
Să dăm avânt 
întrecerii socialiste pe profesiuni 
în cinstea zilei de 3 Decembrie

In cursul lunii Septerr brie a. c., 
luând exemplul muncitorilor dela 
Fabrica de ciment Turda, fruntașii 
în producție din Combinatul nostru 
au inițiat întrecerile pe profesiuni, 
pentru titlul de: cel mai bun fur- 
nalist, oțelar și laminorist.

Această înflăcărată inițiativă ara
tă că muncitorii noștri sunt con- 
știenți că realizările noastre pe 
tărâm politic, economic și cultural 
constitue cel mai de preț aport la 
întărirea frontului păcii condus de 
Uniunea Sovietică.

In cursul lunii Octombrie, cu 
toate greutățile obiective întâmpi
nate, întrecerea pe profesiuni a 
dat roade destul de bogate.

I.upta dintre prim-topitorii Jeler 
Ioan, Baba Ioan și Schweighoffer 
Abel s’a soldat cu victoria echipei 
lui Baba Ioan care a obținut titlu 
de „cel mai bun furnalist“.

Echipa lui Baba Ioan a depășit 
producția specifică cu 118,82%, 
a respectat 100% descărcarea, a 
respectat indicii de consum de cox( 
întrebuințând doar 99,6% din can
titatea prescrisă, fără ca producția 
să sufere.

In apropierea sa s’a situat echi
pa lui Jeler Ioan, care a realizat 
o depășire de 119,27®/o, dar care 
nu a îndeplinit celelalte condițiuni 
ale întrecerii, precum și echipa lui 
Schweighofer Abel care a realizat 
116,81% depășire, îndeplinind și 
celelalte puncte ale întrecerii.

Titlul de „cel mai bun oțelar* 
a fost câștigat prin eforturi intense 
de echipa lui Forțu Petru.

Echipa sa a reușit să dea cu 
18 kgr. mai mult oțel la metru 
pătrat de vatră peste indicii teh
nici stabiliți.

Printr’o bună organizare a mun
cii, rebuturile s’au redus la 0,5% 
și s’au elaborat în cursul lunii 
Octombrie 7 șarje rapide.

Deasemeni consumurile speci
fice au fost simțitor reduse, fără 
ca prin aceasta să scadă calitatea 
oțelului.

In cadrul întrecerii pentru titlul 
de cel mai bun oțelar, echipa lui 
Forțu Petru a avut de luptat cu 
echipele conduse de Bekeș Iosif 
și Bârlea Traian care s’au eviden
țiat prin depășirile obținute, însă 
nu au îndeplinit toate punctele 
cu care s’a pornit întrecerea.

Depășind producția cu 139% 
și respectând toate celelalte con
dițiuni ale întrecerii, Hanciu Nico- 
lae a obținut titlul de „cel mai bun 
prăjitor*, iar echipa condusă de 
Stanca Dragomir (dela 1—14 Oct.) 
și de Pleșa Gheorghe (15—31 Oct.) 
a obținut titlul de „cel mai bun 
încărcător*.

Rezultatele obținute în cadrul 
întrecerii pe profesiuni la aceste 
secții, se datoresc hotărîrii munci
torilor de a întâmpina cu succese 
frumoase ziua de 7 Noembrie.

In efoiturile lor însă nu au 
fost sprijiniți îndeajuns de tehni
cieni și ingineri care au stat pa
sivi In fața acestei inițiative.

Direcțiunea nu s’a interesat în
deaproape pentru a ajuta efortu
rile muncitorilor prin remedierea 
lipsurilor de ordin material și 
tehnic.

Nu ne putem explica altfel re
zultatele slabe în cadrul Întrecerii 

pe profesiuni obținute de lamino- 
riști.

Nici o echipă dela Laminoare 
nu a reușit să îndeplinească con- 
dițiunile întrecerii, astfel că nici- 
una nu are titlul de „cel mai bun 
laminorist".

Deasemeni, defectuos organizate 
echipele, nu s’au putut urmări 
realizările în cursul întrecerii pen
tru titlul de „cel mai bun lingo- 
tier“.

In întreaga țară întrecerea socia
listă pentru întâmpinarea zilei de 
3 Decembrie se desfășoară cu un 
avânt mereu crescând.

Cunoscut fiind de toți oamenii 
muncii că luptând pentru realiza
rea și depășirea Planului de Stat, 
desvoltând întrecerea socialistă, 
contribuim la apărarea păcii, tre- 
bue să trecem la o îmbunătățire 
a condițiunilor în care se desfă
șoară întrecerea pe profesiuni.

In primul rând trebuesc luate 
măsuri pentru crearea de bune 
condițiuni tehnice și în această 
direcție revin mari sarcini tehni
cienilor și inginerilor.

Ei trebue să ia parte activă la 
lupta muncitorilor, să-i ajute la 
organizarea muncii și să-i îndru
me pas cu pas pentru a obține 
rezultate conform criteriilor cu care 
s’au pornit întrecerile.

Inginerii și tehnicienii trebue să 
explice muncitorilor modalitatea 
de atingere și depășire a indicilor 
tehnici.

Comitetul de partid C. S. H. 
trebue să îndrume indeaproape 
Sindicatul C.S.H. pentru ca ace
sta să mobilizeze pe toți munci
torii în întrecerea pe profesiuni.

Un factor hotărîtor în această 
întrecere, este modul cum este 
dusă munca de agitație și în acest 
scop, gazetele de perete și agita
torii trebue să acorde o atenție 
specială întrecerii, popularizând 
metodele de muncă ale frunta
șilor.

Pentru a se putea urmări în
deaproape succesele obținute zi 
de zi, vor trebui introduse grafice, 
însă nu grafice indescifrabile ca 
în trecut, ci grafice clare și ușor 
de urmărit.

înainte de afișarea acestor gra
fice va trebui să se țină ședințe 
pentru explicarea lor muncitorilor, 
pentruca aceștia să poată să-și 
dea seama privind graficul, ce 
succese au obținut și unde au 
rămas în urmă.

In urma rezultatelor obținute în 
cursul lunii Octombrie, Comitetul 
Sindical și Direcțiunea au hotărît 
să stimuleze aceste întreceri și 
acei ce vor câștiga titlurile de 
„cel mai bun“ în meseria respec
tivă, vor primi diferite premii.

Sub îndrumarea Partidului, Sin
dicatul și Direcțiunea trebue să 
treacă la o muncă planificată și 
ajutând din toate mijloacele pe 
cei angrenați în întrecerea pe pro
fesiuni să le dea posibilitatea să 
câștige titlul de „cel mai bun". 
Prin aceasta, lupta muncitorilor 
noștri va fi încununată de succes; 
producția va crește și va crea con
dițiile trecerii la primul nostru 
Plan Cincinal, plan ce va grăbi 
trecerea noastră la socialism.
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împiedecând ținerea Congresului Mondial 
al Partizanilor Pâcii pe teritoriul britanic

Imperialiștii englezi s’au auto-demascat ca dușmani 
ai păcii și securității popoarelor

Tovarăși,
Am cetit în „Scânteia" des

pre atitudinea guvernului en
glez care a împiedecat ținerea 
Congresului Mondial al Parti
zanilor Păcii pe teritoriul brita
nic. Această atitudine ticăloasă 
a imperialiștilor englezi a dat 
încă odată în fața lumii dovadă 
că ei sunt dușmanii păcii și 
securității popoarelor.

Citind cele scrise în ziar 
despre manevrele mârșave ale 
guvernului englez m’am indig
nat. Ce vor oare aceste fiare 
cu ch;p de oameni ? Vor să des- 
lănțuie un nou război. Vor ca

Voi depune toate eforturile pentru a contribui 
la realizarea Planului de electrificare a țării

Tovarăși,

Cetind Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, asupra 
Planului de electrificare a țării 
noastre, fiecare își poate imagina JZ O»»:», UU IUIVu>lUtLl|in XII 
grele a industriei țării noastre.

Putem să ne gândim la minerii 
noș’ri, la muncile lor care vor fi 
ușurate mult. Ei nu vor mai fi 
nevoiți să facă eforturi supraome
nești, ci vor sta în fața unui ta
blou electric, manevrând câteva 
manete, realizând cele mai mari 
procente de producție prin simpla 
supraveghere i funcționării mași
nilor.

Electrificarea țării noastre are

Prin munca noastră de zi cu zi, 
vom susține pe tânărul nostru candidat Stanciu Aurel

— ne scriu muncitorii Oțelâriei Siemens-Martin —

II cunoaștem foarte bine pe 
tânărul prim-topitor Stanciu 
Aurel. Când a venit în secție 
era timid și fricos. Această 
frică era o moștenire cu rădă
cini adânci, căpătată din copi
lărie, din timpul cât a fost 
slugă la chiaburi.

Treptat, treptat a început să 
fie mai inimos. Pentru fiecare 
operațiune ce se făcea la cup
tor, întreba pe prim-topitorii 
mai bătrâni pentru a învăța și 
el cât mai repede procesul de 
fabricație a oțelului. Muncitorii 
mai bătrâni au văzut in el ele
mentul care se poate forma 
repede, pentru a deveni un 
cadru de bază.

A început să i-se dea munci 
de răspundere. El a îndrăgit 
cuptorul și din zi în zi, munca 
lui dădea roade tot mai bune.

Absolvind școla de calficare 
a fost făcut prim-topitor.

Acum lui nu-i scapă nici o 
ocazie în discțiile pe care le 
are cu ortacii săi, să nu vor
bească despre îndeplinirea pla
nului pe acest an și despre 
metodele ce trebuesc aplicate 
pentru a produce oțel de cali
tate din ce în ce mai bună.

Prin vorba Iui simplă, sfa

familiile și copiii noștri să ajun
gă nefericiți, iar munca noastră 
pașnică și constructivă să fie 
călcată în picioare, de acei care 
niciodată nu au știut ce-i 
greul și suferința. Acestea însă 
nu se vor întâmpla I

Nu vor reuși ei, un pumn 
restrâns de exploatatori și aven
turieri războinici să oprească 
mersul înainte al popoarelor 
din lume, fiindcă voința noastră 
de a păstra pacea, voința celor 
mulți din uzine, fabrici, școli, 
universități, depe ogoare și din 
toate locurile de muncă rămâne 
neclintită.

un rol de cea mai mare impor
tanță pentru economia țării noa
stre. Ea va duce lumina în cel mai 

rile feroviare și ne va înlesni ex
ploatarea atât a solului cât și a 
subsolului țării noastre.

Orice om conștient se luminează 
la față citind Raportul tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej în problema 
electrificării țării și a rezultatelor 
ce se vor obține și pășește cu 
încredere în viitor, hotărît să mun
cească cu elan pentru înfăptuirea 
acestei opere mărețe și să parti
cipe cu cuvântul său în alegerile

turile tovărășești pe care le dă 
ortacilor și exemplul în muncă, 
și-a căpătat încrederea cuve
nită. Tovarășii lui de muncă 
niciodată nu-1 lasă în impas. 
Sfaturile sale întotdeauna prind 
rădăcini. In orice împrejurare 
el se manifestă spunând:

„După cum un copac nu 
poate trăi cu rădăcinile în aer, 
nici eu nu pot munci fără o prie
tenie strânsă cu tovarășii mei 
de muncă".

El a învățat meșteșugul fa
bricării oțelului.

In munca lui de zi cu zi se 
călăuzește de minunata metodă 
a oțelarului sovietic Matulineț, 
motoda de elaborare rapidă a 
șarjelor. Multe șarja rapide a 
elaborat. El nu s’a mulțumit 
numai cu modul de a fabrica 
oțel cât mai mult în timpul cel 
mai scurt ci a dus și lupta 
pentru calitate.

Noi, muncitorii Oțelâriei Sie
mens Martin, la adunarea care 
a avut loc în secție, am pro
pus cu dragoste candidatura 
tovarășului Stanciu Aurel pen
tru Sfatul Popular al Orașului 
Hunedoara.

Prin aceasta noi știm că am

Eu, și tovarăși mei de muncă 
protestăm cu hc tărîre contra 
ticăloasei atitudini a guvernului 
englez și îmi iau angajamentul 
că mă voiu strădui ca prin 
munca mea de zi cu zi să dau 
produse din ce în ce mai multe 
și mai bune, știind că 
muncind cinstit și bine, con
tribui și eu la întărirea lagăru
lui păcii și la construirea so
cialismului la noi în țară.

Aytai Iosif
șef de echipă la forjeri, Secția C. 

Metalice.

deputaților în Sfaturile Populare 
dela 3 Decembrie 1950, deputați 
care vor avea misiunea să con- 
lîi'tfriatPîe '' Și1"' ânTren ândh-le* ‘ *în 
munca pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne stau în față în cadrul 
primului nostru Plan Cincinal.

Ca muncitor, sunt conștient de 
importanța aplicării acestui Plan 
de electrificare a țării și îmi iau 
angajamentul să muncesc pentru 
a contribui cât mai mult la reali
zarea electrificării Patriei noastre.

Klss Iosif 
electrician C. S. H.

propus pentru a lua parte la 
gospodărirea orașului nostru, 
un tovarăș harnic și cinstit care 
a cunoscut din plin crunta ex
ploatare a hrăpăreților bur
ghezi.

Din micul salariu pe care 
îl aveam, abia puteam trăi 
depe o zi pe alta. Mai mult 
decât atât, atunci când ne ce
ream drepturile, eram bătuți, 
schingiuiți și aruncați în car
cerele ce erau instalate în fie
care secție. Toate acestea, pen- 
trucă cerințele noastre nu erau 
pe gusturile patronilor și ac
ționarilor care conduceau pe 
atunci fabrica.

Acum, prin punerea în frun
tea treburilor gospodărești a 
muncitorilor care au cunoscut 
exploatare așa cum este to
varășul Stanciu Aurel, noi 
vom munci cu și mai multă 
râvnă pentru a produce cât mai 
mult, pentru ca Patria noastră 
să prospere, iar orașul nostru 
să aiba o înfățișare din ce în 
ce mai plăcută, așa cum nu
mai oamenii muncii pot face.

Budai Dionisle, Râpeanu Ro- 
mulus și Șerban Joan 

dela O. S. M.
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Cum se va vota la 3 Decembrie 11950
Formele buletinelor de vot 

aprobate de Comisia Centrală Electorală
Ce sunt secțiile de votare

I

Ce trebue să facă un alegător pentru
In primul rând el trebue să-și ridice 

certificatul de alegător. Acest certificat 
îl va primi în ziua și la locul stabilit 
pentru strada în care locuește, prin 
publicația Comitetului Provizoriu de

care aparține, publicație care a fost 
afișată în toate cartierele orașelor și 
în toate cumunele țării noastre.

Fiecare cetățean cu drept de vot 
trebue să-și ridice acest certificat, de-

a vota
orece fără el nu va putea vota Dea- 
semenea fiecare alegător va trebui să 
cunoscă la timp circumscripția electo
rală și secția de votare de care apar
ține.

Secția de votare este locul unde ce
tățenii vor veni să voteze. Alegătorii 
sunt astfel împărțiți încât fiecare să 
voteze la secția de votare cea mai 
apropiată de locuința sa.

La fieca e secție de votare va func
ționa un birou al secției, compus din 
5—9 persoane, care pe baza legii e.'ec- 
torale are misiunea să conducă și su

pravegheze operațiunile de votare, 
să ia măsuri de ordine în cuprinsul 
secției de votare, să primească dela 
alegători certificatele de alegător pen
tru a aplica pe tle stampila de con
trol Tot biroul va fi acela care va face 
n mîrătoarea voturilor.

Cum putem afla de care secție de votare aparținem

Cum poate afla fiecare alegător circumscripția electorală de care aparține
Flecare alegător poate afla circumscripția sa electorală, cercetând publicațiile care au fost afișate de Comitetul 

Provizoriu de care aparține.
Cum poate afla alegătorul cine e candidatul Frontului Democrației Populare din circumscripția 

electorală regională, din cea orășenească și din cea raională

începând de astăzi 18 Noembrie, 
In întreaga țară se afișează publicații 
ale Comitetelor Provizorii în care se 
arată la care secție de volare vor vota 
alegătorii din fiecare circumscripție 
electorală.

Deci, pentru a ști unde va trebui 
să se prezinte la vot în ziua de 3 De
cembrie fiecas e alegător trebue să ur- 
mearcă cu atenție publicațiile Comite
tului Provizoriu de care aparține.

Frontul Democrației Populare a pub
licat afișe în care arată cine sunt can
didați! săi pentru fiecare Sfat Popular 
— regional, raional sau orășenesc, 
precum și listele candidaților săi pen

tru Sfaturile Populare comunale.
Deasemeni alegătorii pot primii in

formații asupra candidaților dela agi
tatori și dela Casele Alegătorului. De
altfel mulți alegători îi cunos pe can

didați din adunările de propunere a 
candidaților, din Întâlnire și consfătu
irile avute cu candidați cât și din ma
terialele publicate în ziare.

Circumscripția
Decemvrie 1950

Din partea 
cui candidează

BULETIN 
pentru alegerea 

Raionului
DIN

Ce reprezintă cele
Iată acum pe alegător în cabina de 

vot. El are în mână 3 buletine de vot. 
Pe buletine sunt imprimate numele 
candidaților pentru SfătuiIle Populare 
respective.

a) Buletinul cu dunga de culoare al
bastră este buletinul de vot pentru 
Sfatul Popular al orașului

b) Buletinul cu dunga de culoare 
galbenă este buletinul de vot pentru 
Sfatul Popular al raionului

c) Buletinul cu dunga de culoare 
tojie este buletinul de vot pentru Sfa
tul Popular al regiunii.

Pe fiecare buletin de vot alegătorul 
va găsi numele candidatului propus 
de Frontul Democrației Populare.

Frontul Democrației Populare chea
mă alegătorii să voteze pentru candi
dați săi Ca să voteze pentru candida
tul Frontului Democrației Populare, 
alegătorul lasă neatins numele acestui 
candidat, ad'că nu-1 șterge cu creionul. 
Frontul Democrației Populare, care 
unește laolaltă Partidul Muncitoresc 
Român, Sindicatele, Frontul Plugari
lor Organizațiile de femei și tineret, 
Organizațiile naționalităților conlocul-

5 buletine de vot
ioare, Organizațiile cooperatiste, cul
turale științifice e’c, și-a depus candi
dați la toate circumscripțiile electorale. 
Deaceea dacă pe buletinul de vot fi
gurează un singur cindldat, alegătorii 
vor ști că acesta e candidatul Fron
tului Dnmocrației Populare.

Dacă pe buletin se află și numele 
altor candidați nepropuși de Frontul 
Democrației Populare, în acest caz 
Frontul Democrației Popu'are cheamă 
alegătorii să voteze contra candidaților 
nepropuși de el adică să șteargă nu
mele lor cu creionul.

Cu fiecare din cele 3 buletne se va 
proceda la fel, adică pentru a vota în 
favoarea candidaților Frontului Demo
crației Populare, numele acestora vor 
fi lăsate neatinse, adică nu vor fi șter
se cu creionul.

După aceea alegătorul va împături 
chiar in cabină fiecare buletin de vot 
în parte, va cși din cabină și le va 
introduce personal în urnă. Cât despre 
certificatul de alegător stampilat de 
biroul secției de votare acesta rămâne 
la alegător, ca o dovadă a faptului că 
alegătoiul și-a exercitat dreptul de vot.

Cum vor vota alegătorii din comune

Buletinul de vot pentru Sfatul Popular 
regional are dungă de culcare roșie

Buletinul de vot pentru Sfatul Popular 
raional are dungă de culoare galbenă

Numele și 
când

Din parter 
cui candidează

trie 1950

BULETIN DE 
pentru alegerea 

Orașului
DIN REGIUNE

Circumscripția

Comunei

Numele șl 
candl

DIN RAIONUL

1950

partea 
cui candidează

BULETIN DE
pentru alegerea

Buletinul de vot pentru Sfatul Popular 
orășenesc are dungă de culoare albastră

Buletinul de vot pentru Sfatol Popular 
comunal are dangă de culoare albastră

Recomandăm ca această paqină să fie 
afișată la OASELE ALEGATORULUI, coifurile 
alegătorului, coifurile roșii, căminele culturale, 
în întreprinderi și institufii publice efc.

In zina de 3 Decembrie alegătorii din 
cumane se vor prezenta ia secuni secției 
de votare, care va fi arătat prin publicația 
Comitetului Provizoriu. Ei vor trebui să 
poarte asupra lor certificatul de alegător, 
a cărui eliberare a început pe ziua de 15 
Noembrie. Intrând în secția de votare, fie
care alegător va înmâna certificatul său 
de alegător unui membru al biroului sec
ției de votare, care-i va da în schimb 3 
buletine de vot.

Cum vor arăta aceste buletine ?
a) unul cu dunga de culoare albastră 

este buletinul de vot pentru Sfatul Popu
lar al comunei lor.

b) al doilea buletin cu dungă de cu
loare galbenă este buletinul de vot pentru 
Sfatul Popular al raionului

c) al treilea buletin cu dungă de cu
loare roșie este buletinul de vot pentru 
Sfatul Popular al regiunii.

Cu aceste 3 buletine de vot în mână, 
alegătorul intră în cabină și închide ușa, 
ca să rămână singur.

După cum am arătat și înaiote legea 
prevede că în cabina de vot este interzisă 
prezența ori cărei persoane, în afară de 
cea care votează. Neștiutorii de carte sau 
cei care din pricina unui defect fizic nu 
au putința să mânuiască singuri bulenul au 
totuși dreptul de a chema în cabina pe 
orice alegător pentru a-I ajuta.

Atât pe buletinul de vot pentru Sfatul 
Popolar al raionului cât și ț e buletinul de 
vot pentru Sfatul Popular al regiunii, a'e-

Ce înseamnă votul
Votul pe listă înseamnă că se votează 

întreaga listă și nu fiecare candidat în 
parte. Deci al'gătorul sau votează pentru 
întreaga listă, sau votează în- 
potriva întregii liste. Frontul Democrației 
Populare cheamă pe alegători să voteze 
pentru întreaga listă depus de el. Dacă 
alegătorul va avea vre-o îndoială în pri
vința vreunuia din candidații eflați pe 
listă, el trebue să aibă în vedere că orcine 
va fi ales in Sfatul Popular și nu-și va 
face cu cinste datoria va putea fi revocat 
de alegători, adică alegătorii îi vor putea 
retrage calitatea de deputat

gătorul va găsi numele candidatului pro
pus ae rrontui Deuiucrațleî Populare.

Frontul Democrației Populare cheamă 
alegălorii să voteze pentru candidații săi. 
Ca să voteze pentru candidatul Frontului 
Democrației Populare, alegătorul lasă ne
atins numele candidatului acestuia, adică 
nu-1 șterge cu creionul. Frontul Democra
ției Populare și-a depus candidații îa toate 
circumscripțiile electorale. Deaceea ducă pe 
buletinul de vot figurează un singur can
didat, alegătorii vor ști că acesta e can
didul Frontului Democrației Populare. Dacă 
pe buletin se află și numele altor candi
dați nepropuși de Frontul Democrației 
Populare, în acest caz Frontul Democra
ției Popuiare propune alegătorilor să vo
teze contra candidaților nepropuși de ei, 
adică să șteargă numele lor cu creionul.

Pentru Sfatul Popular al comunei se 
alege NU un singur candidat, ci o LISTĂ 
întreagă de oandidați. Frontul Democrației 
Populare chiamă alegătorii să voteze pen
tru întreaga listă a candidaților depusă de 
el. Ca să voteze lista Frontului Domo- 
crației Populare, alegătorul lasă neatinsă 
întreaga listă, adică nu o șterge cu cre- 
onul. In caz că pe buletinul de vot cu 
dunga de culoare albastră e o singură 
listă, ea e cea propusă de Frontul Demo
crației Populare. Dacă pe buletin sunt 
două sau mai multe liste, Frontul Demo
crației Populare chiamă pe alegători să 
voteze contra celorlalte liste, nepropuse 
de el, adică să le șteargă cu creionul pe 
buletin.

pe listă la comune
Legea prevede că deputății sunt răs

punzători față de alegători pentru faptele 
lor și pot fi oricând scoși din funcția de 
deputat.

Afară do aceasta cei mai mulți alegători 
au avut putința să-i cunoască încă înainte 
de vot pe candidații propuși ți în cazul 
în caro au avut ceva împotriva vreunuia 
dintre ei au putut să fac» întâmpinare, 
arătând că acest candidat nu e demn de 
sarcina încredințată și să ceară anularea 
candidaturii sale. Acest lucru s'a și în
tâmplat într’o serie de locuri.

Cum vor vota alegătorii, care în ziua alegerilor 
vor fi de serviciu în întreprinderile în care lucrează

Ziua alegerilor a fost fixată pentru 3 
Decembrie, într’o Duminică, tocmai pentru 
a da posibilitate tuturor oamenilor muncii 
să-și exercite dreptul de vot.

Acei alegători care în această zi vor fi

totuși do serviciu la întreprinderi vor 
putea vota înainte de începeraa lucrului sau 
terminarea orelor de lucru, deareco vota
rea începe la ora 6 dimineața și durează 
până la orele 24.
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Organizația de bază dela secția C. F. U, 
trebue să dea o importanță deosebită 

învățământului de partid de toate gradele

Cu toate pădurile cei-i înconjoară,
hunedorenii duc lipsa lemnelor de foc

Pentru ridicarea nivelului ideo
logic și cultural al muncitorilor, 
la Secția CF.U. a Combinatului 
nostru a luat ființă de curând 
un colț roșu. Aceasta este bine 
pavoazat; se pot vedea fotomon
taje cu fotografii din viața și 
munca oamenilor sovietici și bi
blioteca plină cu cărți din Editura 
P. M. R. și Cartea Rusă.

Muncitorii secției pot lua ori
când cărți politice, ideologice și 
tehnice pentru a le studia.

Tot aici se mai țin ședințele 
și cursurile învățământului de 
partid de toate gradele.

La acest colț roșu s’au mai ținut 
conferințe pentru pace și ședințe cu 
cei 35 agitatori ai secției. In cadrul 
conferințelor pentru pace s’a vorbit 
despre fondul mondial al păcii, 
iar după Congresul Comitetelor 
de luptă pentru pace s’a prelucrat 
sarcinile congresului cu toți mun
citorii.

Cei 35 de agitatori au fost in- 
struiți și pregătiți în ședințele care 
le-au avut pentru a putea face 
față sarcinilor ce le stau în față, 
în campania alegerilor de depu- 
tați în Sfaturilor Populare.

Nu acelaș lucru se întâmplă 
la acest colț roșu cu învățămân
tul de partid. Dela 1 Noembrie

Echipa lui May Petru dela secția Construcții 
Metalice face însemnate economii

Printr’o bună organizare a mun
cii tov. May Petru cu echipa sa 
care lucrează la confecționarea 
țevilor pentru desfundat șticurile 
la furnale și O.S.M. reușește zil
nic să economisească 40 metri 
liniari de balot din care se fac 
țevile, 1 kg. de ulei de uns ma
șini și 40 kg. cărbuni. Ca să poată 
face aceste economii tov. May a 
întrebuințat următoarele metode: 
la forja unde încălzește capetele 
țevilor pentru a le da forma ro
tundă a pus doi saboți uzați care 
formează locul unde sunt intro
duse capetele balotului ce trebue 
încălzit, fără ca să risipească căr
bunii pe întreaga suprafață a for
jei cum se lucra mai înainte. Dea- 
semeni la cei 40 m. liniari de 
balot care mai înainte erau arun
cați fără să mai poată fi întrebu
ințați, s’a gândit tov. May Petru 
să facă în așa fel ca nici-un ca
păt cât de mic să nu fie aruncat 
sau neîntrebuințat. In loc de 2 
tăeturi pe care le făcea înainte 

și până în prezent cursurile pentru 
studiul Istoriei Partidului Comu
nist (B) al U.R.SS. și cursurile 
pentru celelalte grade de învăță
mânt nu s’au mai ținut.

învățământul de Partid nu func
ționează în mod regulat la Sec
ția C. F. U. pentru motivul că 
responsabilul cu învățământul, 
tov. Dobra Ioan nu-i acordă 
atenția cuvenită și nici biroul 
Organizației de bază C. F. U. nu 
s’a interesat de acest lucru și 
nici nu a trasat sarcini concrete 
tovarășului Dobra pentru ca în
vățământul de partid să funcțio
neze în condițiuni bune.

Se pune întrebarea: la alte 
organizații de bază care nu au 
posibilitățile pe care le are Secția 
C.F.U. cum se face că învăță
mântul de partid funcționează în 
condițiuni bune ?

Este necesar ca Biroul Organi
zației de bază dela această secție 
să verifice planul de muncă ce-1 
are și să traseze sarcini concrete 
pentru a pregăti buna desfășurare 
a învățământului de partid în sec
ție pentrucă numai în felul acesta 
va ajuta pe membrii de partid 
să-și ridice nivelul politic atât de 
necesar în perioada actuală.

Manea Vasile

la ambele capete ale legăturii de 
balot risipind 4 m. 1. la fiecare le
gătură, acum face numai o sin
gură tăetură care face să nu se 
piardă nimic din întreaga legătură 
de balot, Uleiul care mai înainte 
era folosit o singură dată la uns 
transmisia și apoi era aruncat ca 
„ulei ars“ acuma este întrebuințat 
încă odată.

Tovarășul May spune : „Toate 
acestea pe care echipa mea îm
preună cu mine le facem, se da- 
toresc conștiinței noastre muncito
rești de a da producție cât mai 
multă și mai bună, de a câștiga 
și noi mai bine". Tov. May Petru 
cu echipa sa și ea dân
șii mulți alții își dau bine seama 
că făcându-și datoria în mod con
știincios, contribue la întărirea 
Patriei noastre dragi, contribue la 
apărarea păcii pe care o doresc 
toți oamenii cinstiți din lumea 
întreagă |. Diaconu

corespondent

jVt* ne-am mira când am 
auzi că locuitorii de pe Bă
răgan sau depe altă câmpie 
întinsă a țării noastre duc lipsa 
lemnului de foc. Dar când au
zim că muncitorii hunedoreni 
nu au lemne., asta e de ne
crezut.

Noi știm că Munții Apuseni 
pe care este întinsă regiunea 
Hunedoarei, are în afară de 
minereuri de fier, aur și argint 
și întinse păduri, din care se 
valorifică lemnul de construcție 
sau de foc. Știm că trenuri în
cărcate cu aceste lemne iau 
drumul capitalei sau orașelor 
îndepărtate ale țării. Știm că 
lemnul hunedorean ajunge și 
pe Bărăgan unde îl folosește 
milioane de oameni, dar nu 
putem ști, cum de locuitorii 
hunedoreni nu ajung și ei să 
să se aprovizioneze cu lemne, 
măcar acum când primii fulgi 
de zăpadă au căzut

Ce a făcut I. P. E. I. L.-ul ?

Pentru sezonul de iarnă 
1950151, I. P. E.I.L-ul a în
ceput să taie în pădurile noastre, 
cantități masive de lemne de 
foc. A început să taie în dreapta 
și’n stânga, pentru a scoate cât 
mai multe lemne — era și ne
cesar. I. P. E. 1. L-ul însă, a 
uitat să taie anul acesta și un 
drum corespunzător transportu

La Școala Medie Tehnică Siderurgică, 
au luat ființă două cursuri serale

In scopul de a ridica cadre 
tehnice calificate, Ministerul Me
talurgiei și Industriei Chimice a 
hotărît înființarea a două cursuri 
serale pe lângă Școala Medie 
Tehnică Siderurgică din orașul 
Hunedoara. In aceste cursuri se 
pot înscrie oamenii din câmpul 
muncii indiferent de vârstă sau 
sex, care au absolvit cel puțin 
patru clase primare.

Durata cursurilor este de 4 ani 
și absolvenții vor avea aceleași 

lui cu căruțele sau camioanele, 
ca apoi pe C. F. R lemnele 
să ia drumul depozitelor de 
desfacere.

Muncitorii hunedoreni însă 
nu vor să știe de acest lucru; 
lor le trebuesc lemne. Pentru 
aceasta s’au adresat Combina
tului

Combinatul, care la rândul 
său are și el nevoie de lemne, 
s’a adresat „Combustibilului 
Hunedorean" din Deva, care 
trebuia să livreze Combinatului 
și angajaților săi 18.381.000 
kg de lemne. Drept răspuns, 
aceștia au adus la cunoștință 
Combinatului, că depozitul nu 
are lemne și că... ar exista o 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri cu Nr. 731/19/V. 1950 
care spune că unitățile Minis
terului Metalurgiei și a altor 
Ministere, care dispun de mij
loace de transport proprii, sunt 
obligate a prelua lemnele de 
foc din pădure, cu bonificarea 
tarifului de transport oficial! ?

Această hotărîre a primit-o 
și Combinatul Siderurgic Hu
nedoara cu circulara Ministe
rului Metalurgiei Nr. 735.317 
din 18 Iulie 1950 ca anexă la 
repartiția de lemne Nr. 2.023 
din 26 Iulie 1950. Aceasta însă 
se referă numai la lemnele de 
foc cuvenite pentru încălzitul 
instituțiilor și întreprinderilor 
precum și pentru consumul in

drepturi ca și absolvenții cursuri
lor de zi, adică vor deveni teh
nicieni medii. Cei ce se vor evi
denția la aceste cursuri serale, 
pot urma institutele superioare de 
învățământ, devenind astfel ingi
neri.

Primul curs seral este cu frec
vență obligatorie, locurile fiind 
limitate la 40.

Celălalt curs nu necesită frec
vență regulată, locurile fiind ne

dustrial, cantine și pentru sec
torul social.

Ce facem însă cu angajații ?
Combinatul Siderurqic Hu

nedoara pentru a veni în spri
jinul angajaților săi, a încheiat 
în 22 August 1950 cu „Com
bustibilul Hunedorean Deva11 o 
convenție pentru preluarea în 
stația defunicular „Plai" a circa 
7.600 m. steri lemne de foc 
dintre care 3.000 m. steri să-i 
distribue angajaților. Aceasta 
însă fără rezultat. Funicularul 
ce urma să transpoarte lemnele 
este ocupat în permanența cu 
transportul de minereu.

Ca să nu rămână fără lemne, 
Combinatul a mai încheiat un 
proces verbal, în ziua de 29 
Sept 1950 cu „Combustibilul 
Deva pentru a aduce încă 14.900 
m. steri de lemne din stația 
„Gruni“ aceasta însă după 
1 Ianuarie 1950 și dacă va 
termina prelungirea cablului de 
funicular dela stația „Plai" la 
stația „Gruni".

In timp ce C. S. H.-ul, Com
bustibilul Hunedorean Deva“ și 
C. F. R -ul se critică reciproc 
că nu știu să-și organizeze 
munca, muncitorii se întreabă 
neliniștiți:

Când se vor înțelege oare și 
cum vor trece la măsuri pentru 
a ni se aduce tranșa a doua 
de lemne ?

limitate și cursanții se prezintă la 
examen cu diferență de materii.

La aceste cursuri complect gra
tuite, care aduc avantagii pe care 
în trecut nu le-au avut munci
torii, trebue să se înscrie câți 
mai mulți oameni ai muncii, cu
noscut fiind de toată lumea că 
pentru a construi socialismul ne 
trebuesc cadre tehnice pregătite, 

înscrierile se fac zilnic la Di
recțiunea Școlii Medii Tehnice 
Siderurgice între orele 16— 19.

In regimul nostru de democrație 
populară sunt fapte... nu vorbe

Ascunsă la câțiva km. de Călan, 
între văile brăzdate de apele Streiului, 
se află comuna Chitid, — comună cu 
318 familii. Casele acestor familii sunt 
zidite la voia întâmplării pe toată lun
gimea văii. Unele sunt mari și spațioase, 
împrejmuite cu ziduri de piatră, altele 
pipernicite, cu garduri de nuiele sau 
câțiva țăruși legați cu sârmă ghimpată. 
Pe ulițele pline de colb, o droaie de 
copii se joacă gălăgioși. Rar când acești 
copii sunt deranjați din jocul lor de 
vre-o mașină sau căruță ce ar trece pe 
acolo.

Când mașina Raionului trecu prin sat 
lăsând în urma ei un nor de praf, copiii 
se luară după ea, urmărind-o până 
departe. Așa fac ei, după fiecare mașină 
care trece prin satul lor.

De data aceasta însă, mașina s’a oprit 
la ei în sat. Câteva persoane s’au dat 
jos din ea și au intrat în clădirea Sfa
tului. Copiii au rămas pe lângă mașină, 
privind-o din toate părțile.

Din clădirea Sfatului eșiră tov. Rozotti 
Vasile, președintele Sfatului, împreună 
cu noii sosiți. O luară pe ulița mare 
urmați de copii și de câțiva locuitori 
mai curioși.

— Asta nu e nimic. Să vedeți Dum
neavoastră ce ne doare pe noi! — In- 
tinzând mâna înainte, președintele arată 
un loc viran plin de bălării și buruieni 
de tot felul. Intre ele se vedea un fel 
de fundație destul de masivă.

— Asta este! De doi ani de zile se 
află în situația aceasta.

— Destul de rău 1 Copiii se joacă în 
praf și voi stați. Lăsați o fundație atât 

de bună pentru școală să o năpădească 
bălăriile. Frumos ? ...

— Păi... să vedeți; nu mai avem 
bani. Cu ce am mai avut până acum, 
am turnat fundația, am ars cărămizile, 
am tăiat lemnele la pădure și câte n’am 
făcut. Noi le-am pregătit pe toate, dar 
acum ... nu mai avem fonduri.

— Tovarășe președinte, copiii aceștia 
au nevoie de școală; nu-i putem lăsa așa. 
Vino mâine la Raion să stăm de vorbă...

— Asta-I drept! Așa zic și eu — spune 
Dosa Vasile — să le pregătim viitorul, 
căci e greu fără școală.

— Desigur tovarășe I Trebue să ne 
îngrijim de viitorul copiilor, dar pentru 
viitorul lor trebue să muncim.

— Apoi nu zic ba! Vom munci cu 
toții, că putem noi munci, doar așa nu 
se mai poate; înghesuim 40 de copii 
într’o singură încăpere și de învățat, tot 
nu pot învăța. Vezi dumneata, aici la 
noi, nu toți sunt pe o clasă; unu e pe 
a’ntâia, altu-i pe a doua și alți-s mai 
mari; se ’ncurc. Când ies din școală, 
nici unul nu știe ce are de făcut. Apoi 
nu zic bine ?

— Ba da, o zici bine dumneata, dar 
ceilalți ce zic? Vor școală aici în sat, 
sau sunt mulțumiți așa ?

— Apoi cum să fim mulțumiți așa? — 
răspunseră în cor locuitorii care între 
timp se adunară pe lângă ei.

— Tocmai de aceia. Noi am venit în 
satul vostru să vă facem o școală, dar 
trebue să muncim cu toți . ..

Bătrânii adunați în mijlocul satului se 
întețiră în discuții. Unii erau de acord 

cu cei dela Raion, iar alții mai stăteau 
încă pe gânduri.

— Pe mine unul nu mă mai prinde — 
spune un țăran sfătos, care nu arăta 
nici a chiabur, nici a om înstărit. — 
Par’că văd și acum, când înainte de 
alegeri ne promiteau domnii că ne face 
pod peste râu și aduceau care întregi 
cu materiale, apoi, după ce se gătau 
alegerile, se găta și materialul.

— Asta-i drept 1 Nu vă mai aduceți 
aminte cum și-o făcut moară Cozac 
Moise și preotul Olaru?

— Ați uitat cum ne prosteau domnii 
cu vinarsul lor împuțit ? — sări altul.

— Ce vorbiți, mă tovarăși? Despre 
ce domni vorbiți ? Aicea e vorba de 
școala din sat. Tovarășul acela negricios 
e dela Raion dela Hunedoara 1 A venit 
pentru școală și dacă voi vă gândiți că 
a venit pentru alegeri, nu zic nimic; și 
alegeri are să se facă, dar alegerile de 
acum, măi tovarăși, se deosebesc ca 
dela cer la pământ, de cele din trecut. 
La alegerile de acum avem fiecare drep
tul să alegem șl să fim aleși la trebu
rile țării.

Deputat poate fi și baci Vasile și 
lelea Floarea și eu șl toți aceia cărora 
le place munca ...* * *

Sala de ședințe a Raionului era plină. 
Tovarășul Boureanu, secretarul Raionu
lui, care în ajun vizitase comuna Chitid 
convocase în ședință pe muncitorii și 
tehnicienii dela Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, pe cei dela întreprinderea 
Nr. 12 de Construcții, și pe președin
tele Sfatului Popular din Chitid.

După ce ascultară raportul tovarășu
lui Rozotti asupra necesarului de fon
duri pentru terminarea școlii, care se 
ridica la peste 600.000 lei, intrară cu toții 

în discuții. Până la urmă hotărîrea a 
fost luată.. Combinatul va da mașini 
pentru transport, întreprinderea Nr. 12 
va da oameni calificați pentru zidărie, 
iar președintele va pregăti terenul ca în 
prima Duminică să se înceapă prin 
muncă voluntară ridicarea școlii . ..

Duminecă . . .
Peste fundația școlii, un furnicar de 

oameni; bărbații cărau cărămidă, femeile 
pregăteau mahărul, iar copiii ciuruiau 
de zor la grămezile de nisip.

Când au văzut mașinile, strigăte de 
bucurie au izbucnit din toate piepturile. 
Toți au sărit să ajute pe muncitori să-și 
coboare sculele din mașină. Forfoteala 
se dublase. Erau adunați acum pe lângă 
oamenii satului, muncitori de pe șantie
rul Orașului Muncitoresc dela Hune
doara, de pe șantierul dela Călan și 
Cugir care își luaseră angajamentul că 
vor lucra voluntar până la terminarea 
școlii.

In grămada de nisip, tovarășul Moacă 
înfipse drapelul Roșu al producției, câș
tigat în urmă cu cateva zile. Pe zidul 
unei clădiri utemlstul Căpraru Gh. își 
desfășura gazeta de perete.

„Construim fără burghezie și împot
riva burgheziei" — stă scris pe primul 
articol. Și articole sunt multe. Pe unul 
scrie realizările obținute de zidarul 
Ghebeldy Iosif, pe altul rezultatul în
trecerii în care a eșit învingătoare 
echipa iui Stentzel Simlon etc.

Moacă a pus prima cărămidă; după 
el celelalte echipe continuă să ridice 
zidul. Sunt zece încăperi ce trebuesc 
ridicate. Toată fundația e’ plină de zi
dari, care în cântece și veselie ridică 
zidul văzând cu ochii.

După câteva ore echipa lui Moacă 
nu mai poate lucra. Zidul a trecut de 

nălțimea lui; îi trebuesc acum sohele
— Hei, tovarășe președinte, deacum 

suntem în școală; avem nevoie de 
schelării.

— Văd 1 Ne-ațl dărâmat toate pla
nurile. Noi nu am pregătit schelăria din 
cauză că nu ne-am așteptat să ajungeți 
atât de repede la schelărie. Ce-I de 
făcut acum ?

— Ce să fie ? Iacă, terminăm toată 
școala până la înălțimea asta și Dumi
neca viitoare o dăm gata.

In câteva ore, harnicii zidari ridicară 
peste 80 m cubl de zidărie. Sălile de 
clasă, cancelaria șl locuința directorului 
erau de acum împărțite. Locuitorii pri
veau mândri Ia școala lor. Priveau cu 
dragoste la muncitorii care au pierdut 
o zi din repausul lor pentru a le ridica 
școala .. .

— Atâta lume n’o fost la noi de când 
îi satul spune moș Costea așezat pe 
banca din colțul uliței.

Pe ăștia să vă blzuițl voi. .. Dacă ar 
fi după mine, eu unul, l-aș alege deputat 
pe ăla care a terminat primul zidul din 
fața școlii.

Se înoplase. In sălile pe jumătate 
zidite, câțiva copil măsurau cu pașii, 
lungimea sălilor. Deacum vor avea șl 
el o scoală nouă

Clasa muncitoare dovedește prin fapte 
forța ei constructivă șl nu piin vorbe.

In cele câteva Dumineci care iu ur
mat, zidurile s’au înălțat tot mai sus, 
acoperișul a fost gata și în ziua de 6 
Noembrie școala a fost terminată.

Astfel uniți, muncitorii șl țăranii luptă 
pentru o viață mat bună, pentru socia
lism.

ȚOPAN IOAN



UZINA NOASTRĂ

Candidatul Circumscripției Nr. 52

Tovarășul Șendruc Valeriu 
este bine cunoscut de munci
torii din Raionul Hunedoara, 
înainte de a veni la Hunedoara, 
el a muncit din greu la o cis- 
mărie din Constanța, unde a 
mâncat pâinea amară alături de 
muncitorii din portul Constanța.

In anul 1941 el a venit să 
muncească la Hunedoara.

De când a venit la furnale, 
a cunoscut exploatarea capita
liștilor care stăpâneau uzina. 
El a fost de multe ori înch's și 
bătut de călăii lui Antonescu. 
După 23 August ’ 944 tovarășul 
Șendruc Valeriu a spus munci
torilor furnaliști la un meeting : 
„Tovarăși, astăzi nu mai mun
cim pentru capitaliști ș' moșieri, 
muncim pentru noi, penfu în
treg poporul muncitor.*

Ei a fost printre primii care 
s’a antrenat să dea Patriei mai 
multă fontă. Pentru munca de
pusă a fost ridicat în post de 
răspundere ca maestru la secția 
Furnale.

El a fost răsplătit de către

Hunedoara se pregătește de alegeri

Consfătuirea candidatului cu alegătorii
In ziua de 15 Noembrie a. c. 

a avut loc în sala, Sfatului J'opular 
din Hunedoara întâlnirea dintre 
alegătorii din Circumscripția No. 
52 și candidatul lor.

Tov. Șendruc Valeriu candidat 
în Sfatul Popular Raional, a răs
puns la întrebările puse de ale
gători. Răspunzând la o întrebare 
a unui cetățean, printre altele el 
a spus:

„Partidul și Guvernul nostru 
au dus lupta pentru lichidarea 
mizeriei pe care ne-a lăsat-o gu
vernele din trecut.

Astăzi vedem cu toții înfăptu
irile regimului nostru: Orașul 
Muncitoresc este o victorie a. re
gimului nostru Muncitorii furna
liști — a spus el mai departe — își 
pot aduce destul de bine aminte 
despre felul cum munceau ei îna
inte. Astăzi furnalele dela Hune
doara sunt mecanizate iar ei pot 
să muncească cu ușurință. Astăzi 
candidații nu mai vin în fața ma
selor cu promisiuni, toate realiză
rile făcute de Guvernul nostru 
sunt fapte grăitoare.1*

Partid și Guvern cu „Medalia 
Muncii".

In anul 1949, locuitorii ora
șului Hunedoara l-au propus 
pe tovarășul Șsndruc ca pre
ședinte al Sfatului Popular.

,,Nu este decât un an, de 
când a fost ales președinte, dar 
realizările lui sunt multe" . . . 
a spus Jugos Zaharia, unul 
dintre locuitorii orașului Hune
doara.

Multe înfăptuiri s’au făcut la 
noi, de când este tovarășul 
Șendruc, președinte. Noi știm 
cât a muncit el până a dat 
viață Dispensarului Policlinic 
atât de necesar la noi. Podul 
de peste râul Cerna din comuna 
Cinciș care a fost atât de nece
sar, a fost construit tot prin 
munca lui

La 3 Decembrie noi vom vota 
cu toții pe tovarășul Șendruc, 
fiind siguri că el va ști să 
conducă treburile obștești ș va 
munci pentru b;nele oamenilor 
muncii din Raionul Hunedoara.

Din partea alegătorilor din Cir
cumscripția No 52 a vorbit tov. 
Jugos Zaharia. care a spus:

„Pe tov Șendruc Valeriu îl cu
noaște mai toți cetățenii din Hune
doara In Uzină el amuncitîncădin 
anul 1941 In .timpul cât a mun
cit la Furnale el a fost întotdea
una în mijlocul muncitorilor, în 
secție el a dus o muncă continuă 
pentru organizarea întrecerii so
cialiste.

Pentru munca depusă el a fost 
deseori evidențiat în producție, 
fiind printre primii care s’au an
trenat să dea Patriei mai multă 
fontă. Mai departe el a spus : 
Pentru munca lui depusă în câm
pul muncii, noi lam ales în 1949 
ca Președinte al Comitetului pro
vizoriu al Sfatului Popular. 
Astăzi el este un luptător activ 
pentru pace și un bun organiza
tor al muncii."

Intr'o atmosferă de caldă prie
tenie a luat sfârșit întâlnirea 
dintre alegătorii din circumscrip
ția Nr. 52 și deputatul lor.

M Neagu

Organizațiile de masă din raionul Hunedoara au trecut la o Intensă activitate electorală
In raionul Hunedoara, pregăti

rile pentru alegerile din 3 Decem
brie sunt în toi. Populația întâm
pină cu multă însuflețire alegerile.

S’au luat o serie de măsuri 
organizatorice, menite să asigure 
buna desfășurare a alegerilor. De
taliile tehnice nu au fost subapre
ciate. Astfel, au fost luate măsuri 
pentru confecționarea din vreme 
a 105 urne ce urmează să fie 
distribuite raionului Hunedoara. 
Au fost alcătuite birourile celor 
22 secții de votare. In orașul 
Hunedoara s’au luat măsuri ca să 
poată funcționa 6 secții de votare, 
la Simeria 2, iar restul în cele 16 
comune ale raionului.

Organizațiile de masă desfășoară 
o largă activitate în campania 
electorală. Astfel, organizația UTM. 
a confecționat un frumos panou 
electoral pe care 1 a expus în 
Piața Libertății. Deasemenea dato
rită muncii de agitație ce o des

A început împărțirea certificatelor de alegător 
Mi-am primit certificatul de alegător și sunt iiotărîtă 
ca prin votul meu să contribui la alegerea candidatului 

propus de F. D. P.
— a spus tov. Anau Hilcla la primirea certificatului —

Muncitorii bătrâni pot să spună 
oricând de felul cum se făceau 
alegerile în trecut.

Muncitorii și țăranii trebuiau să 
parcurgă distanțe mari pentru a se 
prezent lacircumscripțiile electorale 
ce erau făcute în satele unde 
burghezo-moșerimea avea adepți 
mai mulți, în satele unde ei puteau 
să fie siguri de voturile ce le 
erau necesare.

Este foarte cunoscut cazul că 
în timpul alegerilor femeile și ti
nerii nu aveau drept la vot .Mai 
mult, în aceste zile, femeile aș
teptau îngrijorate bărbații acasă 
ca nu cumva să vină bătuți și 
schingiuiți.

Astăzi lucrurile s’au schimbat. 
In alegerile ce vor avea loc la 3 
Decembrie, femeile și tineretul au 
dreptul să-și aleagă raprezentanții 
alături de bărbați, reprezentanți 
din rândurile oamenilor muncii 
Care să gospodărească cu cinste 
treburile obștești. 

fășoară organizația UTM. în rân
durile tineretului, au fost antrenați 
în întrecerea socialistă un număr 
de circa 400 tineri dela Combina
tul Siderurgic Hunedoara, care 
și-au luat angajamentul ca în cin
stea zilei de 3 Decembrie să ter
mine planul lor de producție pe 
1950. Un număr de 7 brigăzi de 
tineret dela secțiile Furnale, Oțe- 
lărie și Construcții Metalice, îm
preună cu alți tineri din Combinat, 
au pornit la întrecere cu lozinca: 
„In cinstea zilei de 3 Decembrie, 
să dăm cea mai înaltă producție, 
producție de cea mai bună cali
tate. Niciun muncitor sub normă".

Organizația UFDR. a raionului 
desfășoară o vie activitate politică 
electorală. Ea și-a alcătuit un plan 
de muncă în care sunt trasate 
sarcinile concrete pe care le are 
de îndeplinit fiecare activistă. In 
ziua de 12 Noembrie a avut loc 
din inițiativa organizației UFDR.

In ziua de 15 Noembrie a. c. 
în Rainoul Hunedoara s’au de
plasat funcționarii Comitetului Pro
vizoriu în cele 75 circumscripții 
electorale pentru a împărți certi
ficatele alegătorilor.

In comunele unde sunt circum
scripții electorale, care cuprind 
sate, Comitetul Provizoriu al Ra
ionului Hunedoara a organizat în 
așa fel munca, ca în satele în
depărtate să se deplaseze câte 
un delegat pentru a împărți certifi
catele, nu să se prezinte alegătorii 
la reședința comunii. In felul 
acesta, locuitorii satelor îndepăr
tate de reședința comunală nu-și 
pierd zilele de muncă pentru a 
se deplasa după certificate.

Primii care s’au bucurat de 
primirea certificatelor de vot au 
fost locuitorii din Circumscripția 
Nr. 12. din orașul Hunedoara.

Tovarășa Anau Hilda, funcțio
nară la Comitetul Provizoriu 
al Sfatului Popular al Orașu

o conferință publică despre Sfatu
rile Populare, în ziua de 13 No
embrie s’a prelucrat Manifestul 
Frontului Democrației Populare, 
iar în ziua de 14 Noembrie a fost 
organizată o audiție colectivă de 
radio. Afară de aceasta activistele 
UFDR.-ului dau cetățenilor lămu
riri la Casele Alegătorului.

Din păcate nu toate lucrurile 
merg așa cum trebue în raionul 
Hunedoara. Datorită faptului că 
Consiliul Frontului Democrației 
Populare din raionul Hunedoara 
nu ține în mod regulat ședințe de 
analiză a muncii duse pe teren 
se ivesc încă lipsuri serioase. Așa, 
de pildă până azi birourile circum
scripțiilor electorale comunale nu-și 
cunosc sarcinile.

Deasemeni, Comitetul de partid 
Hunedoara nu s’a îngrijit de mo
bilizarea tuturor organizațiilor de 
masă din Frontul Democrației Po
pulare. (Din „S.ânteia* 

lui Hunedoara și alegătoare în 
Circumscripția Nr. 12, a fost 
prima care a primit certificatul de 
alegător. La primirea certificatu
lui ea a spus:

„Noi femeile, înainte nu aveam 
dreptul la vot. Deaceea m’am 
grăbit să primesc certificatul de 
alegător pentru a fi prima printre 
cei care-1 ridică și sunt hotărîtă 
Ca prin votul meu să contribui la 
alegerea deputatui nostru care va 
reprezenta interesele poporului."

Datorită acestui mod de orga
nizare a muncii de împărțire a 
certificatelor de alegători, în ra
ionul Hunedoara în prima zi, 
munca a mers foarte bine. In 
ziua de 15 Noembrie a. c. de 
dimineața și până seara s’au îm
părțit peste 10.300 certificate de 
alegător.

In felul acesta împărțirea cer
tificatelor de alegător se va ter
mina în numai câteva zile.

Campania alegerilor pentru Sovietele 
locale de deputafl al oamenilor muncii 
se desfășoară din zi în zi mal intens, 
Intr’o atmosferă de mare entuziasm, 
poporul sovietic se pregătește să Întâm
pine alegerile pentru organele locale 
ale puterii de stat.

Sovietele de depu'ați ai oamenilor 
muncii constitue baza politică a U.R.S.S. 
Fiind oiganizațil nemljloaclte ale ma
selor însăși, ele desvoltă la maximum 
energia revoluționară, inițiativa și capa
citățile creatoare ale maselor. La luc
rările Sovietelor participă activ milioane 
de oameni ai muncii In aceasta stă 
izvorul nesecat ai forței Sovietelor, al 
legătoril lor cu masele, al marii lor 
autorități față de oamenii muncii dela 
orașe șl sate „Nu există șl nu a exis
tat iu lume o forță atât de puternică 
șl cu atâta autoritate cum e Puterea 
noastră Sovietică" (STALIN)

Aproprierea de popor a organelor 
puterii de stat din U.R S.S. se manifestă 
îndeosebi prin faptul că pregătirea pen
tru alegerile In Soviete este făcută în 
Uniunea Sovietică chiar de către popor. 
Oamenii sovietici consideră că este o 
datorie patriotică nu numai de a par
ticipa la alegeri, ci șl de a contribui 
activ la campania electorală. Milioane 
de muncitori, Colhoznici și Intelectuali 
Iau parte la activitatea comlsiunllor 
electorale, a centrelor șl colectivelor 
de agitație Spre deosebire de țările 
capitaliste, unde Întreaga campanie elec
torală se află în mâlnele unor „colec
tori" venali și compromiși, In U.R.R'S., 
aparatul campaniilor electorale aparține 
realmente popoiulul, fiind cu adevărat 
democratic, alcătuit din alegătorii însăși.

Sarcinile organizațiilor sindicale 
în cadrul campaniei electorale

Alegerile în sovietele locale sunt pre
cedate de o uriașă muncă organizatorică 
șl de agitație, dusă de organizațiile de 
partid și de celelalte oiganizațil de 
masă, printre care și slnolcatele sovie
tice, — cele mai largi organizații de 
masă ale clasei muncitoare.

Organizațiile sindicale au participat 
activ la constituirea comisiilor electo
rale.

Printre fruntașii uzinelor, fabricilor, 
instituțiilor, care au fost delegați în co
misiile electorale, se află multe mii de 
activiști sindicali, care se bucură de 
lespectul șl încrederea alegătorilor. Or
ganici țiile sindicale au delegat mii de 
activiști să ajute comitetele executive 
ale sovietelor locale la Întocmirea liste
lor de alegători. Organizațiile sindicale 
trebue să participe cât se poate de ac
tiv la fixarea candidaților pentru alege
rile de deputați în sovintele locale.

Una din cele mai importante sarcini 
ale sindicatelor, io timpul campaniei 
electorale, este aceea de a ajuta orga
nizațiile de partid la mun^alorde agi
tație șl propaganda în rândurile popu
lației. Sindicatele dispun de o întinsă 
rețea de instituții culturale și de răs
pândire a cunoștințelor — cluburi, pa
late culturale, colțuri reș i, biblioteci. 
Folosind toate formele muncii de agi

tație în masă — conferințe, referate, 
convorbiri, emisiuni radioionice, cine
matograful, expoziț I, întâlniri ale alegă
torilor cu canuidațll, cu oamenii vestiți 
din întreaga țară — inst.tuțille cultura
le ale sindicatelor pjt ajuta substanțial 
la desfășurarea muncii de agitație prin
tre alegători.

Campania electorale pentru Sovle.ele 
locale antrenează întreaga populație 
adultă a țări; cele mai largi mase de 
oameni ai muncii iau parte activă la 
aceasta campanie.

Spre deosebire de falsa șl ipocrita 
domocrație butgheză, care servește 
numai pentru mascarea dominației mo
nopolurilor capitaliste, domocrația so
cialistă sovietică asigură cetățenilor so
vietici posibilitatea de a participa efec
tiv la pregătirea alegerilor, la alegeri 
și la conducerea statului.

Dela ultimile alegeri pentru Sovietele 
locale, au trecut trei ani. îndeplinind 
cu succes planul cincinal stalinist post
belic, popo.ul sovietic a obținut ma i 
victorii in toate domeniile construcției 
economice și culturale.

Prin munca creatoare plină de ab
negație, poporul sovitt.c întărește ne
încetat forța Uniunii Sovie.lce, bastio
nul păcii din lumea întreagi, speranța 
omenirii progresiste. Hatărîrlle istorice 

ale Guvernului Sovietic cu privire la 
mărețele construcții de pe Volga, dela 
Sta.lngrad, de pe Nipru și din Asia 
Centrală, menite să transforme natura 
pe teritorii imense, umplu Inimile oa
menilor sovietici cu un justificat sen
timent de mândrie. Minunatele succese 
ale muncii socialiste sunt do
vedite de succesele obținute de econo
mia națională pe cel de ai treilea tri
mestru .al anului, rezultate publicate 
recent în presă. Întrece,ea socialistă in 
cinstea celei de a 33-a aniversări a 
Marii Revoluții din Octombrie s’a des
fășurat la g pe tot întinsul țării. in ca
drul acestei întreceri, oamenii sovietici 
realizează mereu noi succese în toate 
sectoarele construirii comunismului.

Experiența tuturor campaniilor elec
torale anterioare arată că ele sunt tot
odată o t ecere in revistă a activității 
organelor puterii, contribuind la îmbu
nătățirea muncii acestora, la întărirea 
legăturii lor cu masele. Nu încape în
doială că și în actuala campanie elec
torală din U.R.S.S, oamenii muncii vor 
s.oate la iveală anumite lipsuri din ac
tivitatea Sov.etelor locaie și vor face 
numeroase propuneri care vor îmbu
nătăți activitatea lor. A asculta cu în
țelegere și atenție toate observațiile 
alegătorilor, toate propunerile făcute 

în spirit practic șl a răspunde cu promp
titudine la fiecaie propunere sau cere
re, înlăturând astfel lipsurile — iată 
sarcina oiganizațiilor sindicale.

In cursul campaniei electorale, se 
lămurește muncitorilor și funcționarilor 
situația internațională actuală, rolul 
Uniunii tovietlce, ca bastion puternic 
al păcii și al securității popoarelor, 
lupta U R S.5. pentru unitatea tuturor 
forțelor democratice împotriva reacțiunii 
și a ațâțătorilor la un nou război Acest 
lucru desvoltă și mal mult simțul dt 
mândrie patriotică al oamenilor sovie
tici, educând popurul în spiritul iubirii 
nemărginite față de Patrie, față de mă
rețul partid al lui Lenin șt Stalln.

Alegerile pentru Sovietele locale în
suflețesc pe oamenii sovietici la noi 
succese în producție.

Activitatea maselor a crescut șl mai 
mult în lupta pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planurilor economice. 
O sarcină de cea mai mare Importanță 
a organizațiilor sindicale es'e a;eea de 
a asigura o conduce e justă a înt eceril 
socialiste, penttu a asigura acesteia o 
eficacitate maximă.

Apropiatele alegeri vor constitui o 
nouă și vie dovadă a devotamentului 
popoiulul sovietic față de Patria iul 
Socialistă. In actuala campanie electo
rală, oamenii sovietici vor demostra 
din nou unitatea lor morală și politică 
de nesdruncinat, caracterul monolit al 
acestei unități în jurul Partidului Bolșevic 
In jurul matelui conducător șl învățător 
al oamenilor muncii, inspiratul și orga
nizatorul tuturor victoriilor comunismu
lui — tovarășul Stalln,

(Agerpres)
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