
NAȚIONALIZAREA MINELOR 
DII\I JUDEȚUL NOSTRU 

a decurs intr'un mod satisfăcător 
Declarațiile tov. Miron Constantinescu ministrul 

Minelor și Petrolului la Conferința dda Brad

o conferința convocata de tos. Miron 
examinarea fetu 

de naționalizare in regiunile inuiivni

Noi respectăm o imunii du 
•tiința i u condiția sa lucreze#

Tov. Miron Constantinescu 

sa fie loiali. Institutul geolo
gic n’a avut nici când spri

jDnpă cum am anunțat in nu mărul trecut al ziarului, Luni 21p 
ItMÎc a. ț. a avut loc Ia Brad 
Constantinescu ministrul minelor și 'petrolului pentru 
Ivi in care au decurs operațiunile

Luând cuvântul tov. Mi
ron Constantinescu. minist
rul Minelor și Petrolului a- 
rală ca din rapoartele pre
zentate reese i ;i în general 
operațiile de națlonalizarcț au 
<f, - urs satisfăcător, ca mun- 
■ ftorirfiea a primit cu ne
spusă bucurie actul re' <">lu - 
ți’onar din ii Iunie a. c., și’ 
a participat în mod activ 

preluarea întreprinderi
lor. DeaSetnenea tc-chixicieni:
— deși la început unii din
tre ei păreau cam nelămuriți!
— au reușit repede să sd 
orienteze în noua situație a- 
tașându se ru devotament 
clasei muiu itoare.

După ce caracterizează pc 
larg însemnătatea actuluide
la 11 Iunie a. c., care trans
formă modul de producție 
in sectorul industria] tov. 
Miron Constantinescu arată 
că numirea muncitorilor în. 
funcțiunea de directori îa - 
searnnâ preluarea conducerii 
întreprinderilor de către cla
sa muncitoare.

Vorbind despre colabora 
rea cu technicienji — (tov. 
M'ron Constantinescu ai,spus
— Noi, dorim ca aceștia să
lucreze și să servească po
porul din rândul căruia s’.îti; 
ridicat înțelegând să răs
plătim pe cei merituoși șt 
să sancționăm cu asprime pe 
cei cari s’ar deda la acte 
dușmănoase clasei muncitoa
re sau ar dovedi neglijența 
in muncă. (

!

(Continuare tu pag, IV-a)

Schimb de experiențe 
între muncitorii dela turnătoria Atelie
relor Centrale Petroșani și tunătoria 

Uzinelor
Din inițiativă comitetului 

de fabrică al Atelierelor 
Centrale din Petroșani, cu 
concursul Sindicatului mi
nier s’a organizat o depla
sare a turnătorilor dela A. 
(' P, la Reșița, Dirccțiur a 
Mim lor Soc. Petroșani, in 
țelegând scopul urmărit șt 
că c. vorba de un schimb de 
experiențe, a dat sprijinul

Reșița
ncccesar și a prfs lajdispoziția 
muncitorilor un camion.

Cu această ocazie au ple
cat la Reșița ț2 muncitori 
turnători, maiștri, .inginerul 
secției. însoțiți dc președiw 
tele Comitetului dela A. C, 
P. unde în ziua dc 11 Iunie

I. Herman ooresp.

(Continuare In pag. lil a* 1/

pânzeturi ce li s’ar fi cuveniț 
in tranșa a doua ce urma să 
fie pusă în vânzare abia du 
ba [ Octombrie a. c. In- 
consecință populația poate 
cumpăra textile pentru toatq
punctele din cartelă.

«Itecensumanlul snsliKuțâalci» 

, sanitare șt a întregului per sen al sanitar
Pentruca spitalele și in 

tuțiile sanitare de pe în - 
Leg cuprinsul țării sa func
ționeze într’un mod cât mai 
perfect, pentruca sănătatea) 
poporului muncitor din Re 
publica noastră Populară sa 
fie asigurată, Ministerul Să 
■ătății a luat inițiativa de a 
se face recensământul tutu
ror instituțiilor Sanitare pre
cum și a întregului personal 
din cuprinsul muncii sanita 
re

Războiul purtat pe terito
riul țării cu câțiva am țn urmă, 

lăsat multe goluri și în 
domeniul sănătății publice. 
SpitalQ<ilistrusc, lipsa medi
camentelor. pierderea pe 
•âmpul de luptă a medicilor 
și specialiștilor, pătrunderea 
u»or elemente necinstite atât 
hi domeniul medical cât și 

-tiv, pe lângă faptul căte--

gimurile din trecut au favo 
î'izat plasarea medicilor mai 
mult la oraȘe. în timp pe sate 
le au rămas aproape în în
tregime fără medici, iată rea. 
lități cărora trebue să le prl 
vim cu curaj în față.

Aceste consecințe care în
că le întâlnim destul de d s 
în starea sanitară a țării noa 
stre, vor fi descoperite în a 
mănunțime in cadrul acestei 
recensări, vor fi lichidate și 
pe baze reale, Ministerul Să
nătății va trece la îmbunătăți 
ri substanțiale acolo unde se 
simte necesar.

In ceeace privește medial 
rural, acolo unde țărănimea 
trăeștc absolut fără nici o 
îngrijire medicală, acolo un 
de sunt atât de dese cazv.n 
le de tuberculoză, sifilis, wrc. 
vor trebui să fie trimiși ;me

diat medici și înființate dis
pensării sanitare, înzestrate 
cu medicamente necesare.

Spitalele cărora le lipsesc
Or. I. Cozma 

medic șef de județ

(Continuare In pag. lil a)
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Trei întPEprlnderi scăpate de jaful 
și sabotajul capitaliștilor

Uzinele ,,Astra” din Orăștie se 
află — fa 3 ani deta terminarea 
răsboiului — încă în faza de trans
formare în industrie de pace.-

Acest lucru se datorește — după 
cum spun muncitorii — sabota,u- 
lui direcțiunii reprezentată prin ma
iorul Săvulescu, foitul director, care 
toată ziua nu făcea rîecât să se 
plimbe cu țigara în gură prin u-

z.ină, cu un aer pliu de disprețj 
pentru toata lumea, și să elaborez» 
fel de fel de planuri năstrușnica 
prin care sa co isnma o maree parte 
a capitalului dc investiții, ceeace 
făcea ca uzina sa nu poată incepo 
producția de pace. In acest fel el 
făcea /ocul capitaliștilor care vo
iau să submineze refacerea noas- 
tră economică prin închiderea fa
bricii. , ,

La secția lan ante munca 
e în toi

Acum muncitorii lucrează ca râvnă 
ca să termine lucrările ile trans
formare a uzinelor și să poată în
cepe producția.

La secția de tanante se munoeșle 
intens la construirea cazanelor de

beton.
— Hei Călugărul t uruMnt

azi un țazan Întreg? — IntrebM 
inginerul Scodigor pe bătrânul ma
estru zidar oe muncea sus pe schelă

— Turnăm tovarășe inginer! Pd 
ari il vom da gata. t

M’ani urcat sus pe schele, ală
turi de tov. Ohcorghe Călugării car^ 
în țimp ce-și continua munca, 'J 
depana rar gândurile: Deacum îna
inte — spunea el — nu o 
mai cumpere capitaliștii pa'ate 
mașini din banii noștri. Destul ne-au 
,jefuit, și eu destul am suferit din 
partea lor în timpul ic'.or 40 de 
ani dc când lucrez. Acum însă ana 
bucuria că lucrez pentru noi, și dă,

H. N. Uoreana.

(Continuare in pag. Il!-a)

Din inițiativa Guvernului U.R.S.S. și a guvernului Polonez

A început la Varșovia
Conferința Miniștrilor de Externe ai U.R.S.S. 

Albaniei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Ju
goslaviei, Poloniei, României și Ungariei

BUCUREȘTI, 24 (Ager- 
pres). Din inițiativa Guver 
nului URSS și Guvernului 
Polon Conferința Miniștrilor 
de Externe ai URSS Albi 
mei, Bulgariei. Cehoslova - 
ciei, Jugoslaviei, Poloniei, 
României și Ungariei a în
ceput la Varșovia.

La conferința iau parte vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri și Ministru de Ex - 
teme al URSS. V. M°lotov, 
Președintele de Consiliu și 
Ministru de Externe al Alba 
niei, Enwer Ilodgea, vice -

I

I 
I

I

Magazinele care distrlbiie
vor vinde consumatorilor și cotele de pân
zeturi ce li s’ar fi cuvenit în tranșa ll-a

BUCUREȘTI, 24 (Ager- 
pres). Dat fiind creșterea 
continuă o producției de tex 
tile, magazinele care distii- 
bue mărfuri pe puncte, au 
primit dispoziții de a vinde 
consumatorilor și cotele dc

președinte al Consiliului și 
ministru de Externe al Bul
garie'. V. Kolaroff ministru 
dc externe al Cehoslovaciei 
O. Kleinentis. ministru de E- 
xterne al Jugoslaviei V. Si- 
nic;, ministru de Externe j, 
al Poloniei V. j\|°dzelevsk?, 
ministru de Externe al Ro
mâniei Arta pauker și mini
stru de Externe al Ungariei: 
Erik Molnar.

Conferința este < onsacratăl 
chestiunii n co nan'dărilor 
< onfrrinței Lond-meze rete- 
feritoare la (Jermania.

Conferința a fost deschis!! 
de ministrul de Externe ai 
Poloniei V. M°dzelcvski, a- 
poi președintele consiliului 
de Miniștrii Iosif Cyranklc 
viez, a salutat p - Miniștrii 
de Externe sosiți.

Miniștrii de Externe care 
iau parte ta Conferință au eJ 
xprimat mulțumiri Guvernu
lui Polonez pentru ospitajiia; 
te-

t a președinte al primei șeț 
dinte a fost ales ministrul de 
Externe al Republicii Polone 
V. Modzelevski. t*



Comemorări: Cronica dramatici?

Henri Barbusse
scriitorul și luptătorul comunist

Cu ocazia aniversării a 75 ani dela naștere

„Rădăcini adânci"
(A gyokerek melyre nyulnak)

Autor al romanelor „Focul” și, 
„Claritatea’’ scriitor ele mare talent 
Barbusse devine în scurt timp cu 
noscut și apreciat iu lumea În
treagă, ca un luptător neobosit al 
«auzei eliberării popoarelor de sub 
regimul dominației capitaliste.

Cauzele marelui său su ce, întrec 
limitele literaturii; opurile lui Bar-, 
busse sunt strâns legale de acti
vitatea polilico-socia ă, pe care scrii
torul francez a desfășurat o tără o- 
dilmă.

însușind experiența primului răs- 
boi mondial Barbusse a devenit) 
scriitorul de tip nou, „Soldatul gân
dirii”, după propțria sa expresie.

Reușind o radicala coti ura în mun
ca sa literară după primul răsboi 
mondial, și consacrând această ac 
tivitate intereselor poporului Bir 
busse privește creațiile scriitorului 
ca o armă ascuțită a luptei poiifte.

începând cu „Focul’’, car.ea des
pre care Gorjci a spus că e oliml 
de „furie profetică”, Barbusse în o< 
perilc sale luptă conlra capi!a;ismu- 
lui. El ’ expriniă ca scriitor, speian- 
(de și tendințele omului progre
sist..

Scrieriile lui Barbusse au căpătat! 
o autoritate uriașă și au contriDuit 
la întărirea urii contra capitalismului 
in conștiința masselor muncitoare, o 
ură care s’a accentuat mai ales după 
răsboiul imperialist.

Barbusse iubea mult Franța, po
porul sau talentat și cu.tura lui, însă 
el niciodată nu confunda Franța cu 
acei politicieni nedemni cari o re
prezentau, repetând necontenit că 
aceștia sunt inamicii poporului fran
cez și demonstrând aceste afirma-* 
țiuni prin exemple concludente, 
j Barbusse a dtvis o luptă fără cru 
(are cu scriitorii francezi, lachei ai 
reacțiunii, denumindu-i saltimbaci 
tară talent, cari se schimonosesc pen
tru a fi pe placul burgheziei. I

Toate operile lui Barbusse suntț 
pătrunse de mare convingere în nă
ruirea capitalismului pe mă,ură ce 
devenea frână în desvoltarea ome
nirii, arătând haosul material, in
telectual și moral, din ce în ce mai 
evident în lumea capitalistă. [ 

înainte de a deveni comunist!, 
-Barbusse a înțeles însemnătatea in
ternațională a Marii RevoLț.i Socia
liste din Octombrie. I

Jar a Sovietelor devine peutjru eț 
centrul tuturor speranțelor omenirii.1 
Pespre aceasta el vorbește cu mult 
entuziasm: „Drapelul Republicei So
vietelor — este drapelul roșu de ■ 
eliberare a omenirii”. După primele 
zile dela instaurarea regimului soviet 
tic, Barbusse a devenit prietenul luil 
«devotat. In anii de intervenție elf 
a pășit în mod curajos la apărarea 
tinerei Republicii Socialiste, iar îrx 
anii de executare a planurilor cinci
nale staliniste — Barbusse a ară
tat popoarelor lumii procesul de 
transformare a U.R.S.S. înfr'un stat 
puternic și înfloritor, scriind des
pre munca minunată a oamenilor 
sovietici, și cum an de an se trans
formă înfățișarea .Uniunii Sovietice;

Cartea despre Stal u, este con ife
rată cea mai semnificativă dintre; 
operele lui. Barbusse. (

In anii premergători decestdui său/ 
Barbusse a IdțjiS o luptă aprigă țon, 
tra reacțiunii imperialiste, arătând 
o energie inepuiazabilă în apărarea, 

cauzei păoii, și combaterea fas.is- 
iniilui, Tapt care determină pe Gorkî 
sa afirme pi 1935 că, „Mișcarea, 
antifascistă Irebue să recunoască in 
persoana lui Henri Barbusse pe 

principalul ci animator și creator”.

Regretând decesul lui Henri Bar - 
busse, Generalissimul -Stain scria: 
„Viața lui, lupta lui, speranțele și 
perspectivele lui, să servea-că de 
exemplu generații’or tinere ale ma
sselor populare din toate ță,rile în 
lupta pentru desrobirea omului de 
sclavia capita istă”, recomandare care 
tși păstrează actualitatea in ceasul 
aniversării a 75 ani dela nașterea- 
acesțui prodigios scriitor. .

lacob Lozeanu

In slujba unei arte populare
Ansamblul de orchestră, cor și 

dansuri populare al subfi.ialei A.R. 
1 U.S.-Orăștie a dat în orașul nos 
tru un festival, al cărui program) 
de muzică și dansuri a convins în
deajuns de munca ce se depune în di
recția unei arte inspirate din realită
țile noastre, pe linia consolidării le
găturilor de strânsă prietenie cu 
popoarele Uniunii Sovietice, specta
colul realizat, eonstiLuind — în a- 
fară de o singură scădere, asupra 
căreia vom reveni — !un real iși îm
bucurător succes.

In prima parte a phogramuui des
chis cu Imnul Republicii Populare) 
Române, au fost executate bucăți, 

. de cor și orhestjță care au impus 
printr’o execuție corectă, satisfă

când prin omogenitate și armonie, 
deși credem a fi resimțit oareL 
cari lipsuri în compa,rtimentul instru
mentelor de alamă, în special cu pri
lejul interpretării celor două imnuri 
din program. ,

Intre bucățile de muzică româr 
nească ne-au atras luarea aminte 
„Salba” realizat perfect ca ritm, 
In privința temei ideologice impa- 
□ându-se anumite rezerve și „Am 
un bade” a cărei tehnică și execuție 
ne îngădue șă afirmăm încrederea 
noastră îu posibilitățile artistice ale 
ansamblului subfilialei A.R.L.U.S. 
din Orăștie, dela care publicul nou 
poate pretinde realizări de jin .ni
vel artistic și un conținut și mai 
ridicat — între producția de mu
ncă rusească „Surico” fi nd incon
testabil cea mai rea’izală.

Considerăm ca o scădere, de cărei 
aminteam mai sus — cu care nit 
putem fi de acord — acel cân ec poț 
pular românesc, „Doină zic” de

Teatrul de stat maghiar din Cluj 
a început ciclul sau de reprezentații 
In orașul nostru, cu piesa celor doi 
autori americani, James Oow și Al
inând D’us eau.

Comparând bogația de conținut a 
acestei piese de tea.ru cu forrna ismul 
gol, găag.os și st id n al celorlalte 
produse „artistice” dje gen lioly- 
wood cari sosesc la noi din țara do 
larului, nu se poate să nu obser
văm contrastul izbitor între cele 
doua tendințe artistice.

Sigur, arta burgheză nu este u- 
nitara ni i în celelalte țări, pentrucă 
nil este unitara nici clasa, interc:ele 
pe care ea le reflectă. Insă dife
rența uriașa care exi .ta între modul 
cum privește problemele imperialis
mul american, a cărui mentalitate 
este reoglindita în filmele actuale 
din Holywood și pi sa „Rădăcini 
adânci”arată că până când marea parte 
a burgheziei imperialismu ui mono
polist a ajuns în putrefacție și de
clin în U.S.A. exista diferite pa
turi apropiate burgheziei cari con
țin încă energii creatoare, progre
siste care pot fi bază de colaborare 
culturală între națiuni, lucru care 
se evidențiază și pe plan econo
mic și politic prin crearea celui de 
al treilea partid amerj.an, inițiat 
de Henri Wallace . j

Piesa atacă problema negrilor pe 

zolant prin îndemnul său la resem
nare, de altfel depășit de realitățile 
noastre pornite hoță^âl pe drumul 
clădirii socialismului pe care îl ri
dicăm cu alte cântece și îndemnuri^

In partea a doua a programului!, 
compusă din dansuri, ne-au fost pre
zentate câteva bucăți românești re
prezentative pentru realități e noas
tre în direcția dansului popu ar, de/ 
o justă execuție și un semnificativ; 
dans slav, care alături de „Căz», 
ceașca” și „Marșul Moscovei” exe
cutat de orhestră, au sub^niat stră
daniile organizatorilor de a prile
jui publicului un contact cu arta 

românească și sovietică pentru a- 
dâncirea cunoașterii realităților me
nite să ducă la apropierea celorv 
două popoare vecine și prietene/

Va trebui să manifestăm regretul 
nostru că un astfel de program, care 
rămâne unul dintre icele mai reali
zate în ultima vreme, nu a putut 
impune resortului cultural al filialei 
din Deva, un efort mai susținut 
pentru o mobilizare la înălțimea 
acestui festival, acordând ansamblu
lui din Orăștie concursul larg, pe 
care dealtfel îl merită cu pțrisosința 
și pe care îl va jjăsi — suntem 
siguri — oriunde în județul nostrțu 
unde va fi solicitat șă facă dovada 
strădaniilor sale puse în slujba unei 
arte autentice, închinată poporului 
muncitor .

JM. M1H-

Umplem butelii de
Aragaz

care pe alocuri o tratează chiar cu 
mult curaj. In sală se cieiaza o 
atmosferă de groază și revoltă îm
potriva animalicei legi Lynch. ,

Acțiunea se petrece în sudul Sta
telor Unite, în casa aristocratului 
Ellsworth Langdon senator, unde lo
cotenentul Bret Charles, fiul me- 
nagerei negrese, Bella se întoarce 
de pe frontul italian acoperit cu 
decorații pentru actele lui de e- 
roism în lupta împotriva fascismului.

Este magistral redală lupta spi
ritului progresist cu pre.udecațile 
rasiste, care la fiecare personagiu 
sunt prezentate altcum: La, senilul 
și malițiosul senator, sub JfK‘ctuI 
concepției osificate a aristocratului 

. La Alice, fica lui mai inare sub 
bunăvoința aparentă de coloratura 
progresistă. La Genei ra ii.a mai 
inică prin ruperea tumultuoasă a 
tradițiilor, sub imboldul pa iumi a- 
.moroase față de Bret, negrul dis
prețuit .La bătrâna negresă prin 
servilitatea față dc albi, dar și grija 
maternă mistuitoare pentru copilul 
ei cari1 este amenințat pentru relații, 
nepermise cu o femeie albă de o- 
ilioasa lege a lui Lynch. Iar la 
scriitorul Howard Mericlc, care to
tuși se căsătorește cu aristocrata 
Alice, pe care cu greu a reușit 
sa o aduca pe poziția propriiloiț 
sale concepții, sub forma revoltei 
burghezului progresist față de per- 

r secuțiile rasiste. |
Intcrpreții au reușit să redea în 

mare măsura toa ă ten iunea acestei 
situații dramatice, în care sunt puși 
milioanele de negri. Simțim cum mi
lioane de oameni sunt împinși in medț 
inevitabil spre o revoltă legitimă;

Dar dacă În U.S.A. această cura- 
gioasă luare dc atitudine poate să 
fie socotită ca progresistă, în re 
gimul nostru înaintai de democra ie 
populară este mai puțin satisfăcă
toare pentru că este nemarxistaj, 

■ Se mișcă la suprafață.
Socotim că nu este întâmplător 

că acțiunea se petrece în casa unui 
aristocrat și nu în casa unui bur
ghez. In cel de al doilea caz au
torii urmau să ia atitudine împo
triva clasei de care sunt apropiați1, 
pe când ei doreau să ia poziție 
numai împotriva uneia din mani es- 
tările acestei clase.

Ori noi știm că naționa’ismul caie 
degenerează în șovinism, a cărui 
variantă este și rasismul, este carac 
terlstic burgheziei, pentru că după

concepția marxiT-Ieninistă, națiunea 
este o categoric istorică a capita
lismului ascendent, care depă-ind a- 
ceastă epoca de dezvoltare pașnica 
în stadiul imperialist, degenerează 
in șovinism sălbati

Deasciitcnea nu este întâmplător 
că este scos în evidență numai carac
terul asupritor al ra-ismi,juJ dare 
poate sa fie propriu feudalismului, 
dar este omis caracterul său diver
sionist, propriu burgheziei

Ajungerea jie poziții de apăraro 
a negrului ca ambele fiice ale se- 
datorului aristocrat, dă o coloraturi 
idealistă intregei pie^e, pentru că 
vrea să sădească in mintea noasitțh 
ca ar fi posibil un proces Ue radi
calizare a claselor asupritoare chiar 
cu prețul renunțării la interesele de 
clasa ,1a care generația nouă, re
prezentată prin cele doua fiice de a- 
rLtocrați, ar li capabilă.

In discuția ivita printre --peclatori 
dacă autorii prin titlul piesei voi) 
să exprime că ra i-.inul sau lupta 
de eliberare naționa-ă au rădăcini 
adânci .putem să definim cu mai, 
multa preciziune că rădăcinile ra
sismului pătrund, până în adâncime* 
bazelor economice ale ca, italsmului 
iar cele ale luptei de eliberare na
ționala împletesc toate păturile ex 
ploatatoare ale națiu iilor asuprite.

Pe noi ardelenii ne interesează 
ru atât mai mult problema națio
nală, cu cât știm crf în aceste re
giuni ea a atins manifestări care 
In salljficie au depădt chiar șl 
rușinoa a lege a, Iui Lynch transfoz- 
rnându-se în jaf, teroare de amploare 
fără precedent în istorie, deportări 
in lagărele de exterminare și exe
cuții în massă.

Știm că expropriatorii a căror 
expropriere este în toiu, î i ura lor 
neputincioasă vor să reînvie acestc- 
bălbatecii și câte oda'ă reușesc șă 
provoace unele răbufniri sub for
mă de eșiri șovine, sau agitații de 
dimensiuni reduse în jurul unor cu
lori naționale.

Dar pe măsură ce bazele econo
mice ale capita isntului sunt didruse 
și munca de lămurire a masselor 
se întețește, se adâncește și con
vingerea între națiunile conlocuitoare 
că viața nu poate fi concepută alt
fel decât în luptă frățească pentru 
clădirea și întărirea Republicii Pa 
polare Române, împotriva ațâțăto
rilor la ură șovină și răsboiu. ’

Genad Eugen ...

Au apărut în Editura 
Partidului Muncitoresc Român 
I r. Engels: Origina familiei, i, a proprietății private și a 

Statului.
V. I. Lemn: Revoluția proletară și renegatul Katitski -- 

ed. II.
I. V. Stalin: Despre materialismul dialectic și materia

lismul istoric — ed. II.
B. Zaharescu; Manifestul partidului C. manifestul 

program al mișcării muncitorești din lumea întreagă.
Zina Brancu: Ce este plus valoarea sau în ce constă 

exploatarea capitalistă.
N. Micii: Sindicatele sovietice. 
Kononov: Povestiri despre Lenin. 
Oii. Gheorghiti-Dej: Raportul Politic General făcut la 

Congresul P. M- R.
Gh. Gheorghju-Dej: Raport asupra Troectului de Con

stituție.
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I. M. S. Hunedoara trebuie să-și 
lichideze lipsurile în muncă, 

pentru a-și menține locul de fruntașă în producție

Uzinele l.M.S. Hunedoara 
se aflu avum în fruntea îa 
cluscriei noastre metalurgic, •.

In luna Mai programul <!e 
producție fixat d<‘ minister 
a fost depășit: la fontă cu 
33?) la suta, la oțel cu 40 la 
suta, și la laminate cu 40.5 
la suta.

M la celelalte unități pro 
eluctive din uzinal progiamele 
au fost cu mult depășite. 
Succesele acestea sunt rozul 
tutui muncii duse de orga
nizațiile de Partid și sindicat 
care au antrenat în între
ceri cât mai mulți muncitori.

Dar pentru a păstra mai 
departe locul de fruntași 
în producție, tovarășii de
la Hunedoara trebue să în 
vingă unele lipsuri și slăbi
ciuni.

Astfel, dela sfârșitul lunii 
Mai, la unele secții, (con - 
strucții metalice, furnal, ). 
S-M-) lipsurile nemotivate 
au crescut. Creșterea lor a- 
menință buna desfășurare a 
muncii și poate aduce pier- 
'L ri mari în producție. De- 
aceea este necesar ca orga
nizația ele Partid și sindicat 
să-și îndrepte atenția spr; 
reducerea grabnică a absen 
țelor nemotivate.

Unele secții — cum e de 
exemplu secția laminoare, ca 
re a câștigat drapelul îi; 
cadrul întrecerilor interne — 

au reușit nu nurr ai să măroască 
producția ci să și reducă sim 
țitor procentul lipsurilor ne
motivate. Intr’o singură lu
na, secția laminoare a redus 
lipsurile nemotivate cu 3 ia 
sută. Metodele întrebuințate 
la aceste secții trebue să fic 
cunoscute în întreaga uzina 
pentru a putea fi folosite.

Munca secției laminoare ar 
fi putut să fie cunoscută în 
întreaga uzină și până acum 
N’a existat însă o destul de 
strânsă colaborare între- 

Schimb de experiențe 
între muncitorii dela turnătoria Atelierelor 
Centrale Petroșani și turnătoria Uzinelor Reșița

(Urmare din pag. .I-a)

au vizitat uzinele și turnă
toria Reșița, unde au discu 
tai despre mersul lucrului, 
pentru a-și putea îmbogăți 
reciproc cunoștințelele în mo 
seria de turnătorie-

Muncitorii dela Atelierele 
Centrale au sărbătorit îm 
preună cu reșițenii marele e- 
veniment revoluționar, na - 
ționalizarea industriilor în 
ineetingul făcut în hala ne 
locoTfiotive U. D, R,

In felul acesta muncitorii 
turnători dela A- C, P, pe 
lângă ca au putut să-și îm
bogățească cunoștințele aula* 
vut ocazia să împărtășească 

secții și n’a fost deci po
sibil să se facă un sebimu 
bogat d< experiență. Si 1 
Sie lipsuri trebuesc cât mai 
grabnic lichidate.

Prin eforturile |or in mup.-
< 1 întărind, puterea econo
mică a Statului nostru, mi
< itorii dela IMS au aiurai 
mult la înfăptuirea actului 
revoluționar al naționali?Vi- 
lor, Acum, grija lor trebye 
sa fie îndreptată spre sprijini 
rea și întărirea naționalizării 
prin muncă mai conștienta 
mai organizată și mai discr 
plinată. C. Butanche, ccresp.

Recensământul instituțiilor
și a întregului personal sanitar

(Urinare din pag. In a) 

personalul și utilajul necesar, 
vor trebui ca imediat după 
recensământ, să primească 
cele necesare, iar acolo unde 
este personal medical șî 
ad-tiv în plus, să fie complec
tate locurile altor instituții.

Nu trebue să uităm însă, 
că și de această dată ca de 
nenumărate ori, reacțiunea 
va căuta să vină cufsvonurile 
sale. Vor apare cu diferite 
și false afirmații prin care 
vor căuta să pue la îndoială 
buna credință a acestui re 
censământ inițiat de Mini
sterul Sănătății.

Combătând cu tărie] mane / 
vi'ele acestor dușmani ai po
porului, demascând intenții 
le lor criminale, de a impL 
dica refacerea sanitară a ță
rii naostre și de a ne ține 
mereu sub amenințarea'mal a 
diilor și epidemiilor, și spri 
jinii-id totodată acțiunea re 
censământului instituțiilor ș; 
personalului sanitar, Mini - 
sterul Sănătății, va putea 

gândurile și bucuria că prin 
naționalizarea industriilor, u- 
nul din actele revoluționare 
ale clasei munctioare preco
nizat de P. M, R, de pe ur
ma muncii lor nu vorimaîpro 
fita capitaliștii și acționarii 
ci bunurile vor reveni între-, 
gului popor pentru recon - 
strucția țării.

I. HERMAN 
coresp.

bxecuiâml

ȘTAMPILE

Trei întreprinderi scăpate de jaful și sabotajul 
capitaliatil or

(Urmare dfta pag. !-■]

tinerii de acum nu vor mai fi tifalați 
cum am fost noi sub regimurile reac
ționare. Dar și ei au încă de luptpc 
mult — continuă moșul — Așa cum 
noi am dus lupta , sub conducerea 
Partidului clasei muncitoare, pentru 
doborîrea capitaliștilor, ci împreună 
cu noi toți trebue să lupte muncind 
pentru întărirea Republicii noastră 
Populare. ,

Un nou imbold în muncă
Sabotajul direcțiunii, și faptul că 

uzina era în continuu deficit,' pe 
unii, cu o conștiință de clasă mai 
puțin desvoltată și cu o jorță com
bativă mai slaba i-a demobilizat! 
și procentul absențelor dela lucru 
a devenit dgstul de ridicat. A atins 
cifra de 12 la sută.

merge cu pașii repezi spre 
satisfacerea tuturor nevoilor 
sanitare ale poporului no - 
stru.

Dr. I. Cosma

Obținând o nouă victorie

Muncitorii și tehnicienii 
uzinelor metalurgice din Cugir au 
realizat un nou perforator supeiior 

celor de fabricație străină

La uzinele metalurgice din1 
Cugjr, strânsa colaborare© în 
tre muncitori și technjccieni, 
precum și rezultatele școa- 
lei de pregătire profesională! 
și perfecționare technică ca 
re funcționează pe lângă 
aceste uzine, dau rezultatele 
dorite

Astfel, muncitorii și tech- 
nicienii, cu ajutorul cunoștin 
țelor obținute în școală, au 
reușit să realizeze un nou 
prototip de perforator, care

Știri din Hațeg 
In curând se vor deschide 

magazinele de Stat
In curând se vor deschide 

în orașul nostru,1 primele Ma
gazine de Stat. Lucrările ne 
cerase pentru amenajarea a- 
cestor magazine sunt aproa 
pe terminate.

Vestea înființării lor a pri
lejuit, — după cum era și fi 
resc, — o vie satisfacție în 
rândurile populației din jo 
calitate și plasă. Magazinele 
vor avea secții de: încălță
minte, textile, sticlărie, co
loniale, vopsele, fierărie; etc.

După câte suntem infor 
mâți Cantități masive ide măr
furi sunt în curs de sosire. 
Până în prezent au sosit 4' 
mii 100 perechi de bocanci, 
îmlportați din Cehoslovacia!

Actul naționalizării — spune ' tov,1 
1. Mureșanu, șef de ^felier secția 
mecanică —- a fost primit de mun
citori cu tm entuziasm rar întâlnit] 
și muncesc acum așa ca nici odată,

Sun;, a doua oară — de plecare
— îmi spunea el — și muncitorii
încă nu pleacă. Stau, și își curăț# 
mașinile ca a doua zi să poată 
începe lucrul de îndată ce so>esc la 
fabrică. _

Totuși lucrul nu merge tocmai 
atât de bine din cauza lipsei de 
materii prime. Vechea conducere nu 
s’a interesat deloc de acest lucru 
Am utilizat la ce puteam deșeuri 
dar nu e suficient. ,

Mai multă muncă de 
lăuurire

La uzinele Actra, într’adevăr se 
muncește ca niciodată. Absențele în 
aceste câteva zile de după naționa
lizare s’au redus deja cu 2 la sută.

A111 (vorbit însă cu tov. P. Chi
rii.! maestru Ia secția Forța — sper
— ini-a spus el — că naționalizarea 
ne va aduce o viață mai bună, 
și nu era numai el singur care 
răspundea în acest fel.

Nu! muncitorii și întreg popo
rul nu trebue să .jspere” cl să 
aibă convingerea nestrămutată că 
deacum pentru ei începe o nouă 
viață. Pentru a le întări convlnge-

concură cu cele,de proveniea 
țâ străină.

La încercările făcute cu a. 
cest nou perforator, s’a con
statat că este de calitate su 
perioară.

încercarea a fost făcută ța 
bancul special de probă al 
Atelierelor Centrale Petroșa 
ni, precum și la stâncă du
ră, pe șantierul Bumbești - 
Livezeni, unde a dat rezul
tate excelente.

Alic Viorel, coresp.

Acești bocanci sunt destinați 
pentru aprovizionarea po
pulației rurale. Ei vor fi îm! 
părțiți cooperativelor sătești’ 
din această plasă urmând ca 
țăranii să-și poată cumpăra, 
fără nici-o restricție, încălță
mintea necesară.

NICU SBUCHEA coresp.

Anunț
Sindicatul Metalo - Chi

mic, Deva, aduce la cuno 
ștință tuturor proprietari
lor de mașini de treerdinpla 
sele Deva, Ilia și Diobra, ca 
să anunțe în termen de trei 
zile Sindicatul nostru, undei 
se găsesc mecanicii de maj 
șini pe care i-au avut 

rea ticbue dusă o mai intensă mun
că de lămurire în care să li se 
arate tuturor ceea ce a însemnat 
naționalizarta [xmtru cei ce munceecț 
Elanul lor va crește, iar rezulta
tele muncii vor fi și mai frumoase.

Nu cu mai mică bucurie au pri
mit vestea naționalizării munci
torii și muncitoarele dela întrepriri- 
derea prelucrătoare de blănuri Se- 
kely și t^ela fabrica de bocanci 
Ardealul.

La aceasta ^in urmă muncitori^ 
sunt cu atât mai bucuroși cu cât 
exploatarea, aici a luat .una din 
cele mai ascuțite forme, și împre
ună cu sabotajul patronului ,făceai 
ca viața lor să fie foarte gițezj

Toate acestea mi le spunea ma
estrul magazioner Bălșan losif. [>-- 
25 ani muncesc la fabrica asta —<" 
spunea el mai departe — și cu
nosc toate afacerile fostului patron 
precum și felul în care asuprea pe 
tovarășii mei de muncă.

Vânzare la „negru“ și 
sustragere de materii 
prime

îmi amintesc că imediat după 23 
August 1914 a început să vândă 
la negru din materialul fabricei. 
Astfel pânza care trebuia s'o bage 
in ghete, o vindea la negru cu 
7000 lei m. în timp ce el o cumpăra 
la preț oficial cu 380 lei m.

Și ca să nu convingă de adex arul 
celor spuse de el, dintdun sertar 
6coate o j erecte de pantofi de ;O| t, 
Pe ăștia îi țiu să-i arăt la toată 
lumea — spunea maestrul Balșa- 
nu — ca să vadă fiecare cine 
a fost patronul nostru. Pantofii e- 
rau căptușiți cu pânză de sac de 
ambalaj.

Produsele gata fabricate, bocanci 
în special, erau speculați în alt 
fel. Ii vindea țăranilor pe câte 8 
măsuri de grâu. Pe el îl costa 
850 lei perechea iar o singura mă
sură de grâu costa în acel timp 
2500 lei. >

Când sesizată de noi poliția i-a 
făcut control aici magazie și la 
domiciliu, i (s’a găsit patronuiui mar) 
fă dosit? pentru a fi speculată în va/ 
loarc de peste 1 miliard de leL

De atunci, sunt cam vre-o trei 
ani, e la închisoare.

Dar cu toate că avea aLîta marfă 
ți făcea afaceri la negru, se plân
gea veșnic că nu are din ce trăi

Greutățile vor fi învinse
Acum fabrica funcționează, dar 

are greutăți destul de mart Matcriita 
prime în mare part: au fost în
străinate așa că acum se lucrează tn 
mare parte din deșeuri — spune t 
tov. Olga Nasta — maestră la a- 
ceastă fabrică. Din economiile fă- 
cute, am reușit să facem un nu
măr mai mare de bocanci, astfel 
încât în luna Aprilie am depășit 
producția cu 25 la sută.

Cu capacitatea de producție a fa
bricei și cu elanul de muncă al 
muncitorilor, acum când ea a devenlf 
proprietatea statului suntem siguri 
că nimic nu mai stă în calea bu
nului mers al producției, că toate 
greutățile vor fi învinse.

Aceasta e convingerea întnegei 
muncitorimii conștiente.

H. N. Doreanu

anul trecut pentru a fi mobi
lizați la mașini în vederea) 
campaniei de treeriș. Pro
prietarii vor fixata intre - 
prinderea unde acești meca
nici lucrează în prezent, nu
mele și pronumele lor, peri 
tru a fi scoși din producție 
pe t impui campaniei treerișui 
lui. 1
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Ci prilejul deschiderii congresului partidului republican

La Philadephia au avut loc mari 
manifestații împotriva politicei reacționare 

a republicanilor

Sentința în procesul 
marinarilor greci acuzați de „sabotaj" 

de către monarho-fascîștî

O largă amnistie 

in Cehoslovacia

amănunte in- 
cu Congresul 
republican ce' 
de 21 Jjnrie,

niul muncii și toate celelalte reforme' 
pe care le-a obținut poporul ame
rican în anii de sub președinția lui 
Roosevelt. I

ATE NA. D upâ cilii i 
transmite Agenția F rance 
Presse, la Atena s'a dat sen
tința în procesul celor 119

PHILADELPHIA. Presa smeri
c ana publica diverse 
terataute în legătura 
.Național al partidului 
s’a deschis în ziua 
la Philadelphia.

I Astfel, cu toată marea reclamă fă
cută Congresului, ca și numeroaselor 

*■ articole apărute în presă și emi- 
.siuuilor radiofonice din ziua de dea-. . 
thidere a lui, mai multe mii de ' 
locuri au rămas goale in sala care I 
putea să cuprindă 16.000 persoane, |

Prin fața clădirii în care se des
fășura Congresul, defilau șiruri d«ț 
inanifestanții împotriva partidului re-f 
publican. Oameni sosiți din diverse 
orașe purtau pancarte vestejnd par
tidul republican pentru faptul de a 
nu fi -votat proiectul de lege pen
tru interzicerea linșajului ca și alte 
proiecte de lege asupra drepturilor, 
civile ale populației negre. ,

Președintele Comitetului Național 
al partidului republican a expus i I 
programul reacționar al ' partidului primește mică și mare

99 Libertatea" comerțului
în țările marshalizate

ofițeri, subofițeri și marinari 
depc vasele de război monar 
ho-fasciste invinuiți de ,. ;a- 
botaj”.

Au fost pronunțate 40 . 
condamnări la moarte. 
2i de acuzați au fost 
damnați la închisoare 
viață, iar zece acuzați
fost condamnați laînchisoare 
pe timp de 2 —■ 5 țmi.

le
A]ti 
con 

pe 
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Washington. Președinte 
le Asociației pentru exportul 
de filme, Eric Johnston^ a 
declarat presei că a cerut se 
cretarului de Stat Marshall 
să protesteze pe lângă gu

ZORI NOI

vernul britanic față de hotă
rârea cinernatografiștilor ];ji 
tanici de a rezerva 45 fia sută, 
din spectacolele decinemat> 
graf pentru filmele britanice.

Johnston a cerut lui Marș 
hali să invite guvernul bri 
tanic să negocieze o corn cjt ; 
pletă eliminare a acestei co, tul de a muri de îbâme, 
te- „Alocațiile de 39 de do-

Praga. - Clement Gott - 
wald, președintele Republi 
cii, a proclamat o largă am
nistie jKjlitică.

Ac» asta măsură d' ci**- - 
mență nu se extinde la per
soanei* condamnate pentru 
crime inijKHriva securității 
Republicii, crime de război, 
colaborare cu inamicul, pro 
fituri ilicite, ctc. Persoanele 
xinovate dc asemenea cri
me pot cere amnistia indivi 
dual.

Mii de cetățeni ai St.-Unite muritori de foame
lari lunar, plătite în cadrul 
ajutorului social, sunt rnup 
prea mici pentru a asigura 
hrana, față de actualele pre
țuri, declară raportul, și mu 
de copii sunt subnutriți și se 
afla la capătul forțelor”.

NcwYork. - Intr’im ra
port publicat recent de De
partamentul Federal al Se
curității, se declară că 

americani sunt pc pune
Dl 11

republican în domeniul politicii in- s ■ • >. x
terne. Acesta considera că legea anti- P IJ D I IC I l 9 L 8 
muncitorească Taft-Hartley este o | 
importantă realizare a partidului re4' 
pu6Ecan, declarând că dacă repu- ' 
bkcanii vin la partere se vor sili 
să desființeze reformele din dotne-

Anunțurile se primesc b 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii

Declarațiile tov. M. Constantinescu

Deasemenea s’au eviden
țiat brigada i-a Tecuci și 
brigada a 2-a Maramureș.

se
I *<’

Noui realizări
pe șantierul național „Vasile Luca“ 

dela Salva Vișeu 
BUCUREȘTI, 24 (Agcr 

pres). In cursul acestei luni 
lună de întrecere pe șan
tierul Național ,?Vasile Lu 
ca” Salva Vișeu, numărul 
sectoarelor de lucru a fost 
mărit la patrusprezece, iar 
efectivul brigadierilor 
ridică la 8.500.

Toate aceste sectoare sunt 
în întrecere deasemenea bri. 
găzile cetele și grupele. 

1 In afară de munca propriu 
zisă în p, ceasta lună s’au 
deschis școli ce fun^enează 

’ja Fiard, Săjiște și Săceie 
cu profesori recrutați dintre 
technicieni brigadierii de
la CFR.

O altă inițiativă luată pe. 
acest șantier de către co
mandamentul brigăzilor a 
fost aceea de a se trimite 
regulat fabricilor facultăți - 
bor și elevilor scrisori și bu 
letinc* informative care să in
formeze pe aceștia, despre ac
tivitatea brigadierilor care 
muncesc pe șantierele pen
tru reconstrucția țării.

Ultimele depășiri de nor
me pe acest șantier au fost 
realizate de brigada 10 Dol; 
care a depășit norma cu 500 
la sută, în ziua de 18 Iunjie. 5

BUCUREȘTI, 24 (Ager- 
pres). Zilele acestea a so
sit în țară o importantă can
titate de insulină, substanță,

Insulina va fi pusă în cu
rând la dispoziția suferin
zilor.

Se vor lua măsuri »să se 
trimită cantități suficiente și 
spitalelor din țară.

&
Paris. In cercurile econo

mice franceze se consideră 
că prețurile produselor texti
le finite vor spori cu 30 lai 
sută în următoarele două 
luni.

S’a calculat că prețul ridi 
cat al cărbunelui, va spori 1 
prețurile interne ale cărbune 
lui cu 2o la sută. '

(în fiecare zi 1
„Zori Noi” |

(Urmare din pav l-a) 
jinul din partea guvernului 
pe care-1 are acuma.

Organizațiile .Partidului 
Muncitoresc Român, nouii 
directori, au primit ca sar
cină acest lucru: colabora
rea cu technicienii.

Trecând la trasarea celor
lalte sarcini cari stau în fața 
nouilor directori tov. Miron 
Constantinescu a arătat că 
aceștia trebue să cunoască 
cât mai profund situația în, 
treprinderii ca: programele 
de producție, nevoile munci
torilor, starea de spirit, si-i 
tuația utilajului, necesarul* de 
materii prime, situația fina^ 
ciară, a creditelor etc..

Pe lângă aceasta nouii 
directori trebue să. introdu
că un nou mod ide a muți 
cii: planificat.
înainte producția întreprin 

derilor era îndrumată după 
nevoile pieții, deaceea pra 
ducția capitalistă este anat 
hică.

Pe noi i nsă ne preocupă jgă 
producem pentru a satisface 
nevoile țării, nevoile de con 
sum. Deaceea trebue să pla 
nificăm munca în întreprin 
derile noastre.

Nouii directori mai au sar
cina să fie exemplu pentru 
ceilalți salariați în muncă și 
corectitudine.

Ei trebue să știe a discer 
ne problemele principale pen 
tru a se ocupa de ele în pri
mul rând. Dacă un director 
dc întreprindere se va ocu
pa de mărunțișuri el va

pierde din vedere probleme
le esențiale.

O mare atenție va trebui 
acordată controlului execută 
rii hotărîrilor luate proble
mei ridicării cadrelor do 
muncitori calificați, inovatori 
lor. Aceștia din urmă vor 
trebui să simtă sprijinul di
recțiunii pentru a se.desvolta 
astfel spiritul de inovație c.l 
re se manifestă la noi,

Tov. Miron Constantinei' 
cu a insistat apoi asupra or 
dinei care trebuesă domnea-, 
că în întreprindere. Trebue 
păzit patrimoniul statului -a 
re nu mai este al capitaliști 
lor ci al celor ce mimces.? 
în țara noastră. A avea azi 
o atitudine nepăsătoare fa
ță de avutul popular este 
o greșală de neiertat.

După ce a arătat rolul 
comisiilor județene de națio 
Uzare tov. Miron Constanți 
nescu a vorbit despre sar
cinile inspectoratelor miuie- 
re care sunt în curs de re
organizare pentru a se craii 
o legătură mai strânsă în
tre minister și unitățile sale 
de bază.

Astfel inspectoratele mi - 
niere vor trebui să iasă din 
vechea inerție când se ocu
pau numai cu litigii m:nir 
re. >

Ele sau rezolvat acum de 
finitiv, Statul fiind acum sin 
gurul proprietar.

Inspectoratele trebue săi cu 
noască programele de pro 
ducție și să urmărească 
locul de muncă executarea

lor, să sesizeze acolo unde 
aceste programe nu au fost 
just întocmite, să atragă a- 
tenția asupra lipsurilor și să. 
ajute Ia rezolvarea lor.

O altă sarcină a inspectora, 
telor miniere este aceia de 
a duce o luptă continuă pen
tru prevenirea .accidentelcr* 
in mine .In viitor se vor lua 
măsuri împotriva acelora ca
ri nu au făcut totul pentru a 
preveni accidentele în mină.

Organele exterioare minie 
re trebuit să controleze noui 
le norme și timpii de lucru 
stabiilți pentru a vedea dacă 
sunt juști sau nu.

In încheiere tov. Miron 
Constantinescu a cerut din. 
nou nouilor directori să ve
gheze la obținerea unei pro
ducții cât mai ridicate dar 
și de bunăj calitate, lexprimân.' 
du și totodată încrederea în 
organizațiile de partid orga 
nele sindicale în nouii direc
tori în muncitorii și techni- 
cienii întreprinderilor mini® 
re că vor ști să-și (ducă la 
capăt marea misiune de a 
crea poporului nostru o via 
ță îmbelșugată, o desvolta 
re culturală până la complec 
ta desființare a exploatării o- 
mului de către om.

Cuvântarea
Constantinescu susținută cu 
multe exemple și aplicată la 
situația concretă din regiu 
nea Munților Apuseni k fost 
ascultată cu un viu interes de 
toți cei prezenți cari au ras. 
plătit cu prelungite aplauze 
cuvintele conducătorului lor.

t°v. Miroa
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