
Pentru o mai intensă muncă de 
agitație în campania electorală

Se apropie alegerile pentru de- 
putați în Sfaturile Populare.

Campania electorală e în toi.
In perioada acestei campanii, 

munca de agitație frebue să ca
pete o formă de organizare deo
sebita, pentru a putea cuprinde 
cele mai largi mase ale populației 
țării noastre pentru buna reușită 
a alegerilor.

După 23 August, regimul bur- 
ghezo-moșieresc, prin lupta Par
tidului a fost desființat, însă ele
mentele componente ale partidelor 
reacționare mai trăesc!

Aceste elemente — foști fabri
canți, mari comercianți, moșieri și 
ch’aburi — formează astăzi reac- 
țiunea din țara noastră, reacțiune 
ce a fost înfrântă, dar încă nu 
lichidată definitiv.

Putem oare trece cu vederea 
pericolul ce-1 prezintă intrarea 
unor asemenea elemente în con
ducerea gospodăriei Statului no
stru ? Le putem noi încredința lor 
soarta regiunilor, raioanelor și 
orașelor noastre?

Cunoscând mârșavele metode 
ale guvernării lor, cu întreg șirul 
de mizerii, foamete, șomaj și cul
minând prin război, cuvântul no
stru de ordine trebue să fie astăzi:

„Nici un pic de încredere chia
burilor, exploatatorilor și uneltelor 
lor, ci demascarea lor fără cruțare!“

Toate formele muncii politice 
de masă, lămurirea dela om la om 
ș; din casă în casă, agitația la 
locul de muncă, convorbiri în 
grupuri, adunări și conferințe, 
agitația vizuală, gazelele de perete, 
manifestările culturale și artistice 
etc., toate acestea trebuesc folosite 
pentru 3 lămuri oamenii muncii 
asupra rc.ului Sfaturilor Populare, 
asupra rolului ce-1 vor avea depu
tății în Sfaturile Populare, în con
ducerea țării noastre. '■>

In această perioadă, organiza
țiile de bază trebue să desfășoare 
o activitate puternică.

Organizația de bază va recruta, 
elementele cele mai active din 
sânul ei și din organizațiile de 
masă (Sindicate, U.T.M, U.F.D.R., 
U P.M.) făcând o selecționare pen
tru alegerea celor mai buni agita
tori cari vor fi confirmați în adu
narea plenară a organizației res
pective.

Agitatorii vor duce munca de 
lămurire la locurile lor de muncă, 
având însă ca sarcină principală 
agitația din casă în casă, dela om 
la om.

Organizația de bază și în spe
cial biroul ei, se va îngriji de 
schimbarea cât mai des a gazete
lor de perete, dându-i formele cele 
mai sugestive: fond cu caricaturi 
antiimperialiste, caricaturi demas- 
când uneltirile reacțiunii, satire la 
adresa alegerilor din regimurile 
burghezo-moșierești, etc.

Articolele trebuesc scrise de cei 
ce au trăit ororile regimurilor 
trecute, articole, care să demaște 
minciuna sub care se ascundeau 
promisiunile partidelor reacționare.

Organizațiile de bază trebue să 
mobilizeze masele muncitorilor 
pentru a sprijini acțiunile sindi
catelor pe linie culturală și artis
tică.

Toate elementele talentate, tre
buesc antrenate, în coruri, echipe 
artistice, pentru ca acestea să se 
întărească și să poată da repre
zentații cât mai bune și mai dese, 
reprezentații care să ilustreze rea
lizările regimului nostru pe tărâm 
cultural, demascând în acelaș timp 
prin piesele reprezentate mârșă
viile guvernelor din trecut.

Organizațiile de bază vor mobi
liza masele la conferințele și adu
nările în care se va lămuri Legea 
pentru alegerile de deputați în 
Sfaturile Populare, pentruca fie

care bărbat sau femeie, tânăr sau 
bătrân, să cunoască ce scop au 
aceste alegeri și să se prezinte în 
fața urnelor convinși că prin votul 
lor își vor alege conducătorii ade- 
vărați, care urmând linia trasată 
de Partidul nostru, ne vor ajuta 
în munca noastră de construire a 
unei vieți mai bune.

încă din luna trecută, „Scânteia" 
Organul Central al Partidului no
stru a pornit campania pentru 
pregătirea alegerilor.

De atunci au trecut mai bine 
de două săptămâni și totuși acti
vitatea noastră în spiritul directi
velor trasate de Comitetul Central 
al P. M. R. este destul de slabă.

S’a făcut selecționarea agitato
rilor și în ziua de 8 a lunii curente 
a eșit pe teren un număr de 
52 agitatori.

In presa locală s’au publicat 
articole în legătură cu alegerile, 
articole ce au căutat să lămurească 
o serie de probleme și altele care 
demascau metodele huligănești 
întrebuințate în vechile regimuri 
pentru câștigarea puterii.

Dar aceste acțiuni nu sunt su
ficiente.

Nu trebue să ne oprim aici, nu 
trebue să ne mulțumim numai cu 
acestea, nu trebue să slăbim o 
clipă munca de agitație, de pre
gătire a maselor pentru a le ascuți 
vigilența și a le antrena în lupta 
de demascare a uneltelor reacțio
nare.

Organizația de Partid C. S. H. 
nu controlează suficient munca 
Sindicatului, din care cauză acea
sta nici până azi n’a întocmit un 
plan de muncă pentru desfășurarea 
muncii culturale în campania 
electorală.

Organizația de Partid trebue să 
treacă imediat la acțiune, activi
zând conducerea Sindicatului C. 
S. H. care nu a acordat destulă 
atenție muncii culturale, subapre- 
ciind importanța aceste?a ca armă 
de luptă în campania electorală.

Deasemeni conducerea Sindica
tului întreprinderii de Construcții 
— Sindicat care cuprinde o serie 
de elemente talentate, — nu și-a 
făcut un plan de muncă pe linie 
cultnral-artistică, ceeace denotă 
că nu sunt câtuși de puțin pre
ocupați de sarcinile ce-i revin

Toate aceste lipsuri trebuesc 
lichidate imediat și conducerea 
sindicatelor și organizațiilor de 
masă să treacă la o intensă mun
că de agitație.

Agitatorii să fie înarmați cu 
materiale care să trateze:

Realizările regimului de demo
crație populară din R. P. R.; Po
porul nostru muncitor în frunte 
cu P. M. R. în lupta pentru pace 
și socialism; Legea pentru alege
rea deputaților în Sfaturile Popu
lare ; Cum trebue dusă munca de 
agitație în campania electorală.

Agitatorii trebue să prelucreze 
aceste teme cu cea mai mare 
atenție, cu exemple locale și pe 
înțelesul maselor.

In foarte scurt timp se va or
ganiza „Casa Alegătorului".

Aici trebuesc îndrumați toți 
muncitorii care vor să primească 
lămuriri suplimentare în legătură 
cu alegerile.

Casa alegătorului trebue popu
larizată și sprijinită în activitatea 
ei, ea fiind un factor activ în lupta 
pentru reușita campaniei.

Pornind de îndată la lichidarea 
lipsurilor de până acum, trecând 
la îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Comitetul Central al Partidului 
nostru și sporind eforturile pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat, vom asigura victoria for
țelor democratice în alegeri, vom 
consolida scumpa noastră Patrie 
și puternicul lagăr al păcii.

ORGAN AL COMITETULUI DE PARTID SI AL COMITETULUI SINDICAL C.S.HUNEDOARA
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REALIZĂRI IN COMBINAT
Antrenați în întrecere socialistă 

pe echipe, schimburi și individu
ale, muncitorii Combinatului Si
derurgic Hunedoara sunt hotărîți 
să întâmpine alegerile de depu
tați în Sfaturile Populare cu suc-

Mal multă
După o muncă bine organizată 

rezultatele se cunosc.
Astfel la Furnalul No. 4, mun

citorii și tehnicienii au reușit să 
organizeze munca pe terenul de 
sus al furnalelor, aceasta aducând 
după sine o depășire a normei 
de 12,15% pe primele șapte zile 
ale lunii Octombrie. In fruntea 
întrecerii se află echipa condu
să de Jeler Ioan cu o depășire 
de 25,21%, urmată de a lui Susan 
Adam cu 6,61% și a lui Muntean 
Lepăduț cu 4,28%.

La fel ca cei dela Furnalul No. 4

Mal mult oțel . .
Și oțelarii duc o luptă continuă 

pentru depășirea planului ce le 
revin 3 pe această lună. In fruntea 
secției, se află Cuptorul No. 2. 
Siemens Martin care a dat 
cu 9,12% mai mult oțel peste 
plan.

Mal multe produse Înseamnă apărarea vieții noastre
La fel ca muncitorii celorlalte 

secții âin Combinat, muncitorii 
Fabricii de oxigen sunt hotărîți 
să întâmpine și ei cu succese în 
muncă alegerile de deputați în 
Sfaturile Populare. In primele șap
te zile ale lunii Octombrie întreaga

Ceeace n’am realizat în trecut

ASTĂZI FABRICĂM OȚEL SPECIAL 
PENTRU RULMENȚI

După 23 August 1944, Partidul 
nostru având ca primă sarcină 
opera de reconstruire a econo
miei țării noastre, smulsă din 
ghiarele fascismului, a întâmpinat 
uriașe obstacole pe care însă le-a 
învins.

Actul revoluționar de naționali
zare a principalelor mijloace de 
producție ne-a deschis largi per
spective de desvoltare.

In fabrici și uzine, producția 
crește mereu datorită inovațiilor 
care au perfecționat uneltele de 
lucru.

Insă pentru o țară ca a noas
tră, care dorea să transforme ve
chea agricultură în agricultură 
mecanizată — agricultură socia
listă, — problema industriei grele 
era problema cea mai arzătoare.

Ea trebuia desvoltată, pentru 
a putea construi mașinele și unel
tele necesare mecanizării agricul
turii și a ușura munca muncitori
lor din industrii.

Lipsea însă „rulmentul", piesă 
indispensabilă la mașmării și dis
pozitive.

Cum rulmenții erau importați 
din alte țări, Partidul a trasat 
ca sarcină Combinatului Siderur
gic din Hunedoara, căutarea unei 
posibilități de fabricare a oțelului 
special.

După mai multe încercări făcu
te în laboratoarele noastre, având 
ca ajutor experiența sovietică, 
Cuptorul electric de 5 tone a în
ceput să fabrice oțel special pen
tru rulmenți, oțel numit: „Rul 3".

Sigur că elaborarea șarjei nu a 
fost ușoară deorece cerea o teh

cese deosebite în muncă.
Furnaliștii, oțelarii și muncitorii 

din celelalte secții, pe primele șap
te zile ale lunii Octombrie, au în
registrat depășiri de norme însem
nate.

fontă . . .
și muncitorii Furnalului No. 1, 
și-au depășit planul cu 7,38%. 
La acest furnal în frunte se află 
echipa condusă de prim-topito- 
rul U.T.M.-ist Baba Ioan care 
și-a depășit sarcinile ce i-au re
venit din plan cu 18,94%, urmată 
de echipa lui Schweighoffer Abel 
cu 10,86% peste plan.

La secția Furnale, echipa lui 
Baba Ioan și-a depășit sarcinile 
ce iau revenit pe primele 9 luni 
ale anului cu 13,04%, lucrând de 
acum în contul ultimelor zile ale 
lunii Noembrie.

Echipa condusă de prim-topito- 
rul Andruț Gheorghe a dat cu 
18,77 % mai mult oțel peste 
plan, urmată fiind de echipa lui 
Petroesc Ioan care a depășit sar
cinile ce i-au revenit din plan cu 
10,180%.

secție a depășit planul de pro
ducție cu 2,40%.

In fruntea întrecerii se află 
schimbul condus de Man Mihai 
care a depășit sarcinile din plan 
cu 12,35% urmat de schimbul 
lui Herban Vasile cu 3,71°/o mai 
mult oxigen.

nică specială. Pentru însușirea 
acestei tehnici consilierii tehnici 
sosiți din Uniunea Sovietică, au 
transmis muncitorilor și tehnicie
nilor noștri învățămintele necesare 
elaborării oțelului special.

Astăzi cele 3 ech'pe de topi- 
tori dela Cuptorul electric de 5 
tone fabrică oțelul special atât de 
necesar mecanizării agriculturii 
și desvoltării industriei noastre.

Acest succes este un nou tri
umf al clasei muncitoare condusă 
de Partidul Muncitoresc Român.

Acum, bogăți le Republicii no- 
stre Populare, nu mai iau dru
mul țărilor capitaliste, cum se în
tâmpla în trecut când pentru rul
menții importați trebuia să dăm 
multe din bogățiile țării.

Țăranii muncitorii, întovărășiți, 
își lucrează pământul cu unelte 
primite dela S.M.T.-uri fabricate 
în bună parte la noi în țară.

Dar nu numai atât; la noi se fa
brică oțel refractar necesar diver
selor instalații metalurgice dela 
cuptoarele de topire.

Apoi, oțelul antimagnetic, folo
sit la instalații petrolifere și oțelul 
„Trafo" necesar aparatelor elec
trice, deschid orizonturi noi des
voltării economiei țării noastre.

In lupta pentru oțel special 
sunt antrenați toți muncitorii și 
tehnicienii dela Cuptorul de 5 tone.

Toate cele trei echipe dela 
Cuptorul de 5 tone lucrează în 
contul anului viitor și sunt hotă- 
rîte să dea tot mai mult oțel spe
cial pentru construirea socialis
mului.

„Noi vrem să construim 
o viață mai bună!"

Cetind în „Uzina Noastră" 
mai multe scrisori ale munci
torilor din Combinat, scrisori 
prin care își expuneau dorința 
lor de a sprijini prin muncă și 
luptă pentru Plan, pentru pace, 
alegerile de deputați în Sfatu
rile Populare, găsesc că e bine 
să mă adresez pe această cale 
tuturor muncitorilor noștri și 
să-i chem alături de toți oame
nii cinstiți din țara noasră care 
duc bătălia pentru o viață mai 
bună.

Fiecare muncitor din Repu
blica noastră Populară, văzând 
realizările obținute de Partidul 
și Guvernul nostru privește cu 
încredere în viitor.

Dacă luăm numai orașul 
nostru cu uzina și instituțiile 
lui, constatăm progrese și reali
zări pe care vechile regimuri 
burghezo-moșierești nu le-au ob
ținut în decenii de cruntă și 
exploatat oare guvernare.

In uzină, s’au schimbat multe 
lucruri.

— A dispărut munca de sclav 
pe care o îndurau furnaliștii, 
astăzi furnalele fiind mecani
zate.

— Muncitorii primesc echi
pament de protecție și pe zi ce 
trece se fac noi [ameliorări în 
domeniul protecției muncii.

— Condițiunile de trai s’au 
ridicat la un nivel neatins îna
inte de război; Orașul Munci
toresc, clădit din inițiativa și 
sprijinul Partidului, adăpostește 
în cele mai bune condițiuni 
aproape 500 de familii de mun
citori care în trecut au trăit în 
mizerie.

Clubul Muncitoresc, n6ua 
arenă sportivă, taberele, Spitalul, 
Dispensarul, Creșa și Căminul 
de zi, sunt dovezi elocvente de 
ceeace poate realiza clasa mun
citoare când are conducerea în 
propriile ei mâini.

Apropiindu-se alegerile de de
putați în Sfaturile Populare, 
noi muncitorii, conștienți de im
portanța noilor prefaceri, depu
nem toate eforturile pentru ca 
prin depășiri de norme și muncă 
de lămurire dela om la om să 
asigurăm reușita campaniei, care 
va consolida regimul nostru de 
democrație populară.

Noi vrem să construim o viață 
mai bună!

Pentru aceasta avem nevoie 
de o conducere cinstită și de 
pace.

In acest scop, eforturile noas
tre se canalizează spre mărirea 
producției, asigurând îndeplini
rea Planului de Stat și creând 
astfel condițiuni temeinice pen
tru trecerea la primul nostru 
Plan Cincinal.

Dar lupta noastră nu se 
mărginește numai la eforturile 
în câmpul muncii.

Noi luptăm pentru ca în Sfa
turile Populare să intre cei mai 
cinstiți muncitori din mijlocul 
nostru care să ne ajute în munca 
de construire a socialismului la 
noi în țară, în lupta noastră 
de a contribui prin succese în 
muncă la consolidarea lagărului 
păcii.

Balint Alexadru 
turnător



„UZINA NOASTRĂ*

Lămurim unele probleme în legătură 
cu Legea pentru alegerea de deputați 

în Sfaturile Populare
Cum se fac înscrierile In registrul electoral

____ I. V. STALIN — OPERE —
PREFAȚĂ LA VOLUMUL 6

înscrierile in registrul electoral se fac 
de cltre Comitetele Provizorii d’n co
mune, orașe șl raioane de orașe In 
București, Înscrierea ’n registrul electoral 
se va face deci la Comitetele Provizorii 
raionale.

înscrierile în regls'ru) electoral vor 
dura până — cel mai târziu — la data

Care sunt formalitățile pentru propunerea candidaților
Legea pentru alegerea deputatllor în 

Sfaturile Populare prevede că in comu
ne alegătorii vor fi înscriși în registrul 
electoral In ordine alfabetică, fntocmin- 
du-se în sate registre separate. Ordinea 
de prezentare pentru înscrierea In regi
strul electoral este afișată sau comuni
cată prin orice mijloace de către Comi
tetul Provizoriu comunal.

Propunerile de candidaturi pentru Sfa
turile Populare comunale se fac de către 
organizațiile de partid șl cele de masă, 
precum șl de alegători, in cadrul adu- 
năillor populare, în instituții, pe gospo
dării colective, comune șl sate. Mal 
multe organizații politice șl de masă 
pot propune candidat! comuni. Pent;u

Pentru care anume Sfaturi Populare putem să propunem 
candidați

Pentru a se asigura maselor munci
toare posibilitatea de a propune drept 
candidați In Sfaturile Populare oamenii 
muncii cei mai capabili, mal cinstit! șl 
mai devotați, organizațiile Partidului 
Muncitoresc Român, sindicatele, Frontul 
Plugarilor, Uniunea Populară Maghiară, 
organizațiile de tineret șl femei, cele 
cooperatiste, științifice, comitetele de
mocrate ale naționalităților conlocui
toare și toate celelalte organizații de

Rolul Casei
Milioanele de alegători din țara noa

stră trebue să cunoască legea electorală, 
principiile el, Importanta acestor a'egeri 
pentru desvoltarea Patriei noastre, Im- 
poitanța faptului cM vrganizațllle din 
Frontul Democrației Populare vor sus
ține candidaturi comune pentru ca, pre- 
zentându-se In fața urnelor, el Bă știe 
bine cui Ișl încredințează votul și în ce 
scop.

In cadrul muncii de agitație care se 
va desfășura în timpul acestei campanii, 
pentru atingerea obiectivelor arătate mai 
sus, un rol Important revine Caselor 
Alegătorului. Aici cel mal buni agitatori 
ai organizațiilor de Partid șl al celor de 
masă, vor sta de vorbă cu alegătorii, 
dftndu-le îndrumările șl lămuririle nece
sare, arătându-le drepturile șl datoriile

Organizațiile componente 
candidaturi comune

Deputății Sfaturilor Populare trebue 
să fie oamenii cel mal buni din rându
rile maselor poporului muncitor, ade- 
vărafl reprezentant! ai intereselor oame
nilor muncii. Deaceea Legea pentru 
alegerea deputatllor în Sfaturile Popu
lare prevede că pot propune candidați 
pentru deputatl In Sfaturile Populare: 
organizațiile de Partid, Sindicatele, Fron
tul Plugarilor, organizațiile de tineret șl 
de femei, comitetele democrate ale 
naționalităților conlocuitoare, organiza
țiile cooperatiste, ștlințilice, culturale șl 
alte organizații de masă, precum și ale
gătorii întruniți în adunări populare.

Așa dar, întregul popor muncitor va 
putea desemna din rândurile sale drept 
candldafl în Sfaturile Populare, pe ctl 
mai buni pairloțl, pe cei mal de frunte 
constructori al socialismului.

Pentru a se asigura maselor largi de 
oameni al muncii posibilitatea de a 
alege Intr'adevăr pe cel mal demni de 
această cinste, la propunerea C. C. al 
P. M. R, toate organizațiile componente 
ale Frontului Democrației Populare vor

Când se eliberează certificatele de alegător
Eliberarea certificatelor de alegător 

va începe numai după trecerea terme
nelor pentru înaintarea și rezolvarea

înscrierea în registrul electoral se face pe baza Buletinului 
de identitate

Cererea de înscriere în registrul elec
toral se face verbal, prin simpla pre
zentare la Comitetul Provizoriu de care 
apartlne|l sau la centrul respectiv pen

de 3 Noembrle (30 zile înaintea alege
rilor).

Înscrierea în registrul electoral a în
ceput In toată tara în ordinea stabilită 
de către Comitetele Provizorii șl sunt 
anunțate prin afiș re, ordonanțe, sau 
orice alte mijloace de publicitate.

alegerea deputatllor in Sfaturile Popu
lare comunale se întocmesc una sau 
mal multe liste de candidați care vor 
cuprinde intre 9 și 35 nume. Propune
rile se ccnsemnează într’un ptoces- 
verbal al adunării sau ședinței respec
tive, în care se va menționa cine a pio- 
pus candidatura, cine este candidatul șl 
pentru care anume Sfat Popular este 
propusă candidatura flecăru'a. Procesele 
verbale, insotlte de declarațiile de ac
ceptare a candidaturilor din partea celor 
propuș', se vor înregistra apoi la Biroul 
Circumscripției Electorale, respectându- 
se normele ce se vor arăta în amănun
țime de către Biroul Circumscripției 
Electorale respective.

masă care fac parte din Frontul Demo
crației Populare, vor susține în campa
nia alegerilor de deputat! fn Sfaturile 
Populare, candidaturi comune. Candi
dați! pot fl propuși deatemenea și de 
alegători întruniți în adunări publice, pe 
gospodării agricole colective, comune 
șl sate. Cei mai buni dintre candidați! 
desemnați de alegătoii vor fi susținuți 
în alegeri de Frontul Demociațiel Po
pulare.

Hlegătorilor
ce le revin, explicându-le caracterul 
profund democratic al alegerilor din 
jara noastră și din țfrile cu adevărat 
democratice și deosebirea dintre aceste 
alegeri șl cele din țările capitaliste. Io 
cadrul Casei Alegătorului se va face 
popularizarea candldațlior, se vor orga
niza întâlniri între candidați șl alegători, 
etc. Așa dar Casa Alegătorului are sar
cina tfe a ajuta masa alegătorilor să 
cunoască în adâncime carac.'erul și 
importanta alegerilor, meritele candi-'a- 
țllor, etc.

Casele Alegătoiului sunt amenajate 
de organizațiile de Partid și cele de 
mase, cu sprijinul direct al Comitetelor 
Provizorii, al întreprinderilor, Instituții
lor șl al masei alegătorilor.

ale F. D. P. vor susține

susține fn cadrul campaniei pentru ale
gerea deputatllor în Sfaturile Populare 
candldatuii comune. Aceasta va înlesni 
alegătorilor să voteze pe cei mal devo
tat!, mai clns'iți și mal capabili dintre 
fiii poporului nostru muncitor, pe acela 
care au întrunit încrederea tuturor or
ganizațiilor politice șl de mase, ai Imen
sei majorități a alegătorilor din (ara 
noastră.

Propunerile de cardldaturl se consem
nează într’un proces-verbal a! adunării 
sau ședinței respec'lve, în care se men
ționează cine a propus candidatura, cine 
este candidatul și pentru care Sfat Po
pular este propusă flecare candidatură. 
Aceste procese-verbale însoțite de de
clarațiile de acceptare a candidaturilor 
din partea candldatlior se înregistrează 
apoi la birourile circumscripțiilor elec
torale, respeciându-se câteva formalități 
simple pe care le vor explica în 
amănunțime atât echipele de agitatori 
care șl-au început activitatea în întreaga 
tară, cât șl membrii birourilor circum
scripțiilor electorale 

cererilor și contestațiilor privitoare la 
înscrierile din registrul electoral, adică 
cu 18 zile fnalnle de data alegerilor.

tru înscriere in registrul electoral. în
scrierea in registrul electoral se face 
numai pe baza Buletinului de Iden
titate.

Volumul al șaselea al Operelor 
lui I. V. Stalin cuprinde lucrările 
scrise în anul 1924.

Anul 1924 a fost primul an în 
care Partidul Bolșevic și poporul 
sovietic și-au continuat munca lor 
creatoare de construire a socia
lismului fără V. I. Lenin, sub 
conducerea tovarășului Stalin. To
varășul Stalin a unit strâns Par
tidul în jurul Comitetului Central, 
mob lizându-1 la la lupta pentru 
construirea socialismului în U. R. 
S. S.

Lucrările tovarășului Stalin cu
prinse în volumul de față au avut 
un rol uriaș în sdrobirea ideolo
gică a troțch'smului și a celor
lalte grupări antileniniste, în opera 
de apărare, fundamentare și des- 
voltare a leninismului.

Volumul al șaselea începe cu 
convorbirea pe care tovarășul 
Stalin a avut o cu un corespi n- 
dent al agenției Rosta „Despre 
discuție" și cu raportul prezentat 
la Conferința a XIII a a P. C. (b) 
din Rusia „Asupra sarcinilor ime
diate ale murcii de partid", con
sacrate amândouă demascării troț 
chismului și luptei pentru unita
tea ideologică și organizatorică a 
Partidului Bolșevic.

Grija, față, de om

O preocupare de seamă a regimului nostru
Era într’o dimineață de Octombrie. 

Intrând în spațioasa curte a Creșei 
și Căminului de zi depe lângă Com
binatul nostru, zeci de glasuri m’au 
întâmpinat cu „noroc bun“.

Erau „micii republicani" în rochițe 
și pantaloni, uniforme cu șorțulețe și 
jerseuri curate.

îndată mi-am dat seama; copiii 
muncitoarelor în timpul cât sunt la 
cămin și creșă, poartă rufăria și hai
nele care le sunt puse la dispoziție 
de Confederația Generală a Muncii.

Și cât sunt de curați!
Câtă deosebire între acești copii 

curați și sănătoși — crescuți în creșe 
și cămine — și copiii de dinainte de 
1944, lăsați în voia întâmplării pe 
maidane sau încuiațl în case care 
semănau a ruine.

Uriașă e deosebirea între felul de 
gândire a copiilor din cămin și a 
celor de care nu s’a îngrijit nimeni 
să le dea o educație pedagogică. Nici 
mamele care, — după cum spunea 
Crupskaia, — sunt primii pedagogi ai 
copiilor lor, nu aveau timp de con
sacrat educației copilului.

Mama - femeia muncitoare - lucra 
din zori și până’n noapte pentru a 
câștiga atât ca să nu moară de foa
me, cât despre copil, guvernele din 
trecut considerau că e liber să moară 
de tuberculoză și de alte boli.

Brigada lui Goleanu Ioan depășește norma
Pentru ca cuptoarele Siemens 

Martin din Combinatul nostru să 
dea cât mai mult oțel pentru Plan 
pentru pace, este necesar ca să 
fie bine întreținute. Brigăzii de sub 
conducerea tov. Goleanu Ioan 
care se ocupă cu confecționarea 
răcitoarelor dela ușile cuptoarelor 
S. M. îi revine o bună parte din 
întreținerea cuptoarelor. Prin buna 
organizare a muncii, Goleanu 
Ioan a reușit să împartă munca 
pe tovarășii săi din brigadă în

Umblând prin sectoarele de 
activitatea ale Combinatului nos
tru vedem cum furnaliștii, oțelarii, 
iaminatorii, turnătorii și ceilalți 
muncitori, duc lupta pentru în
deplinirea și depășirea Planului 
de Stat înainte de termen. La fel 
ca furnalistul Isac Mihuț, oțelarul 
Brașai Dionisie și strungarul Se- 
cheli Arpad, și ceilalți muncitori 
duc o luptă hotărîtă nu numai 
pentru îndeplinirea Planului ci și 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor, prin economii de 
materii prime,1 combustibil și altele.

Păcura este combustibil foarte

In cuvântarea ținută la Con
gresul al II lea al Sovietelor din 
Rusia „La moartea lui Lenin“, 
tovarășul Stalin a rostit în nu
mele Partidului Bolșevic marele 
jurământ de a păstra cu sfințenie 
și de a traduce în fapt poruncile 
lui V. I. Lenin.

Volumul de față cuprinde cu
noscuta lucrare a lui I. V. Stalin 
„Despre bazele leninismului", care 
este o magistrală expunere și

Copiii aduși la creșă și cămin sunt 
consultați zilnic de către medicul 
creșei.

Cât preț se pune pe tânăra gene
rație! Omul — așa cum ne spune 
tovarășul Stalin — este cel mai pre
țios capital din lume. Iar creșa și 
căminul de zi, este cea mai grăi
toare dovadă împotriva calomniilor 
imperialiștilor care propagă minciuni 
nerușinate despre traiul oamenilor 
muncii din țările de democrație po
pulară.

Sigur 1 Domnilor imperialiști nu le 
convine faptul că lagărul păcii crește 
mereu, numărul cazurilor de moarte 
infantilă scăzând vertiginos.

Și asta datorită asistenței medicale, 
creșelor și căminelor.

Fiecare copil adus la creșă 
este îmbăiat, consultat, pri
mește rufărle curată, Iar accesul în 
creșă se face numai în halate albe.

Așa sunt feriți copiii muncitoarelor 
d 3 îmbolnăvire. Pe lângă aceasta se 
țin i onsfătuiri cu mamele despre 
hrana, igiena și somnul copilului și 
alte sfaturi atât de necesare bunei 
desvoltări a copiilor.

Încă de pe acum copiii învață bu
nele deprinderi. In activități practice 
copiii sunt deprinși cu dragostea față 
de muncă. Exercițiile de înviorare îi 
desvoltă, îi fortifică pentru ca în vii

așa fel încât să lichideze absolut 
timpii morți.

In felul acesta fiecare munci
tor din echipă știe ce are de făcut 
și cele 8 ore de lucru, sunt utili
zate la maximum.

In timpul cât unii se ocupă cu 
încălzirea și îndoirea tablei pentru 
a-i da forma cuvenită, alții se 
ocupă cu trasatul, chirneritul și 
crăițăritul, după care se trece la 
ansamblare și apoi la sudat. Bri
gada tov. Goleanu este pătrunsă 
de dragrstea față de Patria noas- 

SA PUNEM CAPĂT RISIPEI
necesar pentru punerea în func
țiune a instalațiilor Combinatului. 
La lampa dc descărcare a păcu- 
rii dela •sectorul trei al secției 
C.F.U., munca nu este gospodă
rită cum trebuie. In timpul fie
cărei descărcări se face risipă.

Pe o distanță de cca, 70 metri, 
cât ține rampa de descărcare, pă
cura plutește pe deasupra.

Secția Energetică nu s’a gân
dit că această păcură adunată ar 
putea fi folosită în loc de alt 
combustibil la cazanele Tischbeim, 
făcând prin aceasta și o însem
nată economie Combinatului. Ma

fundamentare teoretică a leninis
mului.

Lucrările: „Raportul arganiza- 
toric al Comitetului Central pre
zentat la Congresul al XlII-lea al 
P. C. (b) din Rusia", „Despre 
bilanțul lucrărilor Congresului al 
XlII-lea al P. C. (b) din Rusia", 
„Cu privire la situația internațio
nală", „Despre sarcinile imediate 
ale partidului la sate" etc. sunt 
consacrate problemelor privitoare 
la situația internațională, la viața 
internă a Partidului și la întărirea 
lui, la alianța dintre clasa munci
toare și țărănime, la educarea și 
reeducarea maselor muncitoare în 
spiritul socialismului.

Volumul se încheie cu lucrarea; 
.Revoluția din Octombrie și tac
tica comuniștilor ruși", care sinte
tizează teoreticește experiența Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
și care fundamentează și desvoltă 
învățătura leninistă despre victoria 
socialismului într’o singură țară.

In acest volum este publicată 
pentru prima dată „Scrisoarea 
către tov. Demian Bednâi".

Institutul Marx-Engels-Lenin 
de pe lângă

C. C. al P. C. (b) al U.R.S.S.

tor să devină buni muncitori, frun
tași în producție.

E ora 12. Câteva mame au venit 
să-și alăpteze copiii.

„Creșa — îmi spune una dintre 
mamele sosite, tovarășa Băț Mino- 
dora — este una din mărețele reali 
zări ale Partidului. De aceea noi, 
mamele muncitoare, văzând realiză
rile de până acum, vom lucra cu tot 
mai mult elan ca să ne arătăm re
cunoștința și vom lupta ca să putem 
înregistra noi șl frumoase realizări."

„Așa vom asigura viitorul fericit 
al nostru și al copiilor noștri și așa 
vom apăra pacea care ne e dragă 
tuturor."

La fel ca tovarășa Băț Minodora, 
vorbesc toate femeile muncitoare a 
căror copii ișl petrec timpul la creșă 
și căminul de zi.

Și asemănător vorbesc și luptătorii 
de mâine ai construirii unei vieți 
fericite.

El vorbesc cu multă dragoste de 
cel mai iubit prieten al copiilor — 
tovarășul Stalin, — vorbesc de pace, 
pacea pe care părinții prin munca 
lor o apără, de pacea care este 
iubită de toți copiii și oamenii muncii.

La cuvântul pace, privirile copiilor 
se îndreaptă spre chipul tovarășului 
Stalin, deoarece El înseamnă pace.

Marta Margareta

zilnică cu 80 la sută
tră și știe că fiecare succes obți
nut în muncă, este o lovitură dată 
dușmanilor păcii care caută să 
deslănțuie un nou război mondial.

Astfel, pornind cu nou elan în 
muncă pentru a întâmpina cu cinste 
alegerile de deputați în Sfaturile 
Populare, au reușit să obțină în
semnate depășiri de norme.

Până în ziua de 10 Octombrie, 
brigada lui Goleanu Ioan a obți
nut o depășire a normei de 80°/» 
și luptă pentru noi succese.

estrul Brânzan care este responsa
bil direct cu descărcarea păcurii, 
ar trebui să se gândească mai bine 
asupra felului cum trebuie gos
podărită munca și să se gândească 
că prin economiile pe care le fac 
muncitorii din sectorul său de 
muncă, aduc o contribuție seri
oasă la desvoltarea economiei 
Patriei noastre și la îmbunătățirea 
nivelul de trai a celor ce muncesc.

Pentru ca această problemă să 
fie rezolvată, conducerea secției 
Energetice trebue să ia măsurile 
necesare de îmbunătățire a mun
cii în sectorul respectiv.



UZINA NOASTRA s

Luna Prieteniei Româno-Sovietice
ȘTIRI Din ȚflRfl IIRDE 

se consTRUEȘTE comunismuL
Dragostea oamenilor muncii din 

țara noastră pentru marea și pu
ternica Uniune Sovietică, care 
se află în fruntea frontului mon
dial al partizanilor păcii, prietena 
și îndrumătoarea oamenilor mun
cii de pretutindeni, precum și 
mândria lor de a păși la constru
irea socialismului urmând exem
plul măreț al oamenilor sovietici, 
găsesc prilejul de se manifesta 
mai pe larg în cadrul Lunii Prie
teniei Româno-Sovietice.

înfăptuind Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, Uniunea 
Sovietică a arătat tuturor popoa
relor calea eliberării de sub jugul 
exploatării și asupririi capitaliste. 
Tot ea e aceea care, aflându-se în 
fruntea luptei pentru pace, arată 
popoarelor din întreaga lume cum 
trebue să lupte în mod activ pen
tru apărarea păcii, împotriva ațâță
torilor la un nou lăzboi.

Viața fericită și îmbelșugată 
pe care și-o făurește acum popo
rul muncitor dela noi sedatoreș- 
te eliberării țării noastre de sub

Deficiențe în organizarea muncii la Atelierul Mecanic
Pentru ridicarea productivității 

muncii și pentru realizarea de 
economii, este nevoie în primul 
rând de o bună gospodărire.

La una dintre cele mai impor
tante secții de întreținere din 
Combinatul nostru — Atelierul 
Mecanic —, buna gospodărire și 
buna organizare lasă mult de 
dorit. Să vedem cum stau lucru
rile :

La Atelierul Mecanic muncitorii 
lucrează în 2 sectoare diferite: 
Strungari, frezori și în general 
oameni care lucrează la mașini 
de o parte, și lăcătușii și ajusto- 
rii de celelaltă parte.

Aceste două sectoare sunt de
servite de un număr de cca. 140 
muncitori calificați. Dat fiind că 
atelierul Mecanic este secția unde 
posibilitatea calificării și recalifi
cării muncitorilor — este cu mult 
mai lesnicioasă, Serviciul Cadre 
a repartizat acestei secții un 
număr destul de ridicat de 127 
necalificați — cca. 40°/# din efec
tivul total al secției.

Ce măsuri de organizare a luat 
conducerea Atelierului Mecanic 
în această situație ?

A lăsat ca proplema calificării 
să se rezolve dela sine și din 
această cauză putem vedea câte 

jugul fascist de către glorioasa 
Armată Sovietică, și ajutorului 
multilateral, politic, economic și 
cultural, pe care ni-1 acordă per
manent marea Uniune Sovietică.

Faptul că suntem azi o țară 
liberă, nesubjugată dominației 
imperialiștilor, că industria noas
tră se desvoltă într’un ritm ne 
mai pomenit până acum la noi, 
că micile gospodării țărănești 
individuale pornesc pe calea bel
șugului prin unirea lor în mari 
gospodării colective, toate acestea 
se datoresc sprijinului prețios pe 
care ni l-a acordat și ni-1 acordă 
măreața Țară a Socialismului.

Adâncirea prieteniei între țara 
noastră și Uniunea Sovietică se 
face și cu ajutorul legăturilor cul
turale. Ele formează un sprijin 
puternic în cunoașterea mărețelor 
realizări din Uniunea Sovietică. 
Studierea scrierilor sovietice de 
către massele largi populare din 
țara noastră, contribue la cunoaș
terea omului sovietic, contribue 
la însușirea variatelor metode de

3—4 muncitori repartizați la o 
singură mașină.

Dintre aceștia, unul lucrează 
iar ceilalți dacă nu se plimbă 
— privesc, sau mai mută câte 
o piesă — având grijă să nu se 
obosească prea mult. —

Din acest motiv, regia secției 
este încărcată și prețul de cost 
al produselor este ridicat 
deoarece salarizarea muncitorilor 
pentru calificare este destul de 
apropiată de aceea a muncitorilor 
calificați cari lucrează efectiv la 
mașini.

Conducerea Atelierului Mecanic, 
împreună cu cei 14 maeștri exis- 
tenți se mulțumește cu această 
stare de lucruri, în loc să orga
nizeze schimburile în așa fel ca 
muncitorii pentru calificare să fie 
împărțiți în cele 3 schimburi și 
să nu-i îngrămădească pe toți în 
schimbul I în timp ce în celelalte 
schimburi lucrează în tot atelie
rul 9-10 muncitori, consumând 
nerațional și energia electrică

Este necesară o imediată or
ganizare sănătoasă a acestei secții 
pentru îmbunătățirea acestei 
situații deoarece în primul rând 

lucru sovietice, la prosperitatea 
și belșugul țării noastre.

Sărbătorirea Lunii Prieteniei 
Româno-Sovietice se desfășoară 
sub conducerea unui Comitet 
Național sub îndrumarea Partidu
lui Muncitoresc Român. In cadrul 
acestei Luni se va organiza în 
toată țara o Săptămână a cărții 
și presei sovietice: „Cartea și 
Presa Sovietică luptă pentru pa
cea lumii".

Bibliotecarii au un rol impor
tant în desfășurarea acestei mari 
campanii de răspândire a cărții 
sovietice în mase. Popularizarea 
cărților sovietice, atât cele în lim
ba rusă cât și cele traduse în 
limba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare, precum 
și a revistelor și ziarelor sovietice, 
constitue o sarcină permanentă 
a bibliotecarilor. Cu atât mai mult 
în luna aceasta bibliotecarii vor 
trebui să depue un interes speci
al pentru răspândirea în masele 
largi de cititori a cărții și presei 
sovietice — stindard al luptei 
pentru pace.

nivelul calificării muncitorilor în 
modul în care se face actualmen
te va f^cu mult mai scăzut decât 
se cere și decât s’ar putea’realiza.

In primul rând cei cca. 40 
ucenici trebuesc repartizați în 
schimbul de zi, iar muncitorii 
necalificați, prin rotație în toate 
3 schimburile pentru că în general 
să se tindă a se repartiza, unui 
muncitor calificat un singur ne- 
calificat, pe care să-l inițieze 
in meseria ce vrea să-și însușească.

In întrecerile socialiste ce se- 
vor organiza în cinstea alegerilor 
din 3 Decembrie a. c. suntem de 
părere ca Atelierul Mecanic s-și 
propună ca criteriu de bază re
ducerea la maximum a cheltu- 
elilor de regie și totodată să-și 
ia angajamentul organizării lucru
lui în așa fel, încât să se obțină 
un cât mai ridicat nivel de cali
ficare pentru muncitorii acestei 
secții.

Indeplinindu-și aceste angaja
mente Atelierul Mecanic va pu
tea păși cu fermitate și succese 
în producție în întâmpinarea pri
mului nostru Plan Cincinal.

Lupta oamenilor sovietici pentru reducerea 
prețului de cost al produselor

Un loc important printre sco
purile Jntrecerilor socialiste îl 
ocupă, n Uniunea Sovietică, re
ducerea prețului de cost și econo
miile de materiale, materie primă, 
combustibil, etc.

Astfel trei oțelari fruntași dela 
combinatul din Magnitogorsc și 
anume : Zaliarov, Zinurov și Sme- 
nov, s’au adresat tuturor munci
torilor din industria metalurgică 
și extractivă din Uniunea Sovie
tică, îndemnându-i să lupte pen
tru reducere importanță a prețului

Oamenii sovietici participă cu însuflețire la 
înfăptuirea giganticelor construcții

Oamenii muncii sovietici își 
aduc cu însuflețire contribuția la 
înfăptuirea mărețelor construcții 
ale comunismului. In întreaga 
Uniune Sovietică ia o amploare 
tot mai mare întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea comenzilor des
tinate construcțiilor hidroelectrice 
de pe Volga, din Asia Centrală, 
din Sudul Ucrainei și Nordul Cri- 
meii.

Astfel, muncitorii metalurgiști 
dela o uzină din Stalino (Donbass) 
au primit comenzi de laminate 
de oțel pentru hidrocentrala dela 
Cuibâșev. Ciclul normal al lami
nării, prelucrării și încărcării pro
duselor în vagoane durează 24

Ne solidarizăm cu lupta poporului coreean
In ziua de 12 Octombrie, 

în Piața Libertății s’au adu
nat peste 6000 de oameni ai 
muncii pentru a participa la 
uriașa demonstrație de solida
ritate cu poporul coreean care 
luptă împotriva cotropitorilor 
haini — imperialiștii ameri- 
și englezi.

Tovarășul Anton Emilian 
care a făcut partea din dele
gația sindicală a R. P. R. în 
Coreea, a expus vitejia eroi
cului popor coreean care a 
fost atacat bandițește de către 
hoardele imperialiste.

Tovarășul Balint Alexan
dru, fruntaș decorat, în nu
mele muncitorilor, funcționa
rilor și a tehnicienilor a pro

de cost al metalului prelucrat. 
Datorită unei mai raționale folo
siri a materiilor prime și a com
bustibilului, acești trei inovatori 
au economisit anul acesta peste 
300.000 ruble și au topit 3.600 
tone oțel peste prevederile planu
lui. Prin aplicarea pe scară largă 
a metodelor celor trei inovatori, 
combinatele din Magnitogorsc și 
Cuzneț au realizat economii de 
materiale în valoare de peste 20 
milioane ruble.

ore. Schimburile maiștriior Biri- 
ucov, Sokira și Climovici au or
ganizat o întrecere pentru înde
plinirea în cât mai scurt timp a 
comenzii, reducând această peri
oadă cu 8 ore.

întrecerea stimulează spiritul 
de inițiativă al oamenilor muncii, 
de inițiativă conștientă și liberă.

Turnătorii dela combinatul 
„Stalin" din Cuzneț au deschis 
conturi personale în cadrul exe
cutării comenzilor pentru stațiuni- 
leihidroelectrice de pe Volga și a 
principalului canal turomen, con
turi constând în metalul topit 
peste prevederile planului.

(Agerpres)

pus ajutor material pentru 
oamenii muncii din Coreea 
luptători pentru independența 
lor națională.

Cetirea scrisorii de recunoș
tință trimisă de către oamenii 
muncii din Coreea oamenilor 
muncii din R.P.R., s’a făcut 
de către tovarășul Covaci Mar
tin președinte al Consiliul 
Sindical regional.

Numele scump al tovarășului 
Stalin a fost scandat și ova
ționat de către toți cei de față, 
apoi mai solidari ca oricând 
oamenii muncii din Hunedoa
ra, au plecat hotărîți să ajute 
poporul coreean în lupta pen
tru libertatea și independența 
națională.

Depunerea listelor de candidați 
în trecut și azi

Sunt vii în memoria oameni
lor muncii din țara noastră scan
dalurile care însoțeau alegerile 
comunale în regimurile burghezo- 
moșierești. Guvernele burghezo- 
moșierești, preocupate să foloseas
că timpul cât erau la putere 
pentru a stoarce cât mai din plin 
profituri, schimbau consiliile co
munale, punând în fruntea comu
nelor uneltele lor.

Organe de jaf și exploatare în 
mâna claselor stăpânitoare, con
siliile comunale reprezentau o 
adevărată pradă pentru partidele 
burghezo-moșierești.

Câte nu pățeau cei care îndrăz
neau să ceară alegerea altor can
didați decât cei ce reprezentau 
interesele exploatatorilor. In 1926, 
țăranii muncitori din comuna 
Brâncoveni-Dâmbovița, care s’au 
dus la Titu pentru a depune lista 
candidaților lor, au fost bătuți 
crunt de primarii și notarii care-i 
așteptau în drum cu jandarmii.

Vechile regimuri găseau tot fe

lul de alte mijloace pentru a 
împiedeca pe oamenii muncii să-și 
propună candidații lor. Astfel tot 
cu prilejul alegerilor comunale din 
1926, fostul președinte al tribu
nalului Muscel a dat ordin tele
grafic tuturor judecătorilor de ocol 
din district „să nu primească liste 
de candidați până la noi dispozi- 
țiuni“. Cum „noile dispozițiuni* 
veneau chiar în ajunul alegerilor, 
listele nu mai puteau fi depuse 
în termenul legal și erau anulate.

Alt exemplu de șiretlic folosit 
pentru a împiedeca poporul să-și 
propună candidații săi îl constitue 
cazul unui judecător din comuna 
Dumitrești-Olt, care și-a părăsit 
serviciul ducându-se să se plimbe 
la Slatina, tocmai în timpul când 
trebuia să primească listele de 
candidați.

încă un sistem de a înșela 
masele populare, sistem folosit pe 
scară largă, era și acela semna
lat de ziarul „Aurora* care, la 
5 Februarie 1926, publica urmă

toarea știre cu privire la abuzu
rile săvârșite de primar și notar: 
„Sub pretextul unor jalbe către 
stăpânire, ei smulg sătenilor sem
nături în alb, de care se folosesc 
pentru a depune candidaturi*.

Penlru a-și asigura complicitatea 
organelor administrative în vederea 
falsificării voinței poporului mun
citori, guvernele burghezo-moșie
rești se pretau la tot felul de 
manevre. Un exemplu îl consti
tue următoarea scrisoare trimisă 
primarilor din țară cu prilejul ale
gerilor din 1928, de Gh. Tătărescu, 
pe atunci subsecretar de Stat la 
Ministerul de Interne.

„Iubite domnule primar, veți 
lua cunoștință că toate Consiliile 
comunale rămân în picioare. Gu
vernul nou și-a luat angajamen
tul față'de regență să nu dizolve 
Consiliile comunale. D-ta vei ră
mâne mai departe primar. Rog, 
împarte această scrisoare la toți 
consilierii comunali, care sunt 
datori ca la 17 ale lunii curente, 
SĂ MĂ VOTEZE PE MINE.

Eu candidez la Consiliul Co
munal.

Sunt gata săți dau orice alte 
deslușiri. Al D-tale Gh. Tătărescu*.

Monitorul Oficial Nr. 2, partea 
a IlI-a, 6 Ian. 1929, pag. 56)

Culmea fățărniciilor vechilor 
regimuri care nu au făcut nimic 
împotriva analfabetismului care 
stăpânea satele noastre, o consti
tue acel paragraf din legea electo
rală din Martie 1926, care preve
de că fiecare comună și sat tre
bue să-și trimită un reprezentant 
știutor de carte.

Câtă deosebire între aceste legi 
din trecut, menite să arunce praf 
în ochi mulțimii și să acopere 
fărădelegile claselor exploatatoare 
și legea pentru alegerea deputa- 
ților în Sfaturile Populare, votată 
de Marea Adunare Națională. 
Bazată pe principii adânc demo
cratice și inspirată de interesele 
maselor largi populare, această 
lege care în trecut și-au bătut 
joc de poporul muncitor, consti
tue un nou pas înainte în lupta 
dusă de poporul muncitor, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Român pentru construirea unui 
viitor fericit.

Capitolul 5 al Legii pentru ale
gerea deputaților în Sfaturile 
Populare, hotărând până în cele 
mai mici amănunte felul în care 
se vor face propunerile de candi
dați, garantează milioanelor de 
oameni ai muncii dreptul de a 
propune pe adevărații lor repre

zentanți.
S’a pus capăt pentru totdeauna 

anulării samavolnice a listelor de 
candidați, smulgerii de semnături 
pentru candidați necunoscuți, 
reprezentanți ai claselor exploa
tatoare.

„A doua zi după expirarea 
termenului pentru înregistrarea 
declarațiilor de candidatură, birou
rile circumscripțiilor electorale vor 
îngriji ca prin mijloace potrivite 
de publicitate să facă cunoscute 
candidaturile depuse, invitând or
ganizațiile politice și de masă, 
precum și pe cetățeni să se folo
sească de dreptul prevăzut de 
lege de a populariza pe candidații 
lor și de a introduce întâmpinări 
contra candidaților care nu în
deplinesc condițiunile legii*, spune 
printre altele art. 49 al Legii.

Legea pentru alegerea deputa
ților în Sfaturile Populare garan
tează întregului popor muncitor 
putința de a alege în fruntea co
munelor, raionele și regiunilor pe 
adevărații săi reprezentanți pe 
cei care s’au dovedit a fi dârzi 
luptători pentru cauza poporului 
muncitor, pentru înflorirea Patriei 
noastre democratice, pentru pace 
și construirea socialismului.

(Agerpres)



4. UZINA NOASTRĂ

Personalul Spitalului Hunedoara a chemat la 
întrecere socialistă pe cel dela Ghelar

Desinteres și birocratism
Cunoscând din proprie expe

riență rezultatele frumoase obținute 
In cursul întrecerii socialiste din 
trecut, personalul Spitalului „Ana 
Pauker“ depe lângă Combinatul 
nostru a hotărît să întâmpine ale
gerile de deputați în Sfaturile Po
pulare cu noi succese, și, în acest 
scop, personalul acestui spital, a 
chemat la întrecere Spitalul din 
Ghelar.

In ziua de 5 Octomvrie o co
misie formată din reprezentanții 
ambelor spitale, a stabilit criteriile 
întrecerii.

Printre obiective se enumără: 
atitudine tovărășească față de bol
navi, îmbunătățirea calității mun
cii, îmbunătățirea hranei bolnavi

„Pentru a întâmpina cu cinste alegerile, chem 
la întrecere toate femeile"

Strungărița Păncescu Maria 
dela Atelierul Mecanic — care 
în luna trecută afiându-se în 
întrecere socialistă cu Pușcașiu 
Florica a avut o depășire a 
normei de 75°[0, — a convocat pe 
toate muncitoarele din secție, 
anunțând totodată și pe respon
sabilul cu întrecerea socialistă, să 
ia parte la ședință.

* *. *
Cadranul ceasornicului din 

Atelierul Mecanic indică orele 3, 
iar muncitoarele se îndreaptă 
spre colțul roșu.

Ajungând, tovarășa Păncescu 
Maria explică rostul întrecerii 
socialste și trece la ordinea de 
zi;

— „Tovarășe, a spus strun- 
gara Păncescu Maria, pentru 
întâmpinarea cu cinste a alege
rilor de deputați în Sfaturile 
Populare și pentru a ne arăta 
încrederea ce-o acordăm tova
rășilor pe care îi vom alege să 
conducă Sfaturile Populare, am 
hotărît să chemăm la întrecere 
socialistă pe toate femeile mun
citoare din Atelierul Mecanic.

Prin întrecere a cărei criti- 
terii vor fi stabilite, vrem să ne 
arătăm recunoștința noastră 
pentru faptul că și noi femeile 
am cucerit drepturi egale cu 
bărbații.

Dreptul de vot este o nouă 
dovadă că regimul nostru de 
democrație populară ne-a primit 
printre constructorii socității so
cialiste. 

lor, exactitate în servciu și ore 
voluntare, referate și conferințe 
medicale etc.

Plini de entuziasm, medicii, 
personalul auxiliar și de serviciu, 
și-au luat angajamentul de a-și 
intensifica eforturile și lichidând 
cu lipsurile ce le mai au în mun
că, să desfășoare o activitate îod- 
nică în urma căreia muncitorii ce 
vin să-și recapete sănătatea în 
Spitalul „Ana Pauker“ să poată 
reveni cât mai curând în câmpul 
muncii, pentru a continua lupta 
de îndeplinire și depășire a Pla
nului de Stat, care va duce la 
întărirea Patriei noastre și deci la 
consolidarea marelui lagăr al păcii.

Schdnborn Francisc

Deaceea, la rândul nostru, 
noi femeile muncitoare, văzând 
realizările clasei muncitoare con
dusă de Partidul nostru drag 
să întâmpinăm ca demnitate 
alegerile.

Fiecare depășire, fiecare piesă 
executată în timp mai scurt, 
fiecare economie de materiale, 
precum și combaterea întârzie
rilor și a absențelor nemotivate 
să devină fapte grăitoare a do
rinței noastre fierbinți de a ne 
apăra liniștea căminelor noastre, 
fericirea copiilor noștri și a duce 
lupta cot la cot cu bărbații în 
opera de construire a socialis
mului. ** *

Apoi, au început să discute 
asupa criteriilor întrecerii socia
liste; 209'o depășire, menținerea 
curățeniei, îngrijirea uneltelor 
de lucru, combaterea absențelor 
nemotivate, economie la mate
riale și frecventarea cursului 
de calificare.

— Și aplicarea cunoștințelor 
acumulate dela cursul de cali
ficare în munca noastră zil
nică — a complectat tovarășa 
Șimon Varvara — criteriile cu 
care au pornit la întrecere cele 
două schimburi.

** *
Cu aplauze și-au manifestat 

muncitoarele Atelierului Meca
nic bucuria că vor porni între
cerea socialistă în cinstea ale
gerilor de deputați Dentru 
Sfaturile Populare.

M. M.

Și-a șters cu batista sudoa
rea depe frunte și a înfipt cu 
putere lopata în grămada de 
piatră de var. Cu o mișcare ra
pidă aruncă conținutul lopeții 
pe schela de deasupra capului 
său..

— Cum merge bade Ioane? 
Greu, nu ?

— Merge el greu, dar merge I
— Nu este mecanizată ali

mentația cuptorului?
— Este ea mecanizată, dar tot 

nu merge! Are o poveste lungă 
mecanizarea cuptorului nostru 
de var.

— Nu vrei să ne-o spui și 
nouă ?

— lată vă voi spune-o dacă 
mai așteptați puțin !

Aruncă ultimele lopeți din 
grămada ce se epuizase și se 
apropie de noi sprijinindu-se 
în coada lopeții și începu:

Era pe la sfârșitul anului 
trecut când fiind criză de var, 
un tehnician propuse în șe
dința de producție a Direcțiunii

Să urmăm exemplul celor care și-au deschis conturi 
personale de economii

Aproape în flecare zi muncitorii 
secției C.F.U., organizați în echipe 
sau individual, (care ș’.-au deschis 
conturi personale de economii) își 
înscriu în fișele personale sumele 
realizate în timpul celor 8 ore de 
muncă.

In Combinatul nostru, muncitori, 
ca: Gulaci Francisc, Schuster Mi- 
hai, Bcglea Nicolae și alții, au 
înregistrat într’un timp foarte scurt 
succese.

In numai șase zile dela intro
ducerea acestei metode — contul 
personal de economii — muncitorii 
secției au înscris în fișele perso
nale suma de aproape 200.000 lei.

In șase zile, muncitorul Gulaci 
Francisc a economisit peste'20 kg. 
diferite compoziții, înscriind 
suma de 21.650 lei. Prin econo
misirea a șase metri de ferodon, 
muncitorul Șeremet Ioan a înscris 
în fișa sa suma de 12.000 lei.

Combinatului de a se construi 
acest cuptor de var lăsat în 
părăsire de mult timp.

După câteva zile, echipele de 
lăcătuși și zidari și-au făcut 
apariția și într’o săptămână l'au 
terminat.

Am scos din el primele tone 
de var.

Văzând tovarășii tehnicieni 
că este greu să ridici din schelă 
piatră de var cu lopata la o 
înălțime de aproape 10 metri, 
s’au străduit și au făcut un 
plan pentru mecanizarea ali
mentării cuptorului.

In cursul unei săptămâni au 
fost montate toate piesele ne
cesare mecanizării.

Doar instalația electrică și 
vagonetul mai lipseau. Au tre
cut câteva săptămâni și spre 
bucuria noastră am văzut și 
instalația electrică pusă la punct.

Acum doar vagonetul mai 
lipsea! ...

Da I doar vagonetul mai lip

Contul personal al echipei lui 
Paștiu Iosif a înscris până acum 
suma de 39.480 lei. Silaghi Ti- 
benu și cu tovarășul său de muncă 
au înscris în fișa ce și-au deschis, 
prin economisirea de tsblă, oțel, 
piulițe, plăci și țevi, suma de 
38.345 lei. Buda Iordan, singur a 
economisit peste 350 kg. țcavă, 
broaște și fier laminat, înscriind 
suma de 28.250 lei. Ca aceștia 
încă 12 muncitori ai secției C.F.U. 
au înscris în fișele deschise, sume 
variind între 500 și 13.000 lei.

La întreprinderea No. 12 de 
Construcții și Instalații, numeroase 
brigăzi de zidari și dulgheri și-au 
deschis conturi personale de eco
nomii. In cursui lunii Septembrie, 
brigada de dulgheri, condusă de 
Zeier Gottfrid a economisit 3,894 
metri cubi de cherestea la lucră
rile ce le-a executat. Brigada lui 
a putut să facă această economie 
prin faptul că materialul lemnos 

sea și lipsește și astăzi, dato
rită desinteresului.

— Dezinteres din partea cui1?
— Nu știu!... Din partea 

mea știu că nu este, eu am tot 
interesul să se mecanizeze.

Au tot interesul și ortacii lui 
să fie mecanizată alimentarea 
cuptorului; palmele lor nu ar 
mai fi atât de bătătorite de 
efortul ce-1 fac, ridicând din 
schelă în schelă piatra de var.

Și are dreptate când spune 
că-i desinteres; dar dacă ar ști 
că într’un dosar din Biroul 
Pregătirea lucrului, zac 33 de 
referate, 77 de semnături în 45 
coli de hârtie pe care sunt 
înghesuite fel și fel de fraze și 
dueluri în legătură cu acest 
cuptor de var și dacă ar mai 
ști că pe o parte din aceste 
hârtii sunt trecute 19 „f. f. 
urgenturi", ar spune că pe lângă 
desinteresul moștenit din trecut, 
mai există și un grosolan bi
rocratism cu aceiaș origine.

Nicuță Tănase

ce trebuia să fie întrebuințat la 
cofragi, nu i-a folosit, lucrând cu 
scândură veche, care deja a fost 
folosită până acum de încă șapte 
ori la cofragi.

Datorită acestui lucru, brigada 
lui a putut să facă o asemenea 
economie și să înscrie în contul 
de economie al brigăzii suma de 
14 797 Iei. Deasemeni brigada de 
zidari a lui S hmidt Matei a înscris 
suma de 32.424, a lui Gheorghion 
Ioan 24.288 lei, a lui Orășan Ni
colae 21.420 lei și a lui Bințințan 
Ioan suma de 20 145. lei.

Tot la această întreprindere, 
prin economisirea de ulei și vop
sea, zugravul Mihălțean Ioan și-a 
înscris în fișa sa personală suma 
de 12.500 lei.

La această întreprindere, aces
tea sunt primele sume înscrise în 
conturile personale de economii ale 
muncitorilor.

Mergem în alegeri cu un singur Partid, 
Partidul clasei muncitoare

După o muncă încoidată de 8 ore, bă
trânul laminator Dănică Ioan, ajuns în 
vagonul trenului Hunedoara—Ghelar, as
culta discuțiile cekr din aceiaș comparti
ment.

Tânărul Aflori Carol cetind articolul din 
.Scânteia' în legătură cu alegerile de de
putați în Sfaturile Populare — și cunos
când numai alegerile din 1946 și 1948, 
alegeri libere, nu putea înțelege pe deplin 
enorma deosebire dintre alegerile din tre
cut din timpul regimurilor burghezo-mo- 
șierești și alegerile ce vor avea loc în 
3 Decembrie.

— „Dece era nevoie în trecut de „agenți 
electorali* plătiți de diversele partide exis
tente și dece se amețea lumea cu țuică 
și vin și dacă se întâmpina o rezistență 
dece se întrebuința bătaia ?

.Oamenii nu știau pentru cine votează? 
Nu aveau ei partidul lor care să le apere 
interesele ?“

Discuțiile deveniră vii și flecare din cei 
prezenți — mai în vârstă — își depănară 
amintirile despre alegerile cu .bâtă și măs
luite* de acum IC—15 ani . . .

— Nu înțelegi tu, măi Carol — spune 
luminatorul Dănică — dece puneau ban
diții, oameni vânduți să dea cu bâta în 

cei ce nu votau cu ei, dece dădeau votan- 
ților țuică ?

Păi, măi băiete, în trecut fiecare gașcă 
de exploatatori își avea partidul ei și când 
era vorba de alegeri pentiu putere, făceau 
tot ce puteau să le câștige și să sugă ast
fel în voie vlaga popoiului.

Partidul „național-țărănesc* a lui Maniu, 
numai partid național nu era și nici țără
nesc; era un partid al bandiților.

Maniu și cei din conducerea partidului 
erau cei mai mari moșieri, care aveau pe 
pământurile și în pădurile lor mii de țărani 
săraci cărora le sugeau toată vlaga pentru 
ca ei să se îmbogățească și să se lăfăiască 
în lux și huzur.

Ei erau cei care vindeau Germaniei 
hitleriste, Americii și Angliei bogățiile pă
mântului nostru.

Se putea deci numi acel partid al vân
zătorilor de țară, național sau țărănesc?

La fol și celelalte partide: liberal, ave- 
rescan, conservator, — toate erau numai 
niște instrumente în mâna mai multor 
grupuri de exploatatori care nu se bucurau 
de nici o simpatie din partea maselor 
muncitoare.

Cum puteau atunci ele să ajungă la pu
tere, decât prin coruperea conștiinței unora 

prin bani, a altora prin alcool și a unei 
minorități prin bătaie ?

— „înțeleg acum, baci Dănică; dar as
tăzi, când alegerile sunt libere, când Gu
vernul nostru se bucură de toată încre
derea celor ce muncesc, dece nu avem 
mai multe partide care să vină cu candi- 
dații lor în alegeri ?“

— Măi băiete, un partid este vârful cel 
mai ascuțit a unei clase, care caută să-și 
apere și să-și realizeze scopurile sale In 
trecut „țărăniștii* aveau scopul să sugă 
mai tare vlaga țăranilor, liberalii să înte
țească exploatarea asupra muncitorilor din 
orașe, conservatorii să oprească prin forță 
schimbarea societății, etc

Atunci existau exploatați — majoritatea 
poporului — și exploatatori — un pumn 
de moșieri, fabricanți, comercianți și chia
buri. Aceștia aveau partidele lor cu aju
torul cărora ajungeau la.putere.

Acum noi suntem într’o situație cu totul 
deosebită de aceea din trecut.

Pe drumul deschis de glorioasa Armată 
Sovietică ce ne-a eliberat țara ia 23 Au
gust, am pășit sub conducerea Partidului 
nostru spre o nouă viață

Am cucerit multe lucruri pe care, noi 
cei care muncim le doream

Țăranii au primit pământul ie-1 mun
ceau, acum ei agonisindu-și hrana și cele 
necesare depe propriul lor pământ, în timp 
ce moșierii exploatatori ai țăiăninr ii sărace 
au fost expropriați, fiindcă așa trebue: 
cel ce nu muncește, să nu mănânce.

Muncitorii dela orașe, prin marele act 
revoluționar din 11 Iunie 1948, au devenit 
stăpâni pe fabrici, uzine și mine.

Și astfel, în țara noastră astăzi clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare lucrea
ză într’o strânsă colaborare ajutându-se 
reciproc pentru a-și crea condiții cât mai 
bune de trai și a lichida definitiv cu cei 
care mai vor să trăiască în lene și lux pe 
spatele celor ce muncesc

Noi muncitorii dela orașe și sate, noi 
suntem cei mulți, care construim o viață 
mai bună pentru noi înșine.

Noi trebue să ne alegem conducătorii.
Dacă noi formăm un tot unit și nu avem 

interese contrarii, noi trebuie să avem un 
singur partid care să ne apere interesele 
care să conducă munca și lupta noastră 
spre progres.

Și noi avem un astfel de pattid; este 
Partidul Muncitoresc Român.

El este reprezentantul nostru, ne apără 
interesele și ne conduce cu mână sigură 
spre o viață fericită.

Cele ce am realizat noi dela 23 August 
1944 până azi, sunt dovezile cele mai 
grăitoare.

Deaceea noi cei ce muncim, pornim în 
alegeri cu un singur partid. Nu vrem să 
ajungă la conducerea noastră elemente 
exploatatoare, străine de scopul nostru.

Un alt partid nu ar reprezenta decât 
interese cu totul contrarii celor ale noa
stre, celor ce muncim; ori ținta noastră 
este să construim socialismul, unde să 

dispară complect exploatarea omului de 
către om.

Iată dece nu vrem și nu permitem noi 
cei ce muncim, înființarea altor partide, 
exponente astăzi a unui grup de 5—6 la 
sută din populația țării, format din foștii 
exploatatori și chiaburii de azi.

In schimb, în alegeri vor putea candida 
aleșii celor mai largi organizații de masă, 
oameni fără de partid din sindicate, UTM 
și UFDR, ARLUS, UPM, întreprinderi coo
peratiste, etc.

Dacă masele le vor acorda încrederea 
lor, înseamnă că ei merită să fie în con
ducerile Sfaturilor Populare, iar dacă totuși 
se vor strecura și unele elemente dubioase, 
înseamnă că noi, muncitorii conștienți, nu 
am fost destul de vigilenți, nu am dus o 
muncă de lămurire suficientă în jurul ale
gerilor și atunci, când se va descoperi 
aceasta, masele vor retrage mandatul lor, 
a acelor nedemni.* . . .

Asemenea muncitori — ca baci Dănică 
— sunt adevărații luptători pentru socia
lism

Ei unesc eforturile din producție cu 
munca de lămurire, cu munca de agitație 
in jurul campaniilor pornite de Partidul și 
Guvernul nostru

Avem mulți ca el și astfel victoria noa
stră este asigurată: vom face din țara 
noastră o țară fericită, fără exploatare, o 
țară puternică în marele lagăr al păcii.

N. B.
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