
|ORGAN AL COMITETULUI DE PARTID 51 AL COMITETULUI SINDICAL C.S.HUNEDOARA|

Anal II. Nr. 73 S&mb&tă, 25 Noembrle 1950 4 pagini 4 Lei

Trăiască Partidul Muncitoresc Român, 
avantgarda clasei muncitoare, 

conducătorul luptei celor ce muncesc 
pentru pace, bunăstare si socialism!

Chemnrec Comitetului Centrul ol Partidului Muncitoresc Român
Către toți alegătorii — muncitori și

Tovarăși și tovarășe, 
Cetățeni și cetățene,

La 3 Decembrie 1950 oamenii muncii din Republica Populară 
Română vor alege deputa(ii pentru organele locale ale puterii de 
stat — Sfaturile Populare regionale, raionale, orășenști și comu
nale. Partidul Muncitoresc Român se prezintă în alegeri laolaltă 
cu Sindicatele, cu Frontul Plugarilor, cu organizațiile de femei 
și tineri, cu organizațiile naționalităților conlocuitoare, cu organi
zațiile culturale, științifice, cooperatiste, ce alcătuesc FKONTVL 
DEMOCRAȚIEI POPULARE, front care reprezintă unita
tea de luptă a poporului muncitor, pentru o viață Îmbelșugată, 
pentru înflorirea Patriei noastre, pentru pace și socialism,

Oamenii muncii din țira noastră pot privi cu îndreptățită 
mândrie înfăptuirile istorice dobândite sub conducerea Partidului.

Cea mai însemnată dintre cuceririle oamenilor muncii este 
aceea că puterea de stat a fost smulsă din mâinile claselor ex
ploatatoare — fabricanții, bancherii, moșierii — și ale partidelor 
reacționare și fasciste aflate în slujbe lor. Puterea de stat în 
Republica Populară Română se află in mâinile clasei 
muncitoare aliată cu\țărănimea muncitoare.

In vreme ce mincinoasa democrație burgheză lipsește, po
porul mnncitor de cele mai elementare drepturi, în vreme ce în 
țările unde la putere se află capitaliștii și moșierii, oamenii muncii 
au doar „libertatea" de a fi șomeri, de a trăi în mizerie, de a înfundat 
închisorile și lagărele de concentrare — în țara noastră mi
lioane și milioane de oameni ai muncii au cucerit cele 
mai largi libertăți cetățenești și au dobândit dreptul și 
putința de a lua parte la gospodărirea treburilor ob
ștești, de a trimite reprezentanți liberi aleși din mijlo
cul lor în organele de conducere a Statului.

In organele puterii de stat, pe care le veți alege, nu vor 
avea loc nici moșierii, nici chiaburii, nici proprietarii de fabrici 
și de bănci, nici agen(ii lor, oricum își vor fi zis ei. Organele 
puterii de stat — Sfaturile Populare — vor fi alcătuite din fii și 
fice ale poporului muncitor, credincioși intereselor Patriei și ale 
celor ce muncesc.

In tare noastră, eliberată de glorioasa armată a Uniunii So
vietice, poporul muncitor a rupt lanțurile blestematei robii capi- 
talisto-moșieiești. In Republica Populară Română, muncitorul nu 
mai este sclavul fabricantului, tărărnimea muncitoare este apărată 
de stat împotriva exploatatorilor, iar exploatarea chiaburească este 
îngrădită. Statul de democrație populară — statul oame
nilor muncii dela orașe și sate — stă de veghe pentru 
a apăra cuceririle și libertățile poprului împotriva 
acelor ce vor întoarcerea vremurilor de întuneric și 
asuprire — capitaliștii și moșierii expropriați, exploata
torii dela sate, rămășițe ale grupărilor fasciste reacțio
nare, agenții și spionii imperialiștilor străini. Legea re
fuză dreptul de vot exploatatorilor poporului.

Regimul de democrație populară a dat lovitura de moarte 
asupririi naționale și vrajbei între poporul român și naționalități e 
con’ocvitoa e Azi relațiile între poporul român ș' naționalitățile 
conlocuitoare sânt re'ații de prietenie frățească și de muncă dusă 
cot la cot în vederea clădirii socialismului în Republica Populară 
Română, Patria tuturor celor ce muncesc dela orașe și sate. Fe
meia se bucură de plinătatea diepturilor cetățenești. Ea a deve
nit părtașă egală în drepturi, in viața de stat, în viața obștească, 
economică și culturală Tineretul, care sub regimul burghezo- 
moșleres: era supus celei mai crunte exploatări, era ținut în în
tuneric și folosit drept carne de tun în sângeroase războaie ne
drepte, se bucură de o atenție și dragoste părintească din partea 
Partidului și a Guvernnlui R. P. R. In fata tânărului fiu de mun
citor, de (ăran sau de intelectual sunt larg desch se porfile șco
lilor de toate gradele, Ii sunt libere toate drumurile spre munca 
rodnică în folosul Patriei, spre un viitor fericit

Votând candîdații Frontului Democrației Populare, 
veți vota pentru libertățile democratice cucerite de po
por, pentru apărarea cuceririlor poporului împotriva 
dușmanilor dinlăuntru și dinafară, ai celor ce muncesc, 
pentru întărirea Republicii Populare Române!

Tovarăși și tovarășe, 
Cetățeni și cetățene,

Regimul nostru se prezintă în fața alegătorilor cu realizări 
de seamă în domeniul economiei.

Pentru a asigura desvoltarea economică a țării, Partidul 
nos'ru, călăuzindu-se de experiența măreață a Uniunii Sovietice, 
și-a îndreptat atenfia în primul rând spre acele ramuri industriale 
de care depind independenta economică a țării no stre și pro
pășirea întregii industrii — spre industria grea.

Măreața cucerire a poporului nostru muncitor, naționalizai er 
principalelor intreprinderi iniustria e bancare, mir.iere, de trans
porturi și asigurări a creat putința trecerii pe drumul industria
lizării socialiste a țării Minunata noastră clasă muncitoare, con
dusă de Partid, a dovedit că poate gospodări întreprinderile fără 
burghezie, împotriva burgheziei și mai bine decât burghezia.

Desvoltarea industriei noastre a căpătat un ritm fără prece
dent în România: încă în anul 1949 producția industrială globală 
a depășit simțitor producția industrială din 1938, iar în 1950 
creiteiea ei va fi aproximativ de 40 1a sută. In 2 ani producea 
industrială a crescut mai mult decât într’un sfert de veac sub 
capitalism.

muncitoare, țărani și țărance, ostași și
In acelaș timp cu producția a crescut simțitor și nivelul teh

nic al industriei noastre socialis e. Datorită ajutorului frățesc pri
mit din partea Uniunii Sovietice și datorită muncii pline de ab
negație a muncitorilor și tehnicienilor, fabricăm azi pentru prima 
oară utilaj petrolifer, mașini-unelte complicate, motoare Diesel, 
tractoare combine, utilaj pentru fabricarea cimentului, turbogene- 
ratoare, rulmenți și alte produse, pe care înainte vreme eram 
siliți să le cumpărăm din țările imperialiste cu prețul indepen
denței noastre.

Numeroase fabrici noi au fost construite. Au fost puse în 
funcțiune furnale înalte la Hunedoara și Vlahița, cuptoare Sie
mens Martin la Oțetul Roșu, Hunedoara, Câmpia Turzii, s’a 
construit la Craiova o fabrică de transformatori electrici, aparataj 
și mașini electrice, o uzină chimică mare, fabrici de text le la 
Botoșani, și Iași, linii ferate noi și multe altele. Lucrările pe Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră sunt în plină desfășurare. Se 
Înalță tot mai repede zidurile marelui combinat poligrafic „Casa 
Scânteii*. Au început lucrările pe șantierul mari uzini hdroelec- 
trice „V. 1. Lenin“ dela Bicaz.

Datorită transformării întreprinderilor în bunuri ale poporu
lui muncitor, mijloace bănești uriașe, care sub domnia capita
lismului sr fi luat drumul safeurilor din băncile străine sau ar fi 
servit pen'ru huzurul și îmbogățirea câtorva îmbuibați, permit 
azi regimului de democrație populară să ridice noi întreprinderi 
să electrifice țara, să construiască așezăminte de învățământ și 
cultură

In anul 1949 s’au făcut investiții pentru suma de peste kO 
miliarde lei In anul 1950 vor fi depășite până și prevederile 
Planului de Stat pe baza căruia urma să se învestească suma de 
lei 145 miliarde.

Cu succesele obținute pe tărâmul industriei se împletesc cele 
dobândite în agricultură. Cu toată seceta din une’e regiuni, re
colta de cereale din anul acesta a fost mai mare ca anul trecut. 
Prevederile Planului de Slat în ce privește aprovizionarea agri
culturii cu tractoare și mașini agricole sunt pe cale de a fi de
pășite. Satele noastre capătă anul acesta aproape 3UUU de trac
toare precum și mii de alte mașini agricole, ca pluguri de tractoare 
batoze, cultivatoare, discuitoare, ș. a m. d.

Succese de seamă au obținut gospodăriile de Stat cât și 
gospodăriile colecthe— înființate în anul acesta în urma dorinței 
exprrinate de țăranii muncitori. In gospodăriile de Stat (gostaturi) 
recolta de g'âu a fost cu peste 5O°/o mai mare ca anul tiecut 
Gospodăriile colective au depășit cu 33°/° recolta din gospodăriile 
țărănești individuale împărțirea veniturilor la gospodăriile colec
tive create anul trecut este o pildă vie a belșugului pe care-l aduce 
țărănimii muncitoare gospodăria colectivă

Realizările de pâră acum vor fi pu ernic desvoltate și îm
bogățite în cadrul Planulului de 5 ani și planului de electrificare 
a tării

Partidul Muncitoresc Român cheamă pe oamenii 
muncii manuale și intelectuale la luptă pentru a trece 
la înfăptuirea primului nostru Plan Cincinal și a măre
țului plan de electrificare a țării, alcătuite din Inițiativa 
C.C. al P.M R și sub directa conducere a iubitului con
ducător al oamenilor muncii din R. P. R-, tovarășul Gh 
Gheorgiu Dej

Prin înfăptuirea prevederilor Planului Cincinal prcduc(ia 
h.tcegii industrii va crește ma mult decât de două ori față de 
anul 1950. Peste 1.200 miliarde lei se vor investi în industrie, 
agricultură, transport, lucrări de interes social și cu tural. Pro
ducția industriei petrolifere va crește de cca. 2 ori, a industriei 
carbonifere, siderurgice, și a industriei de constiuirea mașini
lor de peste 2 ori, a industriei textile aproape de 2>/2 ori a celei 
alimentare de peste 2^2 ori fa(ă de anul 1950. In agricultură su
prafață ocupată cu culturi de câmp se va mări până la 10 mili
oane ha. Agr cultura va avea la sfârșitul Planului Cincinal circa 
25.000 de tractoare, numeroase combine și zeci de mii de alte 
maș ni

Mec mizarea agriculturii va crea condiții prielnice pentru 
Întovărășirea in gospodării colective pe baza propriei lor voințe 
liber exprimate a unui mare număr de târani muncitori. Vor 
crește recoltele strânse de țărănimea muncitoare de pe cg rarele 
ei, gospodăria agricolă va eși din starea de înapoiere în care a 
țin ut-o domnia capitaliștilor, moșierilor și ch'aburilor.

Prin aplicarea planului de electrificare puterea totală instalată 
în centralele electrice din R.P.R. va atinge în 1960 cifra de 
2.600 000 kw., de trei ori și mal bine cât a realizat burghezia în 
zeci de ani, ceeace va contribui puternic ladesvolarea industriei, 
agriculturii și transporturilor.

Centralele electrice nou construite vor scoate din starea de 
napoiere economică și culturală regiuni întregi ale țării ca Mol
dova de Nord, Ardealul de Nord-Vest, etc.

Până în 1955 vor fi electricitate 2 C00 sate. Totcdată lucrările 
de electrificare vor fi strâns legate de alte lucrări de mari pro
porții în vederea schimbării naturii potrivit cu nevoile economiei 
și buneistări a poporului — lucrări de irigații, împăduriri amenajări 
de baraje și lacuri, recâștigai ea terenurilor inundabile, desvoltarea 
pisciculturii, regularizarea cursurilor de apă ș. a. m. d Partidul 
nostru consideră planul de electrificare ca o parte integrantă a 
programului său, program de înflorire a Patriei și înălțarea ei 
pe culmile unei vieți fericite, pe culmile socialismului.

Chezășia realizării planurilor noastre sunt oamenii muncii 
— muncitorii, țăranii muncitori, intelectualii legați de popor, care 
muncesc fără preget în uzine, fabrici și mine, in sate, gospodării 

ofițeri, oameni ai culturii și științei
colective, S. M. T -uri, gospodării agricole de Stat, laboratoare, 
însuflețiți de voința de a contribui la înflorirea R.P.R. și făurirea 
buneistări a celor ce muncesc, conștienti că muncesc pentru ei, 
pentru copiii lor, pentru viitorul lor și al Patriei.

Votând candidații Frontului Democrației Populare, 
veți vota pentru Planul de cinci ani, plan al construirii 
socialismului și buneistări, pentru planul măreț de elec
trificare a țării, pentru puterea enonomică, bogăția și 
propășirea Republicii Populare Române 1

Tovarăși! Cetățeni!
O preocupare de căpetenie a regimului nostru de democra

ție populară este îmbunătățirea traiului oamenilor muncii 
dela orașe șl sate.

Odată cu creșterea producției și productivității muncii a cres
cut nivelul de trai al maselor. Cresc treptat veniturile oameni
lor muncii atât ia orașe cât și la sate. In cursul anului 1949 
venitul național a crescut cu 25’/u fată de anul 1948. Planul de 
Stat pe 1950 prevede o nouă creștere a venitului național ca 
25’, o. Spre deosebire de țările capitaliste — unde partea cea mai 
mare a venitului național, făurit de oamenii muucii, intră In bu
zunarele exploatatorilor — în țara noastră venitul național 
este folosit pentru desvoltarea economiei naționale, pen
tru bunul trai al oamenilor muncii, pentru desvoltarea 
culturii, pentru ocrotirea aăaătățil poporului.

In țara noastră oamenii muncii nu cunosc plaga țărilor ca
pitaliste — șomajul. Dimpotrivă, numărul muncitorilor și tehnicie
nilor crește din an în an.

Statul nostru de democrație populară cheltuește fon
duri imense pentru novoile social-culturale al oameni
lor muncii. Un sfert din totalul cheltuelilor bugetare — 87 de 
miliarde lei se cheltuesc în anul 1950 pentru acțiuni social-cul
turale adică pentru concediile oamenilor muncii, creșe, sanatorii, 
spitale cămine de zi, colonii de vară, cantine, burse pentru elevi 
ȘI Stuuențl, pcuoK, i.~.Uc tiiTafa.ua..,, YuT..ț*, »—,—, 
matograf, biblioteci, cămine culturale, sport, ș. a. m. d. Toate 
aceste cheltuelt se adougăsub forma de salariu social salariului 
în bani primit de fiecare muncitor, tehnician sau funcționar.

Cu toate dificultățile pe care le mal întâmpinăm, anul acesta 
au crescut cu o treime cantitățile de bunuri de consum distribuite 
populafiei prin rețeaua de stat și cooperație. S’au cheltuit aproxi
mativ 4 1 2 miliarde lei pentru construirea de locuințe muncito
rești la București, Orașul Stalin, Cugir, Hunedoara, Valea Jiu
lui, și multe alte centre S’au executat importante lucrări edilitare, 
de înfrumusețare a orașelor, de mai bună amenajare a satelor, 
de construire și reparare a șoselelor, de îmbunătățire a trans
portului.

O manifestare a grijii permanente a Partidului și Guvernului 
pentru condițiile de trai al oamenilor muncii o constltue 
astfel de măsuri ca hotărîrile prvitoare la salarizarea muncitori
lor mineri, sporirea cheltuelilor pentru bursele elevilor din școli, 
eforturile care se fac pentru aprovizionarea populafiei muncitoa
re cu lemne, cu alimentele necesare pentru iarnă, etc.

Mai există încă greutăți și neajunsuri în domeniul aprovi
zionării, datorite în parte și lipsurilor de organizare. Partidul nos
tru permanent preocupat de nevoile celor ce muncesc îșl pro
pune să ia toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor 
lipsuri.

Statul de democrație populară acordă sprijin țărănimii să
race și mijlocașe. Țărănimea muncitoare se bucură de ușurări 
în vederea folosirii mașinilor agricole, de ușurări fiscale, de cre
dite. Ea este ajutată să introducă metode științifice de lucrare 
a pământului și să obțină astfel recolte mari. Statul ajută țără
nimea la procurarea de semințe selecționată și vite de rasă.

Statul sprijină cooperația, iar cantitatea de mărfuri distri
buite la țară crește din an în an. Numai în anii 1949 și 1950 
s’au distribuit la țară mărfuri în valoare de 100 miliarde lei.

In cadrul Planului nostru Cincinal aoi și importante 
măsuri se vor lua în vederea ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

In cursul Planului Cincinal se va asigura o creștere conti
nuă a nivelului de trai, ajungând ca 1955 nivelul de trai să fie 
mai ridicat cu 80 ,'o decât în >950.

Numărul muncitorilor, tehnicienilor, funcționarilor va crește 
cu aproximativ 40 '/<•. Odată cu desvoltarea agriculturii și a in
dustriei producătoare de mărfuri de larg consum, se va îmbună
tăți simțitor aprovizionarea populației. Analfabetismul va fi lichi
dat. Toți copiii de vârstă școlară vor fi cuprinși în școli. Nu
mărul studenților va crește cu 40 o. Se vor ridica asemenea 
institute de cultură ca Teatrul Național, Opera de '-tat, Studiouri
le cinematografice dela Buftea, noi posturi de radio, stadioane, 
cămine culturale, spitale, policlinici șl case de naștere, mari in
stitute de cercetări științifice.

Mecanizarea agriculturii, pătrunderea largă a culturii în sate, 
desvoltarea schimbului între oraș șl sat, întărirea cooperației vor 
duce la o creștere simțitoare a nivelului material și cultural al 
țărănimii muncitoare.

O Mare atenție se va da în cursul Planului Cincinal con
strucțiilor cu caracter comunal și construirii de locuințe. Pentru 
lucrări cu caracter comunal (apă, transporturi, canalizări aducere 
de gaz metan, ș.a.m.d.) se proectează cheltuirea a peate 30 mili
arde lei.
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Prefața la volumul 20 al operelor
Volumul al douăzecilea conține 

operele scrise de V. I. Lenin în 
perioada Decembrie 1913—August 
1914. Face excepție articolul „Note 
critice în problema națională", care 
a fost scris cu puțin înainte și 
publicat în fragmente în perioada 
Octombrie—Decembrie 1913.

Cea mai mare parte a volumu
lui cuprinde lucrări consacrate 
luptei duse de bolșevici împotriva 
oportunismului din mișcarea mun
citorească rusă și din cea inter
națională : împotriva lich:datorilor, 
trojkiștilor, vperiodiștilor, socialiș- 
tilor-revolutionari și oportuniștilor 
din Internaționala a Il-a. Din 
aceste lucrări fac parte: „Destră
marea blocului din August", „Cum 
este disimulată călcarea unității 
prin țipete despre unitate", „Na
rodnicismul și lichidatorismul ca 
elemente de desagregare în miș
carea muncitorească", „Lupta ideo
logică în mișcarea muncitorească", 
„Despre „Vperiodiști" și despre 
grupul „Vperiod", „Raportul C. C. 
al P. M. S. D. R. și instrucțiunile 
date delegației C. C. la consfătui
rea dela Bruxelles", „Graba strică 
treaba", „Despre scrisoarea lui 
Kautsky" și altele.

Lucrările „Note critice în pro

La Spitalul de Stat din Deva 
va lua ființă o școală de surori de carietate

blema națională" și „Despre drep
tul națiunilor la autodeterminare" 
sunt consacrate fundamentării și 
desvoltării programului bolșevic 
în problema națională.

Un loc important în acest volum 
ocupă articolele cu privire Ia pro
blema agrară. Printre ele figurează 
„Țărănimea și munca salariată", 
„Sistemul iobăgist la sate", „Pro
blema agrară în Rusia".

In volumul de față se publică 
articole incluse pentru întâia oară

lui V. I. Lenin
în Operele lui V. I. Lenin: „Ho- 
tărîrile marxiștilor letoni și lichi
datorii" și „Răspuns la un articol 
din Leipziger Volkszeitung". In 
aceste articole Lenin demască fap
tul că lichidatorii au denaturat 
hotărîrile partidului, că au ascuns 
datele obiective cu privire la co
lectele de bani pentru ziarul 
marxist și cel lichidatorist. Pentru 
prima oară sunt incluse în Opere 
următoarele lucrări: „Proiect de 
lege cu privire la egalitatea în 
drepturi a națiunilor și la apărarea 
drepturilor minorităților naționale" 
și articolul „Opoziția social-demo- 
crată poloneză la răspântie", pu
blicate anterior în „Culegeri din 
Lenin", voi. XXX

„Instrucțiunile" date delegației 
C. C. la consfătuirea dela Bruxelles 
sunt complectate cu o nouă scri
soare a lui V. 1. Lenin.

In edițiile precedente ale Ope
relor, proiectul cuvântării „Cu 
privire la bugetul Ministerului 
Agriculturii" a fost tipărit după un 
manuscris din care se pierduseră 
patru pagini. In ediția a 4-a 
proiectul de cuvântare a fost com
plectat cu paginile respective, care 
au fost găsits în 1941.

Recenzie

I. V. Stalin: Cuvântare la prima consfătuire 
a stahanoviștilor din Uniunea Sovietică

La 17 Noembrie s’a împlinit 
cincisprezece ani, de când tovarășul 
Stalin a luat cuvântul la prima 
Consfătuire a stahanoviștilor din 
Uniunea Sovietică.

In țara noastră, Cuvântarea to
varășului Stalin a fost tipărită în 
broșură de Editura P M. R. încă 
din anul 1945. A doua ediție a 
apărut în 1948, înglobând în total 
un tiraj de 115 000 exemplare.

Analizând rădăcinile mișcării 
stahanoviste, care a cuprins cu 
repeziciune întreaga țară, tovarășul 
Stalin arată că aceste rădăcini 
trebuesc căutate în lipsa exploatării, 
în îmbunătățirea radicală a stării 
materiale a muncitorilor sovietici, 
în noua tehnică înaintată a mun
citorilor și în faptul că aceștia sunt 
oameni noi, capabili să se pună 
în fruntea tehnicii și să o miște 
înainte. „Mișcarea stahanoviștilor 
— spune tovarășul Stalin — re
prezintă viitorul industriei noastre... 
Ea ne deschide calea pe care se 
pot dobândi acei înalți indici de 
productivitate a muncii de care 
este nevoie pentru a trece dela 
socialism Ia comunism și pentru 
a lichida contrastul între munca 
fizică și cea intelectuală."

In Țara Socialismului munca a 
devenit o onoare. Muncitorul lu
crează pentru sine, pentru ai săi, 
pentru clasa sa, pentru statul său 
soc:alist. Aici — ne arată tovară
șul Stalin — , omul care muncește 

se simte cetățean liber al țării sale, 
un fel de fruntaș al vieții publice. 
Și, dacă lucrează bine și dă so
cietății ceeace poate da, el este 
erou al muncii, este înconjurat de 
glorie."

Creșterea impetuoasă a mișcării 
stahanoviste, uriașa desvoltare a 
Țării Socialismului victorios, con
firmă în mod strălucit aceste cu
vinte ale tovarășului Stalin.

Minunata experiență a stahano
viștilor sovietici stă azi Ia înde
mâna tuturor oamenilor muncii din 
țările de democrație populară, care 
construesc socialismul.

Pentru a face cunoscută oame
nilor muncii învățătura tovarășului 
Stalin cu privire la cea mai înaltă 
formă a întrecerii — mișcarea sta- 
hanovistă, — Editura P. M. R. 
organizează în întreprinderi con
sfătuiri cu privire la „Cuvântare 
la prima consfătuire a stahanoviș
tilor din Uniunea Sovietică".

Discuțiile vii ce au loc la aceste 
consfătuiri dovedesc cu câtă dra
goste sorb oamenii muncii învă
țătura marelui lor dascăl. „Vom 
pleca dela această Consfătuire — 
au spus entuziasmați muncitorii 
dela Uzinele Republicii" — „hotă- 
rîți să i facem să înțeleagă pe acei 
care încă nu au înțeles că drumul 
spre socialism — adică spre pacea 
și fericirea noastră — trece prin 
stahanovism".

In urma cererii Secției Sanitare 
Regionale și a Spitalului de Stat, 
Ministerul Sănătății a hotărît înfiin
țarea unei școli de s u r o r i în 
Deva.

Vedem din nou grija ce o poartă 
Partidul și Guvernul nostru pen
tru binele poporului muncitor.

Spitalul de Stat din Deva 
s a extins cu inca doua scvpi 
noi: maternitate și dermato- 
venerice, s’au îmulți dispensarele 
medicale din regiune și astfel 
s’a simțit nevoia instruirii a noui 
cadre cari să fie de un real fjlos 
la îndeplinirea sarcinilor trasate.

Școala are o durată de 10 luni

și este complect gratuită. Eleve
lor li-se vor asigura locuință și 
pot lua masa la cantina spitalului 
contra plată. Elevele vor primi 
2.500 lei lunar în timpul cât du
rează școala, iar la terminarea 
școlii vor fi toate încadrate în 
posturi în ordinea mediilor ob
ținute.

uonaițiue ae admitere sunt:
1. Vârsta 18—35 ani..
2. Școlaritate de baze: 3 cl. 

liceu sau 7 cl. primare.
3. Acte personale:
a) Extras de naștere,
b) Act de cetățenie,
c) Act de școlaritate,

d) Cazier judiciar și
e) Autobiografie.
Cererea împreună cu actele se 

va depune până în ziua de 29 
Noembrie a. c. la Administrația 
Spitalului.

In ziua de 30 Noembrie orele 
8 dimineața candidatele se vor 
prezenta la spital pentru examenul 
medical și admitere. Examenul 
de admitere constă în limba ro
mână scris și oral și Constituția 
R.P.R., oral.

Deschiderea oficială a cursuri
lor se va ține la Spitalul de Stat 
Deva în ziua de Vineri 1 De
cembrie orele 10 a. m.

SPORT
Metalul Hunedoara — Locomotiva București 4—2 (2—1)

Marți, 21 Noembrie, pe stadionul sportiv din localitate s’a disputat matchul 
amical de foot-ball între echipa hunedoreană și Locomotiva București. Bucureștenli 
cu 2 zile înainte susținuseră la Arad în cadrul campionatului R. P. R. un matrh 
toarte greu cu Flamura Roșie, Arad — campioană pa 1950 — match în care au 
eșlt învingători cu scorul de 3—1.

Pe un timp frumos, fiind de față circa 2—3000 spectatori, matchul s'a dis
putat într’o notă de adevărală sportivitate, echipa hunedoreană întrecându-șl ad
versarul prin jocul prestat, din care au reeslt aptitudini tehnice în progres, fapt 
care i-a șl adus frumoasa victorie de 4—2.

Echipa bucureșteană în jocul pe care l-a făcut a arătat o tehnică înaintată, 
însă voința de a învinge a hunedorenllor l-a făcut să pleca cu o înfrângere din 
Hunedoara.

echipele au avut următoarele formații :
Locomotiva Bucureșll : Stănescu Valentin, Mihăllescu, Macrl (Slmlonescu), So- 

cec, Urechlatu, Ruzlcl, Lungu, Marian, Rădulescu, Filotl, 5uru (Călin), Nicsa. 
Tfiateescu. — Metalul Hunedoara : Șerbescu, Ivlnlcl, Varqa, Tfiloc, Zelenak, Mosco, 
Qherghel, Schertz, Șiboteanu, Torneanski, Meghie, Bundlc.

Pentru Locomotiva București au marcat Suru un punct șl Mateescu unul.
Pentru Metalul Hunedoara a marcat 2 puncte Bundlc, 1 Iorneanskl și 1 Meghie.
Echipa hunedoreană s’a remarcat în întregime, iar în mod special Zelenak, 

Varga, Mloc, forneanski și Meghie.

Un deputat al Sovietului orășenesc 
în vizită la o grupă sindicală

Strungarul lvau Nicanorovici Colodkin 
— membru în Comitetul Executiv al So
vietului orășenesc de deputați ai oameni
lor muncii din Leningrad, — este bine 
cunoscut la uzina „Karl Marx“. Zilele 
trecute, responsabilul grupei sindicale a 
secției de șlefuire, — tovarășul Maicov, — 
l-a rugat pe tovarășul Colodkin să orga
nizeze cu grupa sa sindicală o convorbire 
cu privire la alegerile pentru Sovietele 
locale.

Șlefuitorii s’au adunat cu toții la club, 
unde au venit și muncitori din alte secții.

— Știți cu toții, — a spus tovarășul 
Colodkin, — că la 17 Decembrie vor avea 
loc în R. S F. S. R. alegerile pentru Sovie
tele ținutale, regionale, districtuale, raio
nale. orășenești și sătești de deputați ai 
oamenilor muncii. In cadrul convorbirii 
noastre trecute, am studiat îndeaproape 
Regulamentul alegerilor Fiecare dintre noi 
a înțeles cât de mari sunt drepturile de 
care se bucură omul sovietic piin parti
ciparea sa la conducerea statului socialist. 
Atât Statul Sovietic, cât și fiecare oraș sau 
sat, este condus de oamenii muncii.

Cine conducea însă treburile la primăria 
din Petersburgul țarist? Tineretul poate 
afla acest lucru doar din literatură sau din 
povestirile celor mai în vârstă. Treburile 
Petersburgului erau conduce de Duma oră- 
șănească. Dar la alegerile pentru Dumă, 
din cele două milioane de locuitori ai 
Petersburgului, numai 16 000 de cetățeni 
aveau drept de vot. Pentru a putea vota, 
trebuia să fii proprietar de case, de fa
brici . . .

Iată componența Consiliului comunal al 
Dumei orășenești a orașului Petorsburg, în 
anul 1912;

Negustori și cetățeni de onoa
re prin ereditate.................... 41 oameni

Consilieri comerciali și func
ționari superiori.................... 33 oameni

Avocați................................. 12 oameni
Persoane cu titluri ... 9 oameni
La periferiile Petersburgului, în cartie

rele muncitorești locuiau peste un milion 
de muncitori și mici funcționari. Duma nu 
manifesta nici un fel de grijă față de ace
ste cartiere.

In anul lbll, în Petersburgul țarist 
existau peste o sută de mii de șomeri și 
mii de săraci.

La Petersburg — orașul cel mai civili
zat al Rusiei țariste — 40 la sută din po
pulație era analfabetă.

Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie a scăpat popoarele Rusiei de o exis
tență mizeră și lipsită de drepturi. Popoa
rele Uniunii Sovietice duc o viață fericită 
și plină de bucurie.

Guvernul sovietic, Partidul Bolșevic, 
tovarășul Stalin manifestă o grijă perma
nentă pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață și cDlturale ale oamenilor muncii.

La Leningrad se desfășoară pe scară 
largă construcția de locuințe. In acest scop 
în cursul acestui an au fost alocate 
1.330.000.600 de ruble. Peste 200100 de 
locuințe au fost înzestrate cu gaz, iar în 
cursul acestui an în peste 300 de clădiri 
sa va introduce încălzirea centrală

In oraș au fost plantați 568.0C0 de ar
bori și peste un milion și jumătate de 
tufișuri.

Se îmbunătățește continuu nivelul de 
trai al oamenilor muncii. In cursul anului 
trecut, populația Leningradului a cumpărat 
mai mult decât în anul 1948: carne — cu 
25 la sută, mezeluri — cu 7J la sută, 
zahăr — cu 13 la sută, brânzeturi — cu 
88 la sută, țesături de lână — cu 83 la sută, 
încălțăminle de piele — cu 20 la sută, 
biciclete, aparate de radio — cu 150 la 
sută, de 8 ori mai multe patefoane, de 
2,6 ori mai multe automobile.

Muncitoarea Ulianova : Am dori să au
zim cum merg treburile în cartierul nostru 
Vâborg . . .

Tovarășul Colodkin : Pentru a înțelege 
mai bine ce transformări s’au petrecut în 
cartierul Vâborg, trebue să ne reamintim 
cum arăta acest cartier în trecut. Munci
torii mai bătrâni spun că au adeseori im
presia că atunci au locuit în alt oraș. 
Vâboigul era o periferie tipic muncito
rească, In darea de seamă financiară pe 
anul 1912 a administrației publice a ora
șului Petersburg, este prezentat un bilanț 
al cheltuelilor pentru „amenajarea" cartie
rului Vâborg: în cursul unui an întreg s’a 
cheltuit pentru reparații și pavarea străzi
lor suma de 483,07 ruble; în acest timp 
nu a fost alocat nici un ban pentru con
struirea do puțuri, conducte de apă și 
canalizare I

In cartierul Vâborg exista pe atunci 
numai o singură bibliotecă. Pentru popu
lația de lOu.OOO oameni a cartierului, 
funcționau numai 3 dispensare, o mater
nitate cu 30 paturi și 3 medici . . .

Potrivit datelor statisticii oficiale, înainte 
de Revoluție 47 la sută din familiile de 
muncitori din Vâborg, închiriau pentru 
locuit așa numitele „colțuri".

In anii Puterii Sovietice, muncitorii din 
acest raion au primit admirabile locuințo. 
Astăzi, în cartierul Vâborg există blocuri 
uriașe înzestrate cu tot confortul. Străzile 
sunt asfaltate. S’au deschis școli noi. Aici 
funcționează 39 de centre sanitare pe lân
gă întreprinderi, 11 ambulatorii, 4 dispen
sare, 3 spitale, 5 policlinici pentru copii, 
5 centre de <onsultație pentru copii, câte
va sanatorii pentru copii și 17 creșe, 500 
de medici calificați sunt la dispoziția mun
citorilor din acest raion, acordându-le 
ajutor medical gratuit.

Raionul posedă astăzi 118 biblioteci, o 
casă de cultură, 5 cluburi, 137 colțuri roșii 
și numeroase săli de cinematograf

In cursul ultimilor doi ani, în cartierul 
Vâbcrg au fost construite și refăcute 
11?.000 m. p. de suprafață locuibilă, cu 
fost terminate 40 811 m. p. fațadă, au fost 
reparate și vopsite 178.000 m.p. de aco
perișuri, a fost instalată o nouă rețea de 
canalizare, având o lungime de 2400 m. 
și o rețea de conducte de apă de 3292 ni 
lungime

In această perioadă au fost deschise 
14 magazine noi, 8 cantine, 20 de bufete.

In cursul verii trecute, în acest cartier 
au fost pavate și asfaltate 120.100 m. p. 
de drum și trotuar. Actualmento, amena
jarea și construcția de locuințe din raion 
se desfășoară pe s:ară și mai largă.

Tovarășa Maicovu: Noi înșine suntem 
martorii tuturor acestor înfăptuiri Munci
toarele Șiliaeva și M'ronova din grupa 
noastră sindicală, au primit de curând 
locuințe în casele noi. Numai în cursul 
ultimilor doi ani, pentru muncitorii uzinei 
noastre a fost construit un bloc cu 7 etaje 
pe strada Ligovscaia și alte câteva case 
pe strada Iaroslavscaia.

Tovarășul Colodkin : Construcțiile din 
cartierul nostru constitue numai o mică 
părticică din acele gigantice lucrări de 
construcție ale poporului sovietic.

— Știți cu toții despre mărețele con
strucții de pe Volga, Amu-Daria și Nipru 
începute din inițiativa tovarășului Stalin 
Aceste construcții vor da un nou avânt 
forțelor de producție ale țării, în interesul 
întregului popor sovietic. Pentru Guvernul 
nostru, pentru gloriosul și eroicul nostru 
Partid Bolșevic, pentru genialul său con
ducător, marele Stalin, nu există nimic mai 
important, nimic mai presus decât grija 
pentru binele poporului, pentru înflorirea 
și fericirea iubitei noastre Patrii Socitl'ste.

Cum trăesc oamenii muncii în țările 
capitaliste ? Ei se chinuesc în mizerie și 
foame Cursa înarmărilor din țările capi
taliste este o povară grea pe umerii oame
nilor muncii In Statele Unite ale Americii, 

76 1» sută din bugetul sfatului erte desti
nat înarmărilor, în timp ce pentru învăță
mântul public se cheltuește numai 0,8 la 
sută d:n buget.

Capitaliștii nu văd cu ochi buni cum în 
Uniunea Sovietică poporul își îmbunătă
țește an de an nivelul său de trai, duce 
o viață fericită și plină de bucurii. Acești 
monștri însetați de sânge vor să deslănțue 
un nou război mondial Intcrvenționiștii 
americani omoară copii, femei, bătrâni, 
incendiază orașele și satele Coreei iubi
toare de pace

Dar oamenii de bună credință de pe 
întreg globul pământesc nu vor război. Ei 
luptă pentru pace. Sub steagul luptei 
peutru pace, în fruntea căreia se află Uni
unea Sovietică pășesc toți acei ce vor să 
creeze, nu să distrugă, toți acei cărora le 
este scumpă fericirea mamelor și a copii
lor.

Succesele noastre în muncă nu ne bu
cură numai pe noi, ci și pe numeroșii 
noștri prieteni d« dincolo de hotarele 
Uniunii Sovietice; 95 la sută din salariații 
uzinei roastre sunt antrenați în întreceri 
socialiste Peste 2000 de muncitori au 
îndeplinii peste cinci norme anuale, iar 
355 de oameni su îndeplinit câte două 
norme cincinale.

In prezent, muncitorii și funcționarii 
uzinei și-au luat noi angajamente Ei vor 
să întâmpine ziua a’egeri'or în Sovietele 
locale cu noi succese în muncă

Oamenii muncii din întreprinderea noa
stră, ca și toți oamenii sovietici sunt ne
spus de recunoscători Partidului Bolșevic, 
marelui Stalin pentiu tot ceeace s’a înfăp
tuit pentru popor în Uniunea Sovietică. 
Glorie iubitului nostru tovarăș Stalin I

La club, unde a avut loc această con
vorbire, au răsunat tirr p îndelungat aplau
zele călduroase îu cinstea iubitului condu
cător al popoarelor — Iosif Vissarionovici 
Stalin. (Agerpres.)
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L-am cunoscut pe Baba Ioan în 1948

Sunt muncitor în Combinatul 
Siderurgic Hunedoara și am 
muncit cot la cot cu, Baba loan 
pe care noi l’am propus ca de
putat în Sfatul Popular Regio
nal.

Acum 3 săptămâni, când mă 
aflam împreună cu tovarășii 
mei de muncă în fața tribunei 
din Combinat, în care se afla 
și Baba Ioan, am ovut o mare 
bucurie.

Se făcea, atunci propuneri de 
candidați în Sfaturile Populare.

Am privit și chipul acestui 
tânăr și am ascultat cu atenție 
cuvintele lui In mintea mea a 
început să se depene toată ac
tivitatea ce a depus o Baba Ioan 
în producție.

L’am cunoscut pe Baba Ioan 
în anul 1948.

împingea cu putere carele la 
gura furnalului împreună eu 
ceialalți ortaci ai lui, ajungând 
ca în prima zi să bage 18—20 
ghifte în 8 ore. După mai mult 
timp, a ajuns să toarne în gu
rile furnalului până la 32 
ghițte.

Aceasta reprezenta pe atunci 
cel mai mare succes ce s’a cu
noscut la furnalele Combinatului 
nostru.

Avântul acestui muncitor a 
făcut ca și ceialalți tovarăși din 
echipă ce lucrau cu el să devină 

Candidatul circumscripției electorale Nr. 67 
pentru Sfatul Popular al regiunii

fruntași în muncă. Eu sunt 
de mai mulți ani la furnale, 
dar încă nu am văzut un elan 
așa de mare în muncă ca la 
Baba Iaan.

Acest elan a lui Baba m'a 
făcut să mă interesez îndea
proape de unde a venit acest 
tânăr la noi în Combinat și ce-l 
face pe el să muncească cu 
atâta râvnă. Intr'o zi pe când 
eșeam dela lucru a început să-mi 
povestească: „Sunt fiu de ță
ran sărac tovarășe Hăulică, din 
județul Baia. Tata neavând cu 
ce sa mă întrațină m’a dat slugă 
la chiaburii satului.

De atunci, de mic copil și 
până acum câțiva ani, am avut 
zile grele, zile de mizerie. Mun
ceam numai pentru hrană și 
nici aceea nu o primeam când 
trebuia. Așa am colindat țara 
dela un chiabur la altul până 
m’am înscris la Șantierele Na
ționale unde am devenit briga
dier. Apoi prin grija Partidului 
am ajuns aici unde mă vezi. Și 
cum să nu muncesc, astăzi la fur
nalul drag 'are mi l'a încredințat 
Partidul ? Vezi tovarășe... Ștă- 
ulică..., furnalul poaie da fontă 
mai multă și aceasta înseamnă 
fericirea noastre a tuturora. 
Visul meu este tovarăe Hă
ulică să devin prim-topitor la 
Furnal".

Și într’adevăr, visul lui a 
început să se realize... Cu spri
jinul Partidului el a putut 
urma cursurile Școalei de cali
ficare profesională, în urma 
căreia a devenit prim-topitor 
fruntaș la furnale.

Aici, la noul post, la rina de 
scurgere a fontei din furnal, 
Baba a muncit făcând ca 
echipa lui să devină echipă 
fruntașă, ca jurnalul său să 
devină „Furnalul Păcii" așa 
cum i-a fost dorița. „Mai multă 
fontă pentru pace".

Această dorință a lui a ros- 
tit-o din nou pe tribună, în fața 
celor peste 3.000 muncitori ce-l 
ascultau cu drag.

Aici el și-a luat din nou 
angajamentul ca în cinstea 
alegerilor din 3 Decembrie, fur
nalul său să dea fontă în 
contul anului 1951.

Iată pentru ce noi muncitorii 
dela „Furnalul Păcii" cât și 
din întregul Combinat, am avut 
încredere să-l propunem pe 
tov. Baba Ioan candidat în 
Sfatul Popular pe Regiune. El 
va ști tot așa de bine în Sfa
turile Populate să ne gospo
dărească ca și la jurnalul său 
care l’a mânuit cu dibăcie.

Hăulică loan 
muncitor C. S. H.

Primele rezultate ale întrecerii pe profesiuni 
în cinstea zilei de 3 Decembrie

In urma analizei întrecerilor pe 
profesiuni în Combinatul nostru 
pentru titlul de cel mai bun fur- 
nalist oțelar și laminatorist, Co
misia de întrecere și salarizare a 
a constatat că eforturile depuse 
de unele echipe în aceste între
ceri s’au soldat cu rezultate fru
moase.

Folosind din plin indicii tech- 
ni:o-economici, echipa de furna- 
naliști din brigada I-a, condusă 
de pirm-topitorul Baba Ioan, lup
tând pentru titlul de cel mai bun 
furnalist, a obținut rezultate im
portante în muncă. Producția spe
cifică a depășit-o cu 113,32%, des
cărcarea furnalului a făcut o con
form graficului de descărcare 
realizând 100%, indicii de con
sum la cox au fost respectați, 
făcându-se o economie de 
0,74% kg. și au dat la furnalul 
cu 87 kg. fontă mai multă pe 
m. cub la furnal.

Cu acelaș elan de muncă au 
luptat și echipa de oțelari con
dusă de tovarășul Forțu Petru 
care au reușit să primească tit
lul de cel mai bun oțelar. Aceas 
tă echipă folosind din plin meto
dele oțelarului sovietic, Matulineț, 
a dat o producție medie lunară, 
depășind cu 198 kg. la metru 
patrat de vatră indici tehnici. Ei 
au elaborat apoi in cinstea ale

gerilor, un număr de 7 șarje ra
pide și au redus rebuturile dela 
5 la 0,5% din perioada primelor 
întreceri pe profesiuni.

Titlul de cel mai bun prăjitor 
la obținut tov. Hanțiu Nicolae 
care a dat cu 139% mai mult 
minereu prăjit.

Pentru succesele obținute în 
muncă, Organizație de Partid, 
Sindicatul și Direcțiunea Combi
natului, in cadrul unui meeting 
ce a avut loc în ziua de 23 No- 
embrie a. c. au stimulat pe cei 32 
muncitori înmânându-le premii 
în bani, reprezentânt 50% din 
salariul lunei Octombrie.

Astfel tov. Hanciu Nicolae care 
a obținut titlul de cel mai bun 
prijitor a primit suma de 10.064 lei, 
tov. Forțu Petru 7155 lei, Baba 
Ioan 6206 lei iar muncitorii din 
echipele lor au primit p r e m i t 
reprezentând 50% din salariu.

Stimulentul acordat în urma 
acestei munci i-au făcut pe frun
tași în jTroducție cât și pe o parte 
din muncitorii Combinatului să 
pornească la muncă mai încor
dată pentruca acest titlu de onoa
re „cel mai bun“ să fie obținut de 
mai mulți muncitori și tehnicieni 
ai Combinatului nostru spre a 
întâmpina ziua de 3 Decembrie 
cu noi realizări în muncă, cu noi 
fruntași in producție.

Muncitorul Baba Ioan înainte de a se 
angaja la Combinatul nostru, a simțit 
din plin exploatarea capitaliștilor pe 
propria lui piele. Mizeria a cunoscut-o 
nu numai când era mic și burghezia 
exploata părinții lui, ci și când a înce
put să-șl câștige existența atunci când 
s’a angajat ca slugă la un chiabur din 
Întinsa câmpie a Dobrcgii, în apropiere 
de Constanța.

Astăzi el este fruntaș în producție la 
furnalele de'a Hunedoara. El și cu bri
gada lui, transformă minereul in fontă 
pe care o dă pentru folosul oamenilor 
muncii, dărâmând normă după normă

„In regimul nostru de demo
crație populară multe s’au trans
format.

Furnaliștii bătrâni întotdeauna 
mi-a vorbit despre viața tristă pe 
care au avut-o muncitorii din ora
șul Hunedoara în timpul regimu
rilor burghezo-moșierești.

Acest centru cu perspective 
uriașe a fost un mic orășel, unde 
2 furnale de tip vechi, funcționau 
cu o producție redusă. întreaga 
uzină de pe atunci abea dădea de 
lucru la cca. 2500 muncitori.

In spatele acestui fapt se ascun
dea mâna murdară a capitalismu
lui apusean care-și dădea seama 
că cel mai bun mijloc de trans
formare într’un stat semi-colonial 
este patalizarea industriei grele.

Imperialiștii știau că împiede
când desvoltarea industriei noastre 
grele, împiedecau de fapt putința 
realizării independenței naționale 
a țării noastre.

Așa se explică marea nepotrivire 
care a existat în trecut la noi în
tre industria siderurgică și cea 
prelucrătoare. Capitaliștii români 
s’au aplicat servili în fața stăpâ
nilor din apus, ei și-au investit 
banii în industria de prelucrare, 
iar 80 /o din materialele semifa
bricate erau vândute de capitaliștii 
străini, lucru care se putea face 
în țara noastră.

Astfel întreaga noastră industrie 
era la discreția marilor capitaliști 
străini.

După 6 Martie 1945, când po
porul muncitor și-a ales un Gu

vern care să apere interesele sale, 
capitaliștii străini au încercat ul
tima carte pentru împ edecarea 
industriei noastre.

Au încercat să oprească livră
rile pentru materii prime de side
rurgie care ne erau atât de nece
sare.

In această situație grea în care 
ne aflam, Uniunea Sovietică ne-a 
venit în ajutor. Ea ne-a trimis tot 
ce ne-a trebuit pentru desvoltarea 
industriei s derurgice proprii, tri- 
mițându-ne mașini speciale, mi
nereu, cox și toate cele necesare. 
Așa a reușit Hunedoara să se 
desvolte într’un ritm atât de rapid.

Sub regimul nostru de demo
crație populară, Hunedoara s’a 
schimbat complect. S’au recon
struit furnale și s’au construit 
altele noi, s’au construit hale, 
cuptoare, ateliere de forje, o fabrică 
de oxigen, ateliere electrice, de
oarece micuțul pârâiaș care ali
menta în trecut uzina, în urma 
desvoltării ei a devenit insuficient.

In afară de acestea s’au făcut 
și o serie de instalații de captare 
a apelor Cernei.

Din punct de vedere social, 
vedem cum se ridică mândru 
Orașul Muncitoresc, minunata vic
torie a regimului de democrație 
populară, care adăpostește astăzi 
aproape 500 muncitori fruntași în 
producție.

I.a Hunedoara și la Ghelar s’au 
făcut spitale. S’au construit dis
pensarele dela Telinc și Călan și 
toate celelalte realizări din satele 
raionului Hunedoara sunt dovezi 
incontestabile ale grijii Partidului 
Muncitoresc Român față de cel 
mai de preț capital „omul*.

Astăzi, la Hunedoara au înce
put să vină din toate colțurile țării 
oameni, așa că desvoltarea rapidă 
a Hunedoarei a dat de lucru unui 
mare număr de muncitori.

Acolo unde în regimurile bur
ghezo - moșierești lucrau numai 
2500 oameni, astăzi în cadrul 
Combinatului și al celorlalte între
prinderi din Hunedoara lucrează 
peste 20.000 muncitori.

Așa a luat naștere primul nostru 
Combinat Siderurgic, mândria și 
speranța regiunii Hunedoara.

In munca mea de zi cu zi, eu 
m’am călăuzit după metodele de 
muncă ale bravilor muncitori so
vietici.*

Sluga de eri este fruntașul în pro
ducție de azi, este candidatul oameni
lor muncii pentru Circumscripția elec
torală 67, pentru Sfatul Popular al re
giunii Hunedoara

Baba Ioan a vorbit alegătorilor nu 
numai de exploatarea cruntă pe care 
a suferit-o în timpul regimurilor bur- 
ghezo-moșiereșri ci și despre realiză
rile regimului nostru de democrație 
populară.

Toți alegătorii furnalistului Baba Ioan, 
au arătat în cuvinte calde încrederea 
pe care o au în candidatul lor și și-au 
luat angajamentnl de a sprijini munca 
de viitor a deputățiilor în Sfaturile 
Populare.

Muncitorul Câșleanu Vasile a poves
tit despre felul cum tovarășul Baba 
Ioan a muncit în producție, felul cum 
a devenit fruntaș în producție, și și-a 
exprimat încrederea că acolo unde 
Baba va fi trimis de popor va prezen
ta numai interesele lor.

Muncitorul Veliche dela secția La
minoare printre altele a spus :

„Tot ceeace tovarășul Baba a 
spus, sunt lucruri adevărate. In 
timpul regimurilor burghezo-mo- 
șierești noi munceam pentru un 
salar de mizerie din zori și până ’n 
noapte și de foarte multe ori 
primeam plata cu pistolul pe birou. 
Toate acestea bandiții le făceau 
pentru ca noi să nu ne organizăm 
și să începem acțiuni împotriva 
lor.*

Alegătorii tovarășului Baba și-au ex
primat dragostea față de el și de fru
moasele succese care le-a obținut în 
producție.

In muncă tovarășul Baba a înscris 
frumoase succese pe graficul de pro
ducție.

„Noi te votăm tovarășe Baba 
și îți vom urma exemplul.*

Mulți muncitori au vorbit despre 
tovarășul Baba, despre succesele lui, 
despre exemplul frumos pe care l-a 
dat în muncă, ca despre un om nou, 
ca despre un deputat al vieții noi.

qOLȚUL MEDICAL

Tifosul exantematic

Se apropie iarna și odată cu 
ea se aproprie și pericolul uneia 
dintre cele mai grele boli: tifosul 
exantimatic. Tifosul exantematic 
este o boală molipsitoare care se 
ia dela om la om numai prin pă
duchi. Este foarte important să 
știm că unde nu sunt păduchi, 
nu poate să apără această boală.

Tifosul exantematic nu se 
oprește la un singur om. Odată 
ivită boala, se răspândește cu 
mare repeziciune în rândurile ce
lor ce trăesc fără mijloace de 
curățenie, în murdărie, frig și foa
mete. Vagabonzii și cercetorii dau 
cel mai mare număr de bolnovi.

Cauza bolii, până astăzi încă 
nu este bine cunoscută. Oamenii 
de știință susțin că păduchele 
înainte sau după mușcătură lea
pădă și materii fecale, care nu
mai ele conțin izvoare de infecție. 
Mușcătura ca atare nu este iri- 
fecțioasă, dar prin scărpinat omul 
introduce aceste materii fecale în 
sânge tocmai prin locul mușcă
turii sau alături.

Deaceea este foarte important 
ca după mușcătura de păduche 
să nu ne scărpinăm.

Boala are un timp de pregătire 
dela 5 până la 20 zile, după 
care începe cu toate semnele ei : 
Primele semnele ale t i f o s u 1 u 
exantematic sunt: fața și ochii 
roși, ploapele umflate și lăcrăma- 
re îmbelșugată limba este ca 
opărită, cu marginile roșii, bol
navul neputând să scoată din 
gură, o temparatură mare 40—41°, 
dureri de cap de nesuportat și câte
va pete roșii pe cerul gurii. Dea- 
semenea bolnavul aiurează, ne- 
cunoscând pe cei din jur și vor
bind fără șir. Respirația și bătăile 
inimii sunt foarte repezi.

După 4—5 zile de boală pe 
corp apar niște pete roși de mă
rimea unei gămălii de ac pe care 
dacă le apăsăm cu degetul dispar 
pentru câteva clipe. Starea gene
rală a bolnavului rămâne tot rea, 
inima începând să slăbească. Acea
stă stare durează aproape două 
săptămâni după care prin înce
tarea tuturor semnelor amintite 
mai sus boala se vindecă sau 
în cazuri — din nefericire — des
tul de numeroase, bolnavul moare.

Tratamentul tifosului exante
matic în zilele noastre este încă 
destul de greu. S’au Încercat di
ferite seruri și alte medicamente 
cu rezultate nu tocmai strulucite. 
In general se aplică următoarele : 
penicilina și sulfamide in canti
tăți mari, gargară cu apă oxige
nată și olei gomenolat in nas, 
precum și spălarea dinților cu pe
ria de 2—3 ori pe zi.

Pentru scăderea temperaturii se 
va da bolnavului pyramidon sau 
aspirină. Inima va fi susținută 
prin olei camforat, coffenă și alte 
întăritoare.

Alimentația în timpul boalei va 
fi alcătuită din limonăzi, siropuri, 
ceaiuri, iaurt, și eventual vin. 
După scăderea temperaturii bol
navul va mânca, mult, orice și 
des.

Am arătat pe scurt ce ’rebue 
să știm despre tifosul exantema* 
tic. într’un număr viitor vom vor
bi pe larg despre metodele de 
prevenire și apărare împotriva 
acestei boale, problemă care prin 
grija Partidului și a Guvernului 
nostru se află pe cale de singură 
rezolvare.

Dr. Grlgore Poruțiu
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Pentru o mai bună organizare a agitației 
în vederea alegerilor, în secțiile Combinatului nostru

Cărămida împachetată . ..

Ne mai despart doar câteva 
zile de 3 Decembrie, ziua în ca
re cetățenii cinstiți din Republica 
noastră, muncitori, intelectuali, 
țărani și soldați, sunt chemați în 
fața urnelor pentru a alege în 
Sfaturile Populare regionale, ra
ionale și comunale, pe deputății 
propuși din mijlocul maselor lar
gi ale poporului muncitor.

Apropierea zilei de 3 Decem
brie prilej uește muncitorilor Com
binatului nostru, pornirea de în
treceri în care se iau angajamen
te concrete pentru depășirea nor
melor de producție.

In vederea alegerilor, organi
zațiile de partid, sindicale, de ti- 
nerat etc. duc o muncă intensă 
pentru lămurirea alegătorilor în 
privința modului de votare etc.

Una dintre Secțiile în care mun
ca de agitație și popularizare a ale
gerilor este dusă cu multă îngrijire, 
este secția Laborator.

In această secție, chemările 
Frontului Democrației Populare 
sunt afișate îngrijit în toate lo
curile de muncă și se distribuie 
broșuri cu popularizarea candida- 
ților și realizările regimului de 
democrație populară

Organizația Sindicală din aceas
tă secție, a ținut ședințe de in
structaj cu grupele sindicale, șe
dințe in cari s’au lămurit tovarășii 
asupra necesității obținerii ime
diate a certificatelor de alegători, 
asupra participării la votare.

In această secție, în cinstea 
zilei de 3 Decembrie s’a inițiat 

o întrecere pe profesiuni iar câș
tigătorului acestei întreceri i se 
va da titlul de „cel mai bun 
laborant,.

Deasemeni la Atelierul Mecanic 
munca de agitație se desfășoară 
în bune condițiuni. Truța Victor 
a repartizat în fiecare sector al 
acestei secții câte 2-3 tovarăși 
care lămuresc din broșuri și prin 
citirea articolelor din „Scânteia" 
pe tovarășii lor de muncă asupra 
importanței deosebite a alegerilor 
pentru Sfaturile Populare. Astfel 
tovarășii Gostian Ladislau în sec
torul frezelor iar tovarășii Tanck 
Carol și Balajy Alexandru la strun
guri, duc cu sârguință munca 
de agitație in vederea alegerilor. 
In gazeta de perete a acestei sec
ții se poate ceti? un articol în 
legătură cu tehnica votării

In secția Laminoare, ședințele 
de grupă sindicală, au fost un 
prilej pentru ^muncitorii acestei 
secții, de a-și lua angajamente 
pentru mărirea producției și îmbu
nătățirea calității.

Astfel tovarășul Părău Miron, 
sortator, și-a luat angajamentul 
să depășească norma la sortare 
în cinstea alegerilor cu sută la 
sută.

Sunt însă și secții unde munca 
de agitație lasă încă de dorit, ne- 
luându-se încă până în prezent 
măsurile pentru procurarea mate
rialului necesar propogandei vi
zuale, ca afișe, manifeste, foto
montaje etc.

Astfel la Turnătorii, afișele, lo- 
zincele și chemările Frontului De

mocrației Populare sunt aproape 
inexistente. Deasemeni munca de 
agitație și lămurire a importanței 
alegerilor nu se prea observă 
deoarece o bună parte din mun- 
muncitori nu sunt lămuriți de fe
lul cum se va vota.

La Oțelăria Siemens Martin, 
afișele eu fragmente din manifes
tul Frontului Democrației Popu
lare sunt rupte iar cele bune, 
insuficiente: două trei în toată 
hala de turnare. In hala Construc
ții Metalice deasemeni materialul 
de agitație vizuală este insuficient 
difuzat.

La C.F.U., în gazeta de perete 
destul de bine organizată, și în
treținută din fața cântarului nu 
se vorbește nicăeri despre alege
rile de deputați în Sfaturile 
Populare. Aceasta este o lipsă de 
care Organizația de bază din sec
ție trebuie să se sesizeze iar res
ponsabilul gazetei de perete să 
rezolve această problemă în timp 
cât mai scurt. Trebue să știm 
că arma cea mai eficace pentru 
cucerirea victoriei în alegeri este 
buna organizare a muncii de agi
tație, a propagandei și lămurirea 
alegătorilor.

Trebue deci lămurit fiecare 
muncitor cât de însemnat este 
faptul de ași ridica la timp cer
tificatul de alegător, de a partici
pa la vot, alegând c a n d i d a ț i i 
Frontului Democrației Populare, 
soli ai voinței poporului în lupta 
sa pentru pace, pentru socialism.

Șerban Ștefan

Să tot fie vreo trei luni, de 
I când la Combinatul Siderurgic 
I Hunedoara, sosesc niște cărămizi 
1 refractare împachetate în carton. 
! Câtă curiozitate au stârnit 
1
I aceste cărămizi și cât a dat de
I lucru furnizorului Gândiți vă: 
I să iei fiecare cărămidă în parte, 
I să tai carton, să o legi cu câteva 
' bucăți de sfoară sau sârmă;
1 pe lângă, aceasta câtă atenție a
1 trebuit să se pună la încărcarea 

și transportarea ei ?
Când a sosit primul transport,

1 care cum vedea cărămida împa-
1 chetată se întreba :
I

— Dece o fi bandajată așa ?
— Ridicau din umeri șiple-

I cau nedumeriți . . .
Când au început să sosească 

i , . . .

I noi transporturi, a sosit și ex- 
; plicația împachetării. Toți oftară 
I că această cărămidă era desti- 
; nată pentru construirea Furna- 
I lului Nr. 5 și vine împachetată 
I pentru a nu fi lovite colțurile. 
I Șeful serviciului Depozite, aflând 
1 și el dece vin împachetate, a dat 
I consemn tuturor magazionerilor 
I dela „refractare" să dea acestor 
I cărămizi o cât mai mare atenție 
! la descărcarea, manipularea și 
I stivuirea lor.

O parte din aceste cărămizi 
1 le vedem depozitate într'o ma

gazie din fața garajului, însă j 
nu vedem atenția ce s'a depus ; 
la stivuirea acestor cărămizi, ; 
după cum dăduse consemn șeful ; 
Depozitelor, magazionerilor săi. ;

De fapt ele au fost așezate la ; 
început într'unfel oarecare, însă j 
acum stau — cum e vorba aceea ; 
— claie peste grămadă, iar peste | 
ele și câteva vagoane de cărbuni ] 
dela 0—20 mm.

I

— „Asta zic și eu inovație; 
le împachetează ca să nu se ' 
murdărească de cărbuni!" — ! 
spuse un muncitor . . .

După câteva zile, un tovarăș ! 
care cunoștea rostul împachetării, | 
i-a arătat situația cărămizilor ! 
din fața garajului. Atunci mun- ; 
citorul s'a adresat șefului De- !

I 

pozitelor: ;
i

— Da dece atâta desordine ■ 
în magazia din fața garajului, ; 
tovarășe Bocor ? Nu vedeți că pe ; 
cărămizile împachetate — care 1 
au început să se spargă, — j 
plouă ?

1

— Nu știu, tovarășe; magazia 1 
nu mai este a noastră, e dată I 
de mult în primire I. C. 8. ! 
H -ului. 1

I

— Bine că nu este a ; 
noastră !!! (Fără comentarii) j

Nicuță Tănase

Elevii și elevele Școlii Tehnice Siderurgice 
și-au ridicat certificatele de alegător

Astăzi cei peste 50 elevi și 
eleve ai Școalei Tehnice Side
rurgice din Hunedoara — cu 
drept de vot — s’au prezen
tat la Sfatul Popular pentru 
a-și primi certificatele de ale
gători.

Entuziasmul și bucuria de 
care au fost cuprinși acești 
tineri a arătat-o via manifes
tație pe care ei au făcut-o în 
fața Sfatul Popular unde au

încins o horă.
Primindu-și certificatele 

acești tineri se consideră în 
primele rânduri ale alegători
lor, care la 3 Decembrie vor 
vota pentru cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare.

De o emoție puternică a 
fost cuprinsă U.T.M.-ista Nis- 
tor Lia fică de muncitor care 
la primirea certificatului a rostit 
în fața tuturor celor prezenți.

„Sunt mândră că la 3 De
cembrie voi vota pentru 
prima dată în viața mea. Am 
împlinit 18 ani acum 2 luni. 
Votul meu și votul vostru dela 
3 Decembrie vor fi votul păcii 
și al viitorului nostru fericit.

Prin eforturi în învățătură 
să întărim alegerea noastră, 
convinși că aleșii noștri vor 
lupta pentru viitorul nostru*.

Gefăfeni și cetăfene!
Alegerile din 3 Decembrie vor făuri țării și popo
rului nostru, un nou mijloc puternic pentru a 
asigura reușita deplină a muncii de desvoltare și 
înflorire a

PATRIEI NOASTRE,
a regiunilor, raioanelor, orașelor și satelor.

Chemarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român
(Urmare din pag. 1)

Partidul nostru luptă pentru ca pe măsura desvoltării eco
nomice a țării și a lichidării dificultăților datorate anilor de răz
boi, ruină și secetă cât și înapoierii economice moștenite dela 
regimurile reacționare și sabotajului criminal al dușmanilor po
porului, nivelul de trai al celor ce muncesc să crească continuu 
și fiecărui om al munci, cu familia lui să-i fie asigurat 
un trai îndestulat, de bunăstare și cultură.

Votând candldațli Frontului Democrației Populare, 
veți vota pentru îmbunătățirea traiului celor ce mun
cesc, pentru bunăstare, pentru înflorirea orașelor șl 
satelor noastre, pentru desvoltarea culturii!

Tovarăși și tovarășe,
Oameni ai muncii dela orașe și sate,

Regimul de democrație populară a obținut o serie de succese 
șl pe tărâmul politicii externe a statului nostru. Politica externă 
a Guvernului Republicii Populare Române este o politică 
de fermă apărare a păcii, de curajoasă și consecventă 
apărare a intereselor naționale a țării noastre, a inde
pendenței și suveranității ei.

Din momentul eliberării țării noastre de către glorioasa ar
mată a (Jnlunii Sovietice, Imperialiști americani șl englezi, sus
ținuți de trădătorii de patrie — fasciștii șl reacționarii din (ara 
noastră — au lăcut nenumărate încercări pentru a răpi Indepen
dența politică șl economică a țării noastre, penttu a împiedica 
poporul nostru muncitor să-și organizeze viața de stat potrivit cu 
interesele șl năzuințele Iul șl a înhăma taia noastiă la carnl Im
perialismului anglo-amerlcan Vreme îndelungată toți reacționarii, 
toți vânzătorii Intereselor Patriei au sperat că uneltirile Imperia
liștilor vor reuși, dar datorită politicii externe dârze de apărare 
a Independenței țării noastre, dusă de Ouvernul nostru, datorită 
îndeosebi permanentului sprijin care ne-a fost acordat cu frățească 
dragoste de Patria Socialismului, ellberatoarea șl prietena noastră, 
Uniunea Sovietică, toate uneltirile Imperialiștilor șl ale slugilor lor 
nemernice an fost zădărnicite.

Exprimând voința poporului nostru de a apăra 
pacea și Independența țării noastre. Partidul nostru 
șl Guvernul Republicii Populare Române pun la temelia 
întregii lor politici externe strânsa alianță șl prietenie 
cu reazămul păcii șl libertății popoarelor. Uniunea 
Sovietică, condusă ae învățătorul genial al oamenilor 
muncii din întreaga lume, marele stegar al luptei 
pentru pace, IOSIF VISSARIONOVIGI ST ALIN.

Politica noastră externă este o politică de prietenie 
ți alianță cu celelalte țări care merg ca și noi pe drumul 
construirii socialismului. Legături de prietenie ne leagă de 
Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, Repu

blica Cehoslovacă, Republica Polonă, Republica Populară Alba
nia, Republica Democrată Germană, Republica Populară Ch’neză, 
de Republica Populară Democrată Coreeană, de Republica De
mocrată Vietnameză.

Politica noastră externă este o politică de solidaritate 
cu toate popoarele iubitoare de pace, cu toate forțele din 
lume care luptă pentru pace. Deaceea Republica Populară 
Română se bucură de priebnla șl simpatia fierbinte a sute de 
milioane de oameni Iubitori de pace din toată lumea, inclusiv din 
țările capitaliste.

In momentul de față imperialiștii americani șl englezi, dornic) 
să-și subjuge intreaga omenire, Intensifică pregătirile războinice, 
desfășoară criminala lor agresiune in Coreea, duc cu înverșunare 
crtscân ă o josnică propagandă de război, înăbușe cu mâinile lor 
pătate de sânge mișcarea democratică șl muncitoreascl, încearcă 
zadarnic să oprească valurile crescânde ale mișcării mondiale 
pentru pace. Dar forțele păcii sunt Infinit mai puternice drcât 
cete ale războiului. Uriașa forță a Uniunii Sovietice, forța Repu
blicii Populare Chineze, a țărilor de democrație populară din 
Europa, a r artizanilor păcii și democrației din întreaga lume, sunt 
în măsură să zădărnicească planurile criminale ale ațâțătorilor 
imperialiști.

Congresul Mondial al Partizanilor Păcii este o grăi
toare dovadă a caracterului larg și a puterii crescânde a 
lagărului păcii care reprezintă o forță cum n’a cunoscut 
încă istoria.

Călăuzit de voința de a contribui cu toate puterile la întă
rirea forțelor păcii, Partidul nostru va mobiliza masele largi ale 
poporului pentru a mări puterea economică șl politică a Patriei 
noastre, pentru a strânge legăturile cu toate țările iubitoare de 
pace șl îndeosebi cu Uniunea Sovietică, va da toată atenția și 
toată dragostea armatei Republicii Populare Române, pavăza păcii, 
independenței șl cuceririlor noastre, va cimenta unitatea oameni
lor muncii din Republica Populară Română.

Votând candidați! Frontului Democrației Populare, 
veți vota pentru pace, pentru Independența Patriei 
noastre, pentru suveranitatea noastră națională, împo
triva dușmanilor criminali al păcii și libertății popoa
relor, imperialiștii americani și englezi!

Tovarăși și cetățeni,
Zecile de mii de deputați pe care-i veți alege în Sfaturile 

Populare vor trebui prin munca lor harnică, cinstită șl devotată 
să dea o contribuție de preț la înfăptuirea Planului Cincinal șl a 
planului de electrificare a țârii, să muncească pentru mobilizarea 
celor mal largi mase în munca de zidire a socialismului. El își 
vor manifesta patriotismul prin târgulnța, devotamentul, inițiativa 
și spiritul gospodăresc de care vor da dovadă. Ei vor trebui să 
se sprijine în munca lor pe cele mai largi straturi ale poporului, 
să fie atenți fală de crltlclle îndreptățite ce vin din rândurile po

porului, să lupte cu dârzenie pentru înlăturarea lipsurilor în muncă, 
Bă combată cu strășnicie birocratismul șl Indiferența față de inte
resele și nevoile celor ce muncesc, să depună permanente efor
turi pentru a imbunătițl munca organelor de stat, puse de regi
mul de democrație populară In slujba psporulul.

Milioanele de oameni ai muncii vor păși la 3 Decembrie în 
fața urnelor cu încredere in Partid șl In Frontul Democrației Po
pulare Ei au învățat să iubească șl să urmeze Partidul care timp 
de 30 de ani a arătat fără șovăire poporului muncitor calea spre 
eliberarea socială și națională. El au cunoscut pe comuniști în 
anii grei ai teroare! burghezo-moșiereștl șl știu că aceștia nu și-au 
precupețit viata, au încruntat temnițele, lagărele și plutoanele de 
execuție pent u viitorul liber șl fericit al Patriei noastre

Sub steagul Partidului oamenii muncii din țara 
noastră vor cuceri și de acum înainte noi victorii în 
lupta pentru pace șl socialism I

Tovarăși și tovarășe, 
Cetățeni și cetățene,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român 
cheamă pe toți alegătorii să strângă șl mal mult 
rândurile la apropiatele alegeri în jurul Partidului, în 
jurul Frontului Democrației Populare. El cheamă pe 
toți alegătorii să voteze pentru candldațli Frontului 
Democrației Populare, candidați ai vieții noi, al păcii.

Ziua de 3 Decembrie trebue să devină o zi de 
sărbătoare a poporului nostru muncitor, o zi de ma
nifestare a voinței sale de a lupta pentru întărirea 
și înflorirea Republicii Populare Române, pentru pace, 
pentru socialism.

CU TOȚII LA VOT!
Trăiască scumpa noastră Patrie, Republica 

Populară Română!
Trăiască Guvernul Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, forța con

ducătoare a regimului de democrație populară!
Trăiască victoria în alegeri a Frontului 

Democrației Populare!

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Român
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