
Pentru îndeplinirea planului de calificare 
profesională

In Comb'natul nostru, unde întrecut 
du Inirau sâ învețe meserii decât mulți 
fii al chiaburilor din satele învecinate, 
— istJzi sunt primlfi roit de copii ai 
muncitorilor. fH anilor și funcționarilor 
cinsti;! Ei primesc g âtuit h ană, locu
ință și haine și o îngrijire specială, 
meșterii intriesându-se în mod special 
de progiesul ce-1 face fiecare în parte 
în meseria Ia care au fost repar tiza t>-

In tec.țlile Combinatului, pe lângă creș
terea acestor cr.d'e tinere, tehnicienii șl 
inginerii cu sprijinul Partidului și Sindi
catul i 1 au fiecut Ia piedarea unor cursuri 
speciale pentru muncltcrii necalificati, 
dându-li-se posibilitatea asii zi la învă
țătură, acelora care în trecut nu au avut 
mijloace materiale pentru a învăța o 
meserie.

Cu multă încredere a pornit io învă
țătură furnalisiui Baba Ic ar. șl a devenit 
prlm-toplfor; tânărul Pisică Vasile care 
în 1944 s’a engaj t ca muncitor necall- 
ficat, a ajuns strungar-

Și așa ca prim-topi oiul Baba loan și 
strungarul Pisică, sunt mul(i muncitori 
în Combinat. Ei cresc odată cu noile 
mașin', odată cu dezvoltarea uriașă a 
Combinatului și octipă posturi din ce 
în ce mai importante unde conțiibue cu 
priceperea lor la creșteiea producției.

Cu toate succesele cbțlnirie de Com
binatul nostru, în creșterea ctdreior 
calificate, dacă se face o comparație 
intre numări 1 existent al muncitorilor 
neca’lfictțl și cei care s’au calificat, se 
constată că această muncă nu a fost 
dusă cu destulă insisență pentru a se 
obține roade șl mai bune. Mal ales în 
ultimul timp, activitatea secjiei învăță
mânt depe lângă Direcțiunea 4 ombina- 
luiul a slăbit mult.

Pentru anul Î95o a fosi trecut în plan, 
calificarea a 1800 salariațl; în tot cui sui 
muiu! însă nu s’a reușit să se califice 
deiât 810 muncitori.

In seria a doua a cursului de ta iiicare 
din Secția O. S. M sunt înscriși fO de 
muncitori ia care frecventa este de nu
mai 50 la sută. Din efectivul total al 
secției s’ar mai putea califica încă L00 
de muncitori.

Jn sala de cursuri dela O. S. M. de
seori se întâmplă ca elevii cursurilor de 
calificare să fie trimiși înapoi în pro
ducție sau băgați într’o cameră neincă- 
pătoare de cursuri pentru motivul că in 
Bala școlii de calificare se țin ședințele 
de producție ale secției. Asemenea lu
cruri s’au întâmplat în zilele de 2 șl 
14 Oct. a. c.

La secția Furnale, din planul anual 
de califica e mai trebuesc calificați încă 
220 muncitori. In seria a doua a cursu
rilor ce s’au deschis, Bunt înscriși foarte 
foarte puțini muncitori. Responsabilul 
cu școala de calificate șl șeful secției 
nu dau atenție acestui curs, lecțiile ne
ținând u-se regulat.

La secția Laminoare din numărul de 
300 muncitori ce trebuiau calificați în 
prima serie, s’au calificat numai 105 
muncitori. In a doua serie școala a în
ceput cu un efectiv de 160 muncitori 
la care frecvența este de numai 49 la 
sută; secția nu șl-a îndeplinit planul, 
deoarece din totalul de muncitori ce 
trebuesc caiilicatl anul acesta, mai sunt

Numărul celor înscriși în registrele 
electorale crește tot mereu

in urma muncii de agitație ce 
se duce zi cu zi, numărul cetățe
nilor ce se înscriu în registrele 
electorale crește mereu.

în fiecare zi se prezintă pentru 
înscrieri sute de bărbați, femei și 
tineri.

Până în prezent numărul celor 
înscriși în registrele electorale s’a 
ridicat la peste 32.000 cetățeni ai 
orașului și raionului Hunedoara.

Munca de agitație fiind dusă în 
strânsă colaborare între organiza
țiile de bază și organizațiile de 
masă se observă că numărul de 

încă 35 care nu sunt îtrsc> iși nici până 
f cum.

Neresllzarea planului de calificări se 
d i oiești" și tehnicienilor conducători de 
secții care deși duc lipsă de muncitori 
calificați, nu depun Interes pentru for
marea lor. De exemplu in secția Oțe- 
lă Ia S. M, ’ecto.il propuși pen.ru a 
preda lecții la locurile de muncă lip
sesc de'a ore și mai mnlt decât aceasta, 
ei își' trimit locțiitori la predarea lecții
lor pe unii muncitori necallflcați care 
se p ezlnlă in ftța muncitorilor fa 
cursuri, fără a avea cunoștințele tehnice 
necesare.

Aceste cazuri descurajează pe cei ce 
urmează cursurile și-i demobilizează 
dela școală. Tehnicienii aecț'ilor nu duc 
nici o muncă de lămurire cu muncitorii 
necalificați și nici nu Încurajează pe 
acei care au absolvit cursurile școlii de 
calificare. Sunt aici zeci de cazuri când 
muncitorii crillicrți deși au depus exa
menul de calificare șl au reușit, ei sunt 
ținuți mai depaite în vechea clasă de 
salarizare.

La Atelierul Mecanic, itiungărița 
Necșa Marla cu toate că a urmat cursu
rile școlii de calificare gradul I, totuși 
a rămas în clasa I 2 de sslarizare.

La secția Laminoare, lauiinatorul Her- 
ban Slmion a urmat cursurile școlii de 
calificare gradul II; deși reușit la exa
men, a rămas tot în vechea categorie 
de incad are; și în această situație sunt j 
foarte mulți muncitori din Combinat.

Responsabilii școlilor de calificare, 
șefii de secție șl lectorii, nu se prezintă 
regulat la cursuri; inginerul Cheșaloan, 
pontatoiul Scrisu Nicclae dela secția 
Lam'noare, ing Mircea Aiexrndru dela 
secția furnale și mul(l alții nu ee pre- 
z ntă regulat la lecții.

Setvic'ui Muncă și Salarii din Com
binat, în urma examenelor ț nute pentru 
calificarea muncitorllo-, a primit din 
partea secției lnvă|ămânl a Combina
tului un ptoces-veibal împreună cu 
tabelele muncitorilor cu propunetile 
pentru noua încadrare, dar timp de î 
luni șl jumătate le-a ținut, in'.hise in 
birou fără a face vreo încadrare, in 
schimb munclterii necalificgți, care nu 
au urmat nici un curs de calificare și 
care au lipsit dela cursuri, au fost în
cadrați iu cir se mai mari fără măcar ca 
vreo comisie să le facă examinarea. 
Astfel o pat te din muncitorii uecalifl- 
cați, din această cauză, lipsesc dela 
cursuri spunând că mai bine o să fie 
încadrați dacă uu urmează școala de 
califica re.

Față de aceaslă situație, Direcțiunea 
Combinatului va trebui să la măsurile 
necesare pentru îndreptarea muncii și 
să pună un accent deosebit pentru ase 
îndeplini planul de calificări la secțiile 
Fu. nale, O.S. M. și Laminoare, deoarece 
in Pianul Cincinal va fi nevoie de un 
număr foarte mare de muncitori spe
cializați in aceste munci.

Numai lndeplinlndu-se planul de ca
lificări la secțiile principale ale Combi
natului, secția Instruire depe lângă Di
recțiunea Combinatului va putea spune 
că s’a achitat cu cinste de sarcinile ce 
i-au revenit pentru calificarea muncito
rilor în acest an și numai In felul ace
sta va sprijini Planul Cincinal cu cadre 
bine pregă'lte șl instruite

alegători ce se înscriu crește pe 
zi ce trece într’un procentaj foarte 
mare.

De remarcat este că în rândul 
femeilor și tineretului s’a dus o 
activitate rodnică.

Din numărul celor înscriși până 
în prezent un procentaj de peste 
50'7. sunt femei, iar peste 15‘/e 
tineret.

înscrierile în registrele electorale 

continuă să crească tot mai mult, 

alegătorii prezentându-se cu dra

goste la înscriere.

| JHGAN AL COMITETULUI DE PARTID SI, AL COMITETULUI 5WC*l C 5 HbtilOWU»

Anul II Nr. 69 Sâmbătă, 28 Octomvrie 1950 4 pagini 4 Lei

Pentru înflorirea orașelor noastre
Angajamentele Comitetului Provizoriu al raionului Hunedoara

Chemarea Comitetului Provizo
riu al Orașului Stalin, — pentru 
înfrumusețarea orașului, — a avut 
ecou și în orașul nostru. Secția 
de „Gospodărire și industrie locală* 
a Comitetului Provizoriu a orașu
lui Hunedoara, a hotărît să refacă 
o serie de străzi și clădiri pentru 
ca în cinstea alegerilor de depu- 
tați, orașul Hunedoara să-și schim
be aspectul.

Colectivul de muncă al Comi
tetului Provizoriu al orașului Hu
nedoara, s’a angajat ca până la 
data de 3 Decembrie să realizeze 
următoarele:

Acțiunea leițintă de către Comitetul 
Provizoriu al Orașului Staliu sub lozinca 
„pentru înflorirea orașelor noastre*, a 
fost urmată cu însuflețire de către Co
mitetul Provizoriu al orașului Hune
doara. Ducând o tnmcă neobosită de 
zl cu zi pentru a realiza angajamentele 
luate în cinstea alegerilor de deputațl 
în Sfaturile Populare, până în ziua de 
23 Octombrie secția de g spodărie co
munală și Industrie a Comitetului Pro

In adunări populare oamenii muncii propun candidații lor 
pentru Sfaturile Populare

Tovarășele Duda Georgeta și Copeț Victoria au fost propuse drept candidate 
în Sfatul Popular raional

In ziua de. 24 Octombrie a. c. 
a avut loc în sediul U. F. D R. 
propunerea de candidate în Sfa
tul Popular raionului Hunedoara.

Cu această ocazie femeile și-au 
manifestat dragostea lor țață de 
Patria noastră, alegând cu vii 
aplauze pe tovarășele Duda Geor- 
geta, funcționară la Comitetul 
Provizoriu și Copeț Victoria, pro
fesoară.

Tinerii Baba loan, Stanciu Burei, Forro R. și Toma I. au fost propuși candidați
pentru Sfatul Popular al raionului

într’o ședință însuflețită au fost 
prpovși în Sfatul Popular al raio
nului noi oameni ai muncii, din 
rândul tineretului, care prin munca 
lor de zi cu zi să contribue la 
conducerea treburilor obștești, la 
înflorirea Patriei noastre in drum 
spre socialism și la apărarea păcii.

Astfel a fost propus cunoscutul 
fruntaș furnalist, prim-topitorul 
Baba loan. Acesta din frageda sa 
copilărie, dela 13 ani, a cunoscut 
crunta exploatare a regimurilor 
burghezo-moșierești, lucrând la mai 
mulți chiaburi, care-i storceau 
toată vlaga. Tânărul Baba loan 
s’a angajat în uzinele Hunedoara 
în 1948. De atunci el s’a calificat,

Muncitorii dela Sindicatul Mijct au propus drept candidată a ior în Sfatul Popular raional 
pe tovarășa Moraru Șilvia

In Ziua de 24 Oct. a. c. în sala 
Sindicatului Mixt a avutloc pro
punerea unei candidate în Sfatul 
Popular Raional. A fost aleasă 
în unnlmitate tovarășa Moraru 
Silvia funcționară la „Comcar" 
care a fost propusă candidată în 
Circumscripția 58.

Pavarea și plombarea străzilor: 
Dragoș Vodă, I. V Stalin, 1. V. 
Lenin, 23 August și Molotov, 
executarea de pavaj nou în piața 
Hunedoara și cele 2 trotuare din 
strada Dragoș Vodă și pietruirea 
străzii Crișan și a drumului Hu
nedoara—Zlaști pe o distanță de 
4 km.

în direcția reparațiilor de clădiri, 
Comitetul Provizoriu se angajează 
să refacă complect pavilionul din 
curtea școlii elementare Hune
doara centru.

Pe lângă toate acestea, secția de 
„Gospodărire și industrie locală*'

Angajamentele devin fapte
vizoriu ai orrșuiul Hunedoara a reușit 
să paveze șl să repare străzile Dragoș 
Vodă, V. I Lenin și 1. V. Stalin, pe o 
suprafață de 14 0 metri pltrați. Dease- 
menl, s’au mai pavat șl cele două tro
tuare ale străzii Dragoș Vodă pe o 
suprafața de 250 metri pătrațl. In ceeace 
p ivește reparațiile de clădiri progra
mate, au fost relăcute și complect re
parate pavilioanele școlii elementare 
Hunedoara, făcându-se totodată șl îm

Tovarășa Duda Georgeta a fost 
propusă candidată pentru circum
scripția 63 și Copeț Victoria pen
tru Circumscripția 71 raionului 
Hunedoara.

Luând cuvântul tovarășa Duda 
Georgeta și-a luat angajamentul 
de a duce la îndeplinire eu cinste 
sarcinile ce-i revin pentru a fi 
demnă de încrederea ce is’a acor

ajungând prim-topitor la „Furna
lul Pă.ii" furnal fruntaș dela în
ceputul anului. împreună cu echi
pa sa tânărul Baba loan a obți
nut succese importante în lupta 
pentru îndeplinirea Planului de 
Stat, fapt pentru care a obținut 
și „Medalia Muncii".

Munca tânărului Baba loan a 
fost răsplătită. El locuiește azi în 
locuință comportabtlă, ia Orașul 
Muncitoresc, îi este asigurat con
cediul de odihnă și este stimat de 
muncitorii hunedoreni pentru suc
cesele obținute în câmpul muncii.

Apoi a fost propus tânărul prim- 
topitor oțelar Stanciu Aurel. Ti
nerii l-au propus cu încredere și

Luând cuvântul tov. Moraru 
Silvia a spus: „dacă înainte când 
se făceau alegeri, nouă nu ne 
dădeau dreptul de-a alege sau să 
fim alese, astăzi Partidul nostru 
ne dă dreptul de-a alege și mai 
mult, să fim și alese. 

s’a angajat să împrejmuiască cu 
un gard nou din scândură, pe o 
lungime de 224 m., curtea școlii 
elementare centru, să refacă ta- 
blierul podului de peste Cerna din 
strada Horia, lung de 32 m. și lat 
de 6 metri, să înlocuiască stâlpii 
dela instalația electrică din străzile 
care vor fi refăcute și să amena
jeze studioul stației de radioficare 
dela Orașul Muncitoresc.

Dacă toate aceste angajamente 
vor fi îndeplinite, orașul Hune
doara va căpăta un aspect plăcut, 
iar ziua de 3 Decembrie va fi 
întâmpinată cu frumoase realizări 
de înfrumusețare a orașului nostru.

prejmuirea școlii cu un gard nou din 
scânduri, pe o lungime de 224 metri 
llniad. In Btrada Dragoș Vodă s’au În
locuit stâlpii necesari pentru traaeul 
electric.

Lucrările pe care Comitetul Provizoriu 
al orașului Hunedoara s’a angajat aă le 
termine până in ziua de 3 Decembrie 
continuă, iar angajamentele ie trani- 
formă zl de zi In fapte.

V. Manea

dat de femeile muncitoare, prin 
propunerea sa în Sfatul Popular 
al raionului Hunedoara. Luând 
cuvântul tov. Nyady Agnita se
cretara Comitetului raional 
UFDR, a arătat că azi, regimul 
de democrație populară acordă 
drepturi egale femeii cu bărbatul, 
femeile având posibilitatea de a 
alege și a fi alese.

dragoste, deoarece angajamentele 
sale le-a îndeplinit întotdeauna cu 
cinste. „Fiecare tonă de oțel in 
plus înseamnă o cărămidă la cons
truirea socialismului și la apăra
rea păcii, in acelaș timp o lovitură 
puternică ațâțătorilor ia război" — 
a spus tânărul prim-topitor cu oca
zia unui meeting. Aceste cuvinte 
au isvoiât dn patriotismul său 
fierbinte și sinceritatea acestor 
cuvinte s’a dovedit piin depășirile 
obținute în producție de tânărul 
Stanciu Aurel. El în cinstea zilei 
de 7 Noembrie, în cadrul lunii 
Prieteniei Român-Sovietice, depă
șește norma zilnică între 5—10 
la sută.

I-mi iau angajamentul a spus 
ea mal departe de a depune tot 
efortul pentru a nu desminte în
crederea ce mi-a fost acordată, 
să arătăm dușmanilor noștri (că 
și noi femeile suntem în stare să 
conducem treburile în Sfaturile 
Populare",

ecto.il
pen.ru


„UZINA NOASTRĂ*

Lămurim unele probleme
în legătură cu alegerile de deputați în Sfaturile Populare

Colectivele de agitatori, care duc muncă de 
lămurire pe teren din casă în casă, pot folosi 
această pagină în activitatea lor. Deasemeni, această 
pagină poate fi afișată și în „Casele Alegătorului" 
precum și în alte locuri unde să poată fi cetită de 
către alegători.

— Când vor avea loc ale
gerile centru Sfaturile Po
pulare ?

— La 3 Decemvrie 1950.

— Pentru ce organe se 
fac alegerile?

— La 3 Decemvrie vor 
avea loc alegerile pentru S'a- 
turile Populare de comune, 
Sfaturile Populare de orașe, 
Sfaturile Populare de raioane, 
Sfaturile Populare de regi
uni, Sfatul Popular al Ca
pitalei R. P. R.

— Ce sunt Sfaturile Po
pulare ?

— Sfaturile Populare sunt 
organele locale ale puterii 
de Stat.

Sfaturile Populare vor re
zolva problemele economice, 
sociale și culturale ale re
giunii, raionului, orașului sau 
comunei pe care o conduc. 
Ele vor elabora și executa 
planul economic și bugetul 
local, ținând seama de Pla
nul de Stat și Bugetul Ge
neral al Republicii Populare 
Române; se vor îngriji de 
buna adm ifstrare a bunuri
lor și întreprinderilor locale, 
de instituțiile de cultură, în
vățământ, sănătate, de apli
carea legilor, precum și de 
luarea oricăror măsuri nece
sare bunului mers al gos
podăriei locale.

Ele sunt compuse din de
putați aleși de oamenii muncii 
din rândurile lor.

— Cine are dreptul de vot?

— Dreptul de vot îl au 
toți cetățenii Republicii Po
pulare Române care au vâr
sta de 18 ani împliniți, fără 
deosebire de sex, naționali
tate, rasă, religie, grad de 
cultură, profesiune, cu ex
cepția celor incapab li și a 
ceîor nedemni.

— Cine nu are dreptul de 
vot?

— Legea prevede că nu 
au dreptul de a vota și de 
a fi aleși incapabilii și ne
demnii.

INCAPABILI sunt aceia 
care suferă de o boală min
tală și care nu sunt deci în 
stare să judece. NEDEMNI 
sunt foștii moșieri, foștii pro
prietari de fabrici, foștii ban
cheri, foștii mari negustori 
și celelalte elemente ale marii 
burghezii, precum și chia
burii.

Sunt deasemeni declarați 
nedemni de a vota cei con
damnați la pierderea dreptu
rilor politice pentru crime de 
război sau împotriva păcii 
și umanității, pentru infrac
țiuni îndreptate contra regi
mului de democrație popu
lară precum și pentru orice 
alte fapte penale, pe timpul 
prevăzut prin hotărîrea ju
decătorească.

— Dece nu pot vota foștii 
moșieri, industriașii șl cele
lalte elemente ale marii bur
ghezii precum și chiaburii?

— Nu pot vota foștii mo
șieri, foștii mari capitaliști 
și celelalte elemente ale marii 
burghezii, precum și chia

burii pentrucă aceștia sunt 
dușmani de moarte ai po
porului muncitor și al regi
mului nostru de democrație 
populară. Ei se opun cu în
verșunare operei de cons
truire a socialismului, de a- 
părare a independenței Patriei 
noastre. Elementele fostei 
mari burghezii și ale chia- 
burimii au ca preocupare 
permanentă uneltirea împo
triva regimului de democra
ție populară. Foștii moșieri, 
capitaliștii și chiaburii nu se 
dau înlături dela acte de sa
botaj și teroare. Ei merg 
până la cele mai bestiale a- 
sasinate, în încercările lor 
disperate de a opri mersul 
înainte spre socialism al ce
lor ce muncesc. D n rându
rile for se recrutează agenții 
și spionii imperialismului a- 
mericano-britanic, trădătorii 
odioși ai Patriei aflt ți în sluj
ba imperialiștilor americani 
provocatori de război, gata 
să înece lumea întreagă în 
focul și sângele războiului. 
Acești dușmani ai democra
ției populare, ai Patriei și ai 
păcii, nu trebue să se bu
cure de drepturi pe care să 
le folosească împotriva de
mocrației, libertății Patriei 
noastre și a păcii.

— Ce trebue să facă ale
gătorul ca să poată vota?

— Ca să poată vota, ale
gătorul trebue să se înscrie 
în registrul electoral.

— Ce este registrul elec
toral și dece este necesar 
să ne înscriem în el ?

— Registrul electoral cu
prinde numele tuturor cetă
țenilor cu drept de vot din 
țara noastră. Asemenea re
gistre electorale există încă 
dela alegerile din 1948. As
tăzi însă, ele cuprind unele 
greșeli și lipsuri dat fiind 
că unii cetățeni s’au mutat 
între timp, alții nu au avut 
încă dreptul de vot în 1948, 
pentrucă nu împliniseră încă 
18 ani, etc.

Iată dece e necesar ca 
fiecare cetățean cu drept de 
vot să se prezinte la cen
trul respectiv și să se îns
crie în registrul electoral.

Cei care nu vor 'fi îns
criși în acest registru nu vor 
căpăta certificate de alegă
tor și deci nu vor putea vota.

A vota în alegeri, a te 
înscrie la timp în registrul 
electoral este o datorie ce
tățenească, o datorie patrio
tică.

— Unde se fac înscrierile 
în Registrul electoral?

— In orașe există mai 
multe centre la care se îns
criu cetățenii cu drept de 
vot. Adresa exactă a aces
tor centre de înscriere este 
indicată prin publicații afi
șate în fiecare cartier, de 
către Comitetele Provizorii 
respective.

— In comune, alegătorii 
se vor înscrie în registrul 
electoral care se află la Co
mitetul Provizoriu.

— Salariații se pot îns
crie și la întreprinderi ?

— Nu. Toți cetățenii cu 
drept de vot se înscriu la 

centrul de care aparține stra
da unde locuesc.

— Unde se înscriu mi
litarii ?

— Alegătorii militari vor 
fi înscriși cu 30 de zile îna
inte de data alegerilor, de 
către comandantul unității 
sau al serviciului în care 
sunt încadrați, într’un tabel 
alfabetic de alegători, care 
constitue registrul electoral 
al unității.

— Până când se fac îns
crierile ?

— Inscrieri'e în registrele 
electorale se fac până în ziua 
de 2 Noembrie orele 20

— Se pot înscrie în Re
gistrul electoral tine ii care 
împlinesc 18 ani între 
2 noembrie și 3 Decembrie?

— Da, tinerii care împli
nesc vârsta de 18 ani în in
tervalul dela închiderea re
gistrului electoral și până în 
ziua alegerilor pot fi înscriși 
în registrul electoral până 
în ajunul alegerilor.

— Ce se întâmplă, cu ale 
gătorii care în acest interval 
își schimbă domiciliul?

— Alegătorii care în acest 
interval își schimbă domici
liul pot cere chiar după 2 
Noembrie să fie înscriși în 
registrul electoral al locali- 
tăfii unde s’au mutat și să 
fie șterși din registrul elec
toral al localității în care au 
domiciliat înainte.

— Ce acte trebue pre
zentate la înscrierea in re
gistrul electoral ?

— La în'crierea în regis
trul electoral e necesar bu
letinul de identitate sau un 
act oarecare și cererea de 
înscriere se face verbal, nu 
este nevoie de nici o cerere 
scrisă.

— Un alegător poate să 
inscrie mai mulți membri 
ai familiei ?

— Da. In cazul în care, 
nu se pot prezenta toți 
membrii familiei, un alegă
tor îi poate înscrie și pe 
ceilalți membri ai familiei 
sale, înrudiți deaproape, adi
că soț, soție, copii sau pă
rinți, dovedind cauzele pen
tru care ei nu s’au putut 
prezenta personal și înfăți
șând la centru actul lor de 
identitate.

— Cum poate afla fiecare 
alegător dacă a fost trecut 
in registrul electoral ?

— Cel mai târziu până 
în ziua de 2 Noembrie 1950, 
copia registrului electoral va 
fi afișată la sediul Comitetu
lui Provizoriu respectiv. Afi
șarea se va face la sediul 
Comitetului Provizoriu res
pectiv în așa fel încât regis
trul să poată fi consultat de 
întreaga populație. Fiecare 
alegător poate astfel verifica 
dacă a fost înscris în re
gistrul electorol.

Ce trebue să facă cetățea
nul care are drept de vot, 
dar care n’a fost trecut in 
registrul electoral?

— Orice alegător poate 
să facă întâmpinarea la Co
mitetul Provizoriu respectiv 
pentru înscrierea sa în re
gistru, dacă vede că nu a 
fost trecut. întâmpinarea tre
bue făcută cel mai târziu în 
trei zile dela afișarea regis

trului electoral. Comitetul 
Provizoriu are obligația să 
rezolve întâmpinarea și să 
afișeze rezultatul în cel mult 
3 zile dela înregistrarea ei 
Dacă cetățeanul nu este 
mulțumit de rezultatul dat 
de către Comitetul Provizo
riu el poate face contestație 
la Judecătoria Populară de 
care aparține. Contestația se 
face în termen de 3 zile 
dela afișarea hctătîrii Comi
tetului Provizoriu, iar jude
cătoria este obligată să o 
rezolve în cel mult 3 zile 
dela înregistrarea ei. Hotărî- 
rile date de către Judecăto
ria Populară sunt definitive.

— Ce trebue să facă â- 
cela care constată că in 
registrul electoral a fost in- 
scris cineva care n’are drept 
de vot?

— Fiecare cetățean are 
dreptul și datoria să ceară 
îndreptarea greșelilor care 
s’au făcut la înscrierea în 
registrul electoral. De 
exemplu, dacă în registrul 
electoral a fost înscris un fost 
moșier sau industriaș, un 
chiabur, etc., cel care observă 
acest lucru trebue să facă oîn- 
tâmpinare în termen de 3 zile 
dela afișarea registrului elec
toral, la Comitetul Provizo
riu respectiv. Este bine să 
anunțe imediat la „Casa 
Alegătorului* cea mai apro
piată pentru a fi îndrumat 
cum se face această întâm
pinare și pentru a se urmă
ri rezolvarea întâmpinării.

Contestațiile sunt scutite 
de orice taxe sau timbre.

— Ce sunt comisiile elec
torale ?

— Până la data alegeri
lor, în fiecare regiune, raion 
și oraș funcționează câte o 
comisie electorală, în sarci
na căreia intră grija pentru 
ca alegerile să se desfășoa
re respectându-se legea. In 
comisiile electorale sunt nu
miți oameni ai muncii pro
puși de către organizațiile 
de partid, sindicate, Frontul 
Plugarilor. U.T M., U.F.D.R., 
Uniunea Populară Maghiară 
și celelalte Comitete ale na
ționalităților conlocuitoare, 
organizațiile de masă, cultu
rale, etc. ca și de către 
adunările populare ale oa
menilor muncii.

— Câți deputați se aleg 
in fiecare circumscripție 
electorală de oraș, raion șl 
regiune ?

— In flecare circumscrip
ție electorală de oraș, raion 
și regiune se alege câte un 
singur deputat. De exemplu : 
Sfatul Popular al raionului 
Alexandria trebue să fie 
compus din 79 de deputați. 
Pentru alegeri raionul se 
împarte în 79 de circum
scripții electorale de raion, 
care fiecare alege în Sfatul 
Popular raional câte un de
putat.

In mod asemănător se 
împart în circumscripții elec
torale regiunile și orașele.

— Dece se alege un sin
gur deputat in fiecare cir
cumscripție electorală, de 
oraș, raion și regiune ?

— Prin alegerea unui sin
gur deputat în fiecare cir
cumscripție electorală de 
oraș, raion și regiune, se 
as’gură întărirea legăturii și 
a răspunderii directe a de
putatului față de cei ce l-au 
ales. Deputatul va putea ține 

o legătură strânsă cu cetă
țenii care l-au ales, va putea 
cunoaște îndeaproape pro
blemele lor. Deasemenea, 
alegătorii vor putea cere de
putatului lor să prezinte ra
poarte de activitate, în care 
să arate cum își duce man
datul la îndeplinire, el pu
tând fi revocat în cazul în 
care nu se arată demn de 
încrederea arătată.

— Cum se va face alege
rea deputaților in Sfatul Po 
pular comunal?

— In alegerea de deputați 
pentru Sfatul Popular al co
munei, deputății sunt aleși 
nu câte unul de fiecare cir
cumscripție ci pe liste, care 
vor cuprinde ațâți candidați 
câți deputați trebuesc aleși 
în Sfatul Popular comunal, 
(adică un număr între 9 și 
35 candidați, conform nu- 
măiului de deputați fixat 
pentru fiecare Sfat Popular 
comunal).

— Cine poate face pro
puneri de candidați pentru 
alegerile de deputați în Sfa
turile Populare ?

— Propunerile de candi
dați pot fi făcute de organi 
zațiile P.M R., de sindicate, 
U.T M., Frontul Plugarilor, 
U.F.D.R., Uniunea Populară 
Maghiară, Comitetul Antifas
cist German, Comitetul De
mocrat Evreesc și alte or
ganizații ale naționalităților 
conlocuitoare, precum și or
ganizații cooperatiste, știin
țifice și culturale. Deaseme
nea, propunerile de candidați 
pot fi făcute și de către 
alegători, în cadrul adunări
lor populare pe întreprinderi, 
instituții, gospodării colec
tive, comune și sate cât și 
de militari adunați pe unități 
sau servicii Militare.

— Câți candidați susține 
în fiecare circumscripție e- 
lectorală Frontul Democrației 
Populare ?

— Frontul Democrației 
Populare susține în fiecare 
circumscripție electorală de 
regiune, raion, oraș câte un 
singur candidat.

— Ce este Frontul Demo
crației Populare ?

— In alegerile de deputați 
pentru Sfaturile Populare, 
Partidul Muncitoresc Român, 
Confederația Generală 
a Muncii, Frontul Pluga
rilor, Cooperația Uniunea 
Populară Maghiară, Uniunea 
Tineretului Muncitor, Uni
unea Femeilor Democrate 
din România, Comitetul Anti
fascist German, Comitetul 
Democrat Evreesc și alte 
organizații obștești și comi
tete ale naționalităților con
locuitoare, organizațiile scrii
torilor, artiștilor, oamenilor 
de știință, reprezentând in
teresele și voința celor mai 
largi mase ale poporului 
muncitor, se prezintă în ca
drul Frontului Democrației 
Populare.

Frontul Democrației Po
pulare este frontul forțelor 
care luptă pentru propășirea 
Republicii Populare Române, 
pentru propășirea și bună
starea tuturor celor ce mun
cesc dela orașe și sate, pen
tru apărarea păcii, pentru 
apărarea independenței și 
suveranității naționale a Pa
triei noastre, împotriva duș
manilor ei — imperialiștii 
americani și englezi.

— Pentru ce trebue să 
cunoaștem și să popularizăm 
Manifestul Frontului Demo
crației Populare?

— Cetind Manifestul avem 
posibilitatea să cunoaștem 
realizările regimului de de
mocrație populară din țara 
noastiă. In Manifest găsim 
enumerate mărețele trans
formări politice, economice 
și culturale care au făcut 
ca țara noastră să devină 
din punct de vedere po
litic una din țările cele mai 
înaintate ale lumii, iar nive
lul de viață și cultural al 
maselor populare să se ri
dice necontenit. Manifestul 
arată care sunt sarcinile ime
diate care stau în fața ma
selor și anume: realizarea 
Planului de Stat, pregătirea 
primului Plan Cincinal, lupta 
pentru pace și socialism. 
Manifestul ne face cunoscut 
scopurile pentru care luptă 
Frontul Democrației Popu
lare. Fiecare cetățean cins
tit al țării noastre trebue să 
cunoască acest Manifest și 
să popularizeze ideile cu
prinse în el. Manifestul tre
bue prelucrat de către agi
tatori în fiecare sat, în fie
care casă; așa încât să nu 
rămână cetățean al țării noas
tre care să nu ia cunoștință 
de acest important document.

— Cine poate fi propus 
drept candidat?

— Poate fi propus drept 
candidat orice cetățean al 
Republicii Populare Române 
dela vârsta de 23 ani împli
niți fără deosebire de sex, 
naționalitate, rasă, religie, 
grad de cultură, profesiune. 
Drept candidați pot fi pro
puși acei cetățeni care și-au 
manifestat prin fapte con
crete patriotismul fierbinte 
în lupta pentru construirea 
socialismului, devotamentul 
față de cauza clasei munci
toare, a democrației și a păcii, 
capacitatea, cinstea lor de
săvârșită, legătura lor cu 
masele celor ce muncesc.

Legea interzice să fie pro
puși drept candidați foștii 
moșieri, foștii bancheri, foștii 
mari comerciant! și celelalte 
elemente ale marii burghezii, 
precum și chiaburii.

— Cum se face înregis
trarea candidaturilor?

— Propunerile de candi
daturi pe care le fac Parti
dul Muncitoresc Român și 
organizațiile de masă care 
formează laolaltă Frontul 
Democrației Populare, pre
cum și propunerile care se 
fac în cadrul adunărilor po
pulare pe întreprinderi, ins
tituții, gospodării colective, 
comune și sate, etc. sunt 
trecute într’un proces ver
bal. Acest proces verbal tre
bue să fie depus la bitoul cir
cumscripției electorale pen
tru care s’a propus candi
datura, până cel mai târziu 
la data de 2 Noembrie seara.

Propunerile vor fi însoțite 
sau urmate de o declarație 
de acceptare din partea can- 
didaților propuși. B i r o u 1 
circumscripției electorale 
primește declarația de candi
datură, vede dacă ea înde
plinește condițiile cerute de 
lege și se pronunță de în
dată dacă candidatură pro
pusă este valabilă.
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Tineretul uzinei noastre Brigăzile noastre luptă pentru pace
Hunedoara din anii premer

gători lui 23 August 1944, era 
o cetate dată părăsirii și mize
riei. Furnalele erau vechi și 
lăsate unele din ele în părăsire. 
Muncitorii primeau un salariu 
de mizerie, uneori la 5—6 luni 
odată.

Astăzi situați* este complect 
schimbată. Toate furnalele lu
crează din plin, iar numărul 
muncitorilor a crescut de câteva 
ori față de trecut. Noi cadre de 
oțelari, furnaliști, laminatori, etc. 
se cer din zi în zi la toate 
secț'ile. Aceste cadre noi în 
marea lor majoritate se recru
tează din rândul tineretului. Ca 
o dovadă, trebuo arătat că în 
prezent circa 40 la sută din 
salariații Combinatului sunt 
tineri.

In cadrul Combinatului, tinerii 
noi veniți capătă o temeinică 
calificare profesională. De îndată 
ce sunt angajați, tinerii intră în 
școlile de calificare, unde pri
mesc calificarea de furnaliști, 
oțelari, laminatori, iorjeri, strun
gari, lăcătuși, electricieni, etc. 
Numai în anul acesta un număr 
de 1200 dețineri se vor califica 
în școlile de calificare de gradul 
I, II și III, pregătindu-se în felul 
acesta să devină cadre calificate 
ale primului nostru Plan Cinci
nal.

Contribuția tinerilor încadrați 
în brigăzi UTM-iste, la realiza
rea planului de producție al 
Combinatului, dând mai multă 
fontă și oțel pentru întărirea 
Patriei, pentru apărarea păcii, 
este din ce în ce mai mare Din 
rândurile tinerilor s’au ridicat 
fruntași în producție ca tovarășii 
prim-topitori Cazan Ștefan și 
Băișan Sabin, sau tovarășii prim- 
topitori la Oțelărie Stanciu Aurel 
ți Ilea Gheorghe responsabili de 
brigăzi UTM-iste.

Condițiile de viață ale tineri
lor muncitori dela Hunedoara 
s’au îmbunătățit simțitor. S’a 
construit no bloc al tineretului 
prevăzut cu bae și un club cu 
sală de lectură, unde au primit 
locuințe mulți tineri necăsătoriți.

Deasemeni, de curând a fost 
inaugurat noul stadion. Aceasta 
înseamnă noi posibilități pentru 
tineretul Combinatului nostru

Lucrând cu metodele sovietice, 
ne ridicăm nivelul de trai

Ca toți oamenii muncii 
din țara noastră, membrii 
brigăzii mele împreună cu 
mine am așteptat cu bucu
rie Luna Prieteniei Româno- 
Sovietice.

Când îmi aduc aminte 
de crunta mizerie și exploa
tare suportată din partea 
patronilor în anii grei ai fas
cismului, nu pot să uit nicio
dată ajutorul flățesc dat de 
Marea Uniune Sovietică.

Eliberarea țării noastre de 
către viteaza Armată a Uni
unii Sovietice este cel mai 
însemnat ajutor pentru noi 
toți. De atunci încoace a- 
jutorul material și experien
țele înaintate de muncă ale 
oamenilor sovietici ne-au 
dat posibilitatea să ne clă
dim o viață frumoasă.

De pildă în luna Iulie a.c. 
am aplicat pentru prima 
dată în brigada noastră me
toda înaintată a stahanovis- 
tului Matulineț de elaborare 
rapidă a șarjelor. Pe atunci 
dădeam o șarjă în 7 ore 
și câștigam câte 5—10 mii 
lei lunar.

Cu ajutorul acestei meto
de, noi am obținut însemna
te succese în„ îndeplinirea

Lucrăm după metoda
Brigada noastră dela sec- 

(ia Construcții Metalice care 
a luat ființă în urmă cu 
aproape două luni a aflat 
din ziarul nostru „Scânteia 
Tineretului “ despre metoda 
complexă de economii a com- 
somolistei Lidia Corabelni- 
cova. Aflând despre această 
metodă, noi am hotărtt să o 
aplicăm în munca noastră. 
Rezultatul a fost că dela 
înființarea brigăzii și până 
în prezent, noi am făcut 

de a-și organiza într’un mod util 
timpul liber, prin studiu și prac
ticarea sportului.

Față de aceste condiții noi de 
muncă și de viață ale tinerilor 
muncitori din cadrul Combina
tului nostru, nu toți tinerii răs
pund cu cinste sarcinilor încre
dințate. In numărul încă destul 
de mare al celor ce absentează 
Sâmbetele și Duminicile sunt 
foarte mulți tineri. Ei nu-și dau 
oare seama că lipsind nemotivat 
dela lucru desorgauizesză pro
ducția, că pun greutăți în rea
lizarea și depășirea Planului de 
Stat, că sunt absenți dela sar- 
sina patriotică de a da Patriei 
mai multă fontă și mai mult oțel 
pentru apărarea păcii ? Acești 
tineri care lipsesc nemotivat dela 
lucru trebue să înțeleagă impor
tanța muncii lor acolo la furnal 
sau cuptor, să fie conștienți că 
și ei sunt soldați ai păcii și prin 
urmare și lor Ie revine sarcina 
de a lupta neîncetat pentru apă
rarea păcii, pent'U întărirea Pa
triei noastre.

Perspective luminoase de 
muncă și învățătură deschide 
Planul Cincinal tinerilor munci
tori din Combinatul nostru. Se 
vor construi în cadrul Planului 
Cincinal în Hunedoara case noi, 
se vor construi școli de diferite 
grade, ștranduri, stadioane spor
tive, săli de teatru, spitale, că
mine culturale, etc se va mări 
capacitatea de producție a Com
binatului ceeace va necesita noi 
brațe de muncă calificate. De 
aceea tineretul va trebui să se 
îndrepte cu încredere spre șco
lile de calificare pentiu a primi 
pregătirea profesională cores
punzătoare. Deasemeni, el va 
trebui să lupte mai dârz ca până 
acum în producție, să aplice pe 
o scară mult mai întinsă meto
dele sovietice de lucru scurtând 
timpul de elaborare a șarjelor, 
pentru ca tone tot mai multe de 
oțel pentru tractoare și mașini- 
unelte să ia drumul întreprin
derilor metalurgice, să contribue 
la întărirea Patriei noastre, la 
apărarea păcii.

ioan Popeți
Director General si Combinatului

Siderurgic Hunedoara

și depășirea programului de 
lucru. Cu timpul, noi am 
devenit mai experimentați 
și acum reușim să dăm o 
șarjă în 5 ore, ba odată am 
dat-o chiar în 4 ore și ju
mătate. Salariul nostru s’a 
ridicat până la 15.000 lei 
lunar. Astfel elaborând șarje 
rapide noi aducem o con
tribuție însemnată la întări
rea frontului de neînvins al 
păcii.

Cât de mult ni s’a schim
bat viața. Prietenia cu Uni
unea Sovietică ne întărește 
și îmbogățește Patria.

Drumul pe care-1 urmăm 
este un drum nou și noi 
vrem să mergem pe acest 
drum, deschis de Uniunea 
Sovietică, până la capăt.

In cursul acestei luni ne 
luăm angajamentul să elabo
răm șarje rapide, astfel să 
putem depăși norma cu 10 
la sută, iar cei care urmea
ză școala de calificare vor 
merge regulat la cursuri.

Așa înțelegem noi să răs
pundem fraților noștri sovi
etici cu noi realizări, cu noi 
succese în producție.

Aurel Stanciu 
prlm-topitor la Cuptorul Tine

retului No. 3 C.S.H.

Lidiei Corabelnîcova 
economii de electrozi, carbid, 
oxigen, etc, în valoare tota
lă de 700.000 lei. Din aces
te materiale noi am lucrat 
trei zile.

Pe viitor ne luăm anga
jamentul de a intensifica 
lupta pentru economii pen
tru a pune la dispoziția Pa
triei sute și mii de lei din 
economiile făcute.

Mihai Nicor 
responsabilul brigăzii utemiste 

.Construcții Metalice*

IM CRDRCIL „LUMI PRIETEMEI ROMflHO-SOVlETKE" 

In Combinatul nostru a avut loc 
o consfătuire cu cetitorii ziarului „Scânteia 
Tineretului" despre metodele sovietice

La Hunedoara, a avut loc de curând o consfătuire 
a ziarului Sc. Tin. cu fruntașii în producție, cu cores
pondenții voluntari și ceilalți cetitori al săi, organizată 
în colaborare cu Comitetul Organizației U.T.M. al Com
binatului Siderurgic Hunedoara.

Consfătuirea a fost organizată în cadrul „Lunii 
Prieteniei Româno-Sovietice* cu scopul de a se analiza 
felul cum au fost aplicate la C. S. H. înaintatele me
tode de muncă ale stahanoviștilor sovietitici, publicate 
și popularizate prin presa noastră. Deasemeni, ea avea 
ca scop să strângă legătura între ziar și masele de ti
neri muncitori, pentruca în felul acesta lupta pentru 
introducerea înaintatelor metode sovietice să fie dusă cu 
succes din ce în ce mai mare.

Consfătuirea a fost deschisă de tov. Georgescu 
Nicolae, secretarul organizației U.T.M. C S.H. care după 
ce a anunțat ordinea de zi, a dat cuvântul tovarășei 
Oprea Galeni, care a făcut un scurt referat despre felul 
cum a înțeles „Scânteia Tineretului* să oglindească în 
paginile sale inițiativele de introducere a metodelor so
vietice și eforturile făcute de tinerii muncitori pentru 
generalizarea lor. In această direcție, a vorbit în mod 
special de metoda elaborăriii șarjelor rapide care a fost 
aplicată pentru prima dată la noi în țară chiar la Com
binatul Siderurgic Hunedoara de oțelarul Simeria 
Gheorghe.

La discuții, s’au înscris tovarășii: Monoran Ghor- 
ghe, secretarul organizației UTM din secția Mecanică, I 
Balint Alexandru, șeful secției Turnătoria de tuburi, 
Gârleanu Gheorghe din secția Forje, Secuie Ioan din 
secța Edil, Petrescu Eugen, secretarul organizației de 
bază UTM. în secția OSM. Vizitiu Vasile secretarul 
organizației de bază UTM —• 12 Construcții, Chiaburu 
Mihai minier din Ghelar, Ionescu din secția Mecanică, 
Munteanu Carol controlor tehnic la Mecanică, Naghi 
Ioan din secția Forjă și alții.

Au mai luat cuvântul din partea Sindicatului CSH 
tov. Pop; tov. Moga Băiuț, responsabilul secției de 
Propagandă și Agitație a Organinizației de Partid CSH 
a adus cuvântul organizației de Partid.

Din partea ziarului, tovarășul Florescu Ștefan, re
dactor responsabil adjunct a tras concluziile consfătuirii.

Locuesc în blocul tineretului din 
Orașul Muncitoresc

Grija Partidului și Guver
nului pentru oamenii muncii 
din țara noastră, este per
manentă. Ea se manifestă 
în construcțiile blocurilor 
muncitorești, în construirea 
de cămine, case de nașteri, 
spitale, etc. Și la noi, la 
Hunedoara, Partidul și Gu
vernul au asigurat muncito
rilor condiții bune de 
viață așa cum nici nu visam 
înainte. Astfel, s’au pus 
bazele noului oraș muncito
resc care se clădește într’un 
ritm rapid.

In acest oraș muncitoresc, 
ni s’a acordat și nouă tine
rilor necăsătoriți un bloc 
care cuprinde 40 apartamen
te mobilate, sală de lectură, 
etc. Aici tinerii după cele 
8 ore de muncă au posibili
tatea să studieze în liniște, 
să-și ridice nivelul ideologic 
și profesional.

Tinerii locuitori ai aces
tui bloc sunt fruntași în 
producție, evidențiați în lupta

Să mergem cu toții la școala de calificare
La Combinatul Siderurgic 

Hunedoara s’au deschis nu
meroase cursuri de calificare 
printre care și cel dela sec
ția Forjă.

Îndrumați de organizația de 
bază PMR și de organizația 
U.T.M. 20 de tineri au ur
mat cu regularitate școala 
de calificare devenind cadre 
calificate.

Printre cei 20 de tineri 
Care au urmat această școală, 
mă număr și eu. înainte de 
a fi calificat, primeam un 
salar mult mai mic. După 
terminarea școlii am fost 
încadrat într'o categorie su
perioară de salarizare și am 
primit o leafă mai mare, de 
7140 lei pe lună.

Este o mare diferență în
tre un muncitor calificat și 
un muncitor necalificat.

Tov. Pădureanu Ion din 

pentru mai multă fontă, și 
otel, pentru apărarea păcii, 
ca de pildă : Popescu Ștefan, 
Săraru Nicolae și alții.

Grea a fost înainte viața 
tinerilor care locuesc în a- 
cest bloc. Exploatați nemi
los de un chiabur sau pa
tron, rămâneau zile întregi 
nemâncați, pe drumuri, dor- 
meaupeundenimereau. Când 
am intrat însă la Combina
tul Siderurgic Hunedoara, 
viața ni s’a schimbat. Am 
învățat o meserie și am în
ceput să lucrăm cu dragos
te pentru 0 producție spo
rită, pentru mai multă fontă 
și oțel.

Pentru condițiile noi de 
viață create nouă de Partid 
și Guvern, vom vota la 3 
Decembrie pentru candidații 
Frontului Democrației Popu
lare, pentru pace, pentru 
socialism.

Silvaș Nicolae 
macaragiu la Oțelăria Siemens- 

Martin

secția noastră, de exemplu, 
nu este calificat și primește 
un salar de numai 4830 
lei pe lună. Dacă tov. Pă
dureanu Ion va urma școa
la de calificare, va primi și 
el un salar mai mare, așa 
cum primim noi cei care am 
urmat această școală.

La noi în secție sunt ti
neri mulți. Unii dintre ei 
au înțeles rostul școlilor de 
calificare și le urmează regu
lat, iar alții mai șovăie și 
acum și nu se duc cu regu 
laritate la cursuri

Eu îmi iau angajamentul 
să lămuresc cât mai mulți 
tineri de importanța școlilor 
de calificare pentruca pri
mul nostru Plan Cincinal 
să ne găsească cu cât mai 
multe Cadre tehnice bine 
pregătite.

Gârleanu Gheorghe 
Secția Forță

In lupta pentru mai multă 
fontă, mai mult oțel, tinerii 
muncitori dela Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, își dau 
contribuția lor din plin. Con- 
stituiți în brigăzi UTM-iste, 
antrenați in intreceri socialiste, 
tinerii muncitori mobilizați de 
organizația UTM, sub condu
cerea Partidului, luptă pentru 
a da Patriei mai multă fontă, 
mai mult oțel, întărind astfel 
frontul păcii.

E veche istoria brigăzilor 
UTM-iste dela Combinatul 
nostru. Anul trecut, prin Apri
lie, din însărcinarea C. C. al 
UTM Comitetul UTM-C.S.H. 
a trecut Ia înființarea primelor 
brigăzi UTM-iste la cuptorul 
Nr. 3. De atunci cuptorul Nr. 3 
a devenit Cuptorul Tineretului, 
pe care tinerii l-au numit 
„Cuptorul Păcii."

La formarea acestor brigăzi, 
au existat numeroase greutăți. 
Erau unii tehnicieni care 
n’aveau încredere în tineri, care 
spuneau că tinerii oțelari nu 
vor face treabă. In acelaș timp 
însă, au fost unii tehnicieni șl 
muncitori vârstnici ca de pildă 
tovarășul Simeria Gheorghe 
sau tov. maestru Râpeanu, 
care au dat un puternic spri
jin tinerilor. Trebue spus că 
tinerii oțelari din brigăzile 
UTM-iste au confirmat încre
derea muncitorilor vârstnici și 
a maeștrilor, dobândind suc
cese însemnate în muncă.

Aceste succese ale primelor 
brigăzi UTM-iste de oțelari au 
făcut ca în scurt timp, Comi
tetul organizației UTM sub în
drumarea Comitetului organi
zației de Partid, să extindă 
formele de muncă colective ale 
tinerilor. Astfel, în scurt timp, 
au luat ființă brigăzi UTM-iste 
la: Construcții Metalice, Me
canică, Turnătorie, la Furnalul 
Nr. 1, apoi la Furnalul Nr. 2, 
etc. In Iunie 1950, numărul 
brigăzilor UTM-iste din cadrul 
Combinatului nostru era de 13, 
iar în August, numărul lor a 
crescut la 36.

O preocupare a Comitetului 
organizației UTM a Combina
tului a fost aceea de a pune 
în fruntea brigăzilor pe tinerii 
cei mai destoinici, cei mai 
buni în producție ca și în 
munca de organizație. In acelaș 
timp noi ne-am străduit să 
calificăm pe tinerii noi veniți 
în uzină, iar pe măsură ce au 
dovedit capacitate de organi
zare și dragoste de muncă au 
fost numiți responsabili de 
brigăzi.

Comitetul organizației UTM 
a Combinatului s’a preocupat 
îndeaproape de felul cum își 
îndeplinesc sarcinile prevăzute 
în plan, brigăzile UTM-iste. 
Pentru aceasta, organizațiile 
de bază au fost instruite ca 
să țină regulat consfătuiri cu 
brigăzile UTM-iste unde să

Lucrăm după metoda oțelarului sovietic 
Matulineț

Brigada mea a luat ființă 
încă din anul trecut, fiind 
una dintre primele brigăzi 
utemiste Care au luat ființă 
în Combinatul nostru.

Dela început noi am cău
tat să ne însușim cât mai 
temeinic n> seria, urmând 
cu toții cursurile de califi
care gradul 1 și 2, știind 
că numai astfel vom putea 
deveni oțelari pricepuți.

De pudă tânărul Popescu 
Ștefan și Brânzei Dumitru, 
membrii în brigada mea au 
fost angajați ca zileri. Prin 
grija Partidului S' îndrumați 
de organizația U.T.M., ei au 
urmat școala de calificare 
gradul 1 și 2. In urma aces
tui curs ei au devenit buni 
topitori, calificați în meserie. 
In urma cunoștințelor căpă
tate la școală, cu sprijinul 
Partidului și al organizației 
UT.M și cu ajutorul prim- 
lopitorului Simeria Gheor
ghe, un tovarăș cu experi
ență îndelungată, primul în 
țara noastră care a aplicat 
metoda de elaborare rapidă 
șarjelor a stahanovistului 
Matulineț, brigada noastră 
a reușit să obțină însemnate 
succese în producție dând 
multe șarje de oțel peste 
plan.

Astăzi antrenați in muncă 

fie analizată munca brigăzilor 
și să li se dea sarcini con
crete de viitor. La aceste con
sfătuiri au participat și tehni
cienii care au dat prețioase 
sfaturi tehnice, tinerilor. A con
stituit o preocupare pentru 
organizațiile de bază UTM 
popularizarea tinerilor fruntași 
în lupta pentru mai mult oțel 
pentru apărarea păcii, prin: 
stația de radio-amplificare, 
panouri de onoare, gazeta de 
perete, etc.

Datorită acestor metode, 
brigăzile UTM-iste din cadrul 
Combinatului nostru au ob
ținut succese însemnate. Ast
fel, in cinstea Congresului 
Comitetelor de luptă pentru 
pace din țara noastră, brigada 
UTM-istă dela groapa de tur
nare O. S. M., condusă de 
UTM-istul Popescu Petru, a 
depășit norma cu 73 la sută. 
Asemeni brigăzii condusă de 
tov. Popescu mai sunt și bri
găzile UTM-iste conduse de 
tovarășii Ilea Gheorghe, Ște- 
fănescu Mihai și Băișan Sabin 
care au depășit normele cu 
26 la sută, 71 la sută și 11,1 
la sută.

Față de aceste realizări, Co
mitetul organizației UTM a 
Combinatului nostru a avut 
numeroase slăbiciuni și lipsuri 
în muncă. Astfel, controlul 
muncii brigăzilor a fost făcut 
de multe ori superficial și 
lipsit de simț de răspundere. 
Aceasta a avut ca rezultat că în 
unele locuri, unele brigăzi au 
fost descomplectate, iar în alte 
locuri ele au fost cu totul des
ființate. Numai în urma măsu
rilor luate de către C. C. al 
UTM, Comitetul organizației 
UTM a Combinatului a lichi
dat în parte aceste lipsuri și 
a trecut la o reorganizare a 
brigăzilor UTM-iste.

Lipsa de control in munca 
brigăzilor UTM-iste a dus la 
neglijarea controlului timpului 
liber al tinerilor din brigăzi. 
Noi nu ne-am preocupat in 
măsură suficientă de organi
zarea timpului liber al tineri
lor, n’am urmărit cum și ce 
studiază tinerii. Deasemeni o 
lipsă a organizațiilor de bază 
este aceea că n’au vegheat ca 
tinerii înscriși la cursurile școlii 
de caiificare să frecventeze cu 
regularitate aceste cursuri. In 
unele locuri, ca de pildă la 
Mecanică, combaterea indisci
plinei nu s’a făcut cu destulă 
tărie.

Întărind munca organizațiilor 
de bază UTM, întărind munca 
brigăzilor UTM-iste, activitatea 
acestora va fi rodnică, contri
buția lor la realizarea Planu
lui de Stat, la apărarea păcii 
va fi mai mare.

Nicolae Georgescu 
Secretarul Comitetului orga

nizației UTM C. S. H.

pentru a da rcât mai mult 
oțel pentru întărirea Patriei 
noastre, pentru întărirea fron
tului păcii, brigada noastră 
caută pe zi ce trece să ob
țină rezultate și mai însem
nate.

In cadrul brigăzii noastre 
se țin regulat consfătuiri 
pe locul de producție unde 
se discută realizările și lip
surile noastre.

Toate aceste consfătuiri 
ne-au ajutat pe noi să ne 
însușim meseria cât mai 
bine și să ne ridicăm nive
lul politic.

Mai mult, aplicarea meto
dei de elaborare rapidă a 
șarjelor a făcut ca salarul 
nostru să se ridice, iar ni
velul de trai să crească sim
țitor.

Astăzi cu toții avem un 
salar mai mare decât in 
anul trecut când s’a înfiin
țat brigada noastră.

In cadrul lunii Prieteniei 
Româno Sovietice, brigada 
mea iși înzecește eforturile 
pentru a da cât mai multe 
șarje rapide după metoda 
oamenilor care ne-au elibe
rat și după exemplul cărora 
ne construim viitorul.

Ilea Gheorghe 
prim-topitor la Cuptorul Tinere

tului Nr. 3!
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Se va construi un nou oraș muncitoresc 
la Hunedoara

Sirena anunța orele 3. Pe eși- 
rile dela Furnale, Laminoare, Me
canică, Energetică, etc. eșeau gru
puri, grupuri de muncitori. Afară 
ploua, ploua cu nemiluita; mulți 
muncitori s’au ferit de ploaie și 
discutau.

— „Cu tot timpul care este ne
favorabil, noi tot nu dăm înapoi" — 
spune un laminator bătrân, unui 
tânăr reîntors de curând din 
armată.

Lângă panoul evidențiaților dela 
intrarea în Combinat, alte grupuri 
de muncitori așteaptă oprirea ploii.

— Câtă încredere are Partidul 
în forțele noastre — se aude un 
glas, — iar noi răspundem cu 
cinste chemării; vom construi în 
două luni un nou „oraș muncito
resc."

— „Ploaia nu ne înspăimântă, 
noi nu ne temem de nimic, con
struim așa cum ne învață Partidul" 
— spune un altul.

Aceste sunt frânturi din gândirea 
unor muncitori care s’au adunat 
în curtea Combinatului nostru 
pentru a merge să pună temelie 
noului oraș muncitoresc. Fanfara 
a și sosit... Cu drapele roșii în 
fruntea coloanei, în tactul cânte
celor muncitorești, peste 100 de 
muncitori, tehnicieni și funcționari, 
au părăsit curtea Combinatului, 
luând direcția către strada losif 
Vissarionovici Stalin.

In dreptul Morii de foc, privirile 
muncitorilor pline de nesaț au 
privit terenul ce se ’ntinde în fața 
ochilor.

Pe acest teren, care altă dată 
servea interesele de speculă și 
exploatare, astăzi se va pune te
melie unui oraș muncitoresc ce se 
va construi într’un timp record, în 
numai două luni.

Pe acest teren peste puțin se 
vor ridica imensele clădiri care 
vor adăposti 2500 muncitori.

Și asta din grija cea mare pe 
care o are Partidul pentru oamenii 
muncii. Aci se vor construi 12 
pavilioane pentru familiști, 46 dor

Sindicatul Constructori este chemat să ia 
măsuri de intensificare a muncii culturale
Sindicatul Constructori din Hu

nedoara care a avut o muncă rod- 
dică în domeniul culturalizării 
oamenilor muncii dela țlntreprin- 
derea 12 Construcții în primele 
trei trimestre, s’a mulțumit cu 
realizările din trecut și n’a mai 
făcut nimic pentru desfășurarea 
muncii culturale.

Responsabilul cultural a întoc
mit un plan de muncă care însă 
nu este și nici nu se va duce la 
îndeplinire. Și iată dece; ;In 
plan nu a inclus ședințe cu co
lectivul de muncă de pe șantiere.

Când merge pe șantier se ocupă 
de probleme de producție, munca 
culturală neglijându-o și asta toc
mai datorită faptului că planul lui de 
muncă nu este cunoscut de Sin
dicat, iar Comitetul Sindical îl 
întrebuințează în alte munci în 
loc să-l ajute și să-ț controleze pe 
tovarășul Solomon Dumitru res
ponsabil al Comisiei Culturale.

Echipa artistică s’a desorgani- 
zat, clubul nu mai funcționează 
decât seara vre-o 2 ore, noul lo
cal necorespunzând din lipsă de 
spațiu și mobilier necesar.

întreprinderea 12 Construcții nu 
și-a indeplintt angajamentele luate 
în Contractul Colectiv privind mo

Depășiri de norme la Fabrica de oxigen
Antrenați în întrecere socialistă 

în cinstea zilei de 7 Noembrie, 
muncitorii dela Fabrica de oxigen 
obțin însemnate depășiri.

Astfel echipa mecanicului Man 
Mihai, pe perioada 1—20 Oct., 
are o depășire de 67,60 la sută, 
urmată de echipa lui Blaga Ioan 
cu 67,23 la sută și de echipa lui 
Herban Vasile care a depășit nor
ma cu 65 la sută.

Pe lângă aceste frumoase de

mitoare comune și un grup social 
compus din: creșe, cămin, canti
nă, baie și un club muncitoresc.

Minunate sunt planurile Parti
dului și a Guvernului nostru care 
vin în ajutorul oamenilor muncii, 
veniți în oraș pentru a-și da apor
tul lor la împlinirea Planului pe 
1950, apoi la cel Cincinal.

Un grup de tehnicieni în frunte 
cu tov. director-adjunct Calous 
cărora le-a încredințat Partidul 
tehnica construirii Orașului Mun
citoresc, întâmpină cu multă bu
curie sosirea muncitorilor.

Dacă tovarășul președinte al 
Sindicatului C S.H., tov. Bercioiu 
Dumitru, prin cuvintele sale a 
arătat importanța cea mare a noii 
construcții în Planul Cincinal, apoi 
șeful șantierului ing. Ardeleanu 
ne-a și făcut să vedem noul oraș 
muncitoresc, pe cea mai înaltă 
clădire fluturând de ziua tovară
șului Stalin, steagul roșu.

Tovarășul Șoimoși, secretarul 
Organizației de Partid al C.S.H., 
a arătat că în țările imperialiste, 
imperialiștii împrăștie moartea în 
rândurile muncitorimii, distrugând 
orașe și sate, bombardând creșe 
și școli, iar în ce țara noastră și 
toate țările care formează lagărul 
păcii se construește spre fericirea 
tuturor celor ce muncesc. Apoi 
tovarășul Șoimoși a mai arătat că 
în ciuda ploii care nu mai înce
tează, se va construi, iar de ziua 
tovarășului Stalin, vom veni să 
inaugurăm orașul cel nou.

Au mai vorbit din partea mun
citorilor dela C.S.H. tov. Dumitru 
mulțumind Partidului pentru rezol
varea problemei vitale a Hune
doarei : locuințele muncitorilor, — 
și face apel la toți cei de față să 
atragă un număr cât mai mare 
de muncitorii care să participe la 
construirea noului oraș.

La sfârșit a vorbit tovarășul 
Colesnicenko Macarie instructor 
profesional C. S. H. și apoi s’au 
început primele lucrări a construirii 
orașului muncitoresc ...

bilierul necesar clucului.
Fondul cultural de l°/o nu s’a 

virat la timp de către întreprin
derea respectivă cauzând prin 
aceasta greutăți Comisiei Cultu
rale.

Difuzarea presei care este un 
mijloc de ridicare a nivelului po
litic și cultural este neglijată.

Responsabilul cu difuzarea, Gei- 
ner Wile, nu difuzează ziarele zile 
întregi, uneori chiar și 6 zile, zi
arele și broșurile zăcând în sediul 
Sindicatului în timp ce responsabi
lul se ocupă cu chestiunile absolut 
străine sarcinilor care i-au fost 
trasate.

Pentru lichidarea acestor lip
suri Comisiea culturală trebue să 
ia măsuri în legătură cu Comi
tetul Sindical, pentru reorganizarea 
și aplicarea în practică a planului 
Comisiei. Comitetul Sindical să 
ajute să îndrume și să controleze 
îndeplinirea planului de culturali
zare deoarece prin culturalizare 
creiem condițiile de întâmpinare 
cu cinste a Planului Cincinal, iar 
întreprinderea 12 Construcții să 
se achite din timp de obligațiunile 
ce-i revin, privind fondul cultural 
și înzestrarea clubului cu cele 
necesare.

pășiri, muncitorii Fabricii de oxi
gen au mai prestat și 58 ore de 
muncă voluntară.

Așa își manifestă muncitorii și 
tehnicienii Fabricii de oxigen, ne
țărmurita lor dragoste pentru vaj
nicul popor sovietic care cu în
făptuirea Revoluției din 1917, a 
sfărâmat vechea orânduire, des
chizând o eră nouă, era socialistă 
către care cu nădejde se îndreaptă 
privirile tuturor oamenilor muncii.

Dece s’a mărit durata șarjelor 
la Otelăria Siemens Martin

Tot mai mulfe și mai frumoase sunt 
rezultatele obținute în producjie de oamenii 
muncii din țara noastră. La Combinatul 
Siderurgic Hunedoara întrecerea socialistă 
a luat caracter nou, de întrecere pe pro
fesiuni. Bătălia pentru obținerea titlului de 
cel mai bun muncitor în profesi respec
tivă, scoate în evidență într o măsură și 
mai mare uriașele forțe creatoare ale 
oamenilor muncii

De câtva timp, din lipsa unei suprave
gheri a desfășurării procesului de pro
ducție — și aci e de foarte mare 
importanță rolul tehnicienilor și al maiștri
lor — și din cauza unei proaste organi
zări a muncii, producția secțiilor Oțelărie 
și Laminoare este în scădere. întrecerea 
socialistă, care la început a dat ruzultate 
frumoase, a încetat complect. Comitetul 
de secție dela Oțelărie n’a înțeles că per
manentizarea întrecerii socialiste este o 
sarcină de căpătenie a sa. Lipsurile au 
pornit dela Comitetul Sindicat al uzinei 
care nu s’a preocupat îndeajuns de această 
problemă. In schimb, Comitetul Sindical 
se ocupă cu rezolvarea problemelor mă
runte care sunt de competința grupelor 
sindicale și a cornițelor de secție. Asffel, 
nu rareori vin la sindicat muncitorii să 
ceară informații asupra plății concediului 
de boală sau cu nemulțumiri în legătură 
cu cartelele de alimente, etc, chestiuni pe 
care ar trebui să le rezolve comitetele de 
secții și responsabilii de grupă.

Dela 6 ore la 10 ore

La începutul acestui an, oțelarii hune- 
doreni, aplicând minunata metodă a oțe- 
laiului sovietic Matulineț de elaborare ra
pidă a șarjelor, au obținut rezultate ne-

Să deschidem cont personal de economii
In întrecerea socialistă ce se 

desfășoară în cinstea zilei de 7 
Noembrie, aniversarea Marei Re-

Pe primele 23 de zile

La secția Garaj, o serie de piese 
nu se pot procura din comerț. 
Acestea sunt procurate prin stră
duințele muncitorilor din fierul 
vechi.

Desfășurând o puternică muncă 
pentru economisirea muteriilor 
prime și a combustibilului, forjerii 
contribue la reducerea prețului de 
cost al pieselor foijate. Astfel pe

Femeile muncitoare contribue la lupta pentru Plan
Au pornit muncitoarele Atelie

rului Mecanic, o întrecere socia
listă, prima întrecere între munci
toarele din această secție. La 
început li se părea greu, dar în
curajate de cuvintele strungăriței 
Păncescu Maria care în ședința 
ce au avut-o la consfătuirea pen
tru întrecere, a spus: „Fiecare 
depășire, fiecare piesă executată 
în timp mai scurt, fiecare econo
mie de materiale, precum și com
baterea întârzierilor și a absențelor 
nemotivate să devină fapte grăi

Carnetul Agitatorului Nr. 73 cu
prinde un bogat material menit 
să înarmeze pe agitatorii dela orașe 
și sate în desfășurarea muncii de 
agitație în campania electorală.

„Instrucțiuni cu privire la or
ganizarea muncii de agitație în 
campania electorală" și „Printr’o 
muncă intensă de agitație să fa
cem să crească în inimile alegă
torilor mândria și dragostea pen

mai întâlnite în țara noastră. Munca era 
organizată temeinic, sprijinul tehnicienilor 
se vedea la fiecare pas ceeace a contri
buit la creșterea elanului de muncă al 
oțelarilor. A intervenit însă desinteresul 
unor tehnicieni și șefi de producție, Co
mitetul Sindical, deși cunoștea situația, 
n’a trecut la organizarea unei consfătuiri 
de producție, în care să se desbată și să 
se ia măsuri concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor și pentru reorganizarea muncii.

Deasemeni, din cauza neplanificării de 
către tehnicieni a folosirii parcului de fier 
vechi, a fost terminat stocul de fier de 
tonaj rămânând numai cel ușor. Din această 
cauză timpul de încărcare care ajunsese 
să fie redus la numai 40 de minute, a 
crescut la 3 ore

In hala de turnare a oțelăriei, deficionța 
cea mai serioasă o constitue montarea 
gropelor de turnare, care nu se face în 
timp util, totodată lingourile și sgura sunt 
evacuate cu întârziere. Din cauză că nu se 
respectă lucrul după grafic, macaralele de 
urnara nu reușesc să facă față producție 
celor 5 cuptoare Siemens-Martin. Aceste 
lipsuri au dus la creșterea duratei șarjelor 
dela 6 ore la 10 ore.

O altă lipsă care se răsfrânge asupra 
Oțelăriei, este și proasta organizare 
a transporturilor pe căile ferate uzinale 
Secția Transporturi n’a reușit să țină pas 
cu cerințele și desvoltaroa Oțelăriei. 
Manevrările vagoanelor încărcate cu fier 
vechi și alte rămășițe dela laminoare, nu 
se fac în mod organizat și se produc blo
cări de linii. Din această cauză fierul vechi 
stă ore și chiar zile întregi fără să poată 
ajunge la destmație.

voluț i Socialiste din Octombrie și 
a Congresului Partizanilor Păcii, 
muncitorii Combinatului nostru

ale lunii Octombrie s’au realizat economii de materiale 
in valoare de 130.000 lei

In perioada dela 1—23 Octom
brie s’au recuperat de către tova
rășii Ursu Petre, Brașai losif, 
Weber Eduard și Budai Mihai,

Și forjerii realizează economii 

primele 24 de zile ale lunii Oc
tombrie, muncitorii secției Forje 
au economist 1912 kg. mangal, 
12.350 kg păcură, 2070 kg. de
șeuri, acestea în valoare de 

toare a dorinței noastre fierbinți 
de a ne apăra liniștea căminelor 
noastre, fericirea copiilor noștri și 
a duce lupta cot la cot cu băr
bații în opera de construire a 
socialismului."

Cuvintele tovarășei Păncescu au 
prins rădăcini puternice în inimile 
muncitoarelor Atelierului Mecanic.

Fiecare, Ia strungul ei, la ma
șina de găurit sau la mașina de 
frezat, luptă cot la cot cu bărbații 
pentru fericirea lor și a copiilor 
lor, pentru întâmpinarea Planului 

Cetiți „Carnetul Agitatorului" Nr. 73
tru Patria noastră, pentru realizările 
noastre, pentru cauza socialismului 
și a păcii* sunt articole care arată 
cum trebue să se desfășoare munca 
de agitație.

Rubrica „Cum au desfășurat 
agitatorii sovietici munca politică 
în vederea alegerilor pentru So
vietul Suprem" furnizează exem
ple din bogata experiență a agi
tatorilor sovietici.

Rebuturi mari
Menținând șarja în cuptor peste terme

nul prevăzut, calitatea oțelului scade, 
producându-se in acelaș timp sticăciuni 
vetrei și pereților cuptoarelor Siemens 
Martin și s:uitând astfel timpul de func
ționare al acestora Iu ultimul timp la 
multe șarje de oțel rebuturile ating un 
procent de 20—24 la sută.

Dacă tehnicienii ar fi insis'at și ar fi 
căutat să lichideze rebuturile, cauzate de 
întârzierea elaborării șarjelor și în special 
de nercspectarea tehnologiei turnării, re
buturile nu s'ar fi ridicat în luna Sep
tembrie.

Lichidarea acestor lipsuri este o sarcină 
deosebit de actuală acum, când ne pre
gătim pentru trecerea la Planul Cincinal, 
care va cere o puternică desvoltaro a in
dustriei siderurgice.

Muncitorii hrnodoreni din sectorul side
rurgic care au pornit cu elan întrecerea 
pe profesiuni, trebue să găsească din partea 
tehnicienilor tot concursul. Obiectivele în
trecerii vor putea fi realizate numai printr'o 
mai bună organizare a muncii. Flacăra 
întrecerii socialiste va trebui ținută aprinsă 
fără încetare de către Comitetul Sindical. 
Pentru aceasta el va trebui să facă o co
titură serioasă în munca sa, va trebui să 
treacă neapărat la activizare comitetelor 
de secții și a grupelor sindicale, verigi de 
legătură între sindicat și masele de munci
tori. In acelaș timp, trebue să acorde o 
mai mare atenție metodelor înaintate de 
muncă: Împreună cu tehnicienii, Comitetul 
Sindical trebue să sprijin efortul oțelarilor 
pentruca metoda sovietica do elaborare 
rapidă a șarjelor să poată fi aplicată în 
cele mai bune conoițiuni.

(□Iu ,V. S'.)

obțin noi succese în lupta pentru 
reducerea prtțilui de cost.

12 bucăți dinamuri, o axă plane
tară, 4 cricuri și alte piese, reali- 
zându-se prin acestea o economie 
de 130.000 lei.

58.714 lei.
Această economie a fost reali

zată prin folosirea cu chibzuință 
a mangalului și a păcurii.

M. Malea

Cincinal, pentru pace și socialism.
Depășirile muncitoarelor Molnar 

Rozalia de 82 7o, a muncitoarei 
Daradici Elisabeta de 77%, Me- 
gyesi Elisabeta de 66%, a lui 
Beldie Ioanica de 47% și a lui 
Păncescu Maria de 25%, sunt 
fapte într’adevăr grăitoare, despre 
voința lor neclintită de a încheia 
întrecerea socialistă pornită în cin
stea alegerilor nu cu 20% depă
șite de normă, cum a fost stabilit 
și trecut în procesul «verbal, ci cu 
mult mai mult. M. M.

La rubrica „Fapte și cifre* 
carnetul se referă la realizările 
regimului nostru de democrație 
populară, oferind un ajutor prețios 
agitatorilor în munca lor.

Rubrica „Teme pentru convor
biri ale agitatorilor" cuprinde două 
articole care deasemenea vor pu
tea fi folosite de agitatori în cam
pania electorală.
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