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Ce cote de cereale se vor cclecta 
Cantitățile strânse vor fi plătite imediat

3 m per lan le sculări șt reduceri 
pentru <aâirănim«bsb. muneitoas
București, 6 Agerpresi. 

Prczidiul R. p. R. a dat un 
dc' rct stabilind noul rcgim 
di.-colectare a cerealclor.

Potrivit acestui decret, in 
vederea asigurării hranei po 
pulației muncitoare dela o- 
rașe și din regiunile care 
sunt lipsite de surse pro - 
prii de aprovizionare, produ
cătorii agricoli sunt obligați 
să predea statului contra pla 
ta o parte din prisosul rccol 
t<i lor <le cei'eale in raport 
< ii posibilitățile exploatărilor 
lor.

Cotele de cereale pe care 
trebue să le predea diferi
tele categorii de exploatatori 
agricoli in raport cu nutcrea 
lor economică, vor fi stabi
lite de Comisiunea de Stat 
pentru colectarea cerealelor.

Aceste cote v<>r fi prog1',;- 
she ținandu se seama de sti 
jwafața totală a terenului a- 
rabil al exp^'atătii, produc 
ți a medie la hectar a regivn i 
in care se află cxploatarea a- 
g’icolă.

Decretul prevede că mi 
•ii producători agricoli a 
«•r exploatare nu -depășește 
In total i hectar de teren 
arabil prccum și (producătorii 
agricoli cu terenuri arabile 
v total u i 3 hectare a 
căror producție este mai 
hiica di- 6oO kg. la hectat 
sunt scutiți de orice fel de c 
phgații de predare- Pentru 
•< ilalți producători agricoli 
«antitatea de predare va re 
jMe-zcnta o parte di i produ 
sul de cereale, restul, răm i- 
nând la libera lor dispoziție 
consum sau vânzare.

Pentru a putea fabrica pi a 
dusele industriale la prețui i 
fixe și să se creieze astfel 
posibilitățile pentru ca a'/ri- 

Un decret privitor la câștigarea și 
pierderea cetățeniei române

culturii sa-și procure unelt? 
agricole și unelte industriale 
tot la prețuri fixe colecta
rea cei'ealelbr rezultând din 
cotele de predare se va f t 
c-'’ >a preturi oficial;- abi- 
lite de Ministerul Comerțu
lui.

Comisiunea de Stat pentru 
colectarea cerealelor, va în
tocmi planul general de co
lectare a cantităților de ce 
reale corespunzătoare cote - 
lor de predare în care se va 
stabili pentru fiecare iud'l 
< antitatea de cereale carc tre 
buc sa fie realizată din a- 
epste cote ținându-se scama 
de: producția medie la hec. 
tar a județului; suprafața a- 
rabilă cultivată cu cereale
le respective; structura ex - 
ploatărilor agricole din ju
deț- pentru fiecarc fel de ce
reale Comisiunea va stabili 
cel mult 6 c'tase de randa
ment mediu.

Decretul mai prevede că 
in fiecare județ se va întoc
mi planul general de colec
tare județean, planul de co
lectare a fiecărei plăși și 
) lanul de colaetare a fjecă 
i ei < omune. ,

Proprietarii și arendașii de 
mașini și batoze de treer. 
prccum Coi de îndri țărănești 
sunt obligați să predea toa 
te olumurile de trcer și mă- 
ciniș realizate la prețJfile sta 
bilite, modul de per
cepere și predare a acestor 
oiumuri s va stabili de că 
tre Comisiunea de Stat pen
tru colectarea cerealelor și 
vor fi pievă’.ute în p]anul 
de colectare.

Decretul prevede d< a.seinc 
nea dispozițiuni cu privi - 
re la organizarea colectări

lor stabilind ca aceste co
lectări se vor ta- <• la batoze 
< u ocazia tiecriului.

I’roducătoiii care treer,i 
recolta l<>r cu alte .mijloace 
decât mașini ș’i batoze, sunt 
obligați a preda imediat <lu 
pă trCeriȘ cantităț lexic cerea 
le stabilite de Comisiunea 
pentru colcctaiva Cerealelor 
dircct ]a cel mai apropi.it 
centru de coledlare

In vederea op, rațiunilor 
de colectare a ^realelor, Co 
misiunea d'c"s“at va putea 
stabili norme și dispune mă
suri pentru închirierea de 
silozuri, magazii etc.
menea va putea dispune 
chizițjonarca mijloacelor de 
transport sau a Celorlalte mi
jloace pentru asigurarea rea 
lizării planului. Centrele de 
colectare sunt obligate ăai.'hi 
ța imediat |a preț oficial 
cotele de cereale provenite 
din cota de predare.

In dispoLț.iinile finale de
cretul prevede că nepredv 
rea cotelor stabilite de co- 
misiune Și a olumurilor <le 
ti'ecr și măciîiiș se pedep - 
sește conform legii Nr. 341

80 de elevi brigadieri din județul nostru 
au plecat pe șantierul național „Gh. Gheorghiu*Dej “

l.n ziua do o Iulie a. c., un 
număr de 80 de brigadieri, 
elevi ai Lic- Teoretic-Brad 
Lic. Industrial și Lic. ,,De- 
cebal" din Deva, au plecat 
la muncă voluntară pe șan 
tierul național „Gh- Gheor- 
ghiu-Dej” dela Bumbești - 
Li'czeni.

înaintea plecării la gară, 
in’Sala festivă a Org. [ud. 
1J. T. M.. tov. N, Bejan, vor 
bind în numele Comitetului 
Județean F. N., T- D. R, 
a aratat tinerilor că in urma 
coniplectării tuturor locurilor 
de pe șantierul național „A- 
11a Pauker” dela Lunca Pru

Comitetul Central al Par- 
• ■*

tfâului Comunist (bolșevic) 
al U R.S.S. a refuzat să participe la Con
gresul Partidului Comunist din Iugoslavia

Mo^o’-a. 7 R.idi'o. < o hiiiiita niuo <j,l<-gație Li 
mitctul ('cntral al Pan du- < mgr<-,ul l’aitidului ( <>imj 
lui ('omunist |,olș< vi<) a'. ni* 1 din [ugoslavia dcoarc 'e 
I K. S. S. a primit d'n condin crea a< estui partid 
parlia Partidului Comunisi <|cși a fost invitată la ședir. 
din iugoslavia invitația d<- p Bll-ouhn Informat 
a p.iiticipa la cel de al ș-h-a I|U a 
Congres al Partidului ('omit ((

ironica cîntmaltgvali<â

Cîntiiiatogjrwf ul Progresul 

OMUL CU ARMA“
Real iz-a t după o piroă a 

dramaturgului N- l'ogodin 
și repicz<-ntând o reușita a 
daptare cinematografica a 
îegisorulm S- lutkevici, c.i 
noscut publicului florean cu 
prilejul reprezentării filmului 
,,Salut Moscova", o alta red 
șită rt-alizare a sa, acest film 
distribuit de Sovrotnfjlm, ) 
mul cu arma", este povestea 
plină de pilde a evoluției su 
fletești a unui soldat rus an
grenat după primul răz
boi mondial., în care a fo a 
trimis să lupte pentru inte
resele capitalisto . moșie - 
reȘti.— -‘^n lupta revoluțio 
nai.ă .pentru eliberarea sa 
proprie și a celor de o pot i 
vă cu el.

Cecacc face lumină in su
fletul său și al celorlalți 
stași de pe front, este slova 
lui Lenin care, pătrunde prin 
tre aCeȘti țărani în haina mili. 
tară, preocupați de proble
ma centrală a c.xistenții lor: 
pământul și cceace se va în
tâmpla cu aceasta după re
voluție-

întâlnirea in timpul uite' 
permisii la Retrograd > - un
de duce o scrisoare a cama
razilor lui către Lenin cu 
muncitorul revoKiționar Ci- 
bisov, prilejuește lui Sciadrin. 
primul contact cu vâltoarea

U
tului, vor plpca pe șanticruj 
național ,,Gh. Gheorghiu - 
Dej” dela Bumbești - I.iv-?- 
zeni. A subliniat apoi un 
portanța economică a acest i 
șantier pt'ccum și importanța 
lui în vederea înfăptuirii de
plinei unități a întregului ti
neret din Republica Popu
lară Română.

A mai luat apoi cuvântul 
în numele U- F. D
Marja Budav. carc 
gurat pe brigadieri 
sprijinul din partea 
z.ației de femei din partea că- 
reia le-a și distribuit pa-

•

R. tov, 
i a asi- 
de tot 
organ’.-

totuși 
p ii ti-, fapt cari- f.i 

Paitidul Comunist din
>'|a . mi m.i fa< .1
din familia partidelor

Ru-

o.-la- 
Sta-

rm oluțiunara. iar la Iji-ti- 
tutul Smohi'ii. unde ,,flă ca 
pământul a fo-t împărțit ță
ranilor, convorbirea < u Le
nin. fără a bănui < u cine stă, 
de vorbă, dcsvălue prin gin 
sul acestui om simplu, in- 
trcaga voință de luptă pen
tru cauza revoluției a mass,- 
lor asuprite din ime-nsa 
sie-

Nimic niai lirtsc ca 
tă cunoscut lui Lenin și 
lin. mulțumită curajului s- 
sincerității sale, Sciadrin sa 
primeaS' i comanda unui re 
gimenl de muncitori și sol
dați, în care calitate acesta 
va reuși să convingă p ■ o 
stașii unui detașament ina
mic- prin vorbele sale -am
ple dar pornite din inimă, să 
treacă in tabăra revoluțio
nara .numai vorbindu-le de 
mărețele realizări pe care re
voluția luptă să le înfăptu
iască pentru poporul munci 
tor.

învingând rămășițele vieții 
sale de iobag care vor face 
să piaraă din mână un ge 
net'al prizonier. în care caz 
numai sfaturile lui Lenin și 
Stalin îi vor reda încrede
rea în sine. Sciadrin se va 
into.irce mai hotărit in iruii 
tea regimului său după in

(Continuare In pag. IlI-a)

chețele cu alimente, cărți 
poștale, țigări ș. a., briga
dierii la rândul lor luându-și 
angajamentul de a munci 
cât mai mult și mat bine 
pentru a fi printre fruntași și 
de a lupta pentru unitatea 
întregului tineret.

Însoțiți la gară de fanfara 
militată ș; tic un numeros 
public — părinți și cunos- 
< uți brigadierii au plecat 
pe șantier însuflețiți că vor 
putea contribui și ei la opera 
de construire a liniei ferate 
care deschide noui perspectî 
ve de viață județului nostru 
și țării întregi.

apropi.it


ZORI NUi

Caracterul avantgardist al poeziei sovietice Ce să citim

Ai fi desigur imposibil de inia 
glnat că Marea Revoluție So,,a'iria 
din Octombrie, care a Infăpluil vi 
sul de veacuri al omenirii exploa
tate, eliberând milioane de oameni 
pentru care viața abia începea cil 
adevăiat, ar fi putut lăsa iiepăra*  
tor pe omul chemat să exprime 
in imagini poetice frumoasele na 
zuinți și mărețele ei realizări, îi< 
formele noui a'e restituirii cu -nij- 
loace poetice a elementelor zii, 
pline de expresivitate a'e limbii 
vorbite, chemată pe drumul desă
vârșirii ei pe culmile artei.

*) Arderi publicat iu Nr 16 din 
„Pentru paoe trainică, pentru democ
rație populară 1* Organ al Biroului In
formativ al Partidelor Comuniste și 
Muncitorești, cu datr de 1 Iulie 1948,

In anii plini de freamătul zidirii 
unei lumi mai bune, în iureșul^ 
luptei pentru eliberarea omul ’i ce 
sub contradicțiile unui 1 evul de 
neguri și silnicii, e emeritele cele 
mai înzestrate în sensibilitate și 
posibilități de redare cu mijloace 
artistice a sentimentelor muțimilor 
strânse în încleștarea lup.ei pentru 
propria lor eliberare, s’au a'ătlirat 
cu mare însuflețire avântuui re 
voiuționar.

Cuvântul fnllăcăiat al lui Mata- 
covski arăta un drum nou — sin 
gurul adevărat - al creației re
ușind sa adune în jurul acestuia 
o serie de poe|i talenlați care a- 
parținuseră până în moinenul aces
tei revelații a poeziei sovietice, di
feritelor curente literare:

—Muncitori ai arie.
Și nu predicatori eu piele lungi
Iată ce ne trebue astăzi!.. , 

proclama cu autoritatea verbu'ui său 
di- inegalat răsunet, V.adimir Ma- 
iacovski în poemul său intitu'ab 
„Ordinul de zi nr. 2 către armata 
artei’’, ridicând un steag sub fal 
durile căruia poezia avea s’a se 
situeze pe sdnimul fi e;c al îm- 
bogățirei ei cu forme țioui, prin 
caracterul ei democratic, prin cla
ritatea limbii care o face accesis 
bila oricui și prin simplitatea mij- 
loace'or ei poe.ice.

In momentul în care, de fapt, 
în apus poezia era diluată sub in
fluența diverselor curente ca e pa-' 
ralizau individualitatea poetului, im- 
punându-i formele tipice a'e unei 
pseudodiscipline, degradând crea — 
ția și pe creator și favorizând acea 
atmosfera haotică în care re. oițele 
împotriva exploatării, .put au sens”, 
așa zisa ,,poezie pură” era utili
zată pentru a sustrage aiee.țiunea 
masselor dela problemele lor ime
diate, în scop de a lichida elanul 
celor care luptau pentru sliberlate.,

In contradiejie cu aceste t ndinte 
obscurantiste și diver.-ioni-te, cu to
tul altele sunt idealurile poeziei so
vietice.

<Urmare din " umărul tracutl
Ruptura dinlre leaderii P.C.l. și 

bazele organiza'o. ice a'e pari dului 
marxist îevc'.uționar se e,primă și 
prin faptul că. pe când Fronlu' Po
pular al Iugoslaviei își are pro
gramul și sta'utu' său. Par i.ful Co
munist din lugoria a nu are nici 
statut aparte si nici un programl 
propriu de partid. Nici în acest 
lucru condu; atorii P.C.l nu văd 
vreun neajuns. Ba mai mult, ei 
înclină să considere aceri oportu
nism iu problemele .o-gani/atoric ■ 
și de program, ca fiind un merit, 
afirmând ca partidul comunist nici 
nu ari nevo'e de program deosebit.

In rațsortul prezenta! la Congresul 
al doilea al Frontului Popu’ar Iu 
goslav la 27 Se, tembrie 19-17, Iov, 
Tito a declarai:

„Are Partidul Conunid din Iugo
slavia \reun alr program în afara 
Frontului Popu a ? Nu! Pa ti Iul Co
munist nu are alt program Pro
gramul Fiontu'ui Po, u'ar e te și 
programul lui”.

Un asemenea punct de vedere a-, 
supra programului partidu ui co.nu-

Inca din anul 1913 apa e cunos
cutul poem al lui Alexandr Blok 
intitulai „Cei doispiez.ee ” in care 
este redata vigoarea dreptei mânii 
a poporului îndreptată împotri a ve- 
cliei lunii, poetul idilizând cu în
demânare, aci, ritmul, eipTCsivita- 
tea și tonalitatea adâncă a graiu
lui popti'ar. i -

Desigur Maiacovski rămâne ,,cro 
nicarul poetic” și — utilizind o 
expresie a lui Ueniue — toboșarul 
vremurilor noui, iniț atom! p ie/f -i 
de avantgardă, chemată să ieri tiiL 
masselor sensul adânc al evenimen
telor mari care condiționează ade 
virata istorie a popoarelor elite 
rate de sub dominația capitalista

Blok spunea: ,,Ascultați revolu
ția cu tot trupul, cu tot sufletțnl, 
cu toata conștiința”, alătiirându se 
celorlalți poeți ca Briu,ov, Serghei 
Esenin care sub steagul revoluției 
se regăsește doinic de via a pe care 
o exprimă în poeme de un sens 
adânc uman și însfârșit in locul 
revoluției se călesc și ie, la iveală 
o mulțime de tinere la'ente, între 
care se cuvine sa amintim pe A- 
lexandr Tvardovski, un iscusit mâ
nuitor al expresivului grai popo
ran țărănesc

Poezia lui Tvardovski e totdea
una străbătută de un 1 rism plin 
de tinerețe și optimism, care este 
cum nu se poate mai 
potrivii temelor sale caracterizate 
printi’o neasemuită simplitate și 
naturaleță a acțiunii, însușiri penă 
tru care a fost distins cu premiul 
Stalin pentru poemul său „Țara 
Muravia” publicat în anul 1936

Va trebui derigur sublin at că de^, 
poeziei sovietice îi eșle propriu - • 
cum de altfel este și firesc .—, 
realismul socialist, poetul rămânând 
totdeauna credincios leal taților din 
jurul sau, va găsi in exprimarea a- 
cestora cu mijloace poetice, formele 
cele mai corespunzăoa.e personali
tății lui artistice.

Departe de a fi o dogmă realis
mul socialist acordă cea mai de
plină libertate de creație, reușind să 
dea viață celor mai mature și per
fect realizate opere poetice din ul
timul limp.

In timpul războiului poezia so-*  
vietică a redai realitatea în toată 
goliciunea ei fără tendințe de i !ea- 
lizare sau de ascunde,e a adesăitu- 
lui, „Fiul” lui Pavel Antocokki, 
sau ,,Meridianul Pulcov” al Verei 
Inber, însfârșit poeziile lirice ale 
Olgăi Bergholț, ca și multe al - 
tele suni lot atâtea exemplare reușițeț 
ale exteriorizării durerii poporu ui 
în țoala adâncimea ei, exprimați } 
cu mijloace de un îna't nivel po- I 

Conducerea Partidului Comunist din Iugoslavia 
revizuește teoria marxist-leninistă despre Partid*)
nist și al Tronluiiii Popifax a fo l 
exprimat la „Consfătuirea repra-s 
zenfanților câtorva Partide Comu
niste” care a avut loc Î11 Polonia, 
de Secretarul C.C. al partidului lO- 
nțunist, tov. Kardelj. La aceariă 
consfătuire, secretarul pentru pro
paganda al CC. a! partidului co
munist, Iov. Djilas, cilându 1 pe 
tov. Tilo, a afirmat că între plrb- 
gramul Frontului și programul Par
tidului nu este nicio deo-ebire.

$i dacă în raporoil tov. Dplas 
expus la „Con-ta u rea Informativa 
a reprezentanților câtorva Pa-tide 
Comuniste”, ținută la sfirșilu' bi 
Septembrie 19-17, se spunea că Par
tidul Comunist din Iugoslavia „a 
urmat cu hotărire întotdeauna și 
in țoale condițiile, principii e or
ganizatorice ale bolșevismului”, a 
ceasta este o ipocrizie vădit i și 
o minciuna sfruntata. In r alitate 
conducerea actuală a P.C.l.. în ce 
privește chestiunile organiza o i e ș 
de program se îndepărtează lot 
mai mult de principiile marxisleț 

etic și fără a conține niri cea inai j 
mica nota de nrbicrede e, de dică | 
dere morala, sau de peimiim.

Inti'o măsură neatinsă în nici o 
alta parte a lunii încleștata in 
tr’un iftzboi greu de aparare 
chiar in momentele ce.e mai pa
tetice ale luptei împotriva dușma 
nului rotropilor, poezia sovietică a 
știut sa insiillc poporului curaj și 
speranța in victoria fina1:!. <

Participând in mod efectiv la 
munca și lupta dusa de poporul 
întreg, în condițiile în care „p.cnițr 
să fie deopotrivă cu baione a”, du
pă o expresie a lui Ma acovski, pro
prie celui de al doila război mondial*  
poezia sovietica a răsunai ca o 
chemare vie la luptă și la victorie.

Exprimând ideile care insufle- | 
țese popoarele sovietice — având ] 
deci lin caracter multinațional — și ■ 
constituind o parte de mare im
portanța și integrantă a culturii so- 1 
cialiste, poezia sovietică merge pe 1 
drumul trasat de'a începulurile ci, 
mereu în slujba popoarelor de a- 
vantgardă care construesc cu un a- 
vânt de o neasemuită măreție, noua 
societate a oamenilor muncii, in 
forma ei cea mai avansată — so
cietatea comunistă.

Mitiall Mlliuțeșcu

Note și comentarii
Prinți'’’) d( cizie a Ministc- 

sterului Artelor și Informa 
țiilor, scdiile și r<-;;i.mile de 
activitate a trupelor regio 
nale ale Teati'iilui țPopotu’tr, 
s’au modific ri ia seitsu' (a 
cea de a doua echipă a Țru- 
pei Regionalei București 
se muta cu stdiul la petro 
șeni .având ca regiune de 
activitate jud. Hunedoara și 
V'alea Jiului cu județele Gor 
și Dolj.
Această măsură bine venită 

deschide perspective frumoa | 
se dcsvoltării culturale, a ma i 
Sp-lor din județul nostru.

*
Primul grup de scriitori, 

pictori și compozitori, se a 
flă dela 15 Iunie pe marile 
șantiere naționale, pentru zi 
găsi motive de inspirație din 
realitatea imediată însufleți
tă de muncă miilor de tineri 
de pe șantiere, care se cere
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D. Charpzntier 
situânau-sc pe pozițiile menșevice 
lichidatori sie.

Situația senilegală a Partidu 
Iul Comunist din Iugoslavia

Lenin și Stalin au arălal că par
tidul este necesar proletariatului nu 
numai pentru cucerirea pat rii po
litice. Partidul îi e>te nece-ar mai a- 
les pentru a conso ida ptițer. a sa po, 
litică și pentru a 1 asigura victoria' 
deplină a socialismului.

Vorbind despre Lise lină ah a con 
solidarii și lărgirii puterii polîtj- 
ce a proletariatului pentru dobân
direa victoriei deplin.- a -o ia ismu- 
lui, tov. Stalin arată ca: „Aceasta 
înseamnă a insufla masselor de mi
lioane ale proletariatului spiritul! 
disciplinei și organizări: îndeamnă 
a crea în massele proletare un zid 
și un zăgaz împotriva influențelor 
disolvante ale tendințelor haotice 
mic-burgheze, înseamnă a întări - 
munca organizatorică a proletari 
lor pentru reeducart a și prefacerea

Maxim Gorki: „
Mihail Solohov: ,,

Editura „Cartea Rusa
„Univer-ltățile melc” alaiuri dc 

„Copilăria mea” și ,1a stăpâni” 
i-sțe una din cărțile in cure mare
le scriitor sovietic Maxim Gorki 
își povestește amintirile din copi 
larie și adolescență.

Orfanul sărac, nebicovo a! î 1 fața 
nedreptăților, invața să cunoască oa
menii, la marea untversita'e a- 
vieții. Luat dc un prieten ca sa ur
meze la Universialea din Kazau, 
el își dă scama curând că mama 
acestuia nu are deilui bani uni pen
tru mâncarea copiilor ei, așa că 
pleacă mai departe Î11 lume. Cu
noaște hamalii din port și viața 
lor chinuita, învață să i cunoască 
pe muncitori, ia legături cu cercu
rile de revoluționari, pbaci la țara 
ca vânzător la o prăvălie, stă de 
vorba și-i cunoaște pe țărani, in 
sfârșit, după multe experiențe ș. 
peripeții de acest lei, părăsește sa
tul și se îmbarcă pe un vas. /

In această mare preumblare pe 
Ia „universitățile vieț.i”, A|-xe l’cș. 
cov (Gorki) vede și simte groaz
nica mizerie trupeasca și moral;/ 
în care se sbat oamenii sub asu
prirea țaristă Rusia moșierilor șii 
a capitaliștilor era o uriașă închi
soare. t

Gorki știe să vadă, până și în 
oamenii cei mal decăzuți, în droj
dia societății țariste, scânteia de' 
demnitate omenească și de năzu
ință spre fericire, spre o viață li
beră și mai buna, el presimte că
ile viitorului și invața sa-i urască] 
cu țoală puterea pe exploatatori,j 
pe capitaliști, pe cei ce (in po
poarele Î11 robie

In operele sale următoare voml 
întâlni un Gorki cu ca’ea din ce, 
in ce mai luminată, lumină ce vine 
din legătură strânsă eu lupta re
voluționara a clasei muncitoare în 
frunte cu gloriosul parlid al lui 
Lenin și Stalin.

„Universitățile inel.” e o cailo 
scrisă fierbinte, cu dragoste, o 
carte care sgudue pe ori cine o 
citește. De la ceea ea esle de doua 
ori recomandabilă - oda ă penlnl 
marea ei valoare ii.erară și de do 
cument biografic, a doua oara pen- 
trucă formează și desvoltă într’a- 
devar gustul penii u citit.

i
Editura „Cartea Rusă” a pu. la 

îndemâna publicului citi'or al doil a 
volum al monumentalei opere a lui 
Mihail Solohov „Pe Donul liniș
tii”, a cărui magistrală tradu.ere în 

păturilor mlc-burgheze; înseamnă a 
ajuta massele p.-olelarc să e educe 
ca forță capabilă să de di nțeze cla
sele și să pregătească condițiile 
pentru organizarea produc,iei so - 
cialiste. Insă a rea'iza toate acestea 
fără un țrartid puternic pr,n coe
ziunea și disciplina sa, este inii 
posibil”, (Stalin, „Proble.i.e.e 1'id
ilismului” pag. 94 Ed. P.C.R.).

Linia oț>orlimistă a conduccru ac
tuale a PCI. a dus la o situație 
prin care partidul ca torță politică 
independentă esle lot mai mult sub
minat. Prin acțiunile lui Tito. Kar
delj, Djilas și Rankovici, Partidul 
Comunist din Iugoslavia a fost pus 
de fapt într'o situație semiegalăț

Hotărîrile cele mai importante pri
vitoare’la chestiunile de orJin po
litic, economic și ideologic, sunt 
luate și aduse la cunoștința ma-, 
sselor populare nu în numele Par
tidului Comunist din Iugoslavia, 
în numele Frontu’ui Popular.

Până în momentul de față, orga 

Universitățile mele“
Pe Donul liniștit" voi. II

<1

românește o daloiăm d-lui f.lezar 
Petrescu.

Dmtr'un Început -c pot admir» 
în acest roman de re-pirați- lar
gă: aiâl cunoașteica oamenilor, a 
materialului plastic, p ihologic ș -o- 
c-ial, cât și stăpân-ra dea.arșiU 
a mijloacelor ar.lJice.

Dar „nu e cu putința și nici 
nu are rost sa rezumăm ace l ro 
mau pun de lapte și de personaje, 
clocotind de viața și de pasiune” 
putem spune, citând câ'e.a rânduri 
dintr’o cronică literară a lui Oc- 
tav Suluțiu scrisă cu prilejul apa
riției primului volum. „El trebue 
retrăit, cu senzația de plenitudmv 
cu care este scris in ritmul lui 
domol și larg care curge a-.e.neni 
fluviului pe malurile caruja se p 
trece acțiunea șl caie strabale cu 
prezența lui constanta cartea, a-c 
meni unui personaj principal”.

Ad Sucind tema acestui roman de 
un puternic suflu epic, N. Mora 
ru seric cu prilejul apariției pri
mului volum: „Romanul „Pe Do
nul liniștii” a fost unanim apnoi.it 
ca o istorie a războiului rtiil pe 
meleagurile Donului, o istorie a .1 
celei vremi când ma a clzăcimii să
race și mijlocii, luptând împotriva 
disperatei rezistențe a vârfurile»» 
chiaburești, a răzbii spre sociali,m, 
spre făurirea unei vieți noi”.

Refcrindu se la traducerea româ
neasca excepțională a acestei carii, 
A. Grigoriev a arata! in Graiul 
Nou: JfD. Cezar Petrescu a dă
ruit cititoriio- români un moment 
al literaturii sovietice într'o tălmă
cire demna de acesta E o reali 
zare artistica în cel mai mare grad, 
care poate fi comparată cu lălmă 
cirea „Povestirilor unui vânător”, 
ale lui Turgheniev făcută de d. . 
Mihail Sadoveanu”, re o.nanda e me
nită să rețină alenț a cititorilor a u- 
pra unei opere dc certă valoare ar
tistică pe care „Cartea Rusă” o } ura 
Ia îndemâna amatorilor dela noi

Au apărut în Editura 
Partidului Muncitaresc Român:

V. I, LENIN : Trei izvoare și 
trei părți constitutiva ala 
marxismului.

M. I.E0N0V:
Critica și autocritica.
Despre naționalizarea În

treprinderilor industriale, ban
care, de asigurări, miniere șt 
de transporturi.

irizațiile de partid, alât orgaaiza- 
zațiile de bază, cât și organel-- de 
partid raionale, regionale și c n 
trale, duc o existență i'egala.

In Partidul Comunist din lugos 
lavia domnește asemenea situație, 
încât comuniștii trebue sa ascundă 
apartenența lor de |>ariid și sâ a- 
pară în fața maselor ca membri , i 
uneia dintre organizațiile Frontu
lui Popular. Mulți membri ai pari» 
dului afirma că „un comunist n'are 
dreptul să declare public, acolo un 
de lucrează, că este membru do 
partid. Pentru asemenea abatere el 
trebue sa primească o pedeapsă pe 
linie de partid”.

La marea uzină „Jeleznic” din 
Belgrad, lucrează mai mult dc-- 
4000 de muncitori. In această uzină 
sunt, după declarația secre'aru’ui or
ganizației de partid, 160 de comu 
niști. Aceștia se întrunesc în se
cret, nimeni nu trebue să șt e de 
pre hotărîrile acestor ședințe și nu 
sunt nicăeri comunicate. Comuiiștii 
cari au participat Ia ședință, trebue 
să aducă la îndeplinire hotărîrîle 
luate în organizațiile respective, far*  
să spună că sunt hotărîrib organi 
zației de partid. Muncitorii din m 
zină nu știu că au organizație dc 
partid și că printre dânșii se afli 
comuniști. Acest lucru, ei îl pre>u-

doispiez.ee
apnoi.it
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Noul regim de colectare al cerealelor 
Importante scutirii și reduceri 
pentru țărănimea muncitoare

1’entiTi Cerealele < are vor 
tivea greutate Biai mare 
saii mai mică decât cea ară
tată mai sus preturile vor fi. 
mărite sau micșorate <11 1 ja 
sută, pentru fiecare gram în 
plus s;iu minus. <

Deasemenea prețurile sc 
vor mări sau micșora" cu . 
la sută, jientru fiecare pro 
Cent tle corpuri streine în nti 
mis sau plus față de pro
centul stabjlit.

(Urmare dta pag. ]-■)

lin 1^45, pentru sabotajul c- 
oon< iinic.

Membrii Comisiilor județe 
ne, de plasa și comuni pre 
cum și angajații centrelor și 
mbi elitrelor de colectare a 

“Cerealelor care se iac vino
ați de neexecutnrea dispo 

zațiilor legii, de neglijență 
-au întârziere în aplicarea 
măgurilor, vor fi sancționați 
cil Închisoare corecțională 
dela 6 luni la .2 ani, iar pen

tru abuz și reavoințâ cu 
mun< â silnică dela 5 la 2c> 
a ni.

’ *
In baza aCpslei decret ("<>- 

misjunea de Stil' pentru c‘> 
lectarea cerealelor, a dat (> 
dc-cizie prin care se stabi
lesc normele și condițiile po 
trivil carorii se vor face u- 
perațiile de colectare a ce
realelor, norme cuprinse în 
tablourile șl dispozițiunile de 
mai jos;

a) Din recolta de grâu și secară

fixează

CkUgoriilc de 
exploatări 
10tal taren 

arabil

Clasele de randament mediu k(r. la hectar

I J
Peste 1500

H
1200-1500

III
100o-12»0

IV
800-'000

V
600-800

VI 
Sub 600

cota kg. cota g cota kg. cota kg cota kg. cota kg

0—1 ha Scutit Scutit Scutit Scutit Scutit Scutit
1-3 „ 250 180 100 60 30 Scutit
3-5 „ 420 320 220 130 60 30
5-10 „ 560 450 310 230 120 50

10-20 „ 700 620 460 340 210 80
20-50 „ 840 740 580 430 300 140

Peste 50 „ 980 850 680 520 390 200

b) Din recolta de orz, orzoică și ovăz
Clasele de randament mediu kg. la hectar

oploaUrl 1 II III IV V VI
Peste 1500 1200-1500 1000-1200 800-1000 600 800 Sub 600

arabil cofa kg. cota kg. cota kg. cota kg. cota k£. j,ota kg

0 —1 ha Scutit Scutit Scutit Scutit Scutit Soutit
1-3 „ 200 150 100 50 30 Scutit
3 - 5 „ 250 200 150 100 50 30
5-10 „ 300 250 200 150 100 50

10 -20 „ 350 300 250 200 150 100
20—50 „ 400 350 300 250 200 150
Peste 50 ha. 450 400 350 300 250 200

seagricolăNicjo exploatare 
nu va putea treera dacă 
nu prezintă la batoză delega 
tului comisiei comunale, pro 
cesul vorbal de cantitățile 
de cereale pe care urmează 
să le predea exploatarea re- 
spectivă.

Se interzice tieeratu] cu al
te mijloace decât mașini și 
batoze de trelf acolo unde 
exista acestea.

Decizia prevede deaseme- 
nea următoarele.: Prețurile 
de vânzare ale cerealelor, 
sunt libere la producători cu 

‘ excepția cantităților corcs 
punzatoare cotelor stabilite

ale
loco centru de colectare du 
pa cum urmează: Grâul a- 
vând o greutate: hec.toli - 
trică 75 kg. și 3 la sută, cor
puri streine, 5,60 lei; secara 
având o greutate hectolitri 
ca de 64 kg. și trei la sută, 
corpuri streine,lei 4 kg.; or/.il 
având o greutate hectolitri 
■că 60 kg. și 3 la sută, corpuri 
streine lei 4,70 kg.; orzoaica 
cu o greutate hectolitrică de 
65 kg- și 3 la suta, corpuri 
streine, lei 4,20 kg.; ovăzul a- 
vând o greutate hectolitrică 
de 42 kg. și 3 la sută, .cor
puri streine lei 5,30 kg..

i

Cinematograful Progresul

OMUL CU ARMA”w
(Urmare dia pag. 1 a) 

f Iacă ralul discurs al lui ■ « 
nin dela tribuna din curtea 
uzinei putilov, pentru a roii 
linua lupta pentru cauza . e 
voluțiej.

Scenariul și a propus să 
susțină două planuri para'e 
le, deoparte ridicata și a- 
dâncirea conștiinței de 
să la ostașul fost iobag S ia 
drin pr de altă parte opera lui 
nin de înfăptuire în practica 
revoluționara a ideilor teo
retice pe care le a di-svoltat

la-

Le-

(Urmare dia pag. H a)

oglindită în opere de artă 
nouă, vie, autentică.

Astfel la BumbeȘti-Live - 
zeni. Ioana Postelnicii a în
ceput un „Jurnal de șan - 
tier” în care își propune să 
înregistreze tot ceeace va ve 
dea, va simți, va trăi”, cău
tând pe marele șantier na
țional, cum spune Eugen ]e 
beleanu, „marea revelație”.

Veronica Porunibacti a ve
nit la BumbeȘti-Livezeni, „cu 
toate ferestrele sufletului de
schise ca să intre viață și 
elanul șantierului”, propMnâ’1 
du și între altele, un rețx>r- 
taj radiofonic pentru emisiu
nile streine și o serie de poe 
zii care să exprime munca 
de pe șantier. (

Alături de brigadieri, oa 
menii artei trudesc la rândul 
lor să prindă în opere sem 
nificative ecoul adânc al 
muncii închinate propășirii 
Republicii noastre Populare.

*
Prin apariția unei noui e- 

diții a romanului lui Alexei 
Tolstoi - - „Calvarul” ■ E- 
ditura „Cartea Rusă” dă din 
nou putința cititorilor no - 
ștri, să cunoască această o-

pun numai. Ni.neni nu ia nic odată 
cuvântul In fața muncitori or din u. 
ziuă in numele organizației parti
dului comunist Un muncilor este 
admis în partid numai atunci când 
secretarul organizației de bază îl 
propune in secret sa intre în partid. 

Aeelaș spirit conspirativ exMă și 
în comitelele legiona e ae Par idu 
lui Comunist din Iugoslavia, care 
țiu și ib- ședinț‘le în -.e.-.e ; celor 
fără partid nu li se aduce la cu- 
noștinț-i sub nic'O formă de pre a- 

^-ceste -edinie și nici de p e hol
ririle luale de coinite'ul regional' 
Activi-I.i din co.uilelelc reg onale 
ale partidului nu iau nic.odata cu 
vântul în fața celor fără partid in 
numele lomileeo, regiona e

Comitelui Central al Par.idului 
Comunist din lu;olr..a nu -e ma
nifesta nici el ca un cenlru de con
ducere al partidului. Comite ul Cen
tral nu ține ședințe plenare. Toate 
problemele principal.' ale vieții de 
partid <e rezol.ă tnlriun cerc res
trâns de activiști din conducere. .1 
(Tov. Tito, Karde'j, Ranlrovici, Dji- 
las): o condu,ere 
te cu desăvârșire,
ale activului de part.d 

w trase ia rezolvarea
partid.

Din momentul în 
aă existe Iugoslavia

baza, ni-

Comunist 
vîa(a de

co'e.’.iva lip e?- 
Cercuri c largi 

nu sunt a- 
-arcinilo.- do

care a început 
nouă și până

în momentul de fală nu s’a publ cat 
începând cu C.C. al P.C.I. și sfâr
șind cu organizații e de 
cio hotărî, c de partid

In organul Partidului 
din Iugoslavia ,,Borba"’
partid nu e,te deloc |.u a în lumina.1 
Este semnifica'iv faptul că în zi 1- 
ml „Borba” din 1917—1948 și până 
în momentul de fată, nu s'au pu
blicat aproape niciun iei de notițe, 
articole, corespondențe pri.iloa.e Ii 
viața de partid, ședinței- de par
tid. ședințele p'ena e ale comi'e- 
telor. adunările aciivuiui de partid 
și activitatea organizaților de bază 
ale partidului. In acest ia timp ni
ciun niilrtanl din conduc rea parti
dului n’a scris î:t ace-t ziar vreun 
articol în jurul problemelor vieții 
d<a partid. Mai mul, în articolele 
de fond ale ziarului traâid diferite 
probleme nu se face n.c'o aluzie 
la rolul comuniștilor în rezol.area 
problemelor de stal, nu li se pun 
sarcini organizațiilor de partid, co
muniștii nu suni nicioda ă chemați 
să fie primii care organizează apli
carea măsurilor lua.e de gu.e n

In aerst fel organiza iî e de par
tid ale P.C.I.. până în ultimul 
timp, își desfășurau de fapl acti
vitatea prin metode ilegale. Comu
niștii din Iugoslavia erau nevoițj 
să ascundă apartenența lor la jiar-

tidul comuiiifl. A purta atest ti
tlu de onoare care este titlul de 
membru al partidul comunist —. 
mândrie și fericire a oricărui lup
tător pentru cauza comunismului —• 
este în Republica popu ara demo
crată a Iugoslaviei ceva conspirativ.

A activa ascunzându te de popor 
este în condițiunile de azi, câjid 
partidul este un pa Lid guvernamen
tal un lucru cu totul n.'f islifi.at i ir 
din punct de vedere |>o!itic, dău
nător. Pentru a ascunde politica li 
chidatoristă pe care o duc față de 
partid, leaderii Partidului Comunist 
din Iugoslavia pretind ceeace 
este complect fa's -- că ascunzând 
poporului rolul condu ă'.or al par
tidului comunist, ei nu dau ailor 
partide prilejul de a-șî desfășură 
forțele șl lupta Tito și Kardelj își 
inchipue că printr'un vicleșug atât 
de eftin vor putea să înlăture legile 
de desvoltare istorică că vor jru- 
tea să înșele clasele.

Ar 
acest 
clasă 
litale 
partidului, condu ă or i i 
reușesc decât să diminueze rolu' par
tidului, tocesc această armă a cla 
sei muncitoare, desarmează clasa 
muncitoare.

(Continuare Î11 nr. viitor). (

peră de grandioase propor 
ții, cuprinzând contrastele de 
neObiȘnuite dimensiuni, car ■ 
au culminat în Marea Re 
vol.iție Socialistă din ()c- 
tombrie, evenimentul acestei 
lapariții a celei de a doua 
ediții, constituind ;itn (pas îna
inte pe drumul cunoașterii 
marilor creatori sovietici.

In fața protestelor publi
cului din apus împotriva te 
melor cinematograf] ei, po - 
nită pe calea comercializă
rii, Jacques Feyder cUnOgeu 
tul cineast încearcă de fapt 
să ia apărarea regizorilor și 
autorilor de scenarii spu - 
nând: „Gândiți-vă la toate 
barierele care ne opresc, la 
toate câte ne sunt interzis •. 
Incercați să tratați un con
flict între muncitori și pa 
troni, o luptă de clasă și. 
veți constata că toate porțile 
se închid imediat în fața voa 
știa, ori câtă delicateța sau 
imparțialitate ați fi pus în Iu 
crarea respectivă”.

Este desigur o demascare 
a climatului în care oamenii 

'G de cultură activează în ță
rile cu așa zisă democrație 
occidentală.

<11 atâta autoritate șttințifi-' 
că, relațiile dintre primul și 
conducătorii revoluției, rele 
vând tocmai legătura sufle
tească, indentitatea de năzu 
ințe și credință, între popo
rul reprezentat prin Scjadrin, 
'are primește și înfăptuie
ște învățăturile conducători
lor săi si aceștia djn urmărea; 
re se vor adăpa în această 
lupta fără preget, din nev zi 
le și înțelepciunea poporu- - 
lui.

In realizata acestui lihn 
care i'eușeȘte să redea un e- 
pisod semnificativ' din Ma 
rea Revoluție Socialistă ' n 
Octombrie, cre-ația actorilor 
Tenin și Strauh in rolurile 
lui Sciadrin și Lemn, nc-a re 
dat intr’un ion ust acea țră 
sătura caracteristică a co - 
muniunei suflețești dintre po
por și conducătorii lui, în at
mosfera ticpidantă a revo
luției și a primelor realizări 
ale acesteia, pe care foto
grafia acestui film reușește 
s’o rețină în proporții judi
cioase.

/Mături de remarcabila 
creație a lui Ghelovani în 
rolul lui Stalin, Serghei lut: 
kevici a reușit să realizeze 
în spiritul realismului so - 
cialist, un film biografic a- 
x’at pe forțele în mișcare a- 
le societății, fără a neglija 
personalitatea eroului, dar a- 
rătând această personalitate 
în strânsă legătură cu viața 
poporului, ceace a contrib it 
la desăvârșirea artistică a u- 
nei pelicule care constitue în
că un succes real al celei 
mai avansate cinematografii, 
pusă în slujba păcii și a pro 
greșului popoarelor munci - 
toarc.

Republica Populară Romana 
Insp. Șc. al judi țuluiHunedoara Deva 

Nr. 4851^48

PUBT ICATIUNE
celor in- 
școlar al 
este va-

creadă că prin 
dușmanul de 

lupte. In rea-

fi ridicol să se 
vicleșug eflin, 
va renunța să 
ascunzând popo u ui steagul 

gos'avl nu

Seria ll-a de asesori 
populari din Baia de Crlș 

a depus jurământul
Zilele acestea în fața re

prezentanților autorităților lo 
cale a depus jurământul la 
sediul Judecătoriei din Baia 
de Criș. cea de a doua serie 
de. asesori populari, pentru 
cele 3 sedii judecătorești din 
plasă. Celor 18 asesori aleși 
prin tragerea la sorți le-a 
vorbit tov. jud. Rapaport 
Coloman, despre rolul ase>o 
rilor populari învitându i să 
participe regulat la cursurile 
serale săptămânale., deschi
se în acest scop.

Mihli Popovict coresp

Se aduce la cunoștința 
teresați că la Inspectoratul 
județului Hunedoara-Deva, 
cant postul de contabil.

STUDII: Comerțul superior, ba
calaureat comercial sau Academie co
mercială.

Condițiunile de numire și plată, 
in Statutul Funcționarilor Publici.

Cererile însoțite de acte.e legale 
se vor depune la cancelaria Inspec
toratului sșcolar. până cel mai târ
ziu la data de 15 Iulie 1948.

De vânzare în Orăștie 
Strada Gh, Biritiu Nr. 7. 

1 casă cu etaj, 
cu magazie, cu local da 
prăvăli», curte siparatl 
cca. 700 n2, tot acolo in 
continuara:

I casă cu 5 apartamente, 
mr gazir, curte fi grădină. 
A se adresai 
losif Szttts, Orăștie

Umplem butelii de
Aragaz

De vânzare 
una sufragerie 

în bună stare 
Informații la Urma .MODEST" 
Deva, Strada 23 Augoat Nr. 1.

or/.il


ZORI NOI

EVENIMENTELE ZILEI
Partid ele Comuniste din Statele Unite și Anglia 

aprobă Rezoluția Biroului Informativ 
asupra situației Partidului Comunist

din Iugoslavia

——---------------------------------
Cartierul general monarho-fasciet recunoaște 

Amploarea crescândă 
a contra-ofensivei lui Markos

Nevv York. Președintei^ 
Partidului ( omunist Aînrri- 
cam Foster și secretarul ge 
ieral al partidului ©țnnis au 
publicat o declarație în le 
gătura cu Rezoluția Biroului 
Informativ al Partidelor Co 
muniste despre situația din 
Partidul Comunist din (ugo- 
sjavia. In declarație se smi
ne:

imperialiștii din Statele U 
nite prin presa lor și departa 
meniul de stat denaturează 
Sensul rezoluției Biroului In
formativ al Partidelor como 
niște și situația care a cleter- 
minat-o, In realitate, acea
stă rezoluție arată că forțele 
conducătoare din lagărul 
internațional al păcii și de
mocrației urmăresc cu vi j.- 
lență orice pericol. Activi
tatea lor dusă la timp va fa 
ce să eșueze încercările ini 
țiatorilor „planului Marshall" 
de a scinda și desorienta 
lagărul antiimperia]ist, care 

Opoziția fată de înființarea unui guvern 
german în zonele occidentale de ocupație 
ale Germaniei devine tot mai puternică 

printre conducătorii politici din Vestul Germaniei

luptă pentru pace și progres 
sof ial’ .

„fu toată ti'ădatya actualei 
condu ( ri a Partidului Comu 
nist dm jugoslavia - se 
spurc mai departe în decli- 
rațic lagărul antiimp arii 
lișt <-are lupta pentru pace 
crește. Ei va deveni mai Unit 
și mai puternic în urma de
mascării și izgonirii trăd i 
lorilor, în țara noastră, ca și 
în toate țările lumii, forțele 
cari-, luptă pentru pace re
cunosc că piatra lor de te
melie este prietenia și co 
laborarea cu Uniunea Sovie 
tică a cărei influență se re 
simte din ce în ce mai mult 
printre popoarele iubitoare 
de pace.

Partidul Comunist Englez 
apreabă rezoluția Biroului 

informativ al Partideor 
eomuniste

Londra. — Ședința comita
tului politic al Partidului Co 

monist Englez a examinat rc 
zoluția Biroului Informativ 
al partidelor comuniste de
spre situația din Partidul 
Comunist din Jugoslavia. A 
fost adoptată o hotărîre în 
care se spune:

,,Examinând rezoluția Bi
roului Informativ al partide 
lor comuniste despre situația 
din Jugoslavia, comitetul po
litii- al Partidului Comunist 
Englez aprobă în unanimita
te această rezoluție-

Presa democratică 
din Austria critică cu asprime 

acordul austro - american
Viena. Presa din Vicna 

își concentrează atenția asu
pra acordului bipartit austro- 
amei’ican din „planul de a- 
jutor Marshall” semnat ]a 
Viena în ziua de 2 Iulie-

Presa democratică critică 
cu asprime acest „plan”.

„Acordul întrece până și 
cele mai grave îngrijorări 
- scrie „Oesterreichische 
Volksstimme”. Acest acord

Postul de radio .JiiCria I ii.cm' 
„Agenției ,,Eleltlii-|-| EHada”, cart 
ncr iTionailio-fasci-l dor l Iulie.

In acest comunicat, co - 
mandainentul nionarho - fa? 
cist !•<•< unoașic < ă unitățile 
armatei democrate au înce
put intense operațiuni ofen
sive în multe regiuni ale ța
rii .

< > serioasă ofensivă a ar 
matei democrate a început 
în sectorul Kailaria, unde 
satul Kastrion I’endarbrisi și 
altele, au fost eliberate. D 

sidefată ca făcând parte din 
Ambasada Statelor Unite.

In -felul acesta, capitalul 
american are la dispoziție o 
agenție învestită cu autori
tate legală de către guver
nul austriac pentru a con 
duce economia Austriei”. 

In anul 1948

100 mii membri

a transmis l.i 1 IiiIa- o -Ii î 
hUhlinia/â coauirjiratu' iir.tr.- iu -r

otcii^iva viguroasa a
tei democrate este ()bsef .r'Â 
la Grahtos. Partizanii a 1 a 
tacat deascmcne;i cătunu] V~ 
la. dm ajiropmre de I.mina.

l'nilați de diversiune ap- 
armatei democrate au mur; 
cat în aer linia f(rat;i din 
propipre de ostrov și A; . 
gistr. Un tren a fost ar>a- 
' al în aer pe ljnia f„ra i' ' 
ra-Salonic.

Corespondentul de război 
al postului <le radio < li 
Liberă", N.ko Ilajis, a. u ■ 
ță (â trupele monarho L 
ciste au awit i.ooo jnorțl ; t 
sectorul Konița, in , ursul ul
timelor zece zile- In sectoare 
le Kamenika și Str.itsanc. 
monarho-fasciștii au pierdut 
în cursul ultimelor cinci 
lc 400 morți. printre care 
doi locoteneiiți-colonei. -iei 
maiori, doi căpitani și 
sublocotenenți.

Paris. Presa pariziană sub 
liniază ca opoziția față de în 
ființarea unui guvern ger
man în zonele occidentale 
de ocupație ale Germaniei, 
devine tot mai puternică 
printre conducătorii politici 
dto Vestul Germaniei.

„Există toate motivele să 
•redem — scrie Le Monde 
ca aceștia vor cere revizui 
•ea propunerilor franco an 
g*..  - (americane, așa cum re 
«sc din comunicatul dat de. 
Biroul de Informații al LT- 
niunii Creștin-Democratice 

și din declarațiile făcute 
de dr. Reinhold Meyer, pri 
■Aul ministru al provinciei 
wurttenberg - Baden și de 
Fritz — Heine, membrii în 
comitetul de conducere al 
Partidului Social Democrat.

După cum arată ziarul dr. 
>Mayer afirmă că primii mini 
ștri nu sunt autorizați să ac
cepte termenii dictați de că
tre puterile occidentale, să 
organizeze alegerile Adună 
ri. Constituante sau să mo
difice frontierele dintre dife, 
ritele state germane.

Berlin. - Agenția „A.U. 
N " anunță din ip rankfurt pe 

Mein că, în legătură cu „pro 
punerile” pentru înființarea 
statului german de Vest pre 
zentate de guvernatorii mi
litari ai puterilor occidentale 
de ocupație primilor mini
ștrii ai Leanderelor, comite 
tul central al Partidului So
cialist Popular al Germanici 
a dat un comunicat special 
în care s pune :

„Națiunea germană nu do
rește un stat german de Vest 
și nici federalizarea impusă 
sau statutul de ocupație.

Națiunea germană# dorește 
unitatea Germaniei, dreptul 
de autodeterminare, un tra 
tat de pace just și înceta
rea ocupației”.

„Negocieri importante” 
între America 

și țările participante la planul Marshall
Londra. - Redactorul po 

litic. al țui Daily Telegraph 
and Morning Post afirmă că 
între Statele Unite și țări
le participante la planul Mar 
shall care au interese co
loniale vor începe foarte 
curând „negocieri împor - 
tante”. Se vor discuta cere
rile americane de materii pri 

subordonează economia și 
bugetul Austriei misiunii spe 
cialc americane-

Niciodată nu a acordat pâ 
nă acum vreun stat care se 
pretinde independent vreu
nei misiuni străine drepturi 
atât d e extinse de a se ame 
,steca în treburile lui interne. 
Misiunea specială america - 
nă se va bucura de drepturi 
de exterioritate și va fi cor

Roma, y (Radio). Alberto 
Diaconessi a fost ales ca se
cretar general al Partidului 
Socialist Italian. Unul dm 

me potrivit acordului de „co 
laborare economică” asupra 
cărora — scrie redactorul -— 
Statele Unite stărue in mod 
deosebit, considerând livra
rea acestor materii prime a 
principala compensație din 
partea țărilor europene în 1 
schimbul ajutorului americ 
can.

au demisionat
din partidul socialist francez
I'uijs. • — * .greșul Par

tidului Socialist Francez a 
intrat în cea de a patra ,.i 
de desbateri, Atmosfera con 
greșului este din ce în ce' 
mai confuză.

Majoritatea Congresului 
s’a arătat ostila față de pm

scurte j
conducătorii partidului și-a 
dat demisia pentrucă nici 
noua conducere nu e dispusă 
să rupă Frontul Unic cu co
muniștii.

•
Praga. 7 (Radio)1 Eri a a- 

vut loc la Praga a n-a în 
trunire sportivă la care au 
participat 2.000 de sportivi.

Delegație Sovietică a de 
filat in fruntea coloanelor 
participante-

Cu tot timpul ploios un nu 
re număr de cetățeni par
ticipat la această manifesta
ție-

(în fiecare zi L 
„Zori Noi” | 

punerile conducătorilor «•-. 
cialiști, deținătorii de porto
folii ministeriale. care rec .- 
mandau părăsirea poziției 
Partidului Socialist in chc'ti» 
nea laicizării învațâinântuiu» 
ca preț al ,.șalvarii imitpii 
guvernului Schuman”.

Congrese; 1 a trecut la di» 
cutarea politicii generale.

Cu acest prilej, au eșit m 
evidență și mai mult contra 
dicțiile între conducerea Par
tidului Socialist și cadrele ii 
jlocii și de jos ale acestuia. 
‘ ale îsi dau scama de destră 
marea treptată a Partidu
lui Socialist Franc»/.

După cum transmite Fra< 
ce Prcsse, delegatul I.eon 
Bouthien a arătat că numa; 
în anul acesta Partidul So
cialist a pierdut jco.ooo me ■ 
bri și că această părăsire tn 
massă se-explică, „prin ac 
țiunea miniștrilor socialiști 
care nu a fost dusă în favoa 
rea muncitorilor”.

Delegatul (Lattba a vorbit 
mai deschis, spunând:

„Ni se spune că Partidul 
Socialist este amenințat de 
Partidul Comunist ; cred însă 
că Partidul Socialist i se o- 
feră șansa dc a se sinucid» 
dacă va continua să parti
cipe in guvern”.

IMPRIMERIA IWJETULUi HUHED OARA BOA


