
Urmând exemplul minerilor din Lonea

Transporturile interne 
o problemă care frebue 
grabnic rezolvată la uzinele 
I. S. S. HUNEDOARA

PRIMELE GRUPE DE MINERI 
au trecut la preluatea lucrului

In urma exemplului dat de 
minerii din Lonea care au trecut 
în niassft la introducerea siste
mului de preluare a lucrului pe 
schimburi și datorita muncii de 
l&murire dusă de organizația de 
Partid, în ziua de 15 Martie pri
mele grupe de mineri din 3 sec
toare de muncă ale minei Lupe- 
ni, înțelegând că introducerea 
sistemului de preluare a lucrului 
pe schimburi dă posibilitate ca 
retribuirea fiecărei echipe să se 
facă după munca depusă, au tre
cut la aplicarea in practică a 
acestui sistem.

LA SECTORUL I S AU ÎNCA
DRAT DUPĂ ACEST SISTEM

LA MINA PETRILA
SE RIDKA NOUI FRUNTAȘI 

IN PRODtKITE
Importante depășiri de norme realizate de grupele 

antrenate in întrecerile socialiste
La mina Petrila întrecerile 

socialiste se extind din ce in 
ce inai mult Datorită bunei 
organizări a muncii in toate 
sectoarele de muncă, minerii 
reușesc zilnic să depășească 
normele fixate. Astfel, in ziua 
de 9 Martie, la sectorul I, 
au depășit norma grupele Ku- 
dema Emil cu 6i la sută, Ni- 
chita Ioan cu 51 la sută, Da- 
vid (Alexandru VII, 49 la 
sută, Hîjdu Iuliu, 48 la sută, 
Kubath Adalbert, 37 la sută

La sectorul II au depășit 
norma grupele: Sârbu Gheor- 
ghe cu 48 la sută, Bolonduț 
Nicolae cu 40 la sută.

DOUĂ ECH'PE DE MUNCITORI 
dela I.S.S. Hunedoara s’au luat la întrecere 
pentru a repara cât mai multe unelte 
agricole necesare țărănimii muncitoare

Cu sprijinul organ'zației de Partid 
Si sindicatului, la ISS Hunedoara au 
îost formate două echipe pentru re
pararea uneltelor agricole ale țăra
nilor muncitori dela sate.

Aceste două echipe, una formată 
d n muncitori dela secția Construcții 
Metalice, iar cealaltă din muncitori 
dela Antrepriza de Stat ISS Hune
doara. s’au luat la întrecere între 
ele pe perioada 6 februarie — 6 
Martie. Au

|-> cadrul acestei întreceri, echipa 
de munc tori dela secț a Construcții 
Metalice a făcut 6 eȘiri la sate, iar 
cealaltă a avut 4 eșiri.

In cadrul acestor acțiuni, pentru 
ajutorarea țărănimii muncitoare în 

URMĂTOARELE GRUPE: TI
MAR ALEXANDRU, DAM IAN 
TRAIAN Șl 111TTER IGNAT.

RĂSPUNZÂND LA APELUL 
GRUPELOR DE MAI SUS Șl 
URMANDU-LE EXEMPLUL, 
URMĂTOARELE GRUPE DIN 
SECTOARELE 11 ȘI IV AU 
TRECUT Șl ELE LA PRELUA
REA LUCRULUI PE SCHIMBU
RI: E1L1P PETRU, JURCA LA- 
ZAR, N1CULA LOG111N, APOS
TOL NICOLAE, DIEVSKI 10- 
S1F ȘI STOPEI MIRAI.

Prin introducerea sistemului 
de preluare a lucrului după fie
care schimb, minerii din Lupe- 
ni vor putea să producă mai

La sectorul III grupele: Lup 
Sabin cu 110 la sută, Bonț A- 
dalbert, 100 la sută, Filla Ioan, 
93 la sută, Pop Ludovic, 89 
la sută, Siller Grigorie, 74 la 
sută, Văideanu Ioan, 68 la 
sută, Deak Vilhelm, 45, la sută, 
Marian Vasile, 52 la sută, 
Radu Aron, 40 la sută, Szi- 
lagy Ioan, 35 la sută, Varga 
Andrei, 33 la sută.

Angrenați in întreceri so
cialiste minerii dela exploata
rea Petrila contribue cu hotă
râre 1a îndeplinirea și depăși
rea Planului de Stat.

Țânțaș Pav.l 
coresp. voi.

campan’a agricolă de primăvară, au 
fost reparate 57 pluguri. 21 roti pen
tru plug, 6 mașini de prășit, s'a fă
cut reparația generală unui tractor, 
s’au ascuțit 101 fiare de plug, s’au 
confecționat din nou 36 fiare de plug, 
precum ș: un mare număr de târnă
coape. piese pentru pluguri, securi, 
lanțuri pentru pluguri și alte unelte 
agricole.

La repararea uneltelor, s’au evi
dențiat tov. Talpeș Horia, Dascălu 
Gheorghe. Schramel Francisc, Bene- 
dek Alexandru. Lazăr Aurel, Ciun- 
dărescu Petre, Modola Ioan, Ulman 
Gheorghe. Dumitru Gheorghe, Tă- 
năsoiu Ioan $i alt'u.

DIN LCJPENI 
pe schimburi 

niull și hi acelaș timp Să CÂȘ
TIGE MAI MULT, antrenând in 
inuncâ și pe <«i rămași In urină, 
caro la rândul lor — prin ridi
carea pnxlucțej — vor putea de- 
asemenea să. câștige mal ipulț.

Exemplul grupelor fruntașe 
ale minei Lupeni — cure au În
țeles să se încadrase cu un deo
sebit elan in introducerea siste
mului de preluare a Ierului pe 
schimburi, Lrebue să conslilue 
un imbold pentru minerii din 
restul grupelor dela această mi
nă care incă nu au trecut la pre
luarea lucrului pe schimburi.

ALBI REMUS

la Lamina DmionatilOL
Cantina pensionarilor }i ac- 

cidentațiior din cam pui mun
cii care nu mai pot lucra, este 
instalată inir'o casă mai răsă
rită in preajma gării Petro- 
fini. Acolo iau masa cc<J. 
bărbafi și femei.

Când intri treci printr o bu
cătărie spațioasă și aproxima
tiv curată, căreia, fie vorba 
între noi, nu >-ar sta rău da- 
c’ar fi puțin mai văruită. Dar 
ocesta-i numai un amănunt. 
Din bucătărie treci in sala de

(continuare iu pag. Il-a)

Cum esteorganizaLă și cum lucrează o sta(iune 
de mașini și tractoare din Uniunea Sovietică

Pe un Ioc viran de pe malul Ni- 
prului, lângă halta de cale forați 
Ulianovca se puteau citi acum 20 
de ani, deasupra unei case deabia 
clădite, trei litere mari: ,,S.M.T.”

Era prima clădire a stafiunii de 
mașini și tractoare, care fusese or
ganizată dc curând. Pe acest Ioc vi 
ran s’au inălțat insă repede clădiri 
noui, înzestrate cu calorifer, con
ducte de apă. c.c., destinate pentru 
lucrătorii și funcționarii S.M T.. un 
garaj pentru 20 de mașini, un a- 
telier mecanic, o stațiune electrică, 
câteva șuri pentru adăpostul mași
nilor, etc.

In toamna anului 1929. pe terito
riul S.M.T. se și aflau 40 de trac
toare noui-nouțe pr ducția industriei 
sovietice.

Pe lângă stațiune au fo,t orga
nizate cursuri pregăiitoare pentru li
nele profesii, care nici nu existau 
înainte în satele ucrainiene. Tine
retul din satele învecinate a venit la 
stațiune spre a-și însuși arta de a 
conduce tractorul și camionul, de a 
invata sa lucreze la mașinile dc 
prelucrare a iierulul.

Mari transformări au avut loc pr

fluide ui ielele c*»di|iuBi ii 
care se lat traisporturile inflinuka- 
za in bile Sal ■ rau economia m- 
tregei Vâri,

Ace asi silul e e ș iiilr'u mure 
întreprindere înde transporturile 
condiționează bina desfășurare a 
muncii, <»m e cazul lustri La uz 
nele |. S. 3- Muedoara.

Aci inincitoril d n sectlle pnici- 
pale ca furgaklr o(clar a Siemens 
Martin, luriâtorle ele întâmpină 
mari difcuitJți din cauza tran’por- 
tur lut care luicțiuneaca ulnelul de- 
fcclnoi.

Acest heru. pruYJic u n dud suiri 
de lucruri

In’utxxu ., vagoanelor penltu 
linia îngustă, i p C. I' l

Prouila organizare a Ir.ia'uur- 
t urilor.

Pentru iiaulvarea lipsei de taloa
ne conducerea uz nel a comandai 
Încă de unei mult timp. r/t vagoane 
la uzinele ,.Flamura Roșie” Arini 
care au sunt I, Hunedoara mea din 
toamna anulai trecut. Toate aceste 
vagoane stau înșirate po o tipie 
moartă, dhi cauză că rotile uu sunt 
bine fixat» pe oii. I*ârdl la 
prezent aa i'u luat aici • 
măsură peulru remedierea aeis- 
tpr vazonelc sau clnar daca s au 
luat, a fa mas pe hirte.

Insb nici parcul de vagonete exis
tent nu e îngrijit. Spre exemplu kt 
turnătoria dc tontă. o cochiki a toii 
trântifa Ji» macaru pe un vagon dis- 
tnigându-ț La otchirie, uu vaguuct 
a fost încărcai ca o greutate de te. 
tone defenrl ia loc de 13. rupâuda-i 
arcuri)*.

Din loc hi tec. pe lângă liniile In
terne ale u^nei 15? Hunedoaa șe 
g..sefo acnwr>ațate vagonete defecte, 
pentru traasaortal sgurel d< care 
nu se Îngrijește nimeni să le r«pare- 

Acelei tea re <e petrece sl cn loco
motivele Dlessal pentru transportul 
Intern Sar» exentpta. secția tar na le 
are repartizat an număr de 3 loco
motive penh-a a-sl face transportă
rile necesar*, t»-k aceste locomotive 
stau detecta 6 ri ca setul furnalelor 
să ceară repararea lor. In <chiab isi 
face «ervicl'k* ea locomotivele re
partizate altor secții, care la rândul 
lor au nevoie de ele.

Deasemeuea. transporturile nu 
funcționează decât întâmplător de
oarece de a oryaniiare a lor aici 
nu poate fi vorba.

Teqretic, fiecărei secții care are 
nevoie de transporturi, i-au tosl re
partizate un lumbr de vagonete în ra- 

actic vremuri În viața țărănimii din 
satele inconjurăioare. Taranii au în
ceput să se organizeze >n cocțarra- 
tive de munca iu comun a ogoa
relor, nimicind hotarele care învâr
teau pământul in fâșii Țaranimea 
muncitoare ar îndrepta pe calea in
dicată de Lenin și Stalia pentru a 
se izbăvi de sarnera de veacuri.

Exemplul ceoperativrlor sătești, ca 
și acel al fer*lor de Stat (sovho
zuri), organiza e ie regiunea Ctaie- 
propetrovsk îndată dupu viei oria 
Marii Revolu|ii Socialiste efin Oc- 
tomvrie. au convins țărănimea de 
marele fo oase ale sistemului socia
list in agricultură.

In primăvara anului 1930 au fost 
organizate in satele învecinate câ
teva colhozuri. între cari colhozul 
,,12 ani dela Oc:omvrie 1917’’, col
hozul ,,Lenin”, „Budenâi’’, etc. 
N’zu trecut însă nici 3 ani și toate 
gospodăriile individuale s’au orga
nizat în colhozuri. S;at>unca de ma
șini și trec oare din U ianovsk avea 
însărcinarea să deservească un nu
măr de 18 colhozuri, situate în 
raza ei.

Colhoznicii au înțeles repede ce 

pon cu parcul ea.utenl ■ cu »eiu- 
s ta|ile l'.ir aceste normări <mt d»- 
parte de a fi re pedale prt eifli» 
piu delira irimi'e vagurictcie rei 
Pect vi- la tun aloria dc tulite pe» 
tru a fi încărcate cu cochllc. ItlS» 
turnă'or a fiind in apropierea firrrk*- 
lelor, vaKOnetelc unt trase la lut- 
nale deob celu ar o Iunie cu «trt- 
pete pe care le încarcă cu d'lerrte 
matenale Iar pentru descurcarea si 
redarea lor circulației rar V iiillur- 
PM se Inter jea«că cineva l-a lei 
otelărla util zează vagoncrtclc Linr 
secții lacându-se ifct'el totul piatra 
a-si ..fur.- cacmla unul altu'a'

Cea mal niare parte din «uu lip
sii complecte d <• an'zare a trans
porturilor u poartă Im per a'H dela 
C. f U. impreunt cu muncitorii dete 
ace-t scrilclu. care nu-tl fac dato
ria corist'lnclos. Spre eitunpla Im
piegatul S">mson iiu-'.I dJ nici »u In 
(eres pentru a orranlza trunspurt»- 
rlle In a a fel, încât novo'te dllert- 
telor secii ă ir acoperite Imtite- 
gatul Popa Adun, foarte rar tel pn- 
râ-țite biroul t en'ru a vedua care 
e sl uatla reală a transporturilor. 
Vagonetele cu dc*-iirl >unl rte-sclr- 
eate acolo unde nu trebuc. îngreu
nând ustlel clrcu'a|la.

$' urmările iun! : va cum <1 dc 
așteptat de vtrunase Glelarb na 
au la thnp font? ’-i cochtlc pșutra 
otel "eefia laminoare nu poalg »;»-sl 
transporte tag'ele. Ur 'a furnale d»- 
asemenen munca merge greș

Aceistâ sltuiti' nu » l-oatg i»- 
nu . Organizația de Partid v ioAa- 
tul și conducerea t’z'nelur. ttci-ar 
să treacă urgent b rez 'sarea aces
tor I psuri. S fie desemnați respon
sabili pentru t'ecare «retor <le trans
port. si li ’e dea cnncunnl pc-itra 
buna organizare a transrorlardi r v 
'ă fie trași la răspundere de letal 
cnm sunt organizate F necesai •’ 
se curme imediat ob'ce ut ca o sec
ție si folosească întâmplător va tu
nete străine, și acela de a Eta va
gonetele încărcate cu deseur >ob 
intâmplărli...

Să se facă totul penlra o mai ba
nă organizare a fr->nsporturilor pen- 
trucă altfel, efortul muncitorilor c»a- 
Stienti Sl cinstit' care lupta pet.trp 
depășirea planului, e Intrâvaf țar 
dacă sub masca . lipsei de vagona- 
te". sau a diferitelor al’e motive se 
ascund act’unile de sabotai, e aec*- 
sar ca vigilenta muncitorilor să fte 
trează și să lovească fără crutrre 
dușmanul de clasă.

I BRANEA

mari foloase le aduce S.M T. C Ibo- 
zul „12 ani dela Octomvrie”, de 
pilda care la început n’a ce mânat 
decât 520 hectare a sc-manal ta 
1937, cu ajuto ul trâcto&clor S.M. 
T„ o suprafață de 1100 hectare, Vr 
in 1940 o suprafață de 1500 hectare. 
Aratul, semănatul, crles'd reroltel, 
’mtr'un cuvânt toate muncțl : grele Be 
pe ogoare au inceput să fie fnd»u 
plinite de S.M.T.

Aplicarea pe ogoare a urni agro
tehnici inaintale a avut ca rezultat 
o bruscă sporire" a recoltei. Astfel, 
acelaș colhoz „12 ani dela Octoni- 
vrie” a strâns în perioada dintre 
1935 și 1940 o recoltă între 15 ți 
18 chintale grâne la hectar sau de 
două ori și jumătate mai mult de
cât în timpul gospodăriilor indivi
duale. Veniturile colhozurilor au 
sporit în acest rastirmr de peste 
4 ori. O fanții - mijlocie de colhoz
nici căpăta p ntru zile e ci de lucru 
câte 10-15 tone grâne -i multe alte 
produse agricole, fără a mai so
coti banii

înalta mc"caniz?re a muncilor a-

(continuare î»t pag. ill-a)



■i rota

PAGINA CULTURALA
Pentru bunul mers al cenaclului literar din Valea J ului

O sarcina a responsabililor culturali 
ai organizațiilor de massă

CRO O*APATICĂ

V AL IWT A ■ IJ
de CARI 0 GOLDONI

Aiti nouă e croată de poțxtr 
ș> aparține lui. Acest lucru a 
lost dovedit prin dragostea 
■lassdor față de artă și lite
ratură, prin numeroasele talente 
rffliexte din rândurile celor 
ce: muncesc.

Ilar însăși existența acestor 
Iritante pune ca sarcinii edu
carea, stimularea și îndruma" 
m lor. J)m această necesitate 
s'au. născut cenaclele literare, 
din ca fi luat ființă și cenaclu/ 
literar din l’etroșeni.

Acesta se află insă de abil 
ia începutul activității sale, -iu 
c îndeajuns de cunoscut și are 
o activitate incă redusa.

Cana sunt cauzele slăbiciu
nilor sale, cauzele lipsei sala 
de legătură cu massele? Prin- 
trr altele, și nu una dintre 
i*le mai puțin importante, este 
atitudine greșită a majori
tății responsabililor -ulturali 
ai organizațiilor de massă din 
localitate față de cenaclu.

Dcsinteresul lor față de a- 
cest for cultural s’a manifestat 
chiar dela început și cu îtât 
mai rnult acum când la ședin- 
t* comitetului de reorganizare 
— ți din care făceau .și ci 
parte — n’au participat decât 
doi dintre cei cca 20. Ori prin 
natura sarcinilor lor. ei au da
toria de a mobiliza și a îndru 
ma massele spre cenaclu. Au 
datoria de a populariza cenac
lul. in masse iar la ședințe să

așezA^htele noastre
La 6 Martie s’a încheiat pri

ma perioadă de muncă din a- 
cest an a căminelor culturale 
dia județ, perioadă in care ele 
aii pă-'/t pe calea linei conti
nue desvoltări devenind instru
mente însemnate ale luptei du
se de regimul nostru de demo
crație populară pentru cultura
lizarea masselor

Realizarea noului plan de 
muncă a Sfatului Județean al 
Căminelor Culturale Deva-IIi 
nedoara, stabilit până la I Mai, 
vzl face ca așezămintele cultu
rale din județul nostru să în
tâmpine marea sărbătoare a 
poporului muncitor cu noui 
real izări în direcția îndeplinir i 
rur.ilor lor sarcini.

O bună parte din cămine au 
nat dotate cu aparate de ra
dio recepție. Pentru ca educa- 
if și '-ulturalizarea masselor 
£ dea roade și rezultate și 

bune ca până acum, pla
nul de muncă prevede ca au
dițiile să ia un caracter și mai 
organizat prin încadrarea lor 
în programul șezătorilor du- 
■tinecale și serale. Se va căuta 
in general ca la toate manifes
tările culturale organizate de 
cifmîne să se atragă și în spre 
biblioteci un număr cât mai 
mare de participanți care, până 
în luna I Aprilie să se ridice la 
50.000 oameni.

Deasemenea, plarul p evede 

particifte electiv cu sugestii, 
critici și propuneri.

^1 tocmai acest lucru nu bau 
înțeles res|>onsabilii culturali 
Intru măsura unilaterali în 
munca, ei au considerat ce 
nițelul ca o preocupare eu totul 
laterală ji tuegli jabilă.

O ilare atitudine au poate 
decât să fie o piedică.în mun
ca cenaclului, o piedică deci 
in caleti avântului creator de 
frumos al masselor. I-, prin 
urmare injustă și dăunătoare

Se cere ci res|x>nsal>ilii cul
turali ai diferitelor org. de 
massă din litcalitate să dea — 
acum in sțrecial in țx-rioada de 
început — ni ii mult ajutor 
cenaclului, să nu-1 considere 
ca ceva străin de munca lor 
de zi do zi, ci strâns legat 
de sarcinile jze care le au. A- 
jutorarca insă nu treime înțe
leasă numai ca |o partici|Kire 
pasivă sau cbiar activă la șe 
dințe, ci și ca o intensă mun
că de popularizare a existen
ței și scopurilor cenaclului in 
masse.

Munca lor in această direc
ție — bucurându-se> de un per
manent sprijin din partea Par
tidului — se va răsfrânge a- 
supra activității cenaclului, in 
sensul că ea va fi o prețioasă 
contribuției la Idescoperirea și 
ridicarea de cadre scriitori
cești din rândurile celor ce 
muncesc.

activizarea î-i general 1 unui 
număr de 44 cămine, a 100 e- 
cliipe artistice, iar în ceea ce 
privește bibliotecile, 100 că
mine din județ /or fi înzes
trate cu cărți.

Pentru lărgirei schimbului 
de experiență și pentru ca din 
acesta să se facă o metodă 
permanentă de muncă a că
minelor culturale, ca prim în
ceput se /va forma un corp de 
24 corespondenți . '.de presă 

Căminele culturale vor pu
tea în această (perioadă să-și 
desfășoare activitatea pe un 
front mai larg. 10 din ele vor 
fi dotate cu aparate cincmato-

POȘTA
Chir aș loan Petroșeai. — Poezia 

d-tale are Incontestabile calități, dar 
si scăderi care puse într’o balanță, 
atârnă mai greu decSt primele. P un 
lucru ușor de înțeles fiindcă ești la 
primele scrieri.

fn primul rând fugi de concret. 
Versurile au un caracter prea gene
ral si în actualul moment -unt oare
cum anacronice. Nu pentrv că ..în
frățire". nu cuprinde idei actuale, dar 
sunt tratate într’o formă improprie 
astăzi, sunt mai mult însemnări fu
gare nead'mcite. deci nu iideajuns de 
convingătoare.

Și-apo! versuri de felul:
,.Că împletind trecute suferind 
Durăm clădiri de veșnică tărie" 

nu sunt în întregime iusfe. Numai 
împletind suferințele dorita clădirit 
Unde e munca? Lipsește, așa cum

Iii z lele trecute echipa artistică a 
elev lor ci. XI a Liceului Mixt din 
l'etroșeni, orgam.ați in U. T M„ 
au prezentat publicului din localitate 
„Evantaiul/, comedia Iul Carlo 0<jl- 
donl.

Evenimentul nu este I pslt de im
portantă din mai inuiie considerente: 
a relevat-o o rene de tinere talente; 
a arătat nVierhițele juste ale tine
rilor elevi fată de product ile artis- 
t’ce, deci o nouă orientare care față 
de manifestările artistice du trecut 
ale elevilor pretext de divert s- 
nient pentru ei și public e un în
semnat pas inainte; șl Iii sf'rsd a 
fo«t un bun prilel de a oferi publi
cului spectator rms'bllitatea de a lua 
contact cu literatura dramatică Ita- 
l'anâ a secolului XVIII, care In Qol- 
donl și-a găsit un reprezentant de 
seamă prin remnificațla socială a 
operelor sale.

fiindcă Intr’adevăr Ooldonl a știut 
să-și Int-ebu utere virtuozii ți'e -ale 
de dramaturg Pentru a prezenta o 
frescă soc'ală a timpului său res
trânsă In cadrele unul -nt llal'an. 
Pe firul unei povestiri pline de în
curcături a unu1 evantai I uc'ucaș ce 
mereu Iși -clt'mbă stăpânul el ne 
prez'ntă diferitele straturi $1 clase 
sociale. Pe scenă se perindă baroni, 
reprezentanți ai burgliez'el tn decă
dere. elemente ale burgheziei agre
sive și sfidătoare in ascensiune mici 
me-erlașl, argațl, reprezentant! al 
păturilor de jos. To(l conturați co
lorat prin limbaj si o serie de s tua- 
tli, nu lipsite de oomlc de natură a-i 
diferenția unit de nlțll < într’o mă
sură — anume nu îndeajuns de a- 
dâncit - - să stabilească și raportu
rile dintre ei. » ,

Viz unea regizorală cu rezultat 
al unei nmnei colective depuse In 
cadrul unor ședințe de producție de 
analiză a p'esel si a îndrumării t'- 
nerllor dlletanti de către actorii

CULTURALE...
grafioe sosite din LIRSS. Ast
fel. vor primi in curând ase
menea aparate: căminele din 
Țebea, Băcia, Săcărâmb, llaș- 
dat. Ilii și Ateneul Popular 
„Alexandru l’etofi" din subur
bia Ciangăi-Dova. Realul de 3 
vor fi repartizate căminelor 
culturala din Valea Jiului.

Planul mai prevede inceperea 
construirii prin muncă volun
tară a încă ri noui cămine 
culturale, care alături de cele 
existente vor contribui la ri
dicarea culturală a țărănimii 
noastre muncitoare.

S. N1EDERMAN 
coresp. voi.

PAGINEI
total lipsește OMUL din întreaga 
poezie, efortul Iui creator care „du
rează clăd ri de veșnică tărie!

Și anumite versuri ca . Puterea 
răscoPiă de avântul biruitor" n’au 
sens. Cum răscolește avântul pute
rea?

Aceste lipsuri întunecă adevăratele 
cali'ăti. Nu e sufic ent numai să alegi 
o temă ju-tă, ci trebue să o și des- 
volți bine.

Ș însfârș’t un sfat: încearcă să te 
inspiri mai puțin din versurile altor 
poeți, pentru a ră-tra. originalitatea 
cxpres'eî. Nu vrem să spunem ca să 
nu plagiezi, fi ndcă nu faci acest lu
cru — cel put:n nu-1 faci consti nt 
dar nu te lăsa influențat de frumu
sețea expresrei poez’et altora Tn asa 
măsura încât să-țf depersonalizezi 
stilul.

Teatrului de s'tat d n localitate — a 
reușit să dea jocului u linie justă. 
In'euțiile autorulu și 1 er-on g ile au 
fost înțelese. Iar actori — cu ex- 
cep( i bine înțeles — tocmai prin 
această înțelegere au putut face fată 
cu succe' -arc nei de a sublinia ln- 
tentl'le satirice ale autorului șl de a 
da viată personagiilor.

S’a remarcat din acest punct de 
vedere rolul 1> Rotea Mar na bine 
Interpretat fn sensul că a reușit să 
prezinte un baron îngâmfat. prost, 
pl'n de pretenț I dar decăzut sub
ordonând cu ipocrlz'e conveniențele 
epocii Intereselor sale Deasemenl și 
Coronato a reușit să fie prezentat 
ca un negustor șiret, I ngusitor, hoț. 
Ilps't de demnitate fa(a de cei mari 
șl brutal față de cei de-o seamă sau 
mai mici ca el.

înțelegerea acestor roluri — fac
tor deterin liant al bunea interpre
tări s’a manifestat atât prin na
turalețea jocului cât și prin mimică 
întrebuințată cu succes ca mijloc de 
expresie, de conturare a caractere
lor.

Unele roluri ca Gianlna Moracchiu 
Crespino, au fost deasemenea 
remarcabile prin vioiciunea interpre
tării, adecuată ritmului piesei fn ge
neral Jocul a fost Insă neegal, de
oarece fn rest personagljle au fost 
șterse, au fost | i site de prea mare 
expresivitate s naturalețea Unele 
încercări de a da o turnură mal 
vioaie mai naturală focului - ca 
de pildă la spițerul Timoteo — au

Din activitatea A. R. L. LI. S-Petroșeni
In cursul lunci Februarie a. 

c., activitatea filialei ARLUS 
1‘etroșcni a luat un considera
bil avânt, soldând un serios 
progres comparativ cu luna 
anterioară.

S’au format 15 cursuri de 
limba rusă, fiecare numărând 
20—30 participanți, toate in 
plină activitate. In plisa Sar- 
nusegetuza funcționează 4, in 
plasa Hațeg 3, câte unul la 
Lupeni și Vulcan, 3 in l’etro
șeni ș. a. m. d.

Numărul membrilor s’a ridi
cat la 4S00, iir in întreaga fi
lială se numără 59 cercuri noi.

S'au ținut 173 conferințe

LA CANTINA PENSIONARILOR
(Urmire dig pag. l-»>

mâncare, spațioasă, curată, u 
mesele lucioase in jurul cărora 
stau bătrânii, unii fumând, 
alții discutând m așteptarea 
prânzukei.

— E ceva fi a<ăa — (jrâește 
către conmcsenii săi, unul din- 

| tre pensionari — ce ne făceam 
1 noi la bătrânețe, dacă guver- 
I nul nu se gândea fi la noi. 
'■ — Pieream • ca de lume

făr'un coif de pâine cum au 
pățit alții pe vremuri.

1 — Așa-i! întări Novat Alex..
I un bătrân sbârcit, fost miner

— Dacă rămâneau tot ,,ă>a ’
- făcea aluzie la vechile gu

verne ce s'au perindat — nici 
jumătate din câți suntem aici 
n’ar mai fi trăit. Acum, ba
rem știm că mai îngrijește fi 
de noi cinct'it.

| — Eu, drept să spun, nici
I nu mai credeam ci-și va mai 
1 aduce cineva aminte fi de pen- 
. sionari. — s'auzi o altă voce. 
| — Ei asta tiu re poate, in- 

degenemt fn exagerări lips te da 
semnificație a comicului. <11 degene
rat chiar în grotesc vulgar.

Pe de altă parie spațiul restrâns 
al scenei pe lâneă 'aptul că a făcut 
ca decorurile -ă reprez nte mal mult 
un interior de cameră decât o piață- 
șl prin airlomerare ere au o atmos
feră greoaie au stânjenit jocul de 
scenu care n'a putut h îndeajuns de 
de> alat șl uneori părea forțai.

De* gur că scenele tncă mici, 
creaza asemenea greutăți care pen
tru un moment șuii' greu de înlă
turat |>ar scăderile de nterpretare, 
prlntr'o mat temeinică pătrundere a 
rolurilor, prm elimnarea rămășlțe- 
b r de arta veche exagerări ge
neratoare de efecte contrar 1 bune
lor intenții s( în sfârșit mal multă 
v ață șj naturalețe în mterpretare 
pot si trebuesc înlăturate Și prin 
lichidarea lor, curajosul si lăudatului 
pas al tinerilor se va trans'orma fn- 
tr'un succes mal mare. Nu succes fn 
sensul de a culege aplauzele unor 
snobi, cl în sensul nou. asa cum 
pjre a-l fi înțeles și e'. de a-și pune 
in in'reglme rezultatul eforturilor lor 
In fuiorul pubhculu al muncitorilor 
cu brațele și cu mintea

Harap pe munca de rână acum, 
consideram îndrept Ițită cons'ingerea 
c.i reprerentațile ce le tor da cu 
r rilejul turneului pe care intenționea
ză sa-l intreprinda în Valea Jiului, 
le va aduce satisfaci a unui aseme
nea -ucces.

m. f m.

pnblicr dintre cttri 53 comple
tate cu 1 estivale artistice, toa- 
t< avâti'l c- scop pojrul irizarea 
rdațiilor <1 • prietenie intre 
URSS și LP1L

S’a i1<-scln- la Hațeg o ex
poziție „Viața in collu>z", a- 
cum in trecere «lela o comună 
la alta, precum și S expoziții 
aranjate prin niijlace proprii 
in diverse subfiliale, conținând 
■aspecte din URSS.

Funcționează (>4 bib’ioteci 
cu un număr de 4'141 volume.

Acest fructuos bilanț, cons- 
titue o serioasă garanție pen
tru viitor.

terveni categoric lancu Xico- 
luC. Partidul arc grije fi de 
cei ce nu mai pot acum mun
ci, cum au griji de tot popo
rul până nu de mult, batjoco
rit și furat de speculanți fi 
afaceriști.

— Eh! — oftă ăfandek Gh. 
ăia erau câini, rtu oarneni. 
Afi-aduc aminte dc-r> „cocoa
nă" bogată cc-fi hrănea câmii 
cu fripturi, iar de '- cnca t r un 
nevoiaș, punea slugile să-l a- 
lunge.

Par acum................
Ca la iot Amn, toți tăcură 

....................Începuse să se ser
vească felu'ntâiu.

Citiți

SCÂNTE'A
Organ Central al PMR



CORI NOI

J1DIN CÂMPUL MUNCIIk SPORTUL POPULAR
In cadrul unei consfătuiri de producție 
MUNCITORII Șl TEHNICIENII DELA II. M. S. CUGIR 

fac propuneri pentru îmbunătățirea calității. ridicarea 
productivității și realizarea de

La 12 Martie a avut loc coii- 
’ferința muncitorilor, tehnicie
nilor din Uzinele (. ugir. 1 Ii 
această conferință au luat par
te tov. Coct'v din partea Jude- 
țenei PMR Deva, iov. Drăgoi 
Anton, Președintele Consiliu
lui Sindical Județean, tov. 
<?ristia-i loan, secretarul orga
nizației PMR Cugir din jxir- 
tea Sindicatului Metalo-Chi- 
mic, tov. l'ățein Jlftan, preșe
dintele Sindicatului, precum 
și Directorul Uzinei, Ingineri 
«și muncitori fruntași in pro
ducție, inovatori și raționali
zaturi.

Raportul tov. Fereau Nico- 
Jae, directorul Uzinelor, a avut 
ca subiect măsurile ce trelni- 

'fsc luate pentru asigurarea in- 
•deidinirii Planului '.de Stat, 
defalcarea programului pe ma
șină și om. ,'Raportul a cuprins 
■deasemenea o serie de proble
me în legătură cu refacerea 
și desvoltarea Uzinelor pe anul 
1949, introducerea celor mai 
moderne procedee tehnice, etc.

In cadrul discuțiilor care 1 
urmat raportul, ;participanții 
au făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea calitativă 
a produselor, mărirea produc- 1 
ției și a productivității muncii, 
desvoltarea întrecerilor socia
liste ;ș. a. m. d.

O echipă de electricieni A REDUS 
timpul de execuție la niște R,.crăȚl 
de r-'parațe cu 33' 
și o economie de

La uzina electrică din Vul
can se găsesc niște silozuri 
acționate de niște plăci rota
tive care însă necesită o re
parație periodică.

La această reparație se pres
tau înainte câte 12 ore de 
•muncă.

Datorită bunei organizări
a muncii, tov. Rob Leopold,

CONFERINȚA
Sindicatului Salariaților Agrico i la Hațeg

In ziua de 13 Martie a. c. a avut 
loc Ia Hațeg, în sala lceului, Con
ferința Sindicatului Salariaților A- 
jricoli.

In afară de delegații grupelor sin
dicale din plasele Fui, Sarmisegetuza 
și Hațeg, au participat tov. Momeu 
Samoilă, d n partea Jud. P. M. R. 
Valea Jiului, tov. Altman Oavtili, 
lin partea Consiliului Sindical Pe- 

țroșeni, p.ie.enul Socol din partea 
■Frontului Plugarilor, precum și re
prezentanții organizațiilor de masse 
din loca i ale.

Seria cuvântărilor a fost deschisă 
de tov. Pasca Gheorghe, secretarul 
Sindicatului Agiicol Hațeg.

A urmat apoi expunerea tov. Das- 
călu C onstan in. secretarul org. de 
Olasă a PMR., după care tov. Gli- 
gor Serafim, delegatul Uniunii Sin-

S'a acordat o deosebită a- 
tenție utilizării raționale a ma
teriilor prime reducerii cheJ- 
«luelitor 'dela tratamentul ter
mic și a intensificării folosiri» 
resurselor de economii jxnlru 
Uzină.

Aouastă conferință a consti
tuit un nou 1 prilej, țicni ru niun-

Printr’o irovajic

80 vagoane care 
în Atelierele C. F. R.

vor putea fi redate
fO vagoane speciale pentru trans

portul (întăririi) liniei ferate stăteau 
inu'.ilizJte la atelierele CER Triaj 
(vagoane) Simeria, din cauza cu
tiei de îmbinare a barelor de trac
țiune. care era de o construcție ;U- 
bredă.

Cum lipsa acesțor vagoane se re
simte. tov. Zalupeeasca, maistru la 
acest a e ier, s’a ocupat de defecțiu
nile lor. pe care a reușit să le 
remedieze.

Și iată cum. C.-le două bare pe 
caro sunt fixate aparatele de 1 gare 
dela cape ele vagoanelor, sunt le
ga e între ele la mijlocul vagonului. 
Legarea se face intr’un tub. în care 
sunt așezate mai mu.Io discuri de 
amortizare a smuciturilor. Grosimea 
tab ei din care erau făcute lubuiile 
era de numai 6 mm, iar ia capot 
era fixat cu o șaibă cu splingt, care 
la smucituri putea fi forfecat, ru
pând trenul.

Tov. Zalupeeasca a construit o

REaLIZANDo»
material de 50°|o 

Moldovan Traian, Zalu Iosit 
și Iacobfy Alexandru, au reu
șit să facă această reparație 
în timp de numai 8 ore, re
ducând timpul de lucru cu 33 
la sută, tăcând totodată o eco
nomie de material de 50 li 
sută.

1. MUȚIU 
coresp. voi

dicatelor Salariaților Agricoli, a a- 
rătat importanța Congresu'ui care va 
avea loc în cursul acestei luni, tra
sând sarcinile care stau în fața tu
turor sindicaliștilor.

Au vorbit apoi reprezentanții di
feritelor organizații de masse, care 
au adus salu.ul lor acestei conferințe.

Cei p.s.e 100 de delegați ai 
grupe'or au ales, în unanimitate, pe 
tov. Vlaicoiu ca delegat la Congres.

După aceea peste . 0 de delegați au 
iuat cuvântul, luându-Și anga.amen- 
tul că vor munci, din toate puterile 
lor, ca să ducă la bun sfârșit sar
cinile care Ie stau în față.

La sfârșit, echipa artistică-cultu- 
rală a căminului c ltural cin comuna 
Totești a prezentat un foarte reu
șit program artistic.

N. SBUCHEA coresp. rol.

economii
citorii și tenicieni de a-și ma
nifesta ferma lor convingere 
de. a transpuie iu practică și 
ajilici cele de mai sus, pentru 
a îndeplini cu succes sarcinilor 
ce revin Uzinlor *Cugi r in ca
drul Planului de Stat.

CROZAVESCU 1OAN 
core^Kindent voluntar

a nu istridu Zii ipi.HMa 

stăteau nefolosite 
Triaj irnena 
circulației

cutie al cărei perete are o grosime 
de 22 mm. deci mult mai rezis
tentă. Cajialul barei a fost fixat 
înăuntrul cutii i cu o [ iuli ă cu filet 
Î11 loe de șaibă cu splingt și In 
felul acesla, defectul a ost r mediat.

In pie/eit se lucrează intens la 
modiliearea acestor acuplări dela 
toate cec fO vagoane, tare vor pu
tea astfel sa fie redate circulației.

La probele făcu e nouile acuplări 
modificate au corespuns perfect.

R. P R.
Ministerul Come-ițului 

Direcțiunea Comercială Jud. Iluned-

C< rmiih
Di ecțiunea Comerciala Județeană 

llunrdoa.a Lkva ,anunța toți corner, 
cianții din Jud. Huneaoara, că Î11 
conformitate cu ordinul Ministerului 
Comerțului și Alimentației Nr. 1069 
din II Martie 19-19, sunt obligați 
a di pune cereri la Direcțiunea Co- 
mercala Deva, pentru eliberarea 
nou lor certificate de existența, 
toți comercianții cari au firma în
scrisă și posedă certificate eliberate 
între 5 Decembrie 19-18 i 28 Fe
bruarie 19-19 și cari au expirat la 
1 Martie 1949.

— Firmele din comunele urbane 
vor depune cereri între 10 Martie— 

1 Aprilie 1949 și se vor prezenta 
pentru ridicarea certificatelor înce
pând dela 1 Aprilie până la 1 Mai 
1949.

— Firmele din comunele rurale, 
vor depune cereri între 10 Martie 
—15 Aprilie 1949 și se vor pre
zenta pentru ridicarea certificatelor, 
începând dela 15 Aprilie până la 
15 Mai 1949.

Nouile cer.ificaie vor fi valabile 
până la data de 1 Septembrie 1949.

Cei ce nu se vor conforma, vor 
fi pasibil de sancțiunile legii Nr.
351/1945.

Tov. Anahel Dumiti u, Dpak Ludovic si Arba Niculap 
dela mina Aninoosa AU REDUS T MPUL DE LUCRU 

cu 50 la sută la repararea cablului f ră finp
Transportul cărbunelui pe 

galerii principală in mina A- 
ainoasa se face cu ajutorul 
unui cablu fără fine, la care 
se cuplează vagonetele jJine 
pentru a ijunge la puț.

Necesitând o reparație ur
gentă la suportul cablului fără 
fine, tovarășii Anghel Dumi
tru, Deak Ludovic și Arba 
Nicolae — pentru a asigura 
buna desfășurare a transpor
tului — au început lucrările 
de reparare.

Programul campion Jului Districtual ol grupărilor 
oparținotoore Di triiluhi de Foot-Boll 

„VoIpo Mureșului" D^va
13 MARTIE 1049

Dobra. Victoria—Me.alosp.irl Cian 
Simeiia, CFR - Mureșul leva. 
Deva. Armata—CSM. Orlșiie 
Cugir ll.MC.—I.S.S. Hun. doara

20 MARTIE 19w

Dobra, Victoria—C F R. Simeiia

Reorganizarea Districtului de foot'bâil ..valea «Iu
reșului'1 din Județeană 0. S P. Hunedora-Deva

In urma inactivității unor mem
brii ai Dîs.rictului, -in ziua de 9 
Manie. într’o ședința de lucru s’a 
procedat la reorganizarea biroului 
Districtual dujiă cum urmează

Oniț Emil, secretar, A CriTan, 
tehnic. V. Gram ea, organizatei ic, 
cpt. lih Dumi.riu, administrativ, și 
C. Szabo presă și propaganda.

• UZiONAIU DE GKUP/XRI
Până în prezent în Deva au exis

tat trei grupăii sjroriie — Armați, 
Mureșul și CSM.I). — toa.e ac 1- 
vând in Dis.rict.

Pentru a putea face față in cam- 
pion.i u Ce reluat la 13 Mar
tie ți pentru ca Deva sa piață avea 
o echipă bună, caie s'o reprezin t 
in jocuri e de campionat, adunările 
generale a e celor două grupări au 
ho ărât să fuzioneze grujxar le Mu
reșul și C S M.D., formându se o

Cum pste orqon'zotn și < um lucr • o stoț une 
dp moș ni și trortoore din LI. R. r.
iUrmare din pag *-a»

griio'e (S0 000/o). a eliberat coll.o- 
zuri'or un mare număr de brațe de 
muncă ce au putut fi folosite Ia 
construirea de locuințe ți de clădiri 
pentru gospodării e colecive. li or
ganizări a de întreprinderi auxilia
re. la grădinărit, sădirea de piduri, 
la lucrările de urbanizare a satu
lui ele., e c. Satul înapoiat s’a tran-- 
format astfel intr’un cartier de tip 
orășenesc, cu locuințe confortabile 
și nenumărate clădiri obș ești. Col
hozul i a cons ruit o labri.a d- că
rămida, un atelier de tâmplarie, o 
fabrica de uki. o uzină electrică, 
un cmtru de radiodifuziune, «anali
zare și conducte do apă.

Statul Sovii tic a luat loate ma
surile necesare, imediat dapă ter
minarea războiului in vederea unei 
rapid' resau.ari a SM.T. Pa cui de 
tractoare a slați-anii a luciat în 1947 
o suprafață de pământ egală cu cea 
dinainte de războiu. Colhozurile de
servi e de această SM.T. au cules 
în 1948 o recoltă mai bogata decât 
în anii dinainte de războiu. Mul e 
colhozuri au strâns de pe ogoare

Organizându-și mii bine 
munca și muncind cu toată 
sârguința ei au reușit să re
pare sujxirtul acestui cablu, in 
24 H loc de 48 ore, reducând 
astfel timpul de lucru cu 50 
la sută.

Executând repararea intr’un 
timp record, cei trei tovarăși 
au contribuit la buna desfășu
rare a transjxirtului, deci a 
producției de cărbune, contri
buind in felul acesta la înde
plinirea și depășirea planului.

Deva. Mureșul -l'MC Cugir
< abn. M. S|iort —Armata Lkv*
Oraș ie, CSM —I.S.Ș. liuncdoa.

27 MARTIE 1949

Hunedoara I S S —M. bjxirt Cala» 
Deva. Armata—Victoria Dobi» 
Oraș.ii CSM. —Mureșul Leva 
Cugir, U.M.C.—C.F.R. Sim ria

I mpro-pă'at cu elrinentc iubitoare 
dc sport noul Birou al Dî^triclului 
de J oot-Ball Deva și-a iuat anga
jament u! (dz a ducv o imenși muM 
de popularizare a qoriului :n rân
dul masselor 4 dc a-și in endBcj. 
munca p nlru a cuprinde imrr-i a 
inassa d»* tiieri munci:ori

R PADLREANU .onspvol

singura grupări1 ^ub denumirea de 
Mureșul, S’a ales un singur cot 
mi de tondu ere compus din !.
Bumbi-a. A. Riid . E Jurcliievfci* 
ing. I Sii-nc/e » I oiila 4 A. A’a- 
șalko.

Noua grupare sp »r I» . ..u J spri
jinul larg al cu’or 12 re al
sporihil »r d'Acnj va pitea -a_și 
du.a activitatea »u mai muM suc- 
ec~ in toate ramuri u sportului.

câte 20-22 chintale grânc la hec
tar.

Cum I i organiz* azi munca această 
stațiune de mașini d tractoare?

Toate rclațiuni e din r. c «lhozuri 
și S M T. sunt orândui.-.- prin c_>n- 
tracte. Contractul dintre SM.T. i 
co'.hoz nu stabl.iș l- numai volu al 
de munca al tractoarelor, ei ți ri 
vilul recol 11 In acest chip, na
țiunea răspunde in mod concret de 
ri zultate'e definitive ale muncii <1 
de pe ogoarele colhoznice .- i este 
deci interesată să lucreze cât mai 
bine* paman ul să-l semene la vr< me 
buna și să cu'eagă recol'a ia timp 
și fără pierderi. Agronomii SM.T. 
acordă co'hozurilor tot concursul lor 
in ve derea introducerii In prac ici 
a celor mai inaintate metede agro
tehnice.

In fiecare colhoz lucrează de.bi- 
ceiu o brigadă a S.M T care vi - 
pune de 3-4 tractoare plugu i bo- 
roane, semănătoare, cultivatoare. <tc. 
Fiecare e condusă de unul din ci 
m;.i experimen ați tractoriști. Fieca
re mașină e deservită de 2 tracto
riști, cari se schimbă in timpul zi
lei.

Toate munci'e infăpiuile de sta
țiuni sunt luate în primire de col
hoz numai prin act oficial. In cazul 
când munca e de ca'i'a e irferioară. 
ea trebuie să fie neapărat ad.’p'.i ilă 
din nou, fără nicio plată în plus.
S. M T. capă ă dela co hozuri gen ru 
muncile înfăptuite o plată mode
rată in natură, pe baza tarifului sta- 
bi’it de SfaL

Stațiunea de mașini și tractoare a 
devenit un adevărat centru de cul
tură agricola in sa e. S M-T. a I • 
lesni transformarea prod ct ei agri
cole pe noui bize socialiste, a ri
dicat la un înalt nivel metodele de 
cui ivare a pământului, transformai d 
ogoarele în'r’un izvor îmbelșugat de 
produse agricole.

Colhoznicii din toate cele ÎS g s- 
podtrii colective deservite de S.M.
T. din Ulianovca. duc o viață îmbel
șugată șr fericita, bucurându se <’• 
roadele muncit co'ec.ive și de nat a 
viață pe care pu erea sovietică și re
gimul colhoznic au adus-o in at.



ZORI RUI

Poporul italian nu se Va alătura guvernului 
și a uelora care vor vota în favoarea politicii 
acestuia ci Va urma pe reprezentanții forțelor 

democratice ale țării
Vii desbateri în Parlamentul italian în legătură cu participarea Italiei 

la pactul Atlanticului

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat 
în unanimitate bugetul de Stat pe 1949 

Ședința de Închidere a sesiunii

ROMA, 15 (Rador). — Marți au 
continuat in parlamentul Italian dez
baterile în legătură cu declarația gu
vernului pentru atașarea llaliil la 
paclul Atlanticului.

IVputatul Donați. independent oe 
stânga, a arătat că pactul Atlan-i 
ticului reprezintă o nouă manifes
tare a expansionismului Statelor U- 
itțte si în deosebi a expansionismului 
economic.

Participarea Italici la pactul A-

Autoritățile americane continuă actele 
lor de brutală violare a imunității 

diplomatului sovietic Gubicev
NEW-YORK. 15 (Rador). — Auto

ritățile americane continuă actele lor 
do brutală vlojire a nninltâțll diplo
matului sov'c Ic Gublccv.

Gub'cov a fost adus cu cătușe la 
mâini in fata Ir bunaluliil federal. Di
plomatul Sov'etlc a protestat energic 
împotriva ares'ăr'l sale Ilegale, rea
mintind că se bucură de Imunitate di
plomatică si a caracterizat arestarea 
sa ea un act do provocare, ce depă
șește orice limită.

Poporul japonez cere demisia 
guvernului Yoshida

TOKIO, 16 (Rador). — 
Peste 300.000 de persoane, au 
manifestat Marți dimineața in 
fața palatului imperial din 
Tokio împotriva politicii eco
nomice a guvernului Yoshida.

Manifestații au cerut dc- 
misia cabinetului, iar nume

Reînvierea fascismului în Italia
LONDRA, 15 (Rador). — Ziarul 

TIMES publ'că un comentariu al co
respondentului său din Roma în le
gătură cu reînvierea fascismului în 
Italia: . Fascismul si întemeietorul lui 
au prim t o lovitură de gratie prin 
eliberarea Italiei șii mulți oameni cre
deau atunci că nu se va mai auzi de o 
doctrină politică atât de total discre
ditată cum este fascismul. Totuși, as
tăzi acest flagel prinde din nou ră- 
dăc ni sub aparenta așa zisului neo- 
îascism. Ultimul indiciu alarmant in 
această privință il constitue sentința 
dată recent de un tribunal din Roma 
împotriva lui Valerio Borgbese, fai
mosul comandant fascist, cu toate că 
el a fost găsit vinovat de colaborare 
cu Germania și de acțiuni neomenoa
se împotriva partizanilor.

Corespondentul arată apoi că „Re
învierea fascismului nu este numai un 
pericol, dar și o realitate”. El vorbeș
te în continuare de unele forme ale

(lanticului a declarat Domti, va a- 
vea drept rezultat prăbușire» Jc|i- 
nilivă a economici ha iei și așa pu
ternic sdruncinată de „planul Mars- 
hall”. I

Deputatul comunist Berii a de ta
rat că de când Italia a fost imlusă 
îu „sistemul american” a devenit un 
fapt obișnuit că ea să semneze o- 
b|igații dintre cele mai serioase, 
chiar fără examinarea lor.

Gubicev a declarat că față de ca
racterul cu totul Ilegal al întregului 
proces, caro a fost înscenat cu vlo- 
l; r. a celor mal elen cutare reguli ; le 
dreptului Internațional, el nu a anga
jat nici un avocat pentru apărarea 
sa. Procesul a fost amănat.

Judecătorul Rllkind a declarat că 
Gubicev va trebui să rămână sub 
stare de arest in tot timpul proce
sului, in carul când nu va depune ga
ranția cerută de 100 mii dolari.

roși reprezentanți ai organi
zațiilor muncitorești au luat 
cuvântul arătând că noua 
măsură a guvernului prin 
care capitalul străin'este invi
tat să participe la economia 
japoneză, este menită să dis
tingă independența poporului 
japonez.

făscismului din Italia de astăzi, ci
tând numeroase exemple.

Sempifcativ, în legătură cu reîn
vierea fascismului în Itat a, este pre
zența în presa italiană a majorității 
ziariștilor fasciști: „Un ziar Impor
tant este condus astăzi de un indi
vid care a fost un aprig adept al a- 
llanței cu Germania srt care a scris o 
carte închinată activității legionarilor 
fasciști în Spania: Giovanni Ansaldo, 
fost director al ziarului Iui Ciano. El 
TELEGRAFO, ru numai că este liber, 
dar publică articole în ziare și revis
te; Giuseppe Bottal, a fost membru 
al marelui consiliu fascist, s’a reîn
tors recent în Kal’a după ce con
damnarea lui a fost uitată, iar astăzi 
își publică memoriile în presă”.

Corespondentul arată că marii ca- 
pital'ști „consideră că fascismul tre- 
bue să fie ținut în viață ca o ultimă 
rezervă împotriva comunismului”.
W •

Hotăriijle care privesc soarta Ha
lei nu sunt luate acum de Halta ci 
In mod ditecl ue Washington.

Acest puct a declarat a] oi fierți 
este iudieptat iuij o'.riva Uniunii 

Sovietice. Forțele democratice iu
bitoare de paie nu vor fi Insă de 
partea agresorilor și nu-i vor ritma 
Dimpotrivă ptelulinderii aciste foițe 
sunt de partea țării socialismului.

Poporul italian nu se va alatura 
guvernului și acelora care vor vota 
tn ftvoa vi pi'i icii acr-stu'o <i va 
ui.ni p iq.iczcirtanțU forțelor de
mocratice ale țârii.

» * ♦
ROMA. 14 (Rador). — Luni, 

seara a avut loc la Neapole o mare 
manifestație împotriva includerii Ita
lici la pactul Atlanticului.

Poliția a atacat pe manifestanți 
încercând sti Împiedice oemonslra- 
ția. Mai mulți manifestanți au fost 
răniți.

IN ÎNTREAGA ITALIE CONTINUA 
MANIFESTAȚIILE DE PROTES T 
ÎMPOTRIVA INCLUDERII ITALIEI 
IN PACTUL AGRESIV AL ATLAN

TICULUI.

Dessemcnca în întreaga I alie con 
tinuă manifestațiile de protest îm
potriva includerii Italiei in paclul 
agresiv al Atlanticului.

Astfel, Luni a continuat ii ■ - i
mn nordul Italiei, grevele tu .:<r le 
protest. Deascmenea Luni a vul lac 
la Rari o manifestație a femeilor 
care au demonstrat împotriva pac
telor agresive de sub egida cercurilor 
conducătoare anglo-amerlcane.

BULETIN EXTERN
Comitetul Executiv al Con

federației Generale _a muncii 
din Italia a hotărit in unani
mitate să participe la Congre
sul Mondial pentru pnee, orga
nizat de Comitetul de legătu
ră > al intelectualilor pentru 
pace și care vi t avea loc la 
Paris în luna Aprilie.

* * *
Conducerea organizației din 

Berlin a Uniunii creștine de
mocrate a adoptat o rezoluție 
protestând ( împotriva inclu
derii Berlinului Occidental in 
pactul Atlantic.

Rezoluția subliniază apoi că 
numai prietenii cu țările din 
răsăritul și sud-estul FAiropei 
poate garanta viitorul Germa
niei.

| Congresul Partidului „Ac
țiunea Socialistă” care si-i 

! încheiat lucrările la Cagliari. a 
hotărit în unanimitate să fu

MOSCOVA, IB (Rador). — In sea
ra zilei de 14 Martie a avut loc la 
Kremlin șed nta de închidere a se
siunii Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice.

hi cuvântarea de închidere a dez
baterilor Zverev, ministrul de Finan
țe al URsS a declarat „Toți depu- 
tații Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, care au parțlcpat la dia- 
cuțil, au subliniat îri unanimita'e că 
bugetul de Slut re J919 corespunde in 
întregime sarcinilor Economiei Na
ționale Acest I uget exprimă hotărî- 
rea neclintită a oamenilor sovietici 
de a indepllni înainte de termen pla
nul cine nai de după război, grăbind 
prin aceasta mersul Uniunii Sovieti
ce spre comun sm.

După cuvântul de Incheere al de
rutatului Zverov. Sovietul L uprem a 
adoptat in unanimitate bugetul de 
Stat pe 1949.

COMENTARIU.» ZIARULUI 
„17. VESTI A"

MOSCOVA. 15 (Rador). 1ZVLS- 
TIA publică un articol intitulat ,.ln- 
ain'e spre victoria comunismului!” in 
care scrie că sesiunea Sovietului Su
prem al URSS s'a deslișurat intr'o

Oamenii de știință sovietici salută 
cu căldură inițiativa convocării 

Congresului Mondial pentru pace
MOSCOVA 15 (Rado ) — Savan

tul Lîsenko împreuna cu alțt Ș0 
academicieni sovietici au lan-at un 
apel în nume'e șavanților din dome
niul științelor agricole In care se 
spune:

Miile de oameni de știință, care 
lucrează tn agricultura soșre ici sa
lută cu căldură inițiativa Comitetului 
Internațional de legătură al intr|cp 
funiilor pentru pace și a Fedl rații i 
Democrate Internaționale a F.nei

zioneze cu Partidul Socialist 
al lui Nenni.

* * •

— Uniunea ziarișlilor unguri a tri
mis Ministerului de Justiție al Gu
vernului din Atena o telegramă de 
protest împotriva condamnâiii la

In Franța și Italia crește mișcarea 
pentru pace împotriva uneltirilor la război

PARIS, 15 (Rador). — 
Mișcarea de paoe împotrivi' 
ațâțătorilor la război, ia o 
timploare din ce în ce mai 
mare,, în Franța. Asociația 
Republicană a veteranilor, a 
dat publicității un manifest in 
care se spune printre altele:

„Cu ajutorul pactului Atlantic 
ca paravan. Guvernul Francez 
dorește să împingă țara noas
tră intr’un război agresiv im- 
j triva Un unii Sm i” ■ >'

i refuzăm să ducem un război 

atmosfera de un nou și puternic a- 
lăul in activ'tatea politica al munca 
poporului sovietic.

Toți acel care ou luat cuvântul ia 
cadrul sesiunii au subliniat cu adân
că mândrie patriotică laptul că eco
nomia Uniuni Soviet’ce u dcpi-il ni
velul dinainte de război in principa
lele ramuri.

Acest fapt de o mare Importantă 
Istorică duvedește cre-lerea rapidă 
a puici II Statului s. v etic, avantagl le 
■ I superioritatea sl-limu'ul socialist 
asupra sistemului caoballst.

Cercurile conducătoare rea țlunnr* 
din țările capitaliste se t regâtesc sl 
deslănțue un nou rtvlrol strâdu ndu- 
se să găsească In felul acesta o so
luționare a crizei Inevitabile

Statul Sovietic se dvsvoltâ In con
diții șl pe i a>e i u lotul dlledte- con- 
tinuă IZVIÎSTIA. Ni cunoscând con- 
trad'cțiile capitali* mulul, el progre
sează neîncetat spre societatea co
munistă.

întreaga desfășurare a sesiunii • 
F-a. precum I I glle adoptate de So
vietul Suprem au dovedi o adânci 
ințeligere a ma ei *. trrein! a construi
rii comunismului.

lor care -’au adre-at organizațiilor 
democratice *i pri g esiste din trate 
țările in legături cu convocări ți
nui Congres 5’ ndial pentru ț ace In 
Apri'iu 1949

Sprijinind în unanimitate ț .opu
nerea de onvo ari a unui C ngrcți 
Mondial f* ntru pa e noi facem apel 
la toii oarm-nii de șiținți din toata 
țările a ia parte activa la lucrării* 
Congresului .

moarte a patriotului ți 'uptitoruluj 
antifascist grec Manol s Glezov re
dactor șef al ziarului RIZuSPAsTIS.

• * •
O șbre Radiodifuzată dela New- 

York arata ca :n noaptea de 13 spre 
14 Martie. 500 m» miner. Americani 
au declarat greva.

potrivnic intereselor țării nicis- 
tre.

* * »
ROMA. 15 (Rador). — In fata tu

turor reprezentanțelor diplomatice 
britanice ș americane din Italia, au 
fost postate puternice formațiuni po
lițienești înarmate, care dispun de 
tancuri.

In cursul z lei de Luni a avut loc 
la Torino o mare demonstrație pen
tru pace și împotriva Pactului Atlan
tic.

La Milano forte pohtienc'tl in nu
măr nema întâlnit rână acum în I- 
talia au intrat în acțiune în cursul 
manifestație: Je Luni -vara încercând 
sa împrăștie pe manifestanți.
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