muncitorilor.

Or. ing Corneliu Brâduțeanu 
coresp

Reproducem mai j <■. ■ 1
pasugiu din articolul „lJreo- 
cuțTâri culturale în pre?,:) din 
provincie" semnat de Petru 
Vintilă în „Conicinp-orapul " 
Nr- 87 din 28 Mai 1948, arii 
col cuprinzând o analiza prin 
< ipiala de ii sta poziții’ cri- 
ti< a a activ i -iții presei din 
provincie, subliniind atât rea 
lizârile cp.t și lipsurile coi- 
st ’.tatc și îndrumând pentru 
litltidarea acestora din ur
mă și îmbunătățirea conținu 
tului ideologic în domeniul 
cultural.

Vorbind despre zi irul no 
‘'tj-u autorul afirmă: ..Soco
tim pe de altă parte semnifi
cativ faptul că ziarul „Zori 
Noi" din Deva are zilnic se
rioase preocupări și informa
ții, culturale, fapt cu atât mai

Iagenții lise,di, p i- 
ccptorii, controlorii, admi ii 
slra<Ofii Iiiiaii' i.n i și a a mai 
departe pân;i la miniștrii li 
lutnțelor și în genei 1 dc pn 
întreaga politii a financArX 
elin trecut sar putea scrie 
multe.

Fiecare în satul sau orașul 
în care a trăit, a putut săcu
noască, iur unii chiar să sim 
tă pe spinarea lor această 
politica, de jic.nânire a ce- 
lor săi aci lipsiți piua și de 
jxiini'a cea dc toate zilele 
și de menajare a celor avtrți 
cari aveau po.-ibilitatea să 
, ungă roata’’ și să le mai 
și rămână averi fabuloase 
din exploatarea poporului 
truditor, din înșelarea Sta 
tului.

Cine nu ia văzut p-.- ac sti 
domni ca și pe stăpânii Io* 1' 
— moșierii și bancherii' 
bine îmbrăcați, rotunji dc 
sătui, pe când poporul care 
contribuia la chcltuelilc Sta 
tulul era sărac, desbrăcat 
pentru că Statul nu venea cu 
nimic în ajutorul populației 
din sumele mari încasate.

A trebuit ca „ceva ’ să se 
schimbe în această țară, iar 
în fruntea ministerului de Fi 
nanțe să vină un fiu al popo
rului «.are să schimbe men
talitatea bolnăvicioasă ce s’a 
înrădăcinat la această insti 
tuție de care este strâns le
gat interesul rîecttrui cetă
țean din țara noastră.

Și rezultatele nu s au lasat 
așteptate.

Cu toate că in Noembtie,

*

> 

o

Prin sectele religioase, rămășițele reacționare încearcă să 
strecoare în sufletul sătenilor otrava ideologiei imperialiste 

'Cum lucpeaza $■ ce urmâ^eșle 
tflremuractileB»**

Prin mij’ouil iernei trecute, când plugarii din Cozia tebaluiau 
vetrele lor, și-a făcut apariția în , sat un misionar al sec «tei tr muri,' 

.Misionarul avea sarcina pre cisă trasată de șefii săi crarhici 
populației locale <u ajutorul cărora

Plugarii la început nici nu 
revoltați de gogorițele cu care 

Peste o lună misionarul a 
i-au aplicat o la prima încercare, a 
esp!. afin .hi le buna credință ți’ 

Așa ți-a început existența 
din satul Co/ia.

Pi-ntru a ne putea da siama mai 
tune de marele poi.o! pe caie îl 
prezintă ierta tre.nuricifor, — . t.t 
pentru populația rihaă cât și pei- 
iru cea urbana. — precum și de 
lupta ascunsă și îndârji:ă pe care 
acești sect.iriți o duc împotiiva re
culului, vom analiza pe scurt care 
sunt isvoarele, armele și scopurile 
reale ale acestei s.ecte.

Secta tremuricilnr este o 
armă a imperialismului

Creiata in Amețiră, Ia sfârâitul 
veacului trecut această se.tă, pun 
■miunarii săi phtiți dc capita’is- 
■>ul direct iptere-at î.i a speria ma 
ssele cu profeț il ■ ii apocaliptice, 
s’a răspândit pretu indeni. Ea sus- 
pnea că sfârșitul lumei s’a apro- 
pat, infiltrând astfel desnădejdia in 
mijlocul masse.or, ere nd ccnd i i 
prielnice exploală i1 ca, i al.ste. Nu 
de mult aeeaslă seci 1 și-a făcut a- 
pariiia i in unele regiuni ale țârii 
Moa-tre. 

■ mul t'i.iti ,|.i venirea iov. 
Vasile Eu, a, secretar al I’. 
M- R. in frunt a ministerului 
d<‘ 1 inanțe, sjtUjția era de
stul dc gr< a, stabilizări a mo 
net na er.i amenințata, pre’ti 
iile se ridi au din mm, teuge 
tul era dein ilar, toate a 
ceste.> datorita politicii de 
compromit? re a democrației 
prin subminare:! c. onomico 
financiar*  a țării dusă de li
beralii lui Tătăreseri da
torită' politicii noui îiiauguia- 
i;. La a<'est Departament, lu
crurile s'ati schimbat radi
cal. ajtJiigândii-se ca î,i șase 
luni de zile nu numai să se 
lichideze dc.fi1 itul bugetar ci 
să se creeze excedări te care 
au fost repartizate pentru în 
vcsliții în industrie și agri< u! 
tura.

După cum arata Iov. 
Lui a iii discursul său, 
d« miliarde aproape 
sfert din bug<tul țării — 
fi destjn;lte pentru investiții 
lucru' ce nu s’a (acut ni< ioda 
tă în pira noastră.

Ce, altceva daci nu ace.-t 
Iu rit îl dovedesc invt st ții'e 
care'se fac la I. M. S-llu ie 
doara care vor da posibilita 
te dc lucru unei mari părți 
a populației, din ațeastă re
giune, casele muncitorești 
care sc construesc. când 
știut este că în trecut U. F. 
H ul 5*-ra  o monstra de ,i 
mânere în urmă a unei in
dustrii care trebuia să joace

B. Someșfeleanu
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să pună bazele acestei se te. 
au vrut să audă și zniricnaiul a. 
căuta să i prindă în plasa minciunilor-

venit iarăși în sat și folosind ca 
început să lucreze tăinuit. A găsit 

naivitatea, 
otrăvitoare

scăpat cu fuga dc tu ia sătenilor' 
sale.
învățătură lecția pe ca c p’ugarii 

câteva femei mai labe dc i e și 
le-a atras în păenjenișul acestei secte peri.u'oa;e.
«ecta tremuri ilor in mijlocul plugarilor panii și tril lltori

Daca la început secta — forma 
una din armele dc exploatare a capi
talismului, astăzi ea a devenit o 
armă camuflați a iniperia ișmu u< a- 
nterican si a slugilor lui dela Va
tican. în lup-ta lor contra lagărului 
democratic.

Cercurile imț eiia’iste j icrz'mdu- 
și orice poziție po’itică și econo
mică la noi in țară — pi in zdro
birea reacțiunii și înlătu ar a mo
narhici — spre a îoșcia vigilenta 
masselor au recurs la utilizarea a- 
ccstor secte pe care le subvențio
nează și le întrebuințează î:i lupta 
contra democrației.

In dosul propagandei religioase 
pe care fremuricii o răspândesc în 
mijlocul masselor, ei un lt.se con
tra regimului, a democrației și a 
progresului. Propaganda lor crimi
nală o îmbracă în haina mislieismud 
lui religios cu care din iieferic+re 
reușesc dc multe ori să in e e pe 
cei naivi. Misionarii acestei se<te
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Incadrându-se cu tot elanul în munca 
pentru redresarea economiei naționale

Muncitorii exploatărilor
miniere din Ghelar au avut în luna

Aprilie a. c. o frecvență de 100 ,o

%

f aptul i.ă m.n ile ■ ir 1 ■ 3 • 
in muncă sc iot ubți.ie mi
mai acolo un<V există o pu
ternică disciplină i’1 munci 
unde absențele ncinotivat? 
ilela servii iu sunt reduse ,a 
minimum nil I dovedesc mun

citorii exploatatorilor miiiic 
re dela (i 11< Iar. . are au reu 
sit să depâșeasi â producția 
di 1 1938 cu peste 100 ]a 
sută.

întreaga muncitoiime de 
aici, pătrunsă. He o puternică 
disciplină îin munca, în 
cursul Junei .D rilic a. c-, a 
obținut un marc succes, nea 
vând nicio absen ă nemoti 
\ ată.

Acest sucic.s se datore -

liniștiți pe W ga gospodăriile și, 
cilor.
de a-și recruta adcp i din rândurile

sunt recrutați dintre rămășițele rcac- 
țiunii noastre și piă;t c cu bani grei' 
de către stăpâni lor din Ajuț.

Cum se răspândește secta
Să revenim la tremuri ii li ■ « 

zia.
In landurile pîugati'or gospo

dări și luminați, n1Liona.11' n’a pu
tut pătrunde. Poate din prudenți' 
nici nu a încercat. Și-a ales cj 
primii adepți ni-te femei p.ntru 
care satul arc numai cu iute de 
dispreț.

,.Sunl o, rii;ine a satuioi, —< 
îmi spunea plugaru’ la eț. c:’nd 
mi-a pove-tit despre ui i din
satul Iui.

Ce fac trenuri ii? Dc,i n i-i per
secută nimeri, se întrunesc î 1 kcuri 
tăinuite cu u iie închise și aici își 
țin ședințele la care obișnuit | ar- 
ticipă câte unul sau doi predicatori 
veniți dela centru. r

Gh. 1 leșu
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Până la 19 Iunie
timpul liber al elevilor va fi con
sacrat pregătirii pentru examene 

Importante dispozlțuni tle Ministerului învățământului Public
BUCUREȘTI, 2 (Ager- ve. pc grup d< la i prin 

pr'sr'5îiÎHsr(;rhl im’ătămlTii <fl'TtiȚ1ț;ni-n1T nrimsr jr-y-t 
tului 1‘ublii comunica:

Pentru a lăsa elevilor tim 
pul liber necesar îndepliniră 
obligațiunilor lor in legit i 
ră cu încheierea anului șco
lar, Ministerul Jmațăm nitu
lui Public dispune:

Suspendarea orb iii ' i c*  - 
< ursii școlare pe timpul din 
tre i i/ Iunie < rt.

Suspendarea manifesta i-- 
lot școlare c;lri cer pegătiri 
deosebrte [xmtru program :i 
artistic, în afară de cele ;a 
legîlturâ < u sărbătorirea cen 
tenaruliri anujui revoluționar 
fS4<S.

Înlocuirea programului ar 
listi< din ședințele educat’.-

Importante cantități de 
minereu de fier și cocs 
urmează să sosească 

din Iugoslavia
Bl’; ( 2 Ager-

pi <■ . J11 ( adrnl acordai ui in
iigoaic < n Jiigo-lavia uim a 
m -,j to-i'.'isc.i jn «urând iu 
1.11a 22/.-00 t(,i)C mini-r< a ue 
fier ș: <,5.500 tone < <> s în 
comp ii: J|ie <11 50.000 torr.- 
ionta alba.

nizarea U. A. E. R. organi
zația uni' a a tineretului și 
im uitarea elevilor în tim
pul vacanței in munca d’ 
rc< ou trucție.

Ședința de grupe va ci . 
prinde:

a . darea de sm'-mă
b). ironica evenimentelor, 

problemele 1’. A F.
R.-ului,
la restul ședinței se vor pre
găti lucrările p-ntiu serba
rea de sfârșit d' an.

I impui liber al elevilor va 
ii consacrat pregăfrii ț*en-  

tru examene și ajutorării 
elevilor rămași in urmă i 
im ăț'im 

semnificativ cu < ât multa vre 
nie in urmă, p? harta fu 
ra a țarii noastre p<- 
inexistentă*-1^  
\ccastii apreciere î npuifKf 
hi tivului nostru angaj t.iii-'i- 
tul de a mări efortul penti’ i 
îmbunătățirea continuă .1 ma 
lerialului public.it și <l<” a se 
strădui să cuprindă la -jn 
nivel rido at dc princb iai> 
tate, fenomenul < ulturab.

In „Scânteia" a apăi ut vm 
’-tudiu după articolul lui A. 
Sergeev. „Observații < u pr; 
v irc la studierea unei cfîrți", 
cuprinzând foarte juste in
dicații asupra fclumi iii <-are 
trebue citită o < «i te-, punân- 
du-se accentul ț>e lectma or- 
g mizata, pe planuri extrase

(CMtiaunre !■ pag. III aj
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REALISMUL MILITANT 
sal lui Cwojrlii

• •Cronica spectacolelor săptămânii
Gorki, ;i apărut ca a iiilor iu 

anii când a avut loc pru.esul de 
insi#ire a (eroici so.la'Lte de ma
rea inațsâ a prolelaiialullif. și ca e 
în Biela*  timp e a procesul ițe for
mare a unei metode noi In a'tfi 
a îea ismu'.iit o lali-t

„In jurul nostru”, — a suri' 
Gorki ÎI1 189L ■ /e plămădește 
o noua viața, se lit'ese con-tiințe 
noi se pun întrebări curajoase se 
naște omul nou, ■ ai e e în acela; timpi 
și cititorul elino- ți eto- de ca te.

Acest cititor icre un răspuns Ia 
chestiunile cardinale ale vieții și 
ale spiritului, el vrea să știe und ț 
e adevărul, unde trebu s. să fi 
răutăți prietenii, cl ie e diuinanu ”.

Corlei înțelegea că pentru a pu
tea răspunde la aceste întrebări nu su 
mai poate rămâne pe pozițiile i a 
lisniului critic.

Aceste vederi Corlei le exprima 
în poienii a de toate zilele și a 
cest aspect al articolelor și nuve
lelor lui I a determinat pe ce ebruț 
scriitor ius Lcon Tolstoi a-1 admo
nesta pe fiorki, comparându-I cu 
un „cocoș agre.ie”. De tapt intre 
ei nu era decât o dia-nție iu carac
ter principial, după culisele curcii 
se ascundeau probleme noi în lite
ratura. Și tocmai aceste i robie ne 
noi au rămas neînțelese Iul l.eon 
Tolstoi, și vestitului scriitor Anton 
Cehov, care naiii.au ,in ențiuni 
psihologice” tenii ița lui Gorki de 
a arăta ,,eroismul” în caa.terul oa
menilor. respingând constant icali 
mul lui. i

Tolstoi nu admitea po.ibilitatea 
unirii caracterului popu a cu tendin
țele eroice, deoarece ^->n epț a lui 
după observațiile lui Lenin — „es
te oglinda stătu ui parohial, su
pus, și a timidității inăscute a ță
ranului rus”.

Dela început e a clar că Gorki 
nu făgăduia tre-u ul, ci numai acele 
trăsături ale trecutului, cari intrau 
în conflict cu suflul nou și contra
ziceau logica de desvoltare a vieții, i

Combătând î.ică in primii ani aj I 
•activității sale literare, burghezia, ■ 
toată termionologia lui Qorki a [ost 
colorată de nuanțe polemice. Din 
operile cele mai bune, seri e în fe
lul arătat sunt legendele romantice 
și basmele în care el a uti izat bo
găția creației și fanteziei populare. 
Tânărul Gorki căut? în viața reală 
ce îl înconjura, ideii înălțătoare, însă 
viața de atunci nu putea fu niza ma
terial și să deschidă un orizont 
pentru întrucliiparea ideii eroice, 
Gorki este inovatorul unei metode 
noi în literatură în care via’a reală 
a fost redată Jegată în mod organic

30 zile IUNIE 134 b

Calendar muncitoresc

Zii* trac 151

Zii* răm. 212

1911) -ni. AA. I. Kaijjia, pre,edi ițele 
Piezi diurnului Sovic-tu'ui Sțițprem 
al U.- R. S. S.

MIHAIL IVANOVlCI KALIN1N j 
(1875—1916)

S'a născut în Noembrie 1875 irj 
țg liber n a Tvcrsk (azi Kainin). Mun
citor metalurgist Ia Petersburg, el 
intră de tânăr în mișcarea revolu
ționară rusă. 1

Iu 1919, la propunerea lui Le, 
nin, este ales pre;edinte a! Cornii 
tetului Execuiiv Cent a al Sovie
telor. In 1922, când se crează U, 
R.S.S. este ales președln e al C, 
C. Executiv al U.R.S.S. In Noem
brie 1938, după reorganizarea or
ganelor superioare ale Uniunii So
vietice, este ales pre;edin0e al Pre- 
ziditim-ului Sovietului Suprem at 
U. R. S. S.

cu perspectivei) vil orului,
Gorki pitii operile sa'c dcsilii- I 

dc-.i calea miei lit lături noi și li i 
bere, principii |»e care 1 enin le a , 
descris în articolul i ititulat ,,org i- | 
nizațla paitidliiui și litera ma pur 
tidului”. „A-easta va fi literatu b 
noua scria Le.iin, pentru că nu ari 1 
difatea și cariera, dar ideia ocinii' I 
inului și scntime.itcl - proletar.atuțui . 
vor constitui izvoare pentru recrut 
rea forțelor noi în i.zțn.-urile <1; a- 
ceasta va fi literatura liberă, de
oarece ea va servi ițu j e oină prea 
sătulă, nu vârfurile bu ghc-zi|or pil 
tisiți și obezi, ci pe zeci de ini 
lioane de inuiicito 1, cari formează 
floarea țării puterea ci, vii.o ul ei”.

Intr’adevar, Gorki ia s liitor c r.i 
cel dinții care a kilruchipat in o- 
perile „a e concepțiile partidului Lob 
șevic. Dela paitidul lui Lenin și 
Stalin Gorki ,’a inspirat i fi a 
călit dubli’ creator pen r.i lupta cu 
dușmanii poporului.

lată pentru c Gorki, mândria 
națională a popoiului sovietic, cu 
atâta pasiune a porni- contra lite
raturii decadente a Ain.ricii și Eu
ropei, iata pentru ce Gorki întot
deauna apela la scriitori să se me.i- 
țină pe pozițiile ideologiei de cla
să a proletariatului penii u a putea 
aborda oricând, orice problemă.

Iu învățăturile Leninismului, în 
conducerea geniala a marelui Stalin 
în construcția U.R.S.S. ului Gor'„i 
vedea realizarea acelor idealuri e- 
roice și înalte, cari aliment ază ar.a 
realismului so ialist.

Deaceia se impune iiiuoa,.teiea cât 
mai adân.ita -1 difuza ea largă a o- 
perelor aceluia care es'.c primul 
scriitor al proietaiialului în țara so
cialismului, primul exponent șl i- 
liovator al ideilor noi în literatura 
libera.

lacob ! ozeanu

MsIFCEl Poeme pentru un ziar de perete
Tov, Marcel Rrevlașu e.ife un poet 

luptător. D-sa a părăsit încă de 
G vre.ne pozi;ia turnului de fii 

dv, șre a intra în arena lu, Lei 
sociale. Acest lucru s’a întâmplat 
după mărturisirea poeiu'ui încă din 
anul 1942:
„Și eu am fost un galeș compozitor 

de Ițedu i 
romanțe lălăi pentru glas și ijavir; 
astăzi îmi public poemele pe zidtui 
în autografe cu tibi,ir”.

Conștiința poetului a fo t puter
nic sguduită de spectacolul sfâșie
tor al ultimului război. Atunci „fie 
care moarte nouă la durut” și alea
torul a primit de a „uneai a lui sân
gele1’ următorul îndemn: 
„Mergi către frații tăi cei mulți și 

dit le 
învățătură, să-și ple.e și ei urechea 

jieste seule, 
voi bește-le cu vorbele lor z Ini.e, 

cu vorbele umile 
și sădește în ele sâmburele lumi- 

' noase'or zile”.
Marcel Breslațu ne of râ de data 

aceasta, strânse în volum mal toate 
poemele sale pe care am a\ul pri
lejul a le citi în Scânteia, Contemz 
poranul, Flacăra, Revista Litera
ră, etc.

Trecând peste <atre .ui „mărgărita 
rului”, aflăm adevăra a ,,arlă poe
tică” a d-Iui Breslașu -in:

Aspră, dură, dârză, îuplă 
este vorba mea: 
tace inima- -’ntreruptă 
când cuvântă ea”.

Și întdadevăr, emoția e puternică 
la lectura poemului „Grivița Ro
șie”, puternică evo.are a evenimen
telor din 1933, piesă de bază a în
tregului volum, cu .toată modestia 
autorului care crede că:
„Or să vină mâine ai i-, cu vorbe 

mai cumpănite, mai calme, j 
căci

Teatrul M ipi itoresc 1 I 
R. clin BuiTiilfii care iulie 
prinde un turni-u m țara. -i 
dat în orașul tfosini un fpc- 
tacol cu ,,'('renuri de p’ăc -- 
re’’ comedie d<-\Rndu Miro t 
reactualizând o temă a <cr.i 
torului T. j l.iBip, < are )|(- a 
d;d: prilejul s.i ne convingem 
rte posibilitățile unui ama > 
blu a! miriii | rest gin era cu
noscut pulilii tiiui nostru, din 
tânăr dar rodnica lui acti
vitate seinn.d ita în pre- i de 
IîitcuiCyti și provincie

[n adi.v ir. ar ii de priso-- 
să stăviliră asupri realizai i 
lor .at c tui teatru < are s a 
inăjț.it din năzuință nium ito 
rdor icleri li și a reușit s.i 
se impună p. intră) mim, ,i 
se/io.is i, ilustrând și în do 
meniul apt'i entuziasmul h 
posibilitățile oamenilor niu i 
ciî însuflețiți de ideo’og a d 
clasă a pi oh iii latului.

Întâmpinați cu încred re 
de un p.ibl ( numeros, acio i 
iii c<-f,.-ii ti ueau prezentat 
un spectacol bine închegat 
o satiră gr.i ilând între iro | 
nie și uitu'ăioare flagelare | 
a realității de dincolo de | 
ocean, înt.'o societ.it.- in (.a 
re lupta de ctasă prezint i a- 
spectclc de ®5|put.

Prezentând, aiitagon; mul 
dintre clase și conflictul d 
interese ridicat de ideologii 
le în luptă, tema se axează , 
pe ideia contactului cu lipsi '

„Azi n’aie nimeni zretnc 
să șlefuiască, să rotunjească poeme, 
azi când lupta ne macină 
clipă cu clipă, |
cântecul înjghebat îu pripă 
scârțâie, țipă...

In acest poem construit pe di
mensiuni largi M. llreslașu izbuteș
te pe deplin să realizeze o artă 
energică, combativă, mai ales iz
butește să părăsească accentul vir
tuozității tehnice, spre a merge prin 
cuvinte simple, cărora le dă o sem
nificație poetică, spre inima mase
lor. Versul e într’adevăr „dârz, 
rupt” pe înțelesul lu.uror, fără a 
părăsi niciun moment Uu anumit 
nivel de înaltă poezie.

Nicăeii nu apare resemnarea, pa
sivitatea sau descriptivul pur (a- 
fară poate de „Filă de Campanie”)/ 
Peste tot este prezent îndemnul la 
luptă, la răzbunare. (

Pe aceeași linie dinamică, popu
lară, combativă se plasează și „Al
fabetul pentru o școa'ă de seară”, 
care numără șapte piese (Poetul, 
Tesătoria, Ucenicul Minerul. Tre
nul, Scriptele, Fina').

In special M. Breslașu e stăpânit 
de universul a-u ti . Ia‘ă de pildă: 

trenul:
„Și murmură și cântă roatele, vo

ioasele roate: 
Crede-Ie — crede-le — crede Ie — 

crede Ie.’
Forța combativă slăbește însă în 

alte poeme ca în invila.ie la azi” 
unde regăsim humorul di i „Fabu
le”, cu o notă de burlesc.

Poetul își revine însă, în .,30 
Decembrie’’, când, raproducând lo
zinca :
„Trăiască Republica Populară Ro

mână 
Poporul a luat puterea în'reagă în 

mână’’^ 
exclamă: ț 

de scrupul' i 1 p'.o ilaioi ilm 
<|e totdeauna, a cător mg i 
ia preocupai e este măriri-.i 
beneliciiloi in disprețul ori
căror alte i onsiderațiuni.

A ea tă concepție este d' 
allțel caraeti rj'tii ă si temu 
lui capitalist și poale du- e 
mult mai departe decât la
< atastrofa care a turlau tt ( o 
tidianul \ iei ji iuofcn '■ ulei 
și 1 de guă Inovvn. limd nu 
nita desigm să și ga ,e i că 
rezolvarea ( biar în evoiu - 
lia diale. tii a a ocict'ii o 
im-ne ii

Și vom mărliiri i < w acest 
țuilej regretul nostru că mi 
ademenea sp, < t uol, în g- i. 
r.d realizat, a losl lipsi de 
concluzia sa fn i-as< ă lâr.i ,s i 
schițeze mă'ar persp tiveh- 
luptei de clas.ă pe care țn 
tuși am simțit-o deajungul e 
lor trei a< te.

Intcrjiretarea a reușit si 
ne impună în g ni-ral prin 
tr’mi joi- ( țd'siv, < de ne-a în 
g.,diiit să mniărim o acțiune 
vie, fă< ându-iu- cunoscute, 
alatu.i de altele și aspectele 
frivole ale tute' părți din so
< ielatca americană al'- < :i- 
rei in< linații spre plăc eri 
sunt exploatate d<- gangsterii 
i.ațiițalismuiiii, dopa aceiaȘ 
formula a 'andvv iciu’.ui cu 
maioneza.

Dară in genei.tl intrig mi 
samblul a desfășurat u'i jo 
de certă valoare artistică

«Aproape ma tem 
să spun ceva peste 
uriașul poem 
al vorbelor aceste”.

Volumul de fală depășește carac
terul special al Fabulelor și face 
din jioetul fantezist' un „cântă eț al 
durerilor mulțimii”:

„Peste fluvii de mânii 
peste munți de dor .
svârli sămânța asța vie 
vouă, tuturor.

In schimb filonul fantezist per
sistă încă pe ici pe colo în tehnica 
versului, ceeace face ca M. Bre,Ia 
șu să nu reușească totdeauna șă e- 
vite artificiul.

Pe lângă virtuozi ă.i reinar.-abile 
ca schimbarea de ritm din „Ro
manță Spaniolă”, unde Don Qui- 
chotte vorbește în ritmul baladei 
tradiționale, seini i.iiâid vi ior.arul:

„Sulița mî-au frânt-o platoșa
ml au ras-o.,. 

în timp ce Sanclio glăsuiește de' 
jos, cu hunul simț, realist: 
„Văd în zare cum se rl lieă mul

țimile. 
Marcel Breslașu se la a destul.' 
de des furat de mirajul rimei, de 
asonanțe căutate sau de cu. nt laie.

Iscusit tehnician, Marcel Bres
lașu a dovedit cu Grivița Roșie și 
cu fragmentul diH Joia Roșie că 
participă cu o deosebi’ă in ensitale 
la marea frământare a umanității, 
la frământarea, îi specia', a mase
lor noastre populare, a întregului 
nostru popor. Acesta e„.e drumul 
pe care trebuie să se 'nd epij: efor
tul d-sale creator, spre a înjgheba 
operele mari și durabil •, operele 
de mare pătrundere și ecou tn 
masse, la care îl îndreptățește să 
aspire munca de un îna't nivel ac. 
fistic realizată până acu.n. 

iov .ilaiga X.jigvh-'â u iu 
rolul telifoni tc-i Jțroz.n m-a 
convins d<- l.irgi'c- sale- jio-./ii 
ht.iii. idj-t- uiAturi iii- epir 
tul dn e. iiipA manifestai ,k 
loți ă ilalți, a iiidieptâțil ,At 
duroiS'T nip il<„ iție de cu 
putu.'. i u i .ite pu’.-lb u. no - 
sirii .r ră>p';itit munca .1 e- 
'tui ansamblu. niilitAnd cu 
deplin .-.ucces p -litru o arta 
aj poporului muncitor din K.e 
piihlii it Populata Roni/inĂ

•
Ansamblul .Sindicatul v.i S 

lai iuților St A R. de fele- 
fo.'me și 1'. | a dat m a
la „Progre-'ul' un sfut ta ol 
muzical cari vine ? i eonii- 
m< r , și in ar”'t gen, 1 ■> > 
siih ral |>c- LuiA Jrepta e Hll 
nor atâi timp - ât i-i po
pimea să he r.u' ;ai un divei 
lismem, ce poate r>-a.liza p i , 
munca și di-cernamânt m 
îmbuc niatoi j>as înainte.

Cu lipsurile < aie tara't - 
rizeazit un im eput. ■ are ra 
mâne lotu;i laud ibii io nai 
pentriicâ reprezintă <> ins- n 
nată cotitura in c olu,ia :.-e 
nulii .,1 aiinc ui Prim . e 
rii" i i justifică titlul în ji( 
ti-nțiije de a realiza un s;>c - 
tacul demn de Semnificați i 
farmecului ace>iui anotii p 
in care intre..ga natura r- 
cote in căntvcul vieții i-i- 

ruitoare.
D«Tcă a reușit in parte 

realizeze rv-cace și a piopu-, 
spectacolul a suferit și l • 
o oarecare lipsa de- omogeni
tate, accentuată in ultim il 
act unde producțiile miri 
cale au lo*t  urmate de pro-â. 
fără \-h <• z,fhm ă de ( - 
nul. dând jin.duiai un .o-, 
pe< l disonant.

Desigur un punct care țr<- 
buia să lipzca-că :i ne 
primăm încrederea vă nu >. a 
mai figura în reprezentat iile 
ulterioare, este așa zisa -.a 
liră soț ială care pe lâ.igă 
a^e lipsuri alunecă vizibil 
în obscen.

In rest, câteva reclific i 
se impun cupletului cu ga
zul, considerând că de pțtel 
talentatul Ijordan.nu treime 
să re» urga la mijloace ai t1- 
ficial ■ de a stârni hazul ■ 
tunci când o ținută justă i ? 
ar putea îngădui ^ă apreciem 
posibilitățile sale, verificate 
și cu alt prilej. Socotim d-a 
semenea că planul Marshall 
poate oferi și posibilități de 
un alt conținut decât acelea 
l’-țin reprezc.itaUvo d;n r- 
bloul respi-i. tiv.

Realizarea artDti.â. co î 
tuc to'-ușt în . ederea ei d- 
ansamblu o jiarte j oz tiv a a 
aci-t i spectacol <;e chit- 
linii, ciemo. ;sir. t’.ci frumoa
se posibilități tare nu a l a 
|-la cea! -a ic i-idrum i.e 
spre st d ui (.-1,0 , pentru ș 
da s;<- ticole ne conținut is
care li- așl-ntam dela acea 
stă tânăra formație, care a 
reușii pasul acestui pronii 
țător înedput.

âî hiil Mii i ț acu

naiii.au
in%25c4%2583j%25c8%259b.it


ZORI NOI 3

Cum lucrează și
(Urmare din pagini la)

"Este seinnilkativă scena petre- 
futil în to.ul unii ședințe a lor, ir
itata de un plugar, caie a fo-t mar
tor ocular la cele de mai jos.

,.l a un moment dat se fa e o 
taiere mormân’ală spune pluga
rul. Se zice <-a in momentul acela

Sfântul Duh’* * * 1 2 3 a loborît in mijlo ul 
kir. I ii predicator începe o bâl
bâială ini|>osibil de ințeles, in timp 
ie restul sectanii'or Încep sâ tre
muri de credeam că i scutiră frl 
gurile.

(Urmare) j
In aceeaș zi, conducătorii revo

luționari fură asaltați în clădirea1 
unde se allau. Cei mai inulți dintre 
ei fură piiiivi. Triinid pentru a 
fi predați turcilor, ei izbutiră sa 
evadeze. Alâjorilaka se refugiă in 
Austria.

Alții, arestați, fură surghiuniți- 
pe moșiile lor. Doi dintre aceștia,' 
frații loau și Gheorghe Canla uzina 
încercară să ridice pe clăcași. Da. 
era prea târziu. Faptul că țărăni
mea nu tusesee luată în seamă dela 
începui fusese plătit cu înfrângerea 
mișcai ii revoluționare

***
In Țara Românească, mișcarea 

revoluționară, pregătită cu mai mu 15 
grijă și bucurându-se de luminile) 
marelui gânditor și oui palide care 
a fost Nicolae Bă.'cescu, a avut mai 
multă amploare.

Adânc cunoscător al stărilor de 
lucruri o'in Principatețe ro.nâne, Ni- 
colae Bălcescu luase parte le eveni
mentele mărețe ale rezoluției din 
Februarie în Franța. El fa.e parteț- 
din delegația popu’ară pariziană? 
care în ziua de 25 Februarie, cere 
guvernului prori oriu să recunoască

• Republica. Citat *) pentru lucră
rile sale de economie și istorie de 
Karl Marx, N. Bălcescu, ei a tipul 
adevăratului patriot și al adevăratu
lui revoluționar-deuiocral.

Pentru a ne da seama de mă
reția figurii lui Bălcescu, va fi dea- 
Juns să știm ce credea el despre 
menirea omenirii. Iată câteva din 
gândurile sale, cuprinse în aceste 
fraze:

„Omenirea nu este staHonară. Ea 
înaintează neîncetat, străbă â id orice 
împiedicare. Cei ce mai tăgăduiesc 
azi mișcarea, sânt puțini. Dacă mai 
sânt, vază trecutul: câte schimbări! 
Câte prefaceri! Atât în lumea mo
rală, cât și în cea uiateria'ă. Ti
ranii pot îndoi cruzimile, pot în
trebuința puterea lor pentru a opri 
progresul. Nu șor izbuti, ni.iodată

PRIMĂRIA COMUNEI VEȚEL ' 
Județul Hunedoara

PUBL.ICATIUNE
Se publică următoarele posturi 

vacante la primăria comunei Vețeî 
dela 1 Aprilie 1948: •

1. Postul de casier comunal.
2. Postul de funcționar ad-tiv.
3. Postul de om de serviciu.
Solicitanțîi cari doresc să ocuție; 

acestee |vosturi linge a c unt ia- 
vitați a înainta cererde însoțite de 
actele prevăzute de art. 6 din Sta
tutul Salariațtlor Comunali, tu termen 
de 10 zile dela publicarea prezentei.

Bâlbâitul predi atorului se îm
pletește cu tremuratul sectanților 
timp de vrc’un sfiit de "ra, după 
care un alt predicator cu glas de 
prefăcută emoție 11 întreabă ce a vorp 
t>it. Cel cu bâlbâială explică), 
participanților că Sfâmul Duh” a 
vorbit prin el in limbi ștrăine și 
începe- >a ie traducă spu .ele ..Sfân
tului tJuli”.

Traducerea u rinde cuio-.uta (’O- 
veste cu sfârâitul lumii, botezul po
căinței și se țermina cu insultq 
grosolane aduse la adresa demo 
crației și laude entuziaste aduse (ă- 
ilor captfa'jste și ațâțălo:ilor de

Pompieri voluntari
Spiritul de muncă ,0'1111 

tară care însuflețește popu
lația județului nostru în urli 
șa operă de reconstrucție a țării, 
«>■ manifestă sub aspecte tot 
mai difcritc.

1 nul din accste aspecte îl 
pieziiiiă înființarea unui ser 
viciu de pompieri voluntari 
la Baia de Criș, format din 
inițiativa autorităților lo a 
le- șî organizațiilor de massă. 
1 11 sprijinul unanim al popu 
lațief locale.

.A, e;>t serviciu este alcătui! 
din 46 voluntar, majoritatea 
utemiști și cste. dotat cu

ce urmărește secta „tremuricilor“
răzbuiu în a c iror Injbă se tiflă 
secta tremuricllor.

lată cine sunt treniuridi și caro 
sunt murdaiele lor arme de liurta 
contra popoiuliu ți intereselor sale, 
răspândind cele mai sfruntate min
ciuni și atajjtiri deschiși împotriva 
regimului democrat și condu ălorilou 
săi.

Profitând de larga libertate du 
care se bucură astăzi lultelu reli' 
gioase In țara noadră, secta tremiui- 
cilor caută sa pătrundă cât mai a- 
dânc in rândul massetor, - iu șpe 
cial In rândurile plugărl-vii, — im 
bătându-lc cu fel de fel de minciuni 
misticiste ca, apoi să le atiagă in 
slujba rea,țiunii interne, agentura^ 
imperialismului de peste hotare.

Ce aven du făcut
îndrumătorii Panidului nostru, câf 

și organizațiile de bază deta sate, 
trebue sa și continue și să-și inden- 
tifiee munca de lămurire în rânduplcj 
plugărimii, în fața cărt,a trebueser 
combătuți acești agenți ai reacțiunii 
imperialiste.

Tot ca sarcină, Je revine ți ce
lorlalte organizații politice și de

la Baia de Criș
toate materialele necesare 
pentru stingerea iivcndiu! 11 
și echipamentul pentru e 
fectivul de mai sus iar peu 
tru pregătirea personalului 
s’a fixat câte 2 ore pe 
săptămână de înslruclie 
și exerciții.

Această realizare măi tur, 
SeȘte evident grija tot mai 
accentuată a autorităților ad 
ministrative • pentru securila 
tea populației și bunurilor 
publice < Jât și participarea 
tot rnai a> t i vă și m ii largă 
a masselor populare la so
luționarea problemelor oi> 
Ștești. 

massă, autorităților locale ți inte
lectualilor din sat, precum și plu
garilor conștlenți, d> a combătu a-' 
ceasta perii uloava plăg i o lande s’ar 
manifesta.

Este o daloii> a li ■< ai ui cetățean 
luminat de a duma-. a ți < ombatuf 
aceste elemente pcriciiloa jg, care in 
schimbul argințitor primiți dela,' 
stăpânii lor din Apu-, caută să în/ 
filtreze otrava ideologicei imperiaJ 
liste In conștiința no.iă a plugâiimif 
noastre și a poporului nostru In 
drum spre o viață nouă.

Gh, Pleșu

Arestarea unui contrabandist 
de aur la Brad

In timp Ce un grup de con 
trabandiști <le aur„ciiiioscuți 
sub numele de „Aurarii dela 
Mica” își ispășesc jzedcapsa 
la în< hisoare, oamenii lor 
de legătură încearcă și a 
cum să-și plasez/ rezervele 
de aur, strâns prin furturi, 
care au rămas în< ă nedesco- 
perite.

Astfel, în noaptea de 27 
spre 28 Mai a. c , Siguranța 
din Brad, a descoperit la 
eleva I’erȘ Mana din c!s. 
IV-a a I jc. Indii’-trial din !o 
calitate, cantitatea de 641 
gr. aur topit, pe c;iie inten 
ționa1 s’o transporte la Arad.

Întreaga cantitate, apaiți 
nea cunoscutului contraban 
dist Resiga Candin din Brad 
unchiul elevei în cauza.

Asemenea bandiți, care

Pe șantierul național 
Lunca Prutului au loc mereu 
noi evidențieri în muncă

BUCUREȘTI. 2. - (Ageiprcu).
Pe șantierul național Lunca Pruiutuf 
pentru •upraînălțareu diguui, •’au 
realizat, între 23-29 Mai a.c., 23.785 
m. c. față de 20. IM programați, 
depășindu-se astfel norma cu 16 
la sută.

S’au evidențiat In muu, ă urinatoa 
rele brigăzi: brigada 6 PialiO’a carW

prin mărșâvenile lor siidea 
ză marea massă a muncitori
mii cinstite, care luptă din 
răsputeri pentru a da țării 
cât mai mult aur pentru re 
facere, merită maximum de 
pedeapsă.

Justiția poporului î?i va 
face datoria, trimițându-i ala 
turi de ceilalți vinovați să și 
ispășească pedeapsa.

I CLEJj coicip.

Termenul pentru autorizare de ore 
suplimentare a fost prelungit până la I Iulie

BUCUREȘTI, 2 \g/r-
pres) Ministerul Comci/u - 
lui a dat un comunicat prin 
care aduce ia cunoștința în
treprinderilor care au obți 
nut în conformitate cu prv 
vederile deciziei Nr. 87 din 
17 X 1947, n Comisiei Mi 
nisteriale pentru Redresarea 

a depășit norma lu 361 la suta rt lU 
zând; 1688 m. c. față de 464 mi 
c. programați; brigada 5 Ilfov caro 
a depășit norma cu 270 la su l rea
lizând 1509 m. c. față de 558 m. 
c. programați; brigada 7 Ialomița 
care a depă-it norma cu 196 la șuti 
realizând 827 m. c. fața de 425 
ni. C. programați; brigada 13 Te 
cuci care a dțpăsit norma cu 118 
la suta realizând 1499 m. c. fața 
de 107-1 in. c. progran

Fruntaș al muncii pe lntregu. 
fier a fost brigadierul Gh. Ariț». 
membru al P.M.R. care la 25 Mai 
a realizat în 8 ore de lucru 175 rn.- « 
transportând pentru aceasta 29 750 
kg. pământ dela o distanță de 30 
m. iar la 26 Mai a realizat 26 
m. c. dețrășind norma cu 700 la suta.

Au fost evldențiațl următorii bri
gadieri : Oprea Ion și Tu lo e Const. 
din brigada 1 Prahova care au de
pășit norma cu 10'! 120 la sută, 
Comrat Aii, Gh. Decuveară «i I. 
Melinte din brigada 13 Tecuci care 
au depășit norma cu 300 la suta

Deosebit de aceste realizări s’au 
dat 1 festivaluri și s’au ținut 26 
focuri de tabăra.

Economică, și Stabilizare Mo 
netară autorizări pentru he 
cm în ore suplimentare până 
la i Iunie a. c., din partea 
Direcției Tarife și Salarii < :i 
aceste autorizări sc conside 
ră valabile Jn aceleași con- 
dițiuni până la i Iulie 1948.

Note și comentarii 
(Urmare din pag, l-a) 

rezumate și teze, dând indica 
111 de felul Cum pot fi reți
nute ideile principale și Sla 
bilind criteriul de selecționa 
rea lucrărilor ce urmează a fi 

< itite.
Articolil trebue să interc- 

sezeț p< toți acei care sc preo
cupa, de problemele studiului 
individual.

*
Editura ]’. M. R. a tipă

rit a treia ediție în 130.000 
<le exemplare din ..Istoria 
Partidului Comunist (bolșe
vici din U- R- 'S- S. (Curs 
Scurt).

încă din ilegalitate acea 
stă operă de bază a ]uj I. V. 
Stalin a constituit pentru 
clasa noastră muncitoare șl 
conduc atorji ei, una din Cele 
mai puternice arme de luptă, 
o călăuză prețioază în lupta 
împotriva imperialismului 
fascist.

După 2ț August cele două 
ediții scoase în Editura Par 
"tidului Comunist Român au 
fost epuizate, creșterea nu
mărului membrilor de partid 
și necesitățile studiului indi
vidual. determinând apari - 
ția acestei a treia ediții care 
atinge un tiraj excepțional, 
și pune la îndemâna poponi 
lui muncitor învățătura mar 
xistă-leninistă prețios îndrep 
tar în luptă pentru desvolta- 
rea democrației noastre po 
polare înainte spre socialism.

Anul 1848 și învățămintele lui
Vezi începutul în Nr. 530

Ideia își face loc ;i străbate în 
inima poporului. Inteligența nimi
cește planurile; tira-iițor e lege ca 
dreptatea și adevărul să nu triumfe 
asupra puterii și minciunii. Pute
rea nu mai face azi dreptul, și 
un om nu se niai (roate ridica in 
fața lumii ca uzurpator al suvera
nității poporului și a zice: „Sta
tul e în mijie’’. Popoarele, (i ntru 
cea mai mare parte nu-și mai pleacă 
fruntea la gestul unui monarh. Să 
luminăm dar poporul dacă vremr 
să fim liberi dacă vrem să intrăm 
în solidaritatea na.iilor, dacă avea 
sentimentul datoriei, da 5 vrem să 
împlinim în lume o misiune oare
care’’. r

Cu asemenea vederi, Nico'.ae Băl- 
cescii își dădea prea bine seama de 
rolul care-i revenea țărănimii în răs
turnarea vechci așezări. El luptă 
pentru desființarea dă.ii și împro
prietărirea țăranilor.

Și revoluția din Muntenia în-1 
cepe, Intâiu se rjțjcoa'ă Ot nia ca e 
fusese (Jutrcerată de câți-va dintre 
capii revoluției, printre cari Eliade 
Rădulescu, Ștefan Golescu și îndeoz 
sebi de preotul Radu Șapcă din 
Celei.

Nicolae Bălcescu merge în Pra< 
liova, împreună cu Marin Serghescu- 
Naționalul și alții, în timp ce un 
alt grup, în frunte cu preotul Ce
zar Bolliac, N. Golescu și alții a- 
gită populația dela periferiile Bu
cureștilor. i

Răscoala pornește în ziua de 
9,21 Iunie dela Islaz. 1

Binecuvântând mulțimea de țărani*  
popa Șapcă își iLli.ă rugăciunea pe.iJ 
tru scăparea poporu ui „de abuzul 
clădi, de ticăloasa iobăgie, de po
doaba drumurilor și a șoselelor, de 
acele munci ale faraonilor* ’.

Se dă, apoi, citire proclamației, 
prin care se prevedea, de fapt, trans
formarea țării Românești în repu 
blică, ștergerea privi'egiifor feu
dale, desființarea robiei, improprie 
tărirea dăcași.'or, libertatea presei^ 
drepturi politice pentru evrei, des
ființarea pedepsei cu băla a. obli 
gația pentru toată lumea (fie boer 
sau nu) de a plăti dări etc.

lată câteva din cele cuprinse în 
Proclamația dela Islaz:

„Poporul Român împarte drepta
tea deopotrivă la toți și mai vârtos 
pentru cei săraci. Săracii, sătenii, 
plugarii, hrănitorii orașelor, fiu pa
triei, cei adevărați ce au purtat 
toate greutățile țârii, prin munca 
lor de atâtea veacuri, âu Ui rat mo
rile și le-au îmbunătățit, au hrănit 
pe strămoșii proprietarilor, pe mo 
șii lor. pe părinții lo-, pe acești 
proprietari însiji și au drept îna
intea generozității proprietari or, îna
intea dreptății, își cer o părticică 
de pământ îndestulată pentru hra
na familiei ,^i vitelor sale, părticică 
răscumpărată de atâ:ea veacuri cu 
sudoarea lor. Ei o cer și patria 
le-o da... Claca lor și acea infamă 
iobăgie se desființează, lu rarca dru
murilor se desființează, „săteanul fă
ră pământ se face proprietar....’’ I

Iar în alt loc, Proclamația sub
linia : „Poporul decretând odată 
drepturile civile și politice ce le-a 
avut totdeauna toi cetățeanul, declara 
că (ot românul e liber, tot româ
nul c nobil, tot românul e domn”.1

O nucă armată, in fruntea căruia 
se aflau Eliade și Maglieru se în- 
dreaptă prin Caracal, șpre Craioz 
va. Pretutindeni, clopotele sună, po. 
pulația le iese in cale, cu fiori. 
Mișcarea revoluționară se lățește iu 
întreaga Țară Românească.

Se akătuește guvernul provizoriu. 
In ziua de 11—23 Iunie, când 

populația Bucureștilor află de cele 
petrecute la Islaz, silește pe dontq 
sa accepte Constituția decretată de 
popor. Domnitorul porumbe O.tiriî 
să traga tn rnul ime, dar ( tașll re
fuzaseră.
Nicolae Bălcescu este ministru al 
Afacerilor Străine, Gh. Magheru, mii 
nistru al Finanțelor, Eliade Radu- 
lescu, ministru al Cultelor, etc.

In ziua de 13—25 Iunie, Gh. 
Bihescu abdică. ț

Insă, acum, reacționarii strecu- 
rați în guvern, (colonelul Odobescu 
și Îndeosebi mitropolitul Noi ) în
cepură »ă pună fel de fel de pie
dici mersului Înainte al revoluției. 
Boerimea (le da întregul sprijin. In 
schimb, meseriașii, țăranii, precum 
și numeroși negustori și cârlurarî 
sprijineau din suflet mă-urilc de 
dreptate socială, pe care conducător’1 
cinstiți ai revoluț ei vrofau să '

Două comploturi ale hc v ' a>- 
înăbușite cu ajutori^ -*  •• > li
nul la 19— )un- eiălak la 
28—10 Iulie.

(Va urma)
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IIVEHIMENTELE zilei
Muncitorii din Neapole

au întrat in grevă
RtjMA, 2 Rador). mu>1i i 

toni tuturor întreprinderilor 
metalurgice din Ncapole si 
întreaga provincie Compani- 
ni, au ir*,..  Marți în greva.

C- ie au izbucnit în uf 
concedierii în massă u

IN SECTORUL G0R1ȚA
Trupele monarho-fasciste au 
fost bătute și puse pe fugă

A'IENA. (Rador).
Postul de radio Grecia Li
beră anunță că la 22 Mai 
unități ale armatei demovra

Război izenei și sărăciei
(Urmare dh pag, l-a)'

un rol însemnat m desvolta 
rea țarii, în independența ei.

Deasemenea Magazinele 
de Stat din Valea jiului, ma
gazine create din fondul Mi 
nisterului de Finanțe și cele 
ce se vor înființa cât de cu
rând în alte centre ale ju 
dețului, nu contribue ele oa
re la imbunătățirea situației 
materiale a celor ce m'it- 
cesc în primul rând prin - 
tr’o apro\izionare la prețuit 
acceptabile și, apoi prin fap 
tul câ, câștigul realizat n.u 
mai intră în buzunarul par
ticularilor, ci va fi folosit 
pentru investiții sau scopuri 
oomune.

Roadele acestei politici se 
simt) prin scăderea prețurilor 
în contrast cu ceea ce era 
acum 6 7 lupi imediat
dopa reforma monetară. Pe 
drept cuvânt tov. V. Luca, 
a putut să facă o compara
ție cu țările din Apus care 
>e prăbușesc în inflații, își 
micșorează producția decad 
din punct de vedere econo 
mic și financiar și prin ace i 
sta decădere își pierd inde- 
p. ndența Națională și ță - 
•le cu democrația popular i 

. care se află și țara noa 
stra a.->ncrgc spre o în- 

'J -
Importante u.nttâți de 
materii prime și me
dicamente vor fi Im
portat*  din Ungaria și 

Austria
“BUCUREȘTI, 2 (Ager- 
piesb Oficiul Industrial al 
produselor farmaceutice și 
chimice de specialitate, tra
tează cu Societatea Roma - 
no-Export importul unor can 
titați de materii pr me pen 
tru medicamente și colorau 
te din Ungaria și Austria. 

muncitorilor și rcfuzuh.i pa 
tronilor <|e a da curs cern 
iilor sindicatelor <u privire 
la reangajarea de concediați 
și suspendarea unor noui 
concedieri.

tice au realizat o pătrundcre 
in sectorul Gorjța, unde tru
pele monarho-fasciste au 
fost bătute și puse pe fugă.

florire economică și i uliu- 
raia.

Pentru a putea fi însă și 
mai obiectivi în judecarea 
situației din țara noastră nu 
trebue decât să mergem îna
poi cu gândul la situația de
zastruoasă în care ne aflam 
acum un an și din care nu
mai datorită luptei comune 
a întregului popor mobilizat 
de Propunerile Partidului 
Comunist Român am putut 
eși.

Desigur — așa cura arată 
,tov. Vasile Luca în discursul 
său • nu,putem fi mulțumiți 
numai cu rezultatele obți - 
nute.

„Nu putem să fim mulțu
miți de rezultatul obținut, 
pentru că noi nu am lichidat 
încă rănile războ ului și ur
mările secetei. Clasa noastră 
muncitoare și mai ales func
ționărimea nu are încă un 
nivel material corespunzător 
necesităților” — spune to c 
Vasile Luca și mai departe:

,,Noi am făcut multe pcti 
tru ca viața să fie mai efti- 
nă, dar avem încă multe de 
făcut ca să depășim așa 
cum dorim nivelul de trai 
din 1938”.

„Noi am declarat război 
sărăciei și mizeriei și tiebue 
să ducem acest război până 
la victoria finală”. Războiul 
acesta se va putea duce în
să numai prin sforțări uriașe 
în domeniul creșterii pro - 
ducției industriale și agrico
le.

Dar o î'zolitică bună fisca 
lă cere și oamenii respec
tivi care să pună în practică 
linia justă trasată.

Așa cum a arătat tov. V. 
Luca, în rândurrile Ministe 
rului de Finanțe mai sunt 
încă elemente care caută să 
menajeze pe exploatatori”.

Comunicatul oficial egiptean
asupra situației din Palestina

UA1R(), 2 Radon, t'omu 
nicatul oficial egiptean asu
pra situației din Palestina a 
rată ca forțele terestre e- 
giptene ( ontinuă operațiuni- 
ljFla km. Sud de l'el V- 
yiv-

Bombardiere grele egipt.; 
ne au continuat să bombar
deze regiunea Rehobot, fo
arte fortificată, la Sud-Rsr 
de Tel A' iv, unde au fost 
lansate mari cantități de cx 
plozivi și bombe incendiare.

Comunicatul Haganei
Tel-Aviv, 2 1 Rador). -- (o 

'«unicatul Haganei anunță

Va trebui deci lichidat, de 
finitiv cu aceste elemente. , .1 
re nu fac - prin at.tudin a 
lor decât să compromită 
regimul democratic în ochii 
massclor populare.

ITov. Vasile Luca a sesi
zat și o altă lipsă: acea a bi 
rocratisniului. Chiar deunăzi 
un tov. ni s’a plâns că a 
trebuit să-și piardă o zi ța 
Administrația Financiară pt. 
a. rezolva o chestiune care fă 
ră acest birocratism exce - 
siv ar fi durat cu mult mai 
puțin. Și desigur că așa ca 
tov. nostru au mai pățit și 
alții. Hârtiile multe erau în- 
tr’adevăr bune pentru a sc 
putea fura ,,cu acte în regu
la”, sau pentru a face pe 
oamenii simpli să creadă că 
sunt de nepătruns pentru ei 
tainele financiare.

vTimpul parcurs dela ve
nirea tov. Vasile Luca în 
fruntea Ministerului de Fi
nanțe a dovedit însă că ,,oa 
menii simpli” se pricep foar 
te bine în finanțe.

Ei au reușit să schimbe 
în mare măsură, și mentali 
tatea cetățenilor, atitudinea 
lor față de acest minister, 
în sensul ca oamenii au de
venit conștienți că banul dat 
Statului sub forma impozitu
lui revine la contribuabili 
sub alte forme.

Pentru a consolida și mai 
mult cuceririle poporului no
stru, pentru a face ca leul no 
stru să devină din zi în 21 
mai puterile , massele popu 
lare în frunte cu Partidul 
Muncitoresc Român, vor tre
bui să veghezi' ca măsurile 
luate de guvernul R. P. r 
să fie puse în aplicare în 
spiritul în care ele au fost 
concepute de acei cari con
duc azi destinele țării spre 
bunăstare și progres.

B SOMESFELEANU 

Bombardiere grele și u-ot 
re, însoțite de a\ ioane, T 
vânătoare, au bombardat ;l<-. 
rodronul pe lângă Rehob"t 
lovind hangarele și avioiru 
le ce s<- găseau pt-,aerodrom. 
Aviația egipteană a bont - 
bardat dcasf menea ],, .dita- 
tea Gaz, la mijlocul dru. 
inului'dintre Icru<ilim și Ga 
za, incendiind depozitele de 
petrol. Toate avioanele s'au 
intors la bazele lor.

o activitate intensa in sc 
torul nordic al Palestinei, 
Trupele evrcești au atacat 
Luni localul poliției din L 1 
tiuii. Alai ul a durat 6 orc 
Inamicul a opus o rezistență 
îndârjită. In țele din urma

lin grup de financiari japonezi au pro
pus includerea Japoniei în 
sistemul economic american

rea Japoniei in <stemulTokio, 2 Radio). — /j 
rul Mâinii:i a anunțat că ua 
grup de financiari mfluen.i 
japonezi au propti includ - poneze în dolarj j.ipom zi.

Examenele de sfârșit de an 
la școlile primare

Ministerul Invățământu - 
Iui,Public ajuce la cuno-uin 
ța ca examenele de sfârșit 
de an la clasele 1 4 pri
mare se vor ține în local,1-

c^inCUIDEREAâtttf-
• >■ ■■ . . . 2»

Guvernul Israel și Legiunea arabă au acceptat > 
rezoluția Consiliului de Securitate privitoare !

încetarea operațiunilor 
din Palestina pe timp de 4 să plămân

TȚJ.-.Wjv, 2. - Gmcr
nul provizoriu al Statului 
Israel, răspunzând rezoluții i 
dm 29 Mai, a. c.. a Consi
liului de Securitate referi - 
toare Ia încetarea operațiuni 
lor din Palestina pe timp 
de 4 săptămâni, a declarat 
că \a da instrucțiuni trupe, 
lor sale să inc«,t«ze operația 
nile azi Miercuri 2 iunie, ca 
< ondifia ca toate obligațiile 
prevăzuta în rezoluția Consi
liului de Securitate, să fie 

eticii ,|U alun in a *'  ’*>  
< aiul poliției, unde -i-au 
sil moartea 1 țo oldali 1 
mic i.

Aviația (a rcias a a bo, ■ 
bardat Luai m>ipu*a  obi< 
livele militari din F amb- 
Au tm t ebas -meni bornb 
date! fortificațiile inain < <■ 1 
la Lida și ora/.») Aman, 
pitula l'r.insioru.ini<i und 
au fost lovite nuim-roa ■ < 
biectivo militate.

Pe frontul de bord, ,, 
micul a contraatacat [ > _i,. 
ne<:ă s, ira regiunea 
b'ord-Esltil Lm'ru.ui. ii ’ 
mii ul a fost re ,pin-, și a ■' 
ferit pierderi grele, t'oi: 
nicatul Măgăriei arată ca ,, 
fensna a fo t df-< lan-ata 0» 
toate fronturile , u colabora 
]-Ca din ce în ce m u înt -n-*.  
a aviației.

nonnc american și ch ar -iL.) 
mirea monedei naționale 

rile școlilor respecți', e i c 
c: ametii-le de aț sol io-
1 ursului primar se tor ti,,.’ 
pe centre ce se „or fiva e 
inspcctoralji județene.

acceptate și de arabi.
*

Delegatul Libanului a • 
nunțat Consiliul de Secur ■ 
tute i.â comitetul politi« a 
Ligii Arabe a acceptat >e 
zoluția Consiliului de Secut 
’ate ( ri\ itoare la încetare.. 
focului ]>e timp de 4 săptă
mâni.

♦

Din Budapesta s’a anui 
țat că Marți Ungaria a ț-e 
cunoscut Statul Israel.
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