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însămâtărilor
Aș* cum în f';țța muncitorilor 

Aw fabrici și uzine slâ'nwea tar 
•■a dc a produce cât ni ii mult
* fcnai bine, 11 fej ș|i' <ei care 
•tunwsc :pc ogoare au sarcina iin 
»or(antă de a porni cu1 .ș,i mai 
•tai*1 avânt la grabnica îndepli
nire a planului înseinânțârilor de 
lo.annă.

Țărănimea muncitoare, aduna
Iu _mari mcetinguri organizare 

•»aptămâna trecută în diferite lo- 
•ulitați din judejul nostru^ și-a 
luat angajamente de a dace la 
bun sfârșit această sarcini.

M<ai mult decât atât. Țăranii 
4m diferite plăși s’au provocat 
bi întreceri în îndeplinire t pla 
•ului însămânțărilor. Astfel de 
•xemlplu, țăranii din plasa Brad 
au provocat la întrecere în n un<~ă 
po țăranii din plasa Baia de Criș 
•ei din Ilia au chemat 'la» între 
•f re țăranii din plasa Dobra iar 
•ei din Hațeg pe cei din; plasa 
Pili.

Prin grija ministerului Agri - 
«•ulturii au fost distribuite țăra- 
•dor cca. 15.000 kg. ,,ceresan” 
«ecesare condiționării semințelor. 
ÎJeasemenea ploile au căzut de
stui de îmbelșugate în aproape 
thteeg județul și dau posibilitate 
de intensificare a însămânțărilor 
sau de începerea lor fără nici o 
jâtavă acolo un.de încă acest lu 
®ru |nu s’a făcut. t. L «■

Condiții mai mult decât priel 
■«ce pentru intensificarea însămân 
lârilor sunt deci create și deplina 
realizare a planului nu depinde 
acum decât de munca pe care o 
ve depune fiecare țăran.

Acolo unde într’adevăr s’a dus
• muncă intensificată din narrca 
•ig. Ide Partid, a comisiilor de 
tn^ămânțări, a șefilor de tarlale

% fiecărui țăran muncitor în par 
•e, roadele nu au î ntârziat să) 'se 
■«•Ce. Astfel plasa Orăștie stă în 

H N Dorcanu
(Continuare in pag. I\l-a)

0 bună gospodărire la exploatările 
forestiere din Baia de Cri; și Vața de Jos

Conștienți de importanța bunel organizări a muncii, a economiei de mate- 
•«Ic; a bunei gospodăriri a întreprinderilorf, Îndrumați de Org. de Partid și Sindicat, 
■Bocitorii Întreprinderilor forestiere din Vața de Jos și Baia de.Criș au reușit 
Si rezolva o serie de probleme importante In bunul rrters al muncii.

Prin reglementarea distribuirii 
■atvrialBlor s’au putut realin 
economii importante.

ua mai toate întreprinderile din 
aceste localități, materialele nece 
sar® întreținerii locomotivelor și 
vagonetelor, până acum erau di
stribuite în cantități mari, fapt ca 
refciu permitea un control'asupra 
Întrebuințării lor, iar consumul e- 
r* foarte ridicat. Acum orice ma 
sorial te eliberat numai în caii- 
«tăți strict necesare, ajungându- 
teOla o simțitoare reducere aca»- 
siMului de materiale^ doci U Qțț

Miercuri. 11 Oct 1948
,1

A’ăÎAl«ri4m(ăafr tarile unifi-vă!

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII

CRAIOVA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA
Deva, Str, Karl Marx Nr. 4 

(Edificiul Județenel P. M. R.)
TF’-EEON PRIN *>1 .O' \ fa/

A • O H * m V h» » t
INDIVIDUALE LUNAR LEI 100 

Colect'va (pentru munci ri, țărani al IntaUataUl 
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Munca voMară din to-]iului 1
un sprijin dat minerilor pentru înlăturarea 

lipsurilor și greutăților în muncă
Tot mai mult se desvoltă spi

ritul muncii voluntare în Valea 
Jiului. Numărul muncitorilor, 
funcționarilor și technicienilor ca 
re, alături de mineri, coboară în 
mină să-și dea contribuția lor la 
mărirea volumui de cărbune c- 
xtras, crește mereu. Și odată cu 
cu aceasta crește și înțelegerea 
mai 'adâncă a rostului muncii lor 
alături de mineri. Mjunr*nc^ v3“ 
luntarii observă lipsurile și greu 
tățile in muncă, măsurile ce tre- 
bucsc luate pentru ușurarea efor 
turilor minerilor, acțiuni de popu 
larizat.iar odată ieșiți afară depun 
eforturi pentru punerea acestora 
ji Viață.

AatfeL în ziua de 3 Octumbrie 
a. c,, au coborît în mină tov. di
rector? Panaitescu Alexandru, 
din partea Direcțiunii Minelor, 

M^saros 'dela M'nisterU^ Mine
lor și Petrolului, Szigeti Alex.ldin 
Biroul județean P. M- R- Valea 
Jiului, la grupa tov. Csagnadi'Io- 
sif, iar tov. ing. Piso, Foro R'T- 
dolf președintele Sindicatului m* 
nier Petroșeni, Buday Adațbert, 
dela org. locală P. M1- Pefro 
șeni la grupa tov. Valea Nicoiae 

ducerea a prețului de cost. )
Până !nu de mult, terenurile e- 

xploatate de aceste întreprinderi 
forestiere erau ocupate în bună 
parte de butuci și copaci icăzuți ca 
re nu puteau fi comercializați și pit 
trezeau fără nici un rost. 1 La pro
punere» comitetelor de fabrică, 
prin muncă voluntară, muncitorii 
au selecționat aceste deșeuri, iar 
lemnul corespunzător este folosit 
la arderea varului în cuiptoarele 
din Vața de Jos. Până acum| au 
fost adunate de pe terenurile e - 
xploatate 8 vagoane de lemn, ,

(Coatiaiara li (■& Hksț 

del<ASect. IV, muncind cot la »ot 
cu minerii din cele două grupc.

^țunca acestor tovarăși alături 
de imneri a decurs într’o atmo- 
feră tovărășească, minerii primind 
cu dragoste sfaturile și înde'mi 
nurile lor.

Prin aceasta;, tovarășii care au 
coborît în mină pe lângă că Iau 
contribuit la extcegeiea unei can 
tități de 240, tone cărbune la a- 
ceste două grupe, au avut de o - 
bscrvat unele goluri în munca 

vagoanelor goale, transpor
turile de lemn și altei materiale se 
face cu întârziere, dtc.. cari, stu
diate'acum, printr’o mai bună or
ganizare a transporturilor vor pu- 
V i fi înlăturate.

A. Petruf coresp.special

Analizând condițiile în care ce des fi șuri 
campanii însămânțârilir

Comisia Județeană pentru însămânțări 
cb hotărât

—• întrebuințarea la maximum a atelajelor existente în județ
— Utilizarea tractoarelor dela proprietățile particulare
— Comisiile cemunale vor întocmi 

fixându-se fiecărui proprietar
In ziua de 11 Octombrie a. c. Comisia 

Județeană pentru însămânțări într’o șe
dință de lucru a analizat situația desfă
șurării însămânțărilor până în prezent, tn 
județul nostru.

Din rapoartele date de către membrii 
Comisiei care au ținut o legătură perma
nentă cu terenul, a reeșit că ațâț comisiile 
de plasă pentru însămânțări cât și corni- 
siile comunale nu au dat atent a cuvenită 
organizării acțiunilor pentru însămânțarea 
ogoarelor, multe din acestea lăsându-se 
chiar, antrenate de șvonurile răutăcioase 
ale dușmanilor de clasă chiaburii satelor 
și uneltele lor.

Situația însămânțărilor întocmită pe ini 
treg județul oglindește insuficienta acțiune 
care trebuia dusă în decursul celor trei 
săptămâni dela deschiderea acestei cam
panii. Astfel din suprafața de 44.000 ha. 
stabilită în planul de cultură pentru ju
dețul nostru s’au realizat numai 1254 ha.

Deoarece timpul este invit mai prielnic, 
în urma ploilor căzute zilele trecute, con
dițiile obiective pentru efectuarea însămân- 
țărilor sunt cu mult mai bune ca In anii 
trecuți, — avem atelaje suficiente, lipsa, 
de semințe nici nu se poate Invoca, —< 
pentru realizarea planului statornicit de că
tre Stat Ia timp și tn bune condițiuni. 
Comisia Județeană pentr» fnslmAnțărj a 
hotftrît armatoarei»:

Citiți
în corpul ziarului

Pagina Sporturilor 
Desbaterile Adunării 
Generale O. N. II. 
asupra interzicerii 
armelor atomice
Declarația comisiei 
membrilor Prezidiului 
Popular German

Alte știri din străinătate

tabele cu fiecare gospodărie 
ziua când să-și însămânțeze ogorul

1) Toate atelajele.ee se găsesc Im 
bune condițiuni de muncă vor A «coana 
Ia câmp. Este in'erzis a e scoa.o atelajc'Ja 
din raza comunelor »ub rete.xte de di
ferite transporturi i.iu'.i c Singurele ațe- 
1aje admisibile de a fa transporturi, 
sunt acele care transpor.a cartofi și ca
rnale la centrele de colectare, cestul tre
buind să ia;ă la arat și însămânțat.

2) Toate tractoarele particulare <L« co
mune vor fi scoase la arat Bub directa su
praveghere a comisiilor comunale. Co
misiile de plasă și comunale, vor întocmi 
împreună cu conducătorii Stațiunilor ia 
Alașini și Tractoare din plata respectivii 
un plan pentru folosirea tractoarelor Sta
lului cu maximum de randament. Ferind# 
de Stat t re buc să treacă înKd'at Ia în- 
sămânțarea suprafețelor ce li s’a stabilit.

3) Comisiile comunale pentru tnaămâat- 
țări în colaborare cu șefii de tarlale din 
comuna respectivă, vor întocmi tabele șă 
vor stabili pentru fiecare gospodărie ciua 
când trebue să-și însămânțeze ogorul. !■ 
acest sens s’a fixat un termen de trei 
zile de lucru pentru suprafața do un 
hectar însămânțat Acei care vor căuta prin 
toate căite să saboteze desfășurarea tnaă- 
mânțărilor, sunt dușmani ai poporului mua- 
citor — deci trebuesc lua'.e a^ptre măsuri 
împotriva lor.

Să folosim din plin, timpul (wietrMa 
și să pășim cu grabă ta tndrplinwoa 
nului statornicit de către Sțaț. < ; > țț

un.de
atelajele.ee


O strălucită performanță peste hotare

R.P.R. - Polonia 0-0
După Cupa Unității Tineretulri

TRIATLONUL POPULAR
Duminică s'a disputat pe sta

dionul de lângă Katovicc, mat- 
<hul internațional de foot-ball R. 
V. IR. — Polonia.

După un joc de factură supe 
rioară cele două reprezentative 
au terminat nedecis, lăsând celor 
50.000 spectatori o frumoasă im- 
presie.

imprima repriză Românii au do 
miaat, dar Andrei Rădulescu, a 
ratat o ocazie clară, scaipând în 
a««st fel și victoria.

Cupa R. P. R- în județ

C.F.R. (Simeria)—Astra Orâștie 7-3

In'lcea de a doua repriză gazde 
le au revenit puternic și numai da 
torită cuplului de fundaș, Costi 
că .jyjarinescu, — Farmati, cari 
au făcut un joc defzile'mari; sco 
rul alb a putut fi menținut până 
la sfârșit. 1

Rezultatul de egalitate consti - 
tue o performanță strălucită pen 
tru echipa noastră națională, ca 
re lși-a apărat cu bărbătje cu 
lorile peste hotare.

In ziua de 9 Oct. a. t. din inlțlutiv a 
Comitetului Executiv O.S.P. s’a inaugural 
In întreaga (ară, primul tria [ou popular.

După grandioasa competiție de massa 
C U.T., triatlonul popular conetitue o nou* 
întrecere sportivi rezervată iincn.țuli i 
din RP.R.

In județul nostru desfășurarea trialonu- 
lui datorită primirii cu întârziere a Ins
trucțiunilor, a fost amânat* pentru săp
tămâna viitoare.

Totuși, Dumineca, cu tot timțpul nefa
vorabil, la Deva s'a desfășurat un con 
curs dc probe atletice, la care au par
ticipat atlcții dela C S. Armata din Ti
mișoara și alleții din Deva.

Dăn> mai jos rezultatele obținute: 
Săritura în lungime

Brari (, T). 6,06 m.
2. Petrinca (Deva) 5,86

înălțime
loma Ion (T) 1,65 M
Petrinca Ion (Deva) 1,66

Triplu salt
Toma Ion (T) 11,86 hi
Matei (T) 11,43 m.

Aruncări grenadB
Ciocan (T) , 02,45 m
Corbu Gh. (T) 62,05 *. *»

Greutate
Tonia 1. (T.) 10,81 «S.
Drăgan Tiberiu (D). 10,10 ■

Disc
Ciolna Ion (D) 32,25 aa.
Drăgan Tiberiu (D) 31,30 na ,

Suliță
Bănățeanu Octavian (D) 37,70 ■.
Lungu llie (T) | 36,15 aă. *

•imerienii, deși în deplasare, au 
dhțpus Ide „Astra” Orăștie cu 
severul scor de 7 —țfp

Superjori din toate punctele de 
vedere, oaspeții au avut tot tim- 
(pul(j°cul în mână, nefiind'nici-un 
moment puși în dificultate de ga 
ăde, cari totuși au jucat frumos 
|i cu hotărîre, dqpă cum dove
desc cele 3 goaluri p>e cari au 
reușit să le marcheze-

Dacă 'CFr Simeria, se va men 
țir.e în forma actuală, va nuui cu 
}ege încă multe victorii, atât în 
oa.iilpionat, cât și în match îrițe 
pk- cnre le va susține)în cadrul Cu 
pej (R. P. R-. 1
8M8 Hunedoara - IMS Călan 2 0

{Și |în cel de al- doilea imatch pen 
fcu cupă din județul nostru, victo„ 
na ia revenit oaspeților.

Jocul în general plăcut s’a ter 
mriat cu eliminarea gazdelor, cari 
•d cedat în fața impetuozității și

Campionatul districtual
Zarandul (Brad) campioană de toamnă a seriei a l'.-a

• Două din grupările districtuale 
•aie activează în Districtul ,.Va
lea — gureșului” — Astra și I. 
lf.‘ Călan — fiind programate 
(pentru prima etapă a Cupei RPK 
ta aeest District nu au avut loc 
matchuri de campionat.

Jn icea de a doualserie, ;Valea 
Crișului”, campionatul s’a desfășa 
ai» normal.

Zarandul-AURULII3 2 (2 0)
Fe stadionul sporturilor popu

lare din Gurabarza, s’a desfășurat 
matchul de campionat districtual 
dintre ,,Aurul”-II și Zarandul din 
Brad, terminat cu victoria oaspe, 
jlloi la scorul 3 —2 X2' oj.

Zarandul (Brad) în urma victo
riei de Duminică s’a clasat în.frun 
ăea clasamentului, câștigând toa 
te matchurile ce le-a susținut, i

Campionii au jucat mai bine 
51 mai hotărît, câștigând ultime 
le 'două puncte în campionatul rac 

a technicei I. M- S.-iștilor. [ 1
Scorul însă nu oglindește just 

situația de pe teren, deoarece (ga
zdele trebuiau să marcheze cel 
Ipuțin Un goal, care a fost salvat 
în extremis de portarul hunedore 
nilor, printr’un reflex extraordi
nar.

POPMOSS
La Petroșeni a avut loc

Solemnitatea închiderii concursului recordurilor 
naționale de popice individuale

In localul Sindicatului Minier din Petro 
șeni a avut loc zilele trecute solemnitatea 
Închiderii primului concurs al recorduiiorf 
naționale individuale de popice. Au luat 
parte toți concurenții parlicipan i, pre
cum și organizatorii districtului Valea Jiu
lui, și delegatul FRP. București.

tual. *' ■
Aurul a prezentat o echipă tâ 

nară, cu excepția lui Vela și nu 
a putut face față deselor atacuri 
ale oaspeților.

Brădenii au ratat multe ocazii 
de goal prin Turlea care, înf re 
petate rânduri, în fața porții goale 
a tras afară.

Au (marcat; Turlea, de douăjori 
și 'Hoffner pentru Zarandul și 
Helstem, de două ori pentru Ău 
rul.

(Continuare tn pag. IlI-a)

Frizeria
Vasilevici Remus

din Deva

s’a mulat sub Banca Națională

Aurul—Deva A 4—1 (2—1)
C. S. Armata (Timișoara)—Diva B 1—0 (0—0)

Din inițiativa Județenii O.S.P. D'va, 
au avut loc eri tn localitate, In program 
cuplat, două interesante matchuri de fooț- 
ball. , | '

Dăm mai jos recordmanii pe anul 1948 
dela concursul Recordurilor Naționale de 
Popice Individuale din R.P.R.

BARBAȚI
500 lovituri In plin.

Simzian Victor (Viscoza-Lupeiu) 2638 
lemne. - 1

500 lovituri izolate:
Pardocz Ludovic (S.C.C.A.) Arad), 1131 

lemne. <
500 lovituri mixt:

Rotaru Aurel (Jiul-Petroșeni),, 2069 
lemne.

200 lovituri tn plin:
Boczonyi Ioan (Mincrul-Lupeni), 1074

lemne. I
200 lovituri izolate:

Candin Mihai (Duinbrava-Sibiu), 448
lemne. 1

200 lovituri mixt:
Balog Toma (J ul-Petro.cni), 809 lemne

100 lovituri In plin:
Boszormennyi I. (A'.fa-Arad), 518 lemne

100 lovituri izolate:
Pap Vasile (Un’.rea-Petroșeni) 186 lemne

100 lovituri mixt:
Ajoczi Francisc (Jiul-Pelroșeni), 368 

lemne.
Femei . /‘

100 lovituri în plin:
Vlădiceanu Mar a (Mi.-.e.ul-Lupeni), 461 

lemne.
100 lovituri izola'e:

Vlădicea u Mira (Mi ctuț-Luneni), 149 
femne.

100 lovituri mixt: |
Barbu Cihizela (Mâiid;a-Pelroțen>), 302 i 

lemne.
50 lovituri în plin:

Tassy Eca'.erina (Mândra-Pe.roș n ), 197 
lemne.

50 lovituri izola'e:
Radu Irina (Mâr.d a-Pelro cn ), r4 '.cuine
In afară de dețină or i recorduri or na

ționale, la concurs au mai pârtiei at ju
cători din Mediaș, Craiova și Pe., ia.

G. VAJDEA, coresp.

încasările realizate au foet «ăaa<fekfc> _ _
așa cum s’a amintit — ajutorării er«i«dj 
popor grec.

In deschidere selecționata B. a ora
șului a primit replica C.S. Armata (T.).

După un joc mediocru o*sp«fii și au 
adjudecat victoria prin goalu] înscria de 
Matei (Timișoara) In repriza eecuidă)*

Cel de al doilea match, așteptat cu 
nerăbdare de publicul sportiv din Deva, 
a pus în față, selecționata A a Devei șL 
redutabila echipă a minerilor dm Muațîl 
\piseni ,,AURUL”.

Bucurându se de o tehnică «ei • pu
ricară, viteză și sistem dc joc clar, oas
peții — deși lipsiți de aportul a tij 
titulari — au câștigat, pe merit, dup* 
uii joc frumos, din care jucătorii din Deva 
au putut învăța multe.

Cel mai bun compartiment al oaspe
ților a fost apărarea — un adevărat zi* 
de nepătruns. — Înaintarea bună dar 
trage prea puțin la poartă. Halta aca- 
pere tot terenul și este la fel de ac
tivă în apărare ca și in înaintare.

Este demn de relevat fap.ul ca mi
nerii nu și-au desconsiderat adver w 1 nicd 
chiar atunci când conducea cu 3-1, ci au 
luptat tot timpul pențru viețorie, dând 
dovadă dc mult spirit sportiv.

Așa cum era de a.teptat, speaiațorii au 
putut viziona o par.idă de fooi-ba 1, in 
care nu s’a urmărit de.ât latura «poriivă, 
cum de altfel ar trebui să ac Întâmple 
întotdeauna, mai ales atunci c'ad se în
tâlnesc două grupări inuncitoreș i ,

Au marcal în o dine: B.rmdeanu (Au
rul), Anisie (Deva), Popa și leac (Au
rul) dc 2 ori.

Arbiliajul d, G. Bratoveanu bun.

V. Ci jiu.e i c resp.

Calendar muncitoresc
Soarele răa 6 21 

. ap. 17 4; IZ Zile trecute 266
Zile rimate 81

Mărfi

’q24 — m. Anatolic Fraude.
IQ47- — Apare . Istoria Romă 

nici” în care pentru prima du.ă 
sunt puse în lunr.nă rolul popota 
lui și al clasei muncitoare, în 
voltarea țării.
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• Din câmpul muncii O 
Pentru asigurarea securității întreprinderile necesar

Sa se repare benzile silozurilor 
dela preparația din Lupeni

0 bună gospodărire la exploatările

ke «ptopie iarna. Toate uzinele, (abil- 
uite ți orice întreprindere indu5tri la sc 
frc^Siaic cu cele necesare pentru jarnâ, 
peotiMia producția să nu stagneze din 
civza unor lipsuri care nu s’au acopeiit 
«lunci rând timpul era [>rielnic și când eră 
positi) fără a se îngreuna munca.

Totttși, la preparația ,,Vasile Luca” din 
I tfKui, la silozuri, lucrurile nu ștau toc- 
***■ ■*)'*.

4X 19 ani de când funcționează a- 
ț£*std preparat ie de cărbuni benzile de 
uuuuc sunt aceleași. Acum sunt roase 
piiirt la jumătate și cărbunele cade a- 
<«rd, dând de lucru muncitorilor să-l ia 
rtiti aen la lopată și să-l dea în scocul 
beua u l)in cauza acestor rosături, ben- 
«ile fa. lungime de 1.025 in., sc plimbă 
țpr<j..pt goa e, deoarece 6S0 m. sunt nere- 
jtitrabifa La multe din ele a rămas numai 
IfaBza și aceasta putredă, care, — după 

■ <in «june tov. Brâncuș Nicolac, maistru 
la silozuri — dacă va da înghețul sc rujze 
t»at“ă ți producția va avea de suferit. I

Din cauza defecțiunilor benzile nu pot 
funcț tona decât 5 ore, iar 19 ore stau în 
reputații, al căror cost este destul de 
radical.

Acest fapt pe lângă că determină hien- 
țiaeiea sau chiar urcarea prețului de cost 
m cărbunelui dat fiind mâna de lucru fo- 
kkul.i în plus la reîncărcarea cărbunelui că
rat prin spărturile benzilor, și nutnăru! 
*| de ore productive, îngreunează buna 

«lesClț.irarc a procesului muncii, neputân- 
dB-st lucra cu capacitatea cu care se lu- 
jrnaaa în celelalte sectoare.

Atttni în prag de iarnă, când prel u tin
etei M depune efort pentru înlăturarea 
greutăților și lipsuiilor care ar putea fi 
«falacol în producție, când munca pentru 
MgMrarca securității întreprinderilor tn 
ilrrțgil iernii c în toiji,, — cum spunem, 
■rgonc'e conducătoare ale preparației din 
C«p#ni (rebut să a:orde mai multă atenție

Campionatul districtual
(Urmare din pag. I a)

Arbitrajul: dl. A. Ncnati cu 
ri.

* I “
Județana ()SP Deva și Comisia 

am». Districtuală de Arbitrii tre 
isă delege arbitrii de tușă din 

arbitrii calificați, fiindcă așa cum 
* loKt la matchul „Aurul” —* Za 
rândul 'unde arbitrii de tușă au 
fost niște coțpii străini de regu-

CUPA ORAȘELOR
3» cadrul ,,Cu|pei orașelor" s’au 

ăisputat Duminică trei matchuri

ANUNȚ.

Șantierele de Construcții anga- 
£ază lucrători calificați (dulgheri, 
•îdari, fierari, instalatori) și neca- 
tificați (salahori). t

Lucrătorii pot lua masa Ia can- 
tina cu circa 45 lei pe zi, inclu
siv 500 gr. pâine și pot dormi 
in cabane. I

ADRESA: str. Mooov 11 
HUNEDOARA 

îndreptării situației dela silozuri, ciulând 
modalitatea de a se asigura acestei secții 
buna funcționare în timpul iernii.

Aceasta e neoesar cu atât mai inult cu 
cât prin repararea benailor se va asigura 

și o mai ridicată productivi alea a tnuncii 
la silozuri. |

Gârboveanu N. f 
coresp. voluntar

Să intensificăm
Bătălia însămânțărilor
(Urmare din pag. la)

fruntea însămânțărilor având ce 
le mai frumoase realizări iar fer 
tna de Stat din Leșnic și a însă
mânțat pământul pe carc-1 avea 
(programat pentru însămânțările 
de toamnă. I

In iâcest timp plasa Hațeg'a in 
deplinit (doar o mică parte din 
Iplan situândo-se la coadă.

Pentru îndreptarea situației tre 
buc intensificată munca de lă
murire și de control efectiv, un 
control 'al felului în care fiecare 
plugar se încadrează în această 
Campanie. In plasa Orâ.știe în ge 
neral și în unele părți âin, plasa 
Ilia, șefii de tarlale aupu^pe fie 
Care Ogor o tăbliță care .arată , ziua 
în care trebue semănată întinde 

lament și mai ales de obligațiuni 
le ce incumbă unui arbitră de th 
(șă, joculnq poate fijcondus fn con' 
dițiuni mulțumitoare.

(Prezența unor copii în aceste 
calități, pe lângă faptul ca îm
piedică desfășurarea jocului, știr 
bește în mare măsură prestigiul'și 
importanța ce o au competițiile 
sportive și cu atât mai 'mult cele 
de 'campionat.

de foot-ball. — Două au fost câ
știgate de oaspeți, unul de gazde, 
iar cel de 4-lea nu‘s’a„ jucat.

fetroșeni: Valea jiului — A- 
rad 3 — 1; j (/ U

Timișoara: București — Timi
șoara 2 — 1. ,

Oradea: Cluj — Oradea ț—2.
Matchul ce urma să se dispute 

la mediaș între reprezentativa Mie 
diaș și 8 Țg. M^reș, .nu a 'avat 
loc deoarece RATA, Care urmațsă 
reprezinte Tg. MJure§ nu s’a pre 
zentat.

forestiere din Ehia de
(Urmare din pag. I-a)

prin a căror folosire s’a obținut 
o reducere a prețului de cost al 
varului.

Prin muncA voluntari a foit 
amenajata o nouA remiiA pentru 
locomotiva

La întreprinderea forestieră ,, 
,,SIAB” din Vața de Jos; atelie 
rele și remiza de locomotive erau 
situate în barăci de scânduri, u - 
șor i'ncendiabile. Foștii proprie
tari ai întreprinderii, din setea >de 

rea respectivă de pământ. In a- 
cest 'fel controlul asupra modjliii 
în care se execută planul se face 
mult mai ușor.

Ma* avem apoi încă de luptat 
cucuiele credințe vechi, sau poate 
chiar doui de tot, careizîc că semă 
nătura e cu atât mai^Bună cu cat 
e imai târzie.. Lucrul aceasta pre 
zintăo gravitate și mai,mare(când 
este susținut de oameni care dețin 
chiar posturi de răspundere.

In sfârșit trebue dusă o lup’-.ă 
pentru demascarea sabotajului 
chiaburilor de care țărănimea să 
racă s’a lovit în nenumărate rân
duri darn’a dat înapoi,în)fața nici 
unei uneltiri.

Țărănimea muncitoare în fron 
tel cu membrii de partidî trebue să 
fie In fruntea acțiunilor. Membrii 
def Partid în special trebue,să mo 
bilizeze la muncă pe cei care nu 
au înțeles pe deplin însemnătatea 
campaniei însămânțărilor, să de 
maște acolo unde există delăsare, 
reavoință sau sabotaj.

Țărănimea muncitoare are a- 
cum în față un obiectiv* principal: 
să îndeplinească și să depăș^iscă 
— ineprecupețind nici un efort — 
planul de însămânțări. îndeplini
rea lui înseamnă pâinea și bună
starea pentru cei ce muncesc ?a o- 
rașe'și la sate.

Iată dece îndeplinirea lui este 
o sarcină importantă și imediată 
care nu suferă nici o întârziere.

H' N Doreaaa

Tipografia Progresul 
Executa > 

ȘTAMPILE

(Umplem butelii de
Aragaz 5331

Criș și Vața de Joi 
a băga cât mai mult 'buzunar, 
nu s’au gândit la securitatea la- 
prinderii, lăsând să se ruineu* 
p clădire zidită din cărămidă, (cam 
ye ar fi putut fi (amenajată peu'ru 
remiză și ateliere-

După naționalizare, prin munca 
voluntară, muncitorii au con - 
struit o ramificație de cale ferată 
(până ia clădirea de cărămidă un 
de hu amenajat atelierele și rerni 
za de locomotive. Astfel, se *** 
curitatea întrepiinderii a fost asi 
gurată, iar condițiile de muncă 
sunt !mult mai hune.

Pentru eliminarea timpului mart 
s’a propui modificarea orarului 
da munaA

La întreprinderea „Socogen" 
diu [Baia de Criș, orariul de lu
cru'de 8 ore, avea |t> întrerupere g 
de|o oră pentru repaus,Idelai 12 la 
13. In apropierea timpului pen 
tru repaus, unii muncitori lăsap 
lucrufrmai de vreme, iar/la ln< eț>e 
Irea lucrului se pierdea muit țjmp, 
fapt care a dat naștere la creȘte 
rea timpului mort..

Pentru înlăturarea acestor timpi 
morți, s’a propus ca orariul de 
muncă (să fie fixat intre orede 
7 — 15 fără nicif întrerupere,' 
deoarece prin acest orar selvaȚu 
tea înlătura cea. 30 minute din 
timpul mort.

Im (urma acestor țnăsurț preconi 
zate de org. de l’artidf și Sindi
cate și puse în viațățdetmuncitori, 
rentabilitatea întreprinderilor fo 
restiere din Baia de Criș 'și Vața 
de Jos a început să crească. Dar 
aceste Tnăsuri mai arată și cum 
trebue dusă o bună gospodărie a 
întreprinderilor, mai ales acum 
când au devenit bun al întregu
lui popor muncitor.

Publicațiune
Moară de ciocane împre

ună cu toată instalația din 
Orăștle Str Mihai Viteazul 
Nr. 13 de vânzare.

Doritorii se vor adresa a 
Eugenia Horga din Reghin 
Str. 13 Martie Nr. 8 județul 
Mureș. 3-3

ZORI NOI
primește mică și mire 
publicitate

A'unțuri'r «r arlmesc la 
tdtnini» ,.ti* dm
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Lucrările O. N. U.
Demascând uneltirile războinice imperialiste

Delegația sovietică a respins rezoluția 
canadiană care propune aprobarea concluziilor 

raportului comisiei atomice

»r

Noi cerem poporului german
Să lupte pentru unitatea sa și asigurarea păcii

Spune declarația comună i cembrilor Prezidiului Pepular Germ»

o’jicei delegații americani și 
pus în mișcare ascultătoarca 
de vot. țlelegații blocului 
caii au votat pentru propunerea canadiană 
inclusiv amendamentul supus de delegația 
fiancezil Delegații IJ R.S.S. și Ucrainei au 
votat împotriva acestei hoțărâri.

britani i a'J 
lor mașini 

anglo-ameri-

BERI.IN, II (Rador). - Membrii Pre
zidiului Consipului Popular German, WH- 
hem Pick, Otto Nuschke și Heiinan Kaste 
rier, au tăcut o declarație comună, care 
«e ocupă cu ,,Problema Be.linujui” creata 
prin atitudinea ostilă a puterilor apusene 
și situațiile momentane creiate în zonele 
occidentale de ocupație ți în cele trei 
sectoare occidentale ale Berlinului.

^Administrația totidică din zona de 
cupație germană — spune declarapa

O-

nou războiu. Ele iui 
armei atomice, ins l- 
asupra unei astfel da

amendamentul france^

PARII, 11 (Rador). —• In ziua de
• Octombrie, Subcomitetul organizat de 
Comitetul Politic (mn(iu a lua în discu- 
riune (oale rezoluțiile și recomandările pre
zentate, a ținut o largă ședință, A fost 
tgat în discuție punctul 8 al rezoluției ca
nadiene fa care a fast adăugat amenda 
■Centul francez.

Aceasta parte din iczo’uț a canadiană —. 
4upă cum va anunțat anterior —■ propu
nea aprobarea concluziilor și recoman- 
Aritoi cuprinse în rapoartele Comisiei A- 
•amice și declară că aceasta reprezintă
• bază pentru stabiliroa unui acord eficace'
de control internațional asupra energiei 
atomice. Amendamentul francez declar» 
Jeasenrenca că aceste rapoarte constipie o 
teză hi vederea interzicerii armelor ato-, 
■tice. I

După citirea rezoluției președintele a 
ievitat numai pe delegații U.R.S.S. și 
ai Ucrainei să facă comentarii. El a în-l 
lăturat astfel orice îndoială ca jxinctul de 
vedere al tuturor celorlalți membri ai Sub
comitetului, care primesc ordine din pâr
lea Statelor Unite a fosț sțabiliț în mod 
«pa rat. Delegatul sovietic Malilc a do
vedit prin fapte incontestabile și argu
mente convingătoare că recomandările cu
prinse în rapoartele Comisiei Atomice sunt 
■compatibile cu dorința sinceră de a cruța 
«Snenirea de un 
prevăd interzicerea 
luirea unui control 
interziceri.

Ocnpându-se de
adăugat la rezoluția canadiană, Malilc a 
declarat că amendamentul francez este dev 
{.arte de a schimba câtuși de puțin e- 
sența propunerii canadiene și nu poate de- 

0* înșele lumea. ( | i I I i
Hotărârea Adunării Generale — a opus 

mai departe Malilc — prevedea institut 
rea unui sistem de control asupra energiei 
atomice in cadrul Consiliului de Securi
tate, Acum insa Comisia Atomică suge
rează inslituirea acestui sistem de control 
ni afara Consiliului de Securitate.

Delegatul sovietic a declarat apoi că 
delegația U.R.S.S. consrideră ca inaccepta. 
bilă propunerea canadiana de aprobaro ■ 
recomandărilor Comisiei Atomice, recoman
dări ce nu pat garanta îndeplinirea sar
cinilor fundamentale care decurg din pro
blema energici atomice.

Delegația sovietică a prezentat propu
nerea sa care după cuin se știe prevede 
continuarea activității Cămi lei A(o(n (ied 
aș* cum se stipula îu rezoluțiile din 24 
Ianuarie 1046, a’e Adunării Generale ca 
ți punerea îu vigoare simultană a con
venției asupra energiei atomice.

la încheere Malik a propus ca rapoartele} 
Comisiei Atomice ți propuneiic cuprinsa 
m ele să nu fie aprobate prin rezoluția 
Adunării Generale. Delegați Statelor U- 
wite, Marei Britanii fi Canadei b*au at> 
ți«al aă ia cuvântul întrucât nu au fosț 
te dare să respingă argumentele ca*, 
■«glloare ate detegatutui sovietic. Ca de

l

asupra interzicerii 
și reducerii

PARIS, 11 (Rador). - La 0 O lom- 
brie Comitetul Poli ic a conpnuat des- 
baterilo asupra propunerilor cu privire la 
interzicerea armelor atomice, la reduce
rea armamentelor celor cinci mari puteri 
cu o treime în interval de pn an șî Ia 
crearea îp cadiul Consiliului de Securitate 
a unui organ internațional caro să supra
vegheze executarea acestor masuri.

Șeful delegației poloneze Modzelewskl, 
care a luat primul cuvântul în ședința 
din V Octombrie a spri,init pi opunerile 
sovietice.

D-sa a arătat că adoptarea propuneri'or 
sovietico vor ajuta la consolidarea șl dos- 
voltarea economiei 
special acelor țări care au fost distrusa 
de războiu. Ca exemplu, ol a citat cazul 
Poloniei care și-a redus bugetul militar 
cu două treimi în comparație cu cifrete 
dinainte de războiu și care în felul o- 
cesta este pe calea redresării economici 
sale interne, și procedează la redresarea și 
ridicarea nivelului de traiu al poporului 
polonez. [ | >

armelor atomice 
înarmărilor

Apoi a luat cuvântul șeful delegației 
bieloiusc Kiselev care a subliniat că cea 
ijie a treia sesiune a Adunării Generale iul 
va reuși să-și îndeplinească toate obli
gațiile și să-și facă pe deplin datoria 
dacii nu va face tot ce este posibil pen
tru reducerea înarmărilor.

Kiselev a declarat că delegația Repu
blicii Bieloru.,e sprijină din toată i ima 

propune)ile Uniuni Sovie i e pentru in
terzicerea armei atomice ca armă folo 
silă în scopuri agresive și pentru reducerea 
forțelor armate ale celor cinci țări mem
bre permanente in Consiliul de Securitate. [

a făcut toi |K>sibiluI pentru a]«avizUr 
narea populației Beilinupi, aducând 
cantități de cereale și gră ind jcrlMte 
guvernul Sovietic. Dcaefia aici nlJ varM 
nu poate fi că populația Ucrjinultă e»te 3 
menințală de foamete, ep,demii șl ruin0 
economică — așa cum puterile ajMKMie ru 
încercat să prezinte situația, ie uot*te 
din 20 Septembrie, ado ate Con-iărfui da 
Securitate.

Mai departe se -ubliniază în decfa rația 
ca Consiliul de Securitate nu este conțM 
lent să examineze chestiunea Bcriinulâ.

Aceasta este sarcina Consiliului df Mi
niștri de Externe, D-aceia, — apame de
clarația — noi cerem reluarea liatairvetaB* 
qvuadripartite asupra problemei (frmane, 
inlHo conferință a Consiliului Mtei-trlxi 
de Externe.

Statele l'nite, Anglia și Franța «uM 
acelea cari poartă răspunderi a de faptrț 
că poporul german nu are un tratat (Je pac* 
și un guvern unic. Consiliul Popular Ger
man a cerul insistent In numele poporului 
german în baza acordului dela Postdaofc 
restabilirea unității Germaiii 
crea tratatului de pace care să 
crearea unui guvern german „1 
constituții germane uni.e.

Noi pereni forțelor democratice
porului german, — se spune în d -larați* 
— să sprijine cu mai multă încredere lup*.- 
pentru unitatea poporului german fi it*- 
gurarea păcii.

-tncti»- 
«jgina 
a mei

•fe

tuturor țârilor și tn

Ciang Kai Shek recunoaște 
slăbiciunea armatelor sale

Kanking 11 (Rador). Ciang 
Kai Shek a recunoscut in cadrul 
unei 'ședințe restrânse de. cabi 
net 'că nu și-a putut țirfiel 'pronii 
siunea 'pe care a făcut-otin primă 
vară ,,de a respinge dincolo de 1 
fluviul Galben” forțele armatd 
populare.

Ciang Kai Shek a declarat că 
au existat nenumărate puncte sla 
be țîn mașina de războiu a I< uo 
mintangului.

Susținând interesele munclleriaiî
Maurice Torez înfierează politica 

guvernului
PArIS, 11 Rador). In cursul 

unui tmeeting care a avut loc Dv. 
minică, Maurice Thorez. Secre 
tarul General al Partidului Co 
munist francez, a înfierat atir iii 
nea lui Qucille față de greva mine 
iilor.

D-sa a declarat printre altele;

marshallîzat
este o crimă faptul ca guvernul 
Queilk refuză să satisfacă tev<i> 
dicările minerilor care inuc’-ftnbft 
400 (milioane franci pe lună, in 
timp ce chiar primul ministCJ a 
declarat că greva costă 500 tilfc- 
lioane franci pe zi. •

Sub supravegherea efițerilor britanici și olandezi
In Germania se pregătesc 3 grupe înarmate formate 

din foști hitleriștl pentru a lupta în ladonezia
VARȘOyIA ti (Rador). Corc - 
spondentul ziarului Zycie Varșovia 
anunță din Berlin că autoritățile 
britanice de ocupație au organizat 
trei grupuri înarmate din aștf*hu

Muncitorii francezi își opâră puterea lor de cumpărare
PARIS, 11 (Rador). — Vorbind (a o 

Întrunire organizată în locali alea Le Vi- 
gan Secretarul Partidului Comunist Fran
cez Jaqucs Duclos- a spus printre altele: 
,,Mancitorii își apără puterea lor de cum
părare și lupta lor este cu atât mai jus
tificată cit cât măsurile economice in
trate în vigoare cât și cele anunțate vor

aduce noi urcări de prețuri’*. i
Apoi a luat cuvântul Auguste Lecoeur 

președintele Federației Regionale a Mi
nerilor care a arătat că instalații.e de ex
tracție a cărbunelui trebue să constitue 
obiectul unei paze severe pentru a te 
evita orice sabotaj din partea elementelor 
provocatoare. . (

mite ,,'persoane strămutate'. A- 
ceste grupuri care cuprind un'm> 
re număr de fasciști fugiți din 
țările cu democrație nopulară au 
fost trimise la Osnabruck — zona 
britanică de ocupație — unde au 
primit instrucție militară sub su 
pravegherea ofițerilor britanici si 
olandezi. In curând — conțin ifl 
ziarul — împreună cu celelalte 
grupări asemănătoare compus* 
din ,,persoane strămutate" ei vo» 
fi trimiși în Indonezia pentru a 
lupta împotriva mișcării naționa
le de eliberare.

Tip. „Progresul* — Der*


