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MISTICISMUL $1 SUPERSTIȚIILE
II va merge 
altele — șl 
incearcă să 

care sunt

*

mina Aninoasa NOU1acest

Răspândind ș(iin|a in rândul misselor largi munrîroare, 
JerBăscând uneltele puse în slujba imperialismului 

SÂ STÂRPIM DIN RÂDÂCINÂ
Proletari din toate țările, uniți-vă !

PE MARGINEA
UNUI

Saccesolo obținute de clasa 
luuacltoaro dhi tara uoustrâ con
dusă de Paitldul cl de avantgar- 
dă Iii luptu sa pentru consti uirea 
unei lumi noul, nu sunt pe placul 
capitaliștilor și moșierilor, cărora 
le-a (muls din mâlul tutei ca ten- 
tiomlcă șl politică, nu sunt po pla
cul iniperlullștllor anglo-amcrlca- 
nl direct loviți in interesele lor do 
exploatatori prin înfăptuirile șl 
cuceririle obținute de poporul 
■ostni muncitor.

Deaccea, toată banda de leful- 
tori caută acum sâ pună diferite 
piedici in drumul nostru spre so
cialista, cauta să abată po uuil 
— ahlar muncitori sau din rân
dul țărănimii muncitoare — mal 
puțin conștlențl do po drumul fl- 
rese pe care trebue să-l urmeze, 
drumul trasat de Partid.

Șl formele sub care so mani
festă teacțluuea sau cozllo cl do 
topor sunt multe șl va. late. In 
râm!al lor ie încadrează sabotajele, 
lunsarca de șvonurl alarmiste și 
tendențioase ș. a.

Po plan ideologic una din prin
cipalele forme de manifestare a 
reactlunii e încercarea de a răs
pândi in mijlocul massel mai în
apoiate otrava misticismului șl a 
superstițiilor.

Despre misticism șl 
a Început mult să se 
In ultima vreme. Totuși
lămurim ce se intelege sub aceste 
două nume.

s ăpi ă 111 ă-

superstiții 
vorbească 
o bine să

De pildă, credința că ,.vârcola
cii mănâncă luna" — încă tăspân- 
dită in satele noastre, e o credință 
mistică. Ea datează încă din tim
pul când oamenii nu puteau da o 
explicație științifică eclipselor de 
lună, li o credință care Pare a fi 
inofensivă dar care poate duce la 
concluzii periculoasa. Dar ce re
zultate grave poate da 
lăspâiidită de unele secte 
se eă aratul cu tractorul 
cal sau alte bazaconii
acesta. Ea Prin scopurile ei e di
rect reacționară și prin conclu
ziile sale e profund antiștiintiflcă.

Supe, stitille cons'au in Interpre
tarea intr'uu anumit sens, atri
buirea de semnificații neîntemeia
te unor intâmplâri din viata zil
nică. unor cifre ș. a. Unele dintre 
ele sunt de-adrepiul caraghioase, 
de pildă aceea că numărul 13 a- 
dnee nenoroc sau cel ce se in-

tălneșic cu uii coșar 
bine toată ziua. Suni 
pe acestea in special 
le cultive reac(luneu
periculoase prin urmările lor. De 
exemplu sunt unii caic nu lucrea
ză Iu anumite zile ale 
nli, ș. a.

Ce s’ar iniâmpla Insă 
ta lumea s’ar gândi tn
Daca flecare om din 6 zile ale 
tămâull ar muncii numai 4 sau 5? 
cum am putea să ducem Ia bun 
sfârșit Elanul de Stat menit a ne 
iinbuiiâlălll v ața dacă mal mult 
am sta decât am munci?

Punând această Întrebare ani și 
a)uns ;ă vedem scopurile cu care 
reactlunea Internațională, prin co
zile el do topor, încearcă să răs
pândească In masso otrava misti
cismului șl a superstițiilor. Scopul 
lor o tocmai abaterea oamenilor 
muncii dela adevăratele probleme, 
sustragerea lor dela lupta pentru 
un trai mal bun. Scopul lor e de 
a demobiliza massele dela luptă 
lovind astlel iu puterea economi
că a târli noastre.

Scopul lor e do a face din 
oameni niște flinte înspăimântate 
de lot ce se intâniplă in tu
rul lor, de a-l lace Incapabili să 
lupte indepărtându-l dela Justa Șl 
reala înțelegere a sensului reali
tății.

Scopul lor e de a lovi in Inte
resele clasei muncitoare. Deci lup
ta împotriva superstlfli or parte 
Integrantă din lupta do clasă a 
muncitorimii imPotriva rămășițe
lor reacflunil șl 
por, împotriva 
glo-americanl, 
riali al tutui or
pândesc superstițiile șl misticismul 
in rândurile celor mai inapolafi.

Care sunt insă principalele mij
loace de răspândire a acestor o- 
trăviri ?

Să luăm o pildă.
Văduva Borlea Florica din 

tul Glodgh'lcștl a fost atrasă 
secta tremurlcilor. I s’a spus 
aici va vedea petrecându-se 
felul de minuni prin Puterea 
găciunilor.

Și intr’adevăr predicatorii
și pregătit o asemenea , minune’’: 
O lată din sat care suferea de 
epilepsie (amețeală sau boala co
piilor) după ce a fost pusă mal

a cozilor el do to- 
imperlaliștilor an- 
susțlnătoril mate- 
factorllor care răs-

credința 
rellgioa- 
e na pă- 
de felul

FESTIVAL ARTISTIC" ..
Deva Ou e un oraș lipsd da 

tiudale pe plan cultural ți ca 
ului mai puțin nu e lipul da uc- 

arl‘sl‘iu. Due 
mai cais/j 

nu loldairu 
urt'sb.i e inji/.s, 
programele

CRtȘTIi NUMĂRUL GRUPELOR
CARE PREIAU PRODUCȚIA PE SCHIMB

I-u iniiui Aninuasu tot inia niul|i muieri se conving 
tețcft nctvbitatcu, uxtinderii metouLi de preluare u 
pe schimburi.

In afară <le cele 7 grupe Cate preiuu produc|ia p<*
sclujub încă de mai multe luni. in ultimul timp, gruj>cl<* ixm- 
dux‘ de tovurașii jovun Andronic, Peter lo-șif, Pop loan 39, Ro
man Gheorghv, lkirna Alexandru Jula Augu^in uu jiiivpui >ui Iu- 
cr/je *pc fitje aparte.

'Ionic ncette grupe, prodtt acum mai mult cărbune def’ât 
înainte când lucrun in colectiv.

iXvabeincneu, alte grupe de*mineri, ca acelea ale tovarășilor 
S&caluș Petru, Stros Ludovic, M<huț Zahuiiu, ele., lupta pen
tru a înlătura ultimele greula|i csire *duu în culca aplicări sis
temului de picluurc a lucrului pt schimbă

TRANSPORTURI
I

tiniiale 
fiindcă 
,.du'" 
uium ii 
deuuna 
tu'il dlulre cele care

re
^ăplăniauu trecuta

un asenieiieu
, uurba de festivalul ar
de Sindicatul Arte (jra- 
organizarea

se‘.ul 
nu toi 
au toci ai e

trebui săar

a uuut /(X
program

<le jus- 
hi.rulu.

ficc-nc

PREZENTAREA PREMIEREI 
PIESEI „MINERII” A FOST PRIMITĂ 
CU NESTĂVILITĂ BUCURIE ȘI DRA

GOSTE DE MUNCITORIMEA 
MINERĂ DIN VALEA JIULUI

DE BUMBAC
SOSITE DIN U. R. S. S.
in cadrul acordului econo-

mic româno-BOvielic

sa- 
in 
că 
tot
ru-

au

(Continuare în ,pag. IV-n)

In
de Stat dip Pctroșeni 
premiera piesei „Minerii" de '.Mi- 
baal Davidoglu reprezenta lă in 
cadrul turneului în Valea Jmluj 
a Teatrului Național din Bucn- 
reșlL

Primită cu <> vie simpatie i>c 
numerosul public, piesa s'u bu
curat de mult succes, in rundul 
marele număr da mineri fruntași 
veniți dela toate exploutârile din 
Valea Jiului.

Cu multă bucuria pentru pri
ma oară ei au avut ocuzia de a 
vedea o piesă de teutru închi
nată luptei și muncii lor nepre- 
cupețite pentru un tru, mai bun; 
luptă împotriva reacțiunii sa
botoare pentru doborîrou îndâr
jită a normelor pentru a scoate 
cărbune cât mai mult.

Reprezentarea acestei
constitue un eveniment impor
tant, primit de muncitorimea 
mmeră a Văii Jiului cu un eii-

ziua de 120 cri., lu Teatrul 
u uvut loc

'<*ve

tuziasm <le nedescris.
Ropotele de aplauze la scena 

deschisa dovedesc cu prisosuvță 
acest fapt.

Minerii d'n piesa rvuininlesc 
minărilor din sulă .fragmente 
din viața și luptu lor.

lulu... acum b'uu întâlnit lonuț 
cu lriim.

Privirile se încălzesc. Cei mai. 
bătrâni zâmbesc amintirilor; 
tinerii surâd și ei. Avântul lui 
Anton ii înflăcărează și pe ei.

Apure upoi lunco, trădătorul, 
inconștient ul fraților săi. Și at
mosfera din rândurile speetato. 
rilor se schimbă; zâmbetul se 
transformă în scârbă; scârba 
devine ură când upare șleulda 
lui Valanga et comp.

Fiecare moment ud piesei, de
termină o stare corespunzătoare 
spectatorilor.

To(i traesc și uită că sunt nu
mai la teatru: scenelor din piesa 
le găsesc corespondente in reuli. 
late, în viață.

S'a terminat actul 1... Cortina 
s’a redeschis.

Salutând actorii veniți în mij
locul lor; vorlxiște tovarășul 
Nastai Andrei miner la Li.pem

BUCUREȘTI, 20 (Agerpres). 
IN CADRUL ACORDULUI ECO
NOMIC CU UNIUNEA SOVIC11- 
CA A SOSIT LN PORTUL CON
STANTA IN ZIUA DE 16 JL.4IE 
UN \APOR SOVIETIC CU O 
MARE ÎNCĂRCĂTURĂ DE BUM
BAC Șl VATA.

MUNCITORII SINDICATULUI 
„DESROBIREA ' APLICÂND IN 
ÎNTRECERILE SOCIALISTE ME
TODA DE LUCRU ,.LN POȘTE’’ 
(DESCĂRCATUL DIN MANA IN 
MANA1, AU TERMINAT DES
CĂRCATUL Șl ST1VU1REA BUM
BACULUI S. R. T. CU 4 ORE ÎN
AINTE DE TERMENUL FIXAT.

A DOUA ZI, A MAI SOSIT IN 
PORTUL NOSTRU UN ALT VAS 
SOVIETIC CU O ALTA ÎNCĂR
CĂTURĂ DE BUMBAC.

tocmai 
artistic 
ganilat 
fit e - 
nuni fapte pozitive 
prut conținutul iau 
probarea intregulu1 
taior.

fiindcă fală îndoială , se g net a 
muzicala ' ,l_u noi in tipografie^." 
semnată de d. \liula, de profe
siune funcționar in orele li
bere, cochetând cu muza com
pozitor ț'C), are niciodată n'a 
foci iu oreo lipugrufie, i t cu
riosul niuucilurul nou, adenArat 
— nu corespuiule nm pe departe 
cerințelor altei progresisle ci 
dimpotrivă, e un antipod repre- 
zciitalio. Cu toate a.eslea 
constituit puiuțul principul

I programului
Și nu e vorba au i numai 

faptul ia toata sceneta e e inți- 
ru>re de banalități fi uulregăni 
sentimentale, de jurăminte de 
dragoste ele. gen retiislete dec •- 
denie din trecui, ci fi dc curb 
id‘, direct reacționare pe cair d 
,,i'umpozilor" - cum fără mo
destie fi justificare se imitulează 

C. Bl DA. «oic-p.

p >n<|iutioa 
»ur« l'isă 

a alias desa- 
publio ipec-

a
ut

a»

tConlinuare in pag lll-al

Noui forme de organizație
a muncii minerilor sovietici

((continuare in pag. HI)

DE CE TREBUE SĂ LUCRĂM DUPĂ SISTEMUL 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE SCHIMBURI

In continuarea anchetei noastre publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:
SÂCĂLUȘ PETRU SIMA TOMA

decorai ca „Ordinul Muncii" Șef de cchipfi la mina PcfrilaȘef de grup! la nma An ona-a

In sectorul I pe stratul 1(1 al 
minei Aninoasa intr'un abataj ca
meră mecanzat lucrează gruPa 
tovarășului bacaluș Fetru decorat 
cu „Ordinul Muncii” care depă
șește norma zilnic cu 22 la suta, 

lată ce 
Săiâluș la 
problemei 
preluare a
și grupa lui lucrează 
stă metodă.

Eu și ortacii din 
când am început lucrul pe stratul
111. am fost botăriți să nu mai 
crăm in colectiv — sistem 
mancă învechit — *i să lucrăm 
fișă alarte deoarece ști» că

nc răspunde ovarăsul 
ar.cheta noastră asupra 
extinderii sistemului de 
lucrului pe sclilmb, de- 

duPă acea-

grupa mea.

lu
de 
pe 
in

felul acesta fiecare echipă a gru
pei roate să se bucure in între
gime de munca depusă.

Ce s'a întâmplat insă? In aba
tajul nostru care este exploatat pe 
două fronturi, presiunea e mare, 
fapt care ne dă mult de lucru. 
De multe or’, s alții de armă
tură încep să trosnească sub a- 
păsarea grea a tavanului care a- 
n.enintă să se prăbușească. Atunci 
cu toții lăsăm lucrul și cu grabă 
punem noi stâlpi de armătură pen
tru a evita prăbușirea.

Această 
din timpul 
împiedicat 
parte spre

greutate, care răpește 
nostru de lucru, ne-a 
să lucrăm pe fișă a- 
a ru țroduce nemulțu-

miri intre cele trei echipe ale gru
pei in cazul când una ar li avut 
mai mult de lucru cu armarea 
decât cealaltă.

Presiunea care ne supără mult 
in muncă, nu este ceva (ie nein- 
lă uraL Dacă șe lucra in mod nor
mal nu am fi pus zeci de stâlpi 
de armătură suplimentară, și am 
II putut lucra după sistemul de 
preluare a lucrului pe schimb.

Să vedem care e buba.
La hotar, abatajul nostru e foar

te cald, iar dacă l-am prăbuși 
s ar putea da naștere la un foc. 
pentru a evita focul, s'a luat 
hotărirea ca după ce un a- 
bata] e exploatat complect, să fi<

ramble t hidraulic spre a preîn
tâmpina focul ți pentiu a răci locul 
de muncă.

Ce s'a întâmplat in'ă?
După ce am exploatat un aba

taj, nu s’a apucat de rambkaj, 
fiind necesar ca odată ce exploa
tarea celui de al doilea abataj, să 
in retină aceea armătură și a a- 
batajuiui vechi pentru a nu se 
prăbuși.

Oii noi știm, că dacă golul lăsat 
de cărbune crește fără să fie 
rambleat sau prăbușit crește și 
presiunea.

Intr'una din zilele trecute am

Unul din mijloacele importan
te care ajută la desvoharea Pli
na de avânt a industriei carbo
nifere sovietice es'e perfecționa
rea necontenită a organizat ei 
muncii în mine. In cur-ul reali
zării Nanului cincinal stalinist 
postbelic, tehnologia producției 
m nere sovietice s’a îmbogății cu 
noui sisteme și metode de muncă, 
cari au asigurat o creștere im
portantă a productivității mun
cii minerilor și mărirea salariilor 
lor.

In legătură cu aceasta, trebuie 
scos in evidentă un fapt extrem 
de important: inițiatorii și crea
torii nouilor metode raționale de 
muncă sunt însăși minerii. In're- 
ținând strânse legături de cola
borai c cu oamenii de știință, cu 
iiginerii și tehnicienii, muncitorii 
industriei carbonifere caută, me- 
icu cu perseverență noui posibi
lități de mărire a product ei căr
bunilor.

In prezent, in multe regiuni 
curbi nifere ak L'RSS a (om a- 
dopta’. într'o larg < măsură, așa 
zisul grafic de muncă in doua 
•chiuituri. M uerul Mihail Patrin, 
dela mina Nr. 20 a Basinului 
Moscovei a conceput o ameliora
re a s sternului de munca, care 
rid'cându-l pe acesta la un nivel 
superior, are drept urmare prin- 
cTala evitarea inacțiunii forța e a 
muncitorilor in timpul depla arii 
instalațiilor de bandă rulantă.

Punând chestiunea necesității 
de a se organiza munCa as fel, 
încât in nerii sa poata lucra fără 
întrerup.re ți cu spor în tot tim
pul schimbului Patrin și-a expr mai 
părerea ca ar fi mai bine ca ex
tracția cărbunilor 
numai iu 
cest caz. 
treilea ar 
gâtitoare:
urma să fie deplasate benzile ru
lante. inspectate și reparate me
canismele. curățit abalaul de 
cărbunele rămas încă în el. pre-

in timpul celor 
imedăl prec»>

(Continuare in pag. IU)

avesiui
un

Ea 
nu
industrii

miner s mplu a 
viu interes prin*r« 
ipecialiștii Basinalul 
a fost 
numai

desbatură ca 
aci, ci si ta 
Carboi ifere. 
a considerat

Mibail Pa'rin. 
graficul în două 

răspândit si in ce- 
sarbonifere ale (ă- 
pritutindeii cres-

sa fie făcuta 
două seu tuburi. In a- 
mun.'a din schimbul al 
avea o funcțiune pre- 
în timpul acestuia, ar

gătit materialul lemnos, consoli
dat cu el vpatiul din cate au fost 
extrași cărbuni 
doua schimburi 
denie.

Idcr a 
deșteptat 
■ luncilor:
Moscovei, 
in- uflctire 
Min sterul 
Colegiul ministerului
propunerea lui Patrin demnă de 
-ea sermasa atenție. In ur
ina decfziun i ministrului. A. Zs- 
ceadko. un mare număr de abata- 
ic din Bavinul Moscovei și Don- 
bas au adop'at regimul de mun- 
.a propus de

Mai târziu, 
schimburi s’a 
lelaRe regiuni 
rii. pr. voc.'nd
terea extracției cărbunilor, a pro
ductiv tații munci r -Tăriilor 
minerilor, la’a ce spune, in acea
stă privință Eroul Muncii Socia
liste A. [>. Lobedcov. d:rectorul 
comb'na'ului carbonifer „Moscvoa- 
gol"

— Minele combinatului nostra 
au împlinit planul cine nai post- 
i clic în trei ani. La dobândirea 
accs'ei victorii, ne-a ajutat in bu
nă parte graikal muncii în două 
schimbur. Salarul mineri! r d'a 
categoriile Prmcipa'e a -crcsiut, 
in rapăn cu anii dir 
boiului, de mai b ne i 
și junatate.

Prin r1 ini ci i sov 
fia nnilți novatori w
felul lui Mihail Patrir

La minele din Do 
i: uite s r.rturi de săr 
înclinare foarte mare, 
pândit in prezent .siste 
tracțic a cărbunilor dl 
nerul lvan Valegura. 
„Krasnii Oc’-eabr”. Accsi miner 
talentat, admirabil cunoscător al 
condu . e: ii u ci sub cran du-

(Contiauare la pag. 111-aț
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2 O H I N o r

încheind un un de activ tale

Căminul C ’ullural „N. Bălccscu'
--- -- j j • ' • *—V.-4 i x^. V.

din Va|a de Jos a depus o rodnică muncă pentru 
luminarea țărănimii muncitoare

NOTE

La I aal 1448, din Inițiativa 
organizației do Partid, a luat flin
tă In comuna Va|a do Jos din 
Plasa Bala do Cilș, Căminul 
«ural „Nlcolae Băl j ‘seu".

Căutând a II Iu lnă|lm.'a 
dnilor trasate do 
miitul Cultural s a 
Că acllvkato până 
uu an do lmlln|are.

Chiar dlu momentul 
luat inlf'atlva Imediat 
practică de a forma o echipă co
rală care acum numără deja 30 do 
«eisoano, avund o bogată uctlvi- 
<ale.

După o muncă Intensă cu repe
tiții zilnice, la data de 15 mal 
■ 948 corul a Șl dat primul 
val cu un repert >riu bogat, 
pus din imnuri, marșuri și 
tece populare.

Paralel cu activitatea muzicală 
depusa, tot in cadrul căminului s'a 
înființai o echipă sportivă care po 
data 
jurat

In 
tială 
zentatie in comună in lata a pesto 
800 de spectatori.

Cu o săptămână mai târziu, e- 
ehlpa din Vata s'a deplasat iu co
muna Vâriuri din județul Arad, un
de a obținu', un real succes.

Continuându-șl activitatea sub 
îndrumarea organizației de Par
tid, la Căm nul Cultu al „Nicolac 
Uălccscu" din Vata s a de. us o 
muncă serioasă pentru refacerea 
și renovarea clădirii căminului, 
muncă iiicununată cu succes.

Tot prin sprijinul direct al or- 
ganizaiiei de Part'd, Comitetul de 
conducere al Căminului a avut po
sibili aloi de a-șl injg eba o bl . iio - 
lecă de aproape 301) de volume, 
căr(l și broșuri, pusă la dispoziția 
tăran'lor munc'tori din comună 
pentru ridicarea Dr politică, ideo
logică șl cultul ală.

O altă reprezentație dată de e- 
chipa artistică a căm'nului a iost 
In ziua de 1 Ianuarie 1949 
prezeiitându-se cu aceas ă ocazie 
piesa „Capra Zamfirei" și „înge
rul din butoi ’. piese care s’au bu
curat de 
(ărăni n.i

Pe tru 
peut u ca 
spornică, 
bile, in asentimentul tuturor Par- 
ticipantilor, la una din ședințele

Cul

sar- 
Că-Partld. la 

depus o rodnl-
ln prezent.

lormâiil 
pusă

ta

ti a
in

fcstl-
com- 
căn-

de 30 Iunie 1948 țl-a desfă- 
prlirtul program pe teren, 
ziua următoare, echipa tea- 
și corul au da* prima repre-

mulf succes în rândul 
muncitoare.
a-șl Intens'f'ca munca, 
acthi'atea să dciie mai 
iar rezultatele mal vlzl-

Pușkin și Gorki au in'rat în 
istoria literaturii ruse ca tei 
mai dc seama deschizători dc 
drumuri nuni. Pușkin u pus b-i- 
zele nou’i literaturi ruse și a 
rreiat limba literară n poporu
lui rus; Gorki — c îiuemeetoi ul 
literaturii realismului socialist.

Numele glorios al Iui Pu?k*n 
a fost înscris cu mândrie de 
către Gorki, printre fruntașii 
cultură rusești. Pentru Gorki, 
Pușkin a fost un dascăl în cursul 
evolujiei sale literare. Operele 
lui Pușkin i-au servii drept pilde 
cane au contriJjuit iu formai'a 
propriilor sale gusturi estetice 
și l-au inspirat ia momentele 
sale de crea|ie.

Jn povestirea „La s ap.tni’*, A. 
M. Gorki împărtășește cititorilor 
săi puternica impresie pe care au 
produs-o asupra Iui pa?meie iu* 
Pușkin. jJjC-am citit pe toa'e 
dintr’odată, cuprins de nesațul 
aceluia care, — nimerind într un 
Ioc frumos cum uu s’a mai vă
zut, — încearcă să înibr :țișc»e 
fotul dintr’o singură privire. 
Astfel se întâmplă când, după ce 
ai străbătut vreme îndelungată 
o pădure mlăștinoasă, «eiciu.'l 
pe movilise de mușchiu, apare 
îmbrăcată in flori și TerJiiji și 
pe neașteptate in fata, ta o -iazu, 
■apăditâ de soare. Prifrșii o cli

C'iuncaiil «1 Vu|a de

ȘTIRI Șl FAPTE CULTURALE 
DIN TARA SOCIALISMULUI

De ce nu răspunde 
Sindicatul Miner 

din Loneala critică ?
Deși tnfr'unul din numerele 

trecute ide ziarului umdiu a fm>l 
semnalată grava desul dine1 i e 
există la ( lubul \fnuciloresc din 
l.oilea; desurdiiic a talii l'c hi 
da'e prinefle diri I revii tul iul. 
turul ul Sindic aiului Miner din 
localitate, iiică nici iiâ:‘u a<uui 
cei iu cauză iui un luai măsurii, 
ce se impun in aceasta

Încă aii i 
din liihUotecă 
iur muncitul ii 
clubul decât inir'c 
mică

lu fala uieslei siluidii, cei 
măsură răspund <ă ușteapla 
probarea devizului

lnova|ii în munca culturali 

„Semenovod" organi- 
artistice în aer liber

Clubul sovhozului , 
zează spectacole
Clubul sovhozului pentru cult - 

varcu bumbacului, . Somonovod" 
din i a imul Kurg.ui I lub nsk (I ad- 
likislan) exista de peste Kt ani. 
Clubul es’c- inzesTut cu o sala 
de spectacole, un hali spăt os, o 
sala pentru sport, uit curii de 
amplif.care radiofonic^, incaperi 
pentru cercuri de artiști atna'ori 
șl o b.blvlL'Că care c' iiVne 2.000 
dc car(i iu Urnirile tad|i<-a, uzbec i 
>i rusă.

In acest an. 
toridul d rectul m 
C.OOU ruble pen rii 
bibliotecii. In prezent, 
bozului ,,Semen rvod" 
derat 
întreg raionul, 
culturala se di 
liviș ilor din t 
lui muncitor lor din sovhoz.

Astfel, 
blioteca 
lut. Mainskaia. Munca de 
Ue I z ca și sport, 
învățătorul scobi . ............—.
Klucviii. Activitatea cercurilor dc 
artlș i amatori esle condusa de se. 
ctetarul organizației comsomoHs 
le a sovhozului, Mebcov.

Clubul a devenit locul favorit 
de odihnă al mutic lorilor șl tutic- 
t.onarll ir sovhozului. Ei part'c'- 
la cu mul' interes la spectacolele 
cercului de artiști amatori dra
matici. Spectacolele organizate de 

Oamenii de teatru _____
activitatea cercurilor muncitorești 

de artiști amatori
Ucraina. COO.OOO de muncitori industriali

cc-l stau Iu fufă. Așa cum a ară
tat actlvl'utc'u sa de uii an.

PoslbllltătHe-1 do muncă sunt 
Insă tnult mal muri, in lata Iul 
stau acum >arclnl mal Importante.

Va trebui ca munca sa să lu 
un caracter mal organizat, n.anl- 
lestărlle pe p'un artistic să depă
șească ocazionalul devenind o ac
tivitate p rmunentâ.

Căminul Cultural .Nlcolae Băl- 
cescu1 va trebui sfl-șl lărgească 
preocupările. Va trebui Iii acist 
sens să devină un puternic rnljl ic 
do luptă impotrlva superstițiilor șl 
misticismului, va trebui să orga
nizeze mal des ședințe In caro 
continuând să popularizeze r.all- 
zărllo (ărănlaiU din UUSS, să po
pularizeze p oblemcle dc ștllnlă, 
să educe țărănimea muncitoare, 
făcând-o pu mică prin cunoștin
țele el in tata manevrelor peri
culoase ale dușni"nulul de clasă.

Numai așa Căminul Cultural din 
Va(a de jos va puica fi in între
gime la ină'tlmea sarcinilor sale 
șl o pildă pentru celelalte locașo 
dc cultură din județ.

M. POPOVICI, corcsn. voi.

cercurile de dans și cântec, suni 
dtubcjutiii foarte populare.

Lu itciivilatcu artiștilor un a'-orj 
dm acest sovhoz, ia iurte, — 
di o d.osebita însuflețire. - 
fainii a
Mudur a' alo 
sau Abh.

a : a L dia
Acv-t trio -
5UvLC iu

Iu prezent,
•'ui in
r a, a 
na-at
Cercurile de artiș 
organ Zj

Biblioteca funct onează 
inai Iu t rupul zilei, 
când muncilor i se 
numea câmpului.

Clubul iste v izbat 
(larii trimiși de Coin.telul raional 
a l'arlidulu Comunist (b) Mai 
lin conferințe învățătorii școbi 
sui Itoziiice și medicul Jurko.

I’en'ru educația politică a mun
citorilor >i itmetionur I r ovliozu 
Iul, se folosește pe larC radio-ul 
Regulat s; tra “mit, prut centrul 
de raJio-ampliflcare al sovhozu
lui, ari cule de propagandă nfor- 
natli despre viata Internă șl ln- 
l.raationala, 1n limbile rusă ți 
tadjica. Deasemeu .a. se fac ra
poarte și a upra vieții și activi
tății din sovhoz.

siluaji'. 
ptiuu iictini, t iph 

nu ttti hui ti'ati 
nu frerot nlr iz<3 

măgură fo. i-
7.

in
a

{••niritul
Minister pentru re^oimrea elubit 
lui, urmând ca ubhi I j 
clubul xd fuitclio'k’zc

Până lu a» eusla ........... (
tarii din lunea tunt condamnab 
a nu aura un club

Se pune întrebarea

Sus, 
unul 
finul 
care.

Program artistic s'au

I

Jo analiză u muncii flnuto ln luna 
februarie, comitetul do conducere 
ai Căminului a provocat la între
cu o căminele culturale din Bala 
de Crlș, Riblfa șl Rlștullfa.

In Ladrul acestor întreceri, c- 
clilra Căminului Cultural din Va
ta de Jos s'a deplasat Iii sutele: 
Tătărești de Crlș, li'rtln, Prllio- 
diște,
undo po lângă prezentarea 
b'.RUt 
ti o serie de conlerln(o in 
urmărlndu-so emanciparea (ărănl-
oiii noastre, s au inlătlșal aspecte 
din vlafa țăranilor colhoznici din 
Uniunea Sovietică.

Perioada de întreceri 
sfârșit. Căminul Cultural , 
Bălcescu" din Vata de 
clasat primul ln fruntea 
căminelor partl.Ipint.*, constituind 
și pentru ele un Puternic stimu
lent i entru o activitate sporită la 
celelalte cămine.

îndrumat do Pardd, Căminul 
Cultural din Va(a do jos a dat 
dovadă de Înțelegere a rarclnllor

luând 
„Nlcolae 
Jos s'a 

tuturor

-T <’O//9.;kt ] 

normal. ] 
dată, munci

Piesa „CUM SA CĂLIT OȚE1 Ul. a împlinit 
o sulă de reprezen(o(ii la

Teatrul Central de
De curând, la Teatrul C-'‘‘iral 

de Copii din Moscooa, micii 
spectatorii nu asistat la unul din 
spectacolele lor favorit?; um 
s'a călit ofelul", de Oslro'sky 

l.a ? iunie, spectacolul a impli- 
nit o sulă de reprezentații. Ma
joritatea actorilor cari au inter
pretat acest spectacol, au pica, 
in toate cele 99 de repreze'' '.,ii.

copii
Printre
porului, T. Solouioo și 2. Sapn 
precum fi laurcafii premiului 
„Stalin", I. l oronoo, N. A'e'tmau 
și A. Eliseeua.

Spectacolul a fost pus in .-rec.i 
de laureatul premiului „Stalin". 
Kolesaieo și regisal de "r'!s.u! 
poporului, 2. Saoin.

din Moscova
ucCșfiu, sunt ariișlii po-

A apărut :

VEAC NOU
iunie 1949

de

Nr. 14 din 17
Cu următorul cuprins :

— Citind presa burgheză, 
Maxim Gorki.

— Lumina și bezna, de M.lu-.ii 
Șolohov.

Pentru o ideologie îtia.'ă a 
artei sovietice, de Anatoli Surov.

— O lecție răsunătoare, de O. 
i onslantia.

— Colhozul „Ulei" a devenit

din
ne-

un orășel prosper cu num.roase 
instituții culturale.

— La fabrica ..Budlonai’’ 
Moscova se scurtează timpul 
vesar operațiilor auxiliare.

— ln rândurile muncitorilor so
vietici apar mereu inventatori și 
rationalizatori.

— Combaterea superstițiilor.
— Formarea ploilor și lupta 

impo’riva secetei.
Note Fapte — comentarii.

GORKI DES
|>ă fermecat, apoi, feri'.it, o în
conjuri toata și picioarvl ■ îți 
sultă de bucurie la al înger a cu 
ierburile mătăsoase ale ipămân- 
mlui fertil. Pușkin m'a iiiconlut 
atâi de mult prin sim|»'itatea și 
muzicalitatea versului sau, ,n- 
cât mult timp proza mi se părea 
nefirească și mă simjeani stân
gaci cânți o citeam".

In carnetul său, care c|iprind< 
tot ee-i este drag, tânărul Gorki 
notează versuri din p n "iul 
■ Ruslaii și Ludmillu". Sub influ
enta lui Pușkin. începe sa scrie 
el inșuși versuri și inceircă in 
aceste jKiezai, incă necizelat • și 
imperfec'e, su-l imite pe marele 
poet rus.

Mai târziu, Gorki l-a âpr.-c.at 
mai profund pe Pușkin. ’ ca pe 
un mare pioner al realisinu ui. 
Intr'una din scrisorile suie da
tând din anul 1914, G«<rki a 
spus: „Privi|i cât de s iilor este 
diapazonul — interesului tău 
pentru via|ă, cât de multe a cu
prins el pe pământ; ii sunt la 
fel de accesibile și btsmul ru
sesc și „Cavalerul avar . ..Boris 
Gudunov", Muncitorul Balda",— 
iată cum trebucște luată viata'.

Gorki a carac criza' in anul 
1999 crea|iu lui Pușk'ii in felul 
următor: „Marele poet ai popo
rului rus, creatorul basmelm 
care te farmecă prin frumusețea 
și inteligonju lor. autorul pri
mului roman realist „Evghenii 
Onc.gliin", autorul celei mai bu
ne drame istorice din literatura 
noa.vtră „Bti îs 'udtinov.poe
tul, care pani in zici? njastr" 
n’a fost intio'.iit de nimeni, i.ici 
prin frumusețea versului,, nici în 
puterea de i‘x;> imare a .senti
mentului și al gândirii — poetul 
acesta esle părintele >niăre|ei li
teraturi ruse'

Pușkin a -iu.liji cil înd.iijiie 
viata pupoi-nl.it și limba lui. i’in 
u ale |>iin;i"le de vederi Acest 
fapt a constituit. după ) .cn a 
lui Gorki, uni din trăsăturile 
principale a'c- lui Pușkin. ,11 a 
fost primul rc.-ii'.-r rus cmc a 
dat atenjic creați i populare și 
a introdus o in literatură", — a 
spus Gorki. l’a-mgeril p' pelzr 
al operelor lui Pușkin este iric- 
parabil lega1 .le profunzimea 
ideilor sale creatoare

Inseinnătatea socială a operei 
lui Pușkin constă in îmbrățișa-

muncitorului Mudoru^âlo. 
U lila lj vio ir.i, Hui 
k» armonica, iar fii- 
cânia *7i dansează.

t bucura dt un mart 
colcu'ivul sov Bozului* 

’ujl-j munca lubu- 
ievalura cu sezonul dc va-
îom reorganizata. S’u a me
ii n ciiicmalouraf dc vară.

i ama’ori vor 
spectacole in plin câmp 

nu nu
ci vi seara 
întorc dclu

s au alocat, din 
sovhozului.

completarea 
clubul sov- 
este cotisi-

c.i cel mul t un club din 
întreaga munca 

uce cu alu'orul ac- 
r.indut'le colectiv u-

muncitor-s, .
</lirU Uct'.'lH 

sm
' că 

sau < â pere/n 
conslitue

cure I replic >a

Iu musuru este junii ți dw ă • 
dicutul irilelege ii nu Capiul
gardul e dărăpănat 
nu suni varuifi, 
mele obiective ln 

opreuf.cji? 
('edem că șt loji. .«irm ră fofi muncitorii 

nuni de acord unupra arealul 
punct fi așteptăm cu activii alea 
tu această direcție ai fie mai 
bine orientata, conform instruc
țiunilor precise venite ciclu (
W frica din u'iul trecut.‘ H 1 4/

Noui turnee artistice 
în Valea Jiului

Considciând importanta deose. 
bilâ ce <i prc/.imu regiunea Văii 
Jiului, in unim ini|ia:hci Mini-, 
torului ArMur 

-^îoc teatrale vor
giun<- o serie de spect.

numeroase tur. 
prezenta în re- 

. ta'.ole, 
progj-um.rte: 

t. ta veni Tea- 
‘“t — ăl doilea 

•Stat din lume

In

iesponsaliilul Pentru Si
este contabilul sovbozu 

educa- 
cs e dusă de 

sovhozidce.

de collfcren-

sovietici călăuzesc
1

— cu conic lin muzi. 
doi Kune D'tnl" text d< 
den. muzică de ScJn> 

ln ziua de 2*> crt. In 
truiui Național din Iași 
zx'nta jpiesu in trei acte 
nzitorul Provinciei" de 
Seini n.

In zilele de 27, 28, 29, 
și 1 și 2 iulie se. va relua. ,i- 
tarea piesei „Minerii" de M. Da- 
i idoglu.

Ullimul mare spectacol va a- 
vea loc in ziua de 5 iulie, cund 
va veni Ansamblul Confedera
ției Generale o Muncii.

'’O iu.iie 
ia prez-7i-

participă la activitatea
Peste 600.003 de muncitori in

dustriali șl agricoli din Ucraina iac 
Parte din cercurile de amatori de 
artă. Artiștii sovietici proeminent! 
aduc un iiisemuat aport in desfă
șurarea ac ivitălil acestor cerem i. 
Așa, de exemplu, regisorul-șef al 
Teatrului de Dramă cin Kiev, Bo
rș Nord, a asistat la punerea in 
scenă a pruduc;lllor cercuri or dra
matice a'e uzinelor metalurgice 
.Bolșevic1' și „Len'.n", dând sta
turi șl indrumărl prețioase.

Artistul Ivan Patorzinski, men-

și agr ico! 
cercurilor de amatori
(ine un permanent contact cu gru
pele de amatoii de artă din col
hozuri. călăuzind activitatea lor. 
Un grup d< artiț I ai Operei din 
Kiev a tăcut un turneu in regiu
nea carboniferă a Donatului. El 
au dat reprczenlafi la Stallno. 
Gurlovha șl in multe alte localități 
minere.

Cu acest prilej artiștii au luat 
contact cu grupele de amatori de 
artă, dându-le prețioase îndrumări 
pentru activitatea lor.

P R E P U
rea largă de către ei a aspecte
lor vie|ii rusești și in înțelegerea 
adâncă a esen|ei proceselor isto
rice. „In persoana lui Pușkin a- 
vcm un scriitor care, fiind co
pleșit de impresiile culese din 
viață, caută să le exprime în 
versuri și proză, cât mai aproar 
pe de adevăr și cu un realism 
cât mai puternic, fapt pe care 
l-a adus la îndeplinire cu o is
cusință genială. Optreic Iui sunt 
o mărturie prcțio.-i.ă a omului 
ițiteJigpnt. documentat și drept, 
cu privire Ia ntoravu'i e, obice
iurile și concepțiile unei anumite 
epoci; ele toate eo'istitue în e- 
senfă ilustrații geniale ale isto- 
rei ruse".

Gorki mențiunea/1 aceasta 
prăpastie care s'a descii-s in mul 
firesc intre Pușkin și vârfurile 
domfnante ale socioiă|ii Tușești 
depe vremea aceea și 'ire dove
dește deaseincneu caracterul pro. 
fund progresist al realismului 
lui Pușkin. „Dacă ‘intru început, 
această societate l-u întâmpinat 
pe poet cu aprecierile ei- dânu 
«le cuvenite talentului său scli
pitor, de îndată ce acesta și-a 
găsit adevărata menire și a în-

5 K I N
ceput să întrebuințeze limba 
pură, să introducă în literatură 
temele populare, viața de toate 
zilele și a început su reprezinte 
viața real, simplu și adevărat,— 
uceiuși soaietate a adoptat fă'U 
întârziere o atitudine batjocori
toare ți dușmănoasă, ghicind iu 
el pe judecătorul sever și pe 
martorul imparțial ul trivialității 
ignoranței ți sclaviei, cruzimii 
ți senilității in fa|a putorii.

Tocmai aici se ascund cauz-le 
prigonirii lui Pușkin de către re
prezentanții opiniei publice și a 
prc'ei reacționare. El a fost p,-i. 
gunit de Bulgarin falsificat dc 
cenzură, urmărit de satrapul ța
rist1 Benkondorf.

Goiki a revenit in rqietule rân. 
duri asupra lui Pușkin. Vorbind 
despre creația lui Lcimuutov ți 
exprimându-ți aprecierile asupra 
poeziilor rele. Gorki subliiuaz.i 
legătura iudesti uctibilă d mie 
acest poet ți tradiția lui Puș'-in. 
„Lcrmontov, — scrie c), a înțeles 
iuti'adevăr câtrecul lui Pușkin, 
a în|eles înseninututea lui și el 
singur a însoțit sicriul poetului 
cu un strigăt de ură, tristețe ți 
răzbunare; poez'u ..La moartea

lui Pușkin" este socotita ca una 
din cele mai puternice poezii diu ’ 
literatura rusu".

Caracterul popular p in rsseuța 
al poeziilor lui Lcrmontov, ii dă 
prilej Iui Gorki să-l socotească 
un adept demn ai lui Pușkin. Ma. 
rele scriitor proletar revine la 
creația lu. Pușkin in numerias* 
articole, ln opiniile sale despre 
lheratură și despre menirea 
scriiiorului, Gorki s<- apropie in 
multe locuri de Pușkin. E1 u des- 
xoltat ți a continuat, in nou> 
condiții istorice, revendic.i ile lui 
Pușkin față de scriitor^ cu pur 
tător ai idealurilor sociale iuam. 
tale.

Opiniile lui Gorki eu privire 
la formele artistice și soluji ma
rea adu-ă de el problemei limbii 
fl apropie dc opiniile lui Pușkin- 
care i~e chemat pe scriitori să 
studieze limba poporului, să ple- ț 
ce urechea ..la graiul simplu al ‘ 
puțwruliii", să studieze •cântecele 
și poveștile din popor.
(a învățător și îndrumător al 

scriitorilor sovietic:, Gorki l-a 
caracterizat nu odată pe Pușkin 
ca pe părintele marei literaturi 
ru<e, <H i care ai, de învijiat ți con
temporani noștri. d<x>ar«e spiri
tul poeziei lui Pușkin este nemu
ritor.



Z O R I NO|

Noui norme de organizație a muncii 
minerilor sovietici

De ce trebue să lucrăm după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimburi

(urmare din pag. 1)

pa ce s'a sfătui» cu setul secto
rului inginerul Andrei Vodinski, 
a redus numărul tieptelor d'n a- 
bat.ij, suprimatul patru din cele 
Sase uzitate pana atunci. Astfel. 
Irt uuna suprim.ir. treptelor de 
prisos, mneili au iost Izbăviți de 
lucrul in cele paltu trepte lichi
date, lucrările de consolidare In 
icnetele ultime de extracție a 
cMi bunilor, au fost accelerate, iar 
abataiul a putu, sa-si păstreze o 
Pustie rectilinie, care să ușure
ze ventilarea lui.

— Nul am modificat și orariul 
muncii iu abataj, povestește Ivan 
Valegura. luaiirle, două schimburi 
extrăgeau cărbunii, iar al treilea 
schimb îndeplinea muncile Pregă
titoare. Acum, dimpotrivă: doua 
sch mbu I pregătesc abatajul pen
tru numea de extracție a cărbu
nilor. care este îndeplinită numai 
de către cel de-al treilea schimb. 
Astfel a putut fi ameliorată intr’o 
mare măsură, calitatea pregătiri
lor. Multe lucrări secundare, pe 
cari înainte le îndeplineau mine
rii calificați. în orele în cari ar 
fi trebuit să se ocupe de extrac
ția cărbunilor, sunt executate în 
prezent de către muncitori schim
burilor pregătitoare.

Mulțumită modlf carilor radica

Publicitate
IU 1>. B.

Ministerul Minelor și Petrului ui 
Școala Tehnică du Curbii ui 

Lupcui — Hunedoara

AN r n l

Direcțiunea 
de cărbuni

Școulei 
din Lupciii,

Tehnice
județul

Hunedoara, face cunoscut că in
conform date cu ordinele iin vi
goare, intre 27- 5o iunie 1949, 
va avea loc examenul de admi
tere, scris și oi ni, pentru anul I, 
în localul școulci din Lupeni, la 
orele 8 dinii ucu lu.

Verificarea udelor ți vizi* a 
medicala se face in ziua de 25 
iunie 1949.

Examenul medical va fi elimi
na tor.

('ondițiuni de admitere:
La examen se pot înscrie nb- 

eolven|ii învățământului elemen
tar de 7 clase, absolvenții gim
naziului unic, absolvcn}ii școalci 
primare complementare dia anii 
prcccdenți piecum și toți acei 
cari au trei clase ale fostei *cuU 

? fiecujwlare.
Limita maximă de vârstu este 

de 16 anL
Examenul de admitere:
Scris; limba română, limba 

maternă, matematici și desemn.
Oral: limba română, limba 

maternă, matematici, fizico-chi- 
mice, istoria și Constitui ia R.P.R.

Cei care doresc a se prezenta 
la examenul de admitere pentru 
anul l-iu» vor înainta la secre
tariatul școalci, până lu 24 i mie 
1940 orele 12, următoarele a?tc-

1) Una cerere de înscriere, tim
brată legal.

2) Extrasul de naștere.
3) Certificatul de naționalitate.
4) Certificatul de cetățenie.
5) Certificatul de revaccinare.
6) Una dovadă kl n care sa so

constate ca este sindicul ist ,:i- 
rinteJe ea ml hiatului.

7) Una declarație a părintelui 
candidatului din cai. *«î reesc 
averea ce posedă ambii părinți, 
«dorul ce-1 un, această dedai a- 
ție fiind certificata de exactitate 
de către sindicat. primărie și 
percepție.

Lupeni, 18 iunie *<*49.
nr. 8924'1949

Direcțiunea Școalei

le ale sistemului de munca, cari 
au fost realizate din inițiativa mi
nerului Ivan Valegura, producția 
cărbunelui a crescut cu 4.1 la su
lă. productivitatea med e a muncii 
minerilor a sporit cu 6 la sută, 
in timp ce cheltui;I le de produc
ție au scăzut Intr’o măsură deo
sebit de s mtitoarc. Salariul ma
jorității minerilor calfica|i, care 
era înainte de .1.000 4.000 ruble, 
a crescut șl el. atingând în pre
zint la ti.OOti 7,000 ruble pe lună, 

Admirabili metoda de lucru a 
lui Ivan Valegura este răspândită 
din ce in ce mai mult in minele 
cu înclinație mare.

O prețioasă contribuție, In ce 
privește perfecționarea organiza
ției muncii, este aceea a vonsoli- 
datorului Alexandru lienjsenko, 
dela mina Nr. 10 bis din Uonbas. 
El a făcut propunerea ca in ga
leriile fn proces de exploatare, 
numai ramele fundamentale de 
consolidare să fie așeza'e de că
tre consolidatorii calificați, conso
lidările urmând a fi executate de 
către muncitori auxiliari. Condu
cătorii mineri au susținu’ propu
nerea Iul Alexandru Pen.senko. 
In echipa in care el lucrează, a 
fost introdus ini nou sistem de 
diviziune a muncii: consolidările 
fundamentale au inceput să fie e- 
(ectuate de către muncitori spe

cialiști, iar cele intermediare, de 
ciZtre lucrători mai puțin califi
cați. Drept rezultat, lucrările de 
consolidare au putut fi făcute de 
trei ori mai repede, ceea ce a 
influențat mult și asupra rapidi
tății procesului total de extracție 
a cabunelul.

Metoda lui Alexandtu lienisen- 
ko care în lionbas e umoscut sub 
numele de „consolidarea in pas 
fortat", c-te uzitată la zeci de 
mine ale llonbasului, llaslnului 
Moscovei și altor baPiiurl carbo
nifere d'n URSS.

industria carboniferă sovietică 
se desvollă cu o rapiditate nemai
pomenita. încă in anul 1947, U- 
niunea Sovle'ică a< nsese un nivel 
al productiunii cărbunilor, mal în
alt decât cel avut de ea înaintea 
tăzboiuluî. In anul 1948, planul de 
extracție a fost îndeplinit înainte 
de termen. Mari combinate, ca de 
pildă „Moscvougol". ..Mololovu- 
gol'' (Ural) șl ..Voslsibugol" (Si
beria) și-au terminat flecare pla
nul lor cincinal, cu mal bine de 
mi an înaintea termenului.

Minerii sovietici se străduesc 
din toate puterile ‘ă dea târli cât 
se poale mai mult cărbune de pia
tră t’l sunt corștienti de faptul că 
propășirea continua a întregii e- 
conomii naționale a URSS depin
de de succesele muncii lor.

Școala Tehnica de Minereuri 
Gura barza

ANUNȚ

l-a Școulu Tehnică dc Minere
uri Guralîurza, examenul de al- 
mitere in anul I, din sesiunea 
iunie, pentru anul școlar 1949/50, 
se va ține între 24—30 iunie a. c.

A doua sesiune dv admitere in 
anul I, va ține lîn septemvrie 
1949.

(Condițiile dc admitere sunt a- 
fișutr lu ț^coalii și se pot obțin* 
la cerere.

Secretariatul

R. P. R.
Judecătoria populara rurala Pui 

Județul Hunedoara
Dos. nr. C. 240,1949

Carte de judecata civilă
nr. 46/1949

Pentru aceste motive 
In numele legii

Hotărăște:
Declină competența de a ju

deca procesul civil de divorț in
tentat de reclamantul Kreiter 
Carul din comuna Hațeg în con
tra pârâtei Kreilcr \ iorica cu 
domiciliul in străinătate in lu- 
voaiea judecătoriei populare 
mixte Hațeg.

Dispune trimiterea dosarului 
Tribunalului Petro>? d pentru so
luționarea coufli.'tului de compe
tența, in baza art. 22 Pr. civ. 
Cu apel.

Dată și pronunțată în j’liiț.’i 
as1 a zi 25 mai 1949.

Judecător, ss. FI. Râpeami
Asesori, ss. Iosif Oproiessc, 

ss. Cornel El orc a 
Grefier, ss. St. Lepedean

PIERDUT
— Buletinul Biroului Populației 

Nr. 5.736 pe numele Ileaț Nico- 
lae, eliberat de Primăria Petrila.

Declar nul
Bulei inul Baroului Populației 

nr. 1.5tO pe numele Birtu Ștefan 
eliberat de Miliția Pet roșeai.

Declar nul.
. Buletinul Biroului Populației 
nr. 836 din 1947 pe numele Cio
ban u Spiridon din corn urni Crân- 
geni Teleorman, eliberat de Mili
ția Pitești. /

Declar duj.

Miliția jud. I lunedoara — De\ a
Serv. Autori/.—Bir. Arau*

nr. 9824/949

COMUNICA T

Se aduce la cunoștința urmă
toarele:

Viza anuală a permiselor de 
port și posedat armă prevăzută 
de art. 7 din legea nr. 190 1947, 
privitoare La portul și vânzarea 
armelor de foc, nu va mai avea 
loc în cursul acestui an.

Permisele de port și posedai 
armă vor fi socotite cu viza le
gal făcuta pe anul în curs, prin 
efectul operației dc prv chimb nr 
a permiselor vechi, ce a avid 
loc in per io uda 20 oct om vrie 
1948 — -1 aprilie 1949, inclusiv 
cele ce vor fi eliberate pună la 
51 decemvrie 1949.

Permisele de port arma de vâ
nătoare sunt valabile numii în
soțite de permisul de vânătoare 
pe anul în curs, eliberat de fi
liala locuia a Asociației Gene
rale a Vânătorilor din Republi
ca Populară Română. 
Comandantul Miliției Hunedoara 

Căpitan dc Miliție, 7. Dădieă 
Șeful Bir. Arme., Plut. -ie Mii.

A'. Munteanu

IL P. JL
Judecătoria pop. mixtă llațC’4 

jud. Hunedoara
Carte de judecată t ivda

nr. 46; 1949
Pentru aceste motive 

In numele legii
Hotărăște:

Declină competența cauzei dc 
fața în care reclamantul Crenel 
Ca rol domiciliat in Hațeg a che 
mut în judecată pe soția si ( rvi- 
tei Viorica cu domiciliul necu
noscut pentru desfacerea cusute 
riei diiv-rv dânșii încheiata i i 
fuța Ofițerului de stare civilii al 
comuni Pui jud. Hunedoarn, ia 
duta de 50 (octomvrie 1957, in 
favoarea judecătoriei popntaie 
Pui județul Hunedoara.

Cu drept de țipeJ.
Dată și citită în ședința publi 

ca astăzi 50 hiartie 1940.
Judecai or, ss. Ion Dane-cti 

Asesori populari. Zivh< r- 
man. ss. Nicu Sbuchea 

Prun-Grefier, ss. C. Tău Hi

(urmare din pag. I) 

întrebat pe șc.ul rectorului nostru, 
dece nu bu rambleaift abatajul 
exploatai care tio răpește mult 
dtnp spre a-l feri dc Prăbușire. Ml 
s'a spus că, tribue sA exploaUm 
șl pe cea dc a doua camerfl pen
tru a rambleu dtoda'â două aba
taje.

1 tâ deci iâ nu Întotdeauna noi 
minerii suntem sprijiniți in lupta 

eu givutâțllv. Daca rauibicarea 
(rlmulul abataj sur H făcut la 

timp, nul nu rnai aveam de lucru 

cu pre lunca șl puteam lucra Pe 
fișe uparie. Dar acest lucru nu u 

lust | uslbll penii u câ nu am avut 
sprijinul tehnicienilor sectorului 
nostru.

insă cu șl tirlacll mei suntem ho-

ȘTIRI DiN PLASA DOBRA
Din ijiîțiulikst urguh'/uțb ■ 'h.Infiin(area unei bănci de Sleit 

în comuna Dobra
Din ini | iuti organizației dc 

plasă P.M.R. din vumuiiu Dobr<i 
u fost ÎJifiUițatu o bamvi dc 
Stat.

Iiisiululu într'uu lo<-4il speriad 
uinenujut, banca dc Stal d* i co
muna Dobra și-u in<v'put anivi 
ttiU?a acordând cu împrninui di
ferite 2»ume dc bum jui.indoi 
jHUitru cumpărarea dc unelte e- 
gricolc.

Cu ajulorul Coniitelului 
Provizoriu

Țăranii din comuna Teiu 
plasa Dobra își conslruesc 

un nou local de școală
Școala primară ‘Iii cmnunn 

Teiu plasa Dobra, av**a jii lo
cal dc școală care nu niui cort-, 
pundea cerințelor.

Prezentarea premierei piesei „MINERII" 
a îost primită cu nestăvilită bucurie 
și dragoste de muncitorimea mineră 

din Valea Jiului
(Urmare din pag. I-a)

unul din iirpirutorii lui Davi- 
doglu.

A vorbit puțin și din cuvintele 
sale s’u desprins bucuria și recu
noștința minerilor din Valeu 
Jiului pentru prepiirca care sc 
dă ustăzi luptei lor. Până acum 
nimeni n’a scris piese despre ei, 
piese în care sa fie înfățișați așa 
cum sunt în realitate. E pentru 
prima oară când în „niincrn“ 
se fucc acest lucru.

Pe rând, au vorbfft apoi, din 

partea Comitetului Provizoriu al 

Pe marginea unui „îestival artistic"...
(urmare dln pag. I)

— le strecoară in cupletele cu 
„întâlnirile din cârciumă sâmbât& 
seara”.

Cum. altfel poate fi considerata 
afirmația că munca în ultima 
instanță e f,un necaz” care trebue 
„înecat în. Din”?

lată ce idei de „sărman trubu- 
dur” încearcă d. .\icula sâ răs
pândească prin ,,creafile” sale de 
natură „nouă”.

Fără îndoială cu înainte de a 
scrie, fiecare are datoria de u 
ști ce vrea, de a știi ce să scrie 
fi de a înțelege sensul artei. Că 
d. Xicula n’a știut nimic din toate 
acestea e fără îndoială condam
nabil.

Dar cine poartă răspunderea

ta Iți a Incipjni lucrul pc il*.â a- 
paru. la curând fâșia pc cart o 

expoatăm acum ia fi terminali, 
și vom Începe sâ cxpluatim stra
tul V lucrând după sistemul de 

preluare a lucrului pe sch mb.
Șl atunci nu vom mai avea u 

depâșlru doar de 22 la su’ă cât 
«reni acum. Vum putea da o de
pășire de normă și mal marc așa 
cum reallzea/a echipele care lu
crează pe fișă aparte care depă
șesc norma cu peste 50 10U ia
sută.

SACALLȘ PETRU 
decorai iu ..Ordinul Muncii’* 
ști dt grupa la mina Aniuoasa

• • •
Jn rectorul / al minei Prlrda 

grupa tovarășului Iîuhi Petru 
deschide u 'ultuare in nedert a 
exploatării stratului Iii.

Part d s'a propus co rtruir» a 
unui nou locul <lc șcuui-i.

Cu marc bucuri* au primii 
țăranii din minună ucca*l |t r<-str, 
kiâiidii-și ungajumcirtul dc u 
depline Imite eforturile pentru .i 
Uniuna <ât niui curând <i<(ankt 
lucru re. (

Pentru u veni in ajuloiul ța- 
ranilor din comuna Teiu C.»m’- 
fctul Provizoriu id plății le-a 
dat o j)«rc dintre mutcrulrlc 
nrci-surc coin>1nicță-i.

l'rmârwi exemplul țâruailm 
din comuna Teu. (ănuiii luiiiur 
’ori diii zx-Jelalte coiuuu", iun- 
uu uu lotul uri de ț<oalj «orv' 
punzăiouze, vor treimi . por
nească și ci ui'liuiij in O(xxa-.'ă 
dircc|ic.

C. B., coresp.

orușui., IV’nrșcniț totur^șul I. 
Dauilă; tov^LTUșul Radu Miron 
din purica Ministerului Artelor; 
tovarășul Boroț in numele ar
tiștilor.

Favare ,i-a arutot bucuria de 
a participa la spectacol ca la 
un mare eveniment subliniind că 
piesa . Minerii" și prezentarea t‘i 
pe scenele teatrelor din Valea 
Jiului, reprezintă o nouă victo
rie care a cimentat legătura in
disolubilă, ce mereu se intăneșie, 
intre oamenii muncii și oamenii 
artei, legaji de poporul munci
tor. 

punerii in scenă a unui asemenea 
program? Fără îndoială că în
treaga conducere a Sindicalului 
Arte Grafice care a subapreciat 
oaloarea de azi a artei ți n’au 
căutat să-i înfeleagă imp- rtanfa 
In loc să combată influența bur
gheziei în artă, prin asemenea 
..festinale artistice". conducerea 
Sindicatului Arte Grafice-Deva 
nu face decât să le încurajeze și 
să le răspândească in masse.

O asemenea nesănătoasă atitu. 
dine și lipsă de vigilență trebue 
cât mai curând lichidată pentru 
u nu se mai repeta punerea fn 
scenă a unor dăunătoare inepții.

Findcâ nu punând in sc?nă 
orice tendențiozitat sprijnul „ta
lentele locale" ci indrumându-le.

Bl'D.t, cu csp.

primim dm partea /•»« irului 
Sima i orna, țef de «./d/a m 
grupa tovarășului liusu Fetru 
următoarea seri.our<, iu iare răs
punde la ambeta noastră <u pri
vire lu eatindit.u sistemului dr 
preluare a lucridui p„ s< Idnil : 

Dura cu u atn cl.servat in ex
tinderea s’sti'iuulul de preluare a 
lucrului pe s.h'utb e accentuiazA 
mai mult in ceea ce privește a- 
bata ele. tu tusa sunt de părere, 
... sistemul de lucru , u li e aparte 
caie este o n etodt de ruuacâ noua, 
a cărei apU.are intăreș'e lupta 
minerilor pcnt.u ridicarea produc
ției a|U muncii, pentru au câr
lig mal marc* na trebue extinsă 
numai tu abataj, ci in luate lo
curile ce muu-ă.

la^. de ce spun acest lucru, 
(irupa iu caro lucrez lorrua ă d a 
9 mineri, deschide o suitoare ta 
(.‘ralul III din seu, rul I al minei 
I etil'a. ?ână acum noi ia.ram in 
cunun Iară sa sc Poată ști care 
echipa din grupa noas'ra înain
tează mal mult sau mal Pu|in cu 
suitoarea.

In r'un rând, noi minerii din 
gru a noastră ne-am strâns ,i am 
vorbit despre metoda de lucru pe 
Lșe aparte, unde atu stabili sa 
cerem sâ ne preia producția pe 
lîccare schimb.

Iot d.'s.u ard a upra telului cum 
■4 mutic'm după această metodă, 
când lie.are schia.b tidiue sa lase 
locul de munca Bh»e ara a »i in 
ord c. ue-am Izbii de o greutate: 
-uhteui apruvizionaii toarte prost 
cu material le.nnos, ia;t care con- 
sl lue o pleu ca In at-|i arca sis
temului de lucru pe li,e aparte.

In lata acestei greutali am bo- 
(ărit să cerem șelulul de s.ctor fl 
supraveghetorului dela transporturi 
a ne anros zioneze la t mp ,1 ia 

masul a suficientă cu material lem
nos, Iar când această lipsa va ii 
rezolvată, să începem să lucrăm 
pe fișe apirle.

Ce s'a întâmplat insă? liotaii- 
rej noas'rl de a lucra Pe Hșe 
aparte a fost luata la începutul 
luull Iunie, Iar acum ne gă im a- 
proape de sfârșitul Iun I. i\ A- 
CEST TIMP, NUMAI DE DOI A 
ORI AM PRIMIT MATERIAL 
LEMNOS LA LOCUL DE MLN- 
CA. IN RESTUL DE ZILE f lE- 
CARE SCHIMB A TREBUIT SA 
TRANSPORTE SINGUR LEM
NUL PENTRU ARMATURA. DE
LA O DISTANTA DE 250 METRI.

In ruină șl mai ales la lucră
rile de pregătire transportul 
lemnului dela depărtări, d la 250 
metri nu e uu lucru așa ușor. Du
pă ci laalnlăm cu suitoarea un 
metru, treoue să plecăm cu tofll 
să luăm câte un lemn in brațe ăl 
să-l aducem priu galerii, la local 
nostru de muncă lucru care cere 
eforturi mari.

lată deci o grcula c care ne îm
piedică să preluăm lucrul pe 
aparte și care ar II ușor re 
vală dacă transporturile ar I 
lectuate In mod normaL

In campania pentru cxt'nd 
metodei de preluare a lucrulu 
schinb care trebue extinsă 
stăruință, c necesar să se 
seamă dc transporturile de n 
rial lemnos care să se efect 
la I "P. ren ru că altfel, m 
se Icrcsc să lucreze după ac 
metodă socialistă de muncă 
ce însemnează o pie.ică in 
carca productivității munc i.

SIMA TOMA
șef de echipă la mina Pel
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Delegația de (ărani romani care vizitează 
Uniunea Sovietică a sosit la Moscova
Uniunea Sovietică este Statul cel mai înaintat din lume iar 

agricultura sovietică este cea mai înaintată — a declarat 
tov. Vasile Vaida, ministrul Agriculturii, șeful delegației

MOSCOVA, 2# (Agerpres). — 
TASS transmite ;

la zâna de 24 Iunie a sosit la 
Moscova, in urina invitației Mi
nistrului Agriculturii al URSS, 
delegația țăranilor români com
pusa din 52 persoane. In fruntea 

se tiflă ministrul Agri
culturii al R. P. R-, Vasile Vaida.

In gara Cliiev, oaspeții au fost 
întâmpinați de miniștrii adjuncti

ministrul Agriculturii, șeîul delegației
ai Mj lut» fer ului AgriloultiMU) al UR
SS, Pavel Lobanov, Sm’on Hos- 
taria, Sergliei Cuciunov șl alții.

Intr’im mtervlew acordai co
respondentului agenției TASS, to
varășul Vasile Vaida ministrul A- 
griculturii al K. K R. a declarat 
următoarele :

..Delegația noastra este comru- 
să din țărani din loale regiunile 
României. Scopul nostru este de a

a studia ex- 
a o folosi la 
vizita dease- 
htu|iunile <le 

uzinele pentru

Infrucâl clica lui Tilo nu a executat și nu execută obligările ce și le-a luat prin 
«cordul economic ungaro jugoslav guvernul ungar considera acest acord nevalabil 

Nota adresată de Ministrul de Externe 
ungar guvernului dela Belgrad 

Trădând cauza socialismului, clica lui Tito nu vrea 
să-și întărească relațiile economice cu țările democrației 

populare ci cu țările imperialiste

Să stârpim din rădăcină 
misticismul și superstițiile

români nc-au dat însăr-

aspectele vieții din colho- 
Oiganlzarca lucrărilor agrl- 
tuelodele agro-telinlce inahi- 
metodele pentru obținerea

Bl'DAI’I.STA, 20 (Agerpres) 
Se comunica oficiul după cuiu 
transmite M.T.l.

Mjiislerul Afacerilor l'.xlrrue 
1 ngar a adresat Guvernului ric
in Belgrad. in numele Guvernu
lui Ungar, o notă in care ujiiin- 
tește ca la 24 iulie 1947, gmer- 
ncle ungar și jugosluv au înche
iat un
ani, pe cure Guvernul Ungar l-a

ucord economic jre cinci

«J ■iui re cliai pag. I-a)

mls- 
Cu- 
sunt

din

odată. pe când se 
adunări in 
i s'a făcut

oa- 
aila
co- 
mai

dacă 
Prln- 
care 
uu’n-

ar fi aruncat pe ea 
rece $1 au frecționat-o până 
mai revenit iu simțire, 
țărani și țărance din Glodghi- 
au părăsit atunci secta in ca- 

totul e numai min-

sectele religioase 
.vorbitorii in limbi"

multe săptămâni să postească, tre
buia să fie vindecată pentru tot
deauna prin rugăciuni. Și poate 
faptul că fata de când s'a înscris 
în sectă nu a prea muncit, n a de
pus eforturi prea mari care s’o 
obosească, a influențat in bine să
nătatea ei. N’a mai avut nici un 
leșin. Predicatorii făceau mare 
vâlvă.

Numai că lucrurile s'au petre
cu! altfel. Fata era purtată 
sat in sat spre a fi arătată 
menilor. Șl
iu mijlocul unei 
mana Zam, fetei 
teu ca niciodată.

Toate bolborosel le predicatori
lor. care chipurile se rugau, n'au 
fost in stare s'o trezească din 
leșin. Și poate ar fi și murit 
niște oameni mai de inimă, 
(re care și văduva Bortea, 
descoperiseră că totul e o 
ciună, au 
apă 
și-a

8
Iești
re au văzut că
ciună.

lată deci. 
..tremuricii"; .
și altele de felul acesta sunt prin
cipalele mijloace de rânspândire 
a misticismului și a superstițiilor.

Și deoe tocmai ele? Fiindcă la 
conducerea lor stau chiaburii, 
foștii legionari și maniști, acei ca
re in trecut au dus o politică duș
mănoasă intereselor celor ce mun
cesc și acum din sectele religioa
se — subvenționate de imperialiș
tii de peste ocean — vor să facă 
p armă îndreptată împotriva po
porului muncitor.

In comuna Sârbi din plasa I ia 
in conducerea sectei erau chiabu
rii Șoancă Ion și Șoancă Lcontina, 
grași și burduhănoși de atâta 
mâncare, care de zeci de ani tră- 
esc numai pa spat.le țăranilor să
ra.i dn sat pe care-i exploata 
iară milă.

B, chiaburii. încearcă să în
vețe sărăcimea satelor să se mul-

(urnească numai cu ce are, să nu- 
și ceară drepturile, ci să aștepte 
până in „viata de apoi” unde vor 
avea ,,de toate”.

Cunoaștem acum pericolul 
ticlsmuiui și a superstițiilor, 
noaștem scopul lor și cine
răspânditorii lor. Din toate acestea 
decurge o sarcină deosebit de Im
portantă pentru organizațiile do 
Partid, pentru sindicate, pentru 
cluburile muncitorești șl căminele 
culturale dela Iară. Ele trebue să 
ducă o luptă permanentă șl te
meinic organizată pentru comba
terea otrăvurilor pe care încear
că să le răspândească.

Cum trebue orientată și cum 
trebue organizată această bătă
lie ?

Superstițiile pătrund acolo in 
special unde lipsește nivelul cul
tural. in rândul massei mai 'în
apoiate dela orașe și sate. Lupta 
deci in piimul rând trebue dusă 
pentru a răspândi știința și cultu
ra in massele de muncitori și ță
rani muncitori. Aici intervine ma
rele rol al cluburilor muncitorești 
și a căminelor culturale de a or
ganiza conferințe in care să se 
combată superstițiile pe baza des
coperirilor științei. Trebuesc larg 
popularizate cărțile din colecția 
„Ștb'nta pentru tofl' care sunt un 
prețios ajutor și un factor activ 
in combaterea credințelor anti- 
știintifice, antiprogresiste și re
acționare.

Pe de altă parte, trebue dusă o 
largă acțiune de demascare a con
ducătorilor sectelor religioase 
dușmani ai poporului muncitor 
oarece e știut că din rândul lor 
parte numai chiaburii, ioști
gionari și maniști, oameni plătiși 
de reactlunea intemafonală.

Să demascam uneltele reactiu- 
m’l care încearcă să răspândească 
otrava misticismului, să ducem o 
largă acțiune de răspândire a 
științei in massele largi ale mun
citorilor dela orașe și sate, ridi- 
cându-le la nivelul muncitorilor in- 
aintati, făcând din fiecare om al 
muncii — dela orașe și sate 
un participant activ și conștient la 
opera de clădire a socialismului.

cunoaște viata din colhozurile U- 
nlunli Sovledce, de 
Perleuțu lor pentru 
noi in Patrie. Vum 
nieiicn sovhozuri, 
mașini șl tractoare,
construcția de mașini agricole, In
stituții de cercetări.

Țăranii
cinareu la numcroajele mcetlnguri 
care au avut loc In cinstea plecă
rii delegației noastre, să studiem 
toate 
zuri. 
coh, 
late,
recoltelor îmbelșugate $1 teiul de 
trai al țărănimii sovietice. Ei aș
teaptă cu nerăbdare întoarcerea 
noastră pentru a primi răspunsuri 
concludente la aceste numeroase 
întrebări.

Uniunea Sovietică a spus in ht- 
cbeiere tovarășul Vasile Vaida, 
este Statui cel mal înaintat din lu- 
mej Iar agricultura socialistă este 
cea mal înaintată. Iată de ce am 
venit noi aici. Experiența țărăni
mii sovietice este deosebit de pre
țioasă pentru țăranii români, care 
au de 
mării

Oaspeții români vor 
în Capitală cinci zile în 
carora vor v zi ta 
mai importante,
penii u construirea de mașini a- 
gricole, precum și colhozurHe d’n 
regiunea Capitale . Apoi ei vor în
treprinde o mare călătorie prin 
crașcle și satele tării.

semnul in scopul de u întări re- 
lutiile dintre cele două (uri |(ie 
buza economiei planificate. mâl 
in domeniul producției cut și in 
acela al comerțului exterior. 
I’rin ueisit acord, Guvernul Un
gar, și-a luat sarcini foarte im
portante și in conformJate cu 
obliga|iilc sale a (lastra t pentru 
Jugoslavia in planul trienal în
treaga capacitate de producție 
industrială necesară fabricării 
produselor a căror obligație de 
livrare și-a luut-o.

ca 
de- 
fac 
le

pășit pe drumul trznsfor- 
socialiste a agriculturii".

rămâne 
cursul

monumentele 
în'reprinderile

Nota arată că, la numai 6 Juni 
«lupă seinnareu ucordului, in lu
na ianuarie I94N. clica trădă
toare dela Belgrad a propus re
ducerea volumului livrărilor pre. 
văzute în acord .pune la cuncu- 
renja silnici de 120.000.000 dolari 
de o parte și de alta. Îndepli
nind cercrcu guvernului dela 
Belgrad, Guvernul Ungar a re
dus volumul livrărilor deși accsl 
lucru răcea necesară modificarea 
planurilor de producție ți ale

La Varșovia a început

Procesul lui Adam Doboszynski 
conducătorul organizației fasciste O.N.R.

VARȘOVIA, 2<l (Agerpres). — 
Sâmbătă a început la tribunalul din 
Varșovia procesui lui Adam lîo- 
bcszynskî, conducătorul organiza
ției fasciste O. N. R.

Doboszynski este acuzat că a 
f< st agenlul serviciului de spionai 
german în Polonia- că a organi
zat progromuri împotriva popula
ției evreești și manifestații fas
ciste ș! că a iacul spionai in ia-

voarea unei tari străine. După e- 
liberarea tării, Dobozynski și-a 
continua: activitatea sa împotriva 
Polon ei, punându-se în slujba im
perialiștilor anglo-americani și in 
special a serviciulu’ de spionai a- 
merican și a refugiatilor poloni 
fasciști.

Doboszynski a recunoscut că 
acuzațiile ce se aduc sunt înte
meiate.

«mierțului exterior și u provo
cat OhtfvJ turbururj in vuița c- 
<xjnoiuk.’ă ungară.

Nota Guvernului Ungur t>ubli. 
nuizxt că, încă <lin uccustâ npocâ 
se vedeau troțki^tii jugosluvi în 
loc de O <*x Li lidere a relațiilor e- 
(xjfiouikie cu di*mocru|-fa popu
lara ungara, unuârtu rrbtrâiige- 
reu și turbura rea lor Acest lu
cru s'u niamfeNtai incu ți mul 
repede in cursul executăm a 
<s>rduluL. Reprezentanții giner
ii ului dela Iklgrud intârzăiu 
tematic sn furnizezi* «lulele iclt- 
nioe neex-surr ți nu au li.xal b- 
vrarcu produselor prevăzute Li 
termenul prevăzut in acord.

Nota Guvernului Ungar arata 
cu de exemplu în cadrul acordu
lui pe <snci ani înln^jrutderiic 
ungare au făcut oferte Wi iulie, 
septemvrie și decemvrie 194H; 
pentru livrări in valoare de 
5.100.000 dolari. Aceste oferte uu 
fost aprobate dp reprezentanții 
celor doua guverne atât d--n 
punct de Ytsierc al prc|urilor 
cat și «ii celorlalte condițiuni, 
1 ntreprinderilc ungare au confir
mat angajamentele luate «Iar fir
mele jtigoslave nu au aninat 
niciodată votnenzile făcute eu 
toate inervvnțiilc reputate.

Nota Guvernului Ungur de
clară că., din punctul de vedere 
al Republicii Ungare nu e-tc 
admisilhil ca, din cauza voinței 
Guvernului «lela Belgrad capaci
tatea de producție păMralu pen
tru Jugoslavia «En iunie 1948 rfî 
rămână un an întreg nevxploa- 
tată.

Nota Guvernului Ungar arată 
în continuare ca situația este a- 
seinanatoari* în ceea ce private 
livrările Iugoslaviei pentru Un
garia. Jugoslavia nu a livrat 
încă anumite produse prevăzute 
pentru 1*U7 sau 1948. Dovadă 
concludentă dc rea voința din 
partea Guvern ui ui dela Belgrad

e»te cu de luni întregi ol * opr>t 
livrarea către Ungaria ■ «Mine
reului ide fier prevăzut In »-or- 
<lul |x- 5 ani ți lac«- aiifei difi
cultăți produrpci ungare 4c fier 

uțx-1.
Notu fânrcrviidiji I ngar tublk 

nia/Jx npiu utiludinea durii
iui Tito in aottustu aUfiBliun® 
dovedt* (<• JK‘ <lc o j) ar Ir. oh nu 
|M»aU- sau nu v rtu ‘•a duaă o e- 
(-oiu)iuic plmii/u .tiu, p® ie alU 
purU* urata o*tiljiute față de 
pirih* ci* înaUilcazu |>e •aka %o- 
Ciiiiibliiului ți 

n’luțnle
ucesfc

rensca

ii u cu

rea /să-și intă 
-ale eca«o.nic« 

(ări <u •• (arde
.1 -u Inli'o uslfnl de sl- 
nu mai exista coad fiunile 

buzu cărora guvernul aiigur 
un-

tuație 
pe buza cărora gu'CriiuJ 
a M'înnzit acordul economic 
guro-jugosLav de 5 ani. Acordul 
nu poate fi executat decii daci 
cele două țari 
înainteze ț>c calea 
dar dica iu ’l iUi u 
social ănn ului.

Notii Guvernului 
ru cu, in fu|a 
Ministerul <lc Afutrri Externe 
Ungur oonslu'u cu acord.il în
cheiat între l ngariu Jugula- 
va în scopul consolidării ctono- 
miei planificate u celor do'ia țări 
oslo folosit de clica Ini Tito ca 
un mijloc pentru a provoca tur_ 
’mrări in kxxtnonUa planificată 
ungară. Guvernul ungar nu poate 
îngădui cu violarea continuă a 
ucordului pe 5 «ui <le către a- 
genții lui Tihi su întârzie dezvol
tarea economiei ungare.

Nota îikchpc arulâud cn Minis
terul Afacerilor Externe Ungar 
se \cde obligat să declare î* 
numele guvernului său ca întru
cât clica lui Tito nu a executat 
și nu execută 
și lc-a luat 
cinci ani de 
mică semnat 
guvernul ungar 
acord nevulubil.

Buletin

tXjDLUiUă su 
s<*cta.l Niuubii, 

trudit «auz*

i

Ungar duria- 
acestei situații.

obligu|iile pe evre 
prin aronlul pe 
colaborare e*x>no- 
in 24 iulie 1947, 

on-ideră ct-esii,

extern

In prezenfa delegafi'or din 16 (ări

La Goffwaldov-Moravia s’a deschis 
conferința departamentului profesional 

internațional al muncitorilor din ind.stria 
pielăriei și încălțămintei

iiiunca Soviet'că, din 
Polonă, din Republica 
Bulgaria d n Republica 
Română, din Republ'ca 
din Republica Cehoslovacă 
zona Sovietică de ocupație din 
Germania, din Franța, Italia- Fin
landa- China, Republica Populară 
Mongolă, precum și reprezentanți 
sindicali din Viel-Nam, Uruguay 
și Africa.

PRAGA. 20 (Agerpres). In 
Cehoslovacia au sosit 52 deleg.-(i 
din 16 țări pentru a lua parte la 
cODierinla de constituite a depar
tamentului profesional internațio
nal al muncitorilor din industria 
pielăriei și incă (ămiutei.

Conferința s'a deschis luni di
mineața la Gottwaldov- Moravia. 
La aceas’ă conferință particiră re
prezentanți ai Sindicatelor din l -

Republica 
Populară 
Populară 

i Ungară, 
din

PARIS, 20 (Agerpes). — Rula
rea filmului american antisovietic 
„Cor'inj de fier’ la in cinemato
graf din Pars a provocat indig
narea populației din capitala 
Frânte’.

Direcția cinematografului a în
cercat să con inue rularea filmu
lui îisâ in urma protestului pu
blicului. spectacolul a trebuit să 
fie îi trerupl. Dire-tia a chemat 
pol tia care năvălind in ala a în
ceput să faca ■ ..ordine" folosind 
bastoane de cauc'uc. persoane 
au fost arestate.

In drum spre pol t e cei ares
tați au intonat marsilieza.

Trecătorii 
cei arestați 
nelegiuirilor

Deputatul
Grcnier a depus la Biroul Adu
nării Naționale o interpelare prin 
care cere guvernului sa răspundă 
ce scopuri urmărește perm'țând ni-

Icrea in Paris a unui film calom
nios american împotriva unei țări 
pretene.

s'au solidarizat cu 
protes'ând împotriva 
politici.

comunist Ferrand

• * •
DELHI. 20 (Agerpres). De- 

mons! rațiile impotr va Partidului 
Progresist și organizațiilor pro
gresiste continui. In ziua de 16 
iun e polit'a a percheziționat la 
Bombay. Sediul Partidului Comu- 
n'st din India eoni scând cârti și 
I,rosuri prin're care declarat’a 
Ministrului de Externe al URSS.» 
privitoare Ia tratatul Atlanticului 
de Nord, /u fi st dea c menea pe-- 
clieziț < nate sediul Federației S'u- 
dentilor Indieni. Sediul Smd căței
lor Muncitorilor Textiliști dini 
Bombaj, precum și numeroase e- 
d turi și tipogra.T.

La Calcu'ta au fost din iru in- 
'< rz -e cri e fel de meetinguri. 
în'runiri sau manifestații. Arestă
rile de comuniști și democrat! 
cont'nuâ.
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