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1000 tone cărbune recuperat16,2 tone pe om post
lunar — depășirea programului de producție cu 35,62 

la suta și îmbunătățirea calității
Iată realizările pe luna Sept, a preparației Petrila în întrecere cu cea din Lupeni

Dela
parația
mal la
cărbuni
versării

începutul lunci Septemvrie, pru
de cărbuni din Petrila, a che- 
întrecere socialistă preparatm de 
din Lupeni, Î11 întâmpina ea ani- 
Marei Revoluții cin Oclomvil ■

— 7 N'oemvrie — cadrul acestor în
treceri, muncitorii celor două preparatil 
și-au propus să mărească producțiiita ea 
muncii, luându-se drept bază media pro
ductivității munci pe clinele 6 Ttr.i — 
12,3a tone om post, recuperarea cărbune
lui precum și îmbunătățirea calității 'căr
bunelui, donform caelului de sarcini.

In timp de o luna, producti
vitatea muncii a crescut dela 
12,35. iw. om aojt, I” 6..J 
lone. om post

In cecace privește mărirea productivi
tății muncii, muncitoiii preparatiei din 
Petrila au obținut succese remarcabile.' 
Prinlr’o mai bună organizare a muncii,

prin efectuarea diferitelor reparații și i - 
locuirea pieselor înlr’tn timp ni i scurt, s’a 
reușit să se mărească prodt ctii i a’.ea măr
cii dela 12,35 tone om post la 10,2 to
ne om post. S’au evidențiat în mod spe
cial echipa tov. Tod luliu, compusă din 
Iov. I
Ignat 
ciurul
record
0 zile
misii, 
reușindu.se astfel,, 
ganizare a muncii,
mos succes în creșterea ] 
muncii.

Recuperarea cărbunelui, e o pioblcnr.. 
de mare importanță la preparațiile te căr
buni. Șistul, (piatra ce se alege din căr
bune la spălare), mai conține încă 
► ' 1 cărbune, care până nu de mijit |era
aruncat în haldă împreună cu șistul.

Pentruca acest cărbune să poa'ă fi re-

Covaci Anton, Mesiu loachi.n, Foro 
și Coldea Teodor, care a înlocuit 

I principal dela spălatoiie într’un im,a 
de o zi și jumătate, în loc de 
cât dura înainte. In timpul ccino- 
spălătoria a putut lucra din plin, 

pe lângă o bună or
ii, să se obțină ac.st fru- 

prcduct i vi t .1 ț i i

cuperal,, tov. I log losif, împreună cu în
treaga ediipă a construit până Î11 pre
zent doua mașini de Zcțaj, care selecțio
nează cărbunele din șist înainte de a ‘fi 
aruncat Î11 halelii. Aceste două mașini re- 
eupeiea/ă lunar 1000 lone cărbune. Acum, 
echipa Iov. Ilog lucrează \oluntar 
pfesle program — la construirea celei 
de a ll(-a mașini de zețaj, prin a cărei 
punere în funcțiune, cantitatea de cărbune' 
recuperat va crește cu 50 la sută 
__________________________ I. BRANEA 

(Continuare Î11 pag. III-a)

In inspecții prin județ

Tov. Miron Constantinescu
s’a interesat deaproape de desfășurarea 
muncii și nevoile muncitorimii miniere

In ziua de 14 Octombrie a. c., tov, 
Maon Constantinescu, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. și ministrul Ali
nelor și Petrolului, îns țit de tov. Vescan 
Gavrilă, secretar general al Ministerului 
Minelor șl Petrolului, au avut o consfă
tuire cu conducă.or i uni ăț'o. cxpl.alâri- 
lor carbonifeie, cu șefii de echipe și mun
citorii frunta;i în product e cin exp’oa ă il: 
carbonifere și celelalte întreprinderi din 
Valea Jiului, asupra mersului producției, 
a aprovizionării și a felului Se viață al 
muncitorilor, precum și a al or probleme 
importante, care frămân ă muncitorimea dirt 
Valea Jiului. i

Expunând situațiu p roducțici din exploa
tările carbonifere din Valea J ului, tov. 
ing. Panailescu Alexandru, subdirectorul 
Soc. ..Petroșani”, a arătat că spre deo- 

. sebire de lunile Mai, Iunie și Iulie, când 
producția de cărbune a suferit scăderi, 
începând din luna August, și în special in 
cea de a doua jumătate a lunci [Septembrie! 
producția de cărbuni se află în creștere

Aceasta, se datorcș'e scăderii procentu
lui de absențe nemotivate, — care în 
cursul verii atinsese procentul de 23O/o ■— 

• măririi efectivului de munci.oi prin rc- 
^L-crulări din a'te regiuni ale țării, înzes

trării minelor cu utilaj și ex i.tderea dti 
ce în ce mai mult a mecanizării și in 
special întrecerile socialiste în muncă.

Răspunzând unei întrebări asupra felu
lui cum se aplică sistemul de preluare

a lucrului la locul de muncă, tov. Panai- 
tescu a arătat că în aplicarea acestui sis
tem s’au întâmpinat greutăți din cauza ma
eștrilor mineri, în a căror sarcină cade

(Continuare In pag. IV-a)
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Desvoltarea agriculturii în țările 
cu democrație populară*)

ririi rolului său conducător, țările cu de
mocrație populaiă pol să t eacă 'mediat, 
la punerea temeliei sociaii.-niului. In a- 
cesl scop se cere imperios să se le/olve 
înlr’un mod nou o serie de chestiuni le
gale de desvoltarea satului.

Reforma agraiă a dat pământ tiranilor, 
a îmbunătățit condițiile de viață a mili
oane de țărani, muncitori și de zileri 
fci a lichidat clasa rro;ieh|or. Po i i justa 
a partidelor comuniste șl muncitorești a 
favorizat într’o imenși măsura in ărirea 
puterii populare și a bazei sale: a ianța 
dintre muncitori și țărani și refacerea 
cu succes a economiei naționale. TEa a 
determinat desvoltaiea con [ i ț i Și acti
vității poitice a maiitor mase Jaraneș i, 
a întărit in'/uență par i’e;o,- marxi-te 
sânul țărănimii și a Ia it baza sa 
ganizatorică la țară.

Partidele comuniste și muncitor.- ti
pun ca sarcină să co 1 olideze rezultatele 
reformei agrare și să pățească înainte, ’a 
o nouă etapă de desvoLare a satul 1'. Ele 
luptă pentru a ciea condițiuni în vederea 
progresului metodelor de exploatare a- 
gricolă, să impiîme torțelor de producție 
la sate un avânt care să corespundă r.ece- 
sil inîor vi;ale a'.e industriei af ale în ra
pidă creștere.

Realizarea acestor sarcini de importanță 
vitală cere Î11 mod imperios să se î ăiească 
lupta împotriva elementelor cap ta i te dela 
sate, să se răpească chiaburilor pojț.a lor 
privilegiată la țară, să se ducă o poli
tică consecventă de îngrădiie și înlătuiare 
a elementeloi capitaliste și să dea tot 
ajutorul țărănimii săiace și mijlocașe. A- 
cest lucru este cu a’/at mai necesar cir-cât

111 
rezolvată 
zării industriei și desvoltarea ci pe baze 
socialiste. Clasa muncitoare a dovedii îr.căi 
odată că știe să dirijeze viața economică 
și de Slat mai bine decât capiialișții. In 
desvollarea industriei țările cu democrație 
populară au făcut un pas serios pe ca
lea spre socialism. In prezent în aceste 
țări chestiunea punerii în practică a ncilor 
forme de consolidare a alianței Sintre 
clasa ruuncilore și massele țărănimii mun
citoare, este în centrul atenției partidelor 
comuniste și muncitorești. Experiența ne 
arată că, în urma consolidării puterii popr- 
lare și a importantelor succese obținute în 
refacerea și desvollarea economiei națio
nale, în urma schimbărilor însemnate sur
venite în raportul de forțe dintre clase 
în favoarea clasei muncitoare și a întă-

țările cu democrație populară a fost 
cu succes problema naționali—

Plasa Geoagiu stă în fruntea bătăliei 
urmată de plasa Sarmisegetuza

Până fa 16 Octombrie s’au realizat 30 la sută din planul 
de însămânțări stabilit pentru județul nostru

In contradicție cu piimele săptă 
mâni dela deschiderea campaniei 
de însămânțări, în ultima săptă
mână munca în această direcție 
a lost intensificată, iar rezultatele 
din ce n*»,ce rhț^ îmbucurătoare.

Astfel, daqă sittlația din prime 
t săptămâni ne arată, că s’A rea 
lizat pe întreg Județul numai 3 
la sută, din planul ..73 cultură sta 
bilitîn ultima săptămână, "situația 
centralizată de Comisia județea
nă pentru însămânțări, oglindește 
că muncile pentru însămânțarea _ 
ogoarelor'decurg tot mai <viu, rea

?izându-sc până la data de )6 
Octombrie 29,07 la sută, din plan.

Este de remarcat faptul că une 
le plase cu mai puține atelaje și 
cu un pământ situat la deal, care 
erau cu mult rămase îh urmă, 
astăzi dețin locul de frunte'pe Ju
deț. Pe de altă parte alte plăși, 
care au condițiuni mai optime rde 
muncă și au deținut flocul Ide'Jrun 
te, /datorită lipsei de perseveren 
ță în muncă au decăzut. Redăm 
mai 'os ordinea în care Ise clasea 
ză plasele cu procentajul reali-

(Continuare în pag. III-a)
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*) Articol de fond publicat ia »pentru 
pace trainică, p intru democrație populară» 
Nr. 23 din 15 Octombrie 1918
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PAGINA SPORTULUII
Divizia Națională A.

Etapa 8-a etapa adevăratelor surprize
Petrolul a adus o nouă înfrângere a leaderului

Jocurile R. P. R.—Ungaria au fost perfectate
Sâmbătă după a.iiia.lt s’au perfectat î i 

mod delimliv cele trei ma cituri de i ol 
ball, R.P R. Ungaria, taie se vor d s- 
pula Dumineca 21 Octombrie. Astfel, 
malchuiile R P.R..Ungaria j itiori, și R

I* R„Ungaria se \or 
Ungaria ll-RPR. 
Budapi 'a, l oturi e 
serialuri [H-ciali la 
dciea sec țtonăr 11

]U a la Bucure»!i, Iar 
11 se va dispu a la 
oli.jale au trimis ob- 
C]uj Mediaș în \e- 
ediipclor noas re.

Etapa a 8-a a Diviziei Naționale 'A a 
înregistrat icztiltali cu adevărat surprin/ă-i 
toarc •— numai întâlnite în actualul cam
pionat.

Primul nia'eh divizionar din această e- 
tapă, disputat Sâmbătă la București între 
Dinamo și R A.T.A., s’a terminat cu un 
draw, după ce bucureșlenii conduceau la 
(xttiză cu 2 puncte avantaj. Astfel R.A.T.A. 
câștigând un punct se instalează cu un 
loc mai bun în clasament.

Surprizele au fost înregistrate Dumi-\ 
neca pe rând la Bicurcsti. Timișoara, 
Cluj ti Mediaș.

La București, C.F.R -B. primind replica 
Universității din Ului a cedat după o 
luptă crâncenă studenților caic au dis
pus de C.F.R._iști reușind a.tfel să se, 
reabiliteze st Jn acclaș timp să ♦ se 
ridice cu 2 locuri în clasament, fiind doaiv 
la o distantă de 3 pun te ;'e primul 
clasat. In schimb C.F.R.-B. a căzut dela 
locul doi, pe care-1 deținea la lacul -I. 
In ce! de al doilea maicii disputat în cu
plaj la București dintre l.C.O. și Me- 
talochiinic victoria a revenit oaspeților 
la un scor sever. In urma victoriei ob
ținui e l.C.O. se clasează a doua la ega
litate dc puncte cu C.F.R-T. al cărui Iod 
este astfel serios amenințat.

Petrolul, echipa care răstoarnă calcu
lele Raderilor, a venit de hac si în ac
tualul campionat lui C.F R_T. — dețină
torul mimului Ioc în clasament — care ne 
teren uropriu a cedat bucureștenilor la 
limită. Cu toate că Petrolul a înregis
trat prima și cea mai frumoasă victorie 
în actualul campionat totuși poziția Iul 
cât si al leaderului în clasament nu s’a 
schimbat

înfrângerea suferită de campioana na
țională 1.3 A.. în deplasare, dela C.F.R.-, 
Clui denotă o apreciabilă scădere a va
lorii arădanilor. iar în schimb o formă ex
celentă a gazdelor care reusesc din ce 
în ce să se aoropie de șefia clasamentului, 
fiind doar la un punct distanță de ea.

Deținăloaiea lanternei ..Zorii Roșii” dl.i 
Mediaș si-a însușit prima victorie pe te
ren propriu, dispunând de Politehnica din 
Timișoara. ‘

Singurul rezultat echitabil și conform-, 
așleptărilo a fost înregistrat la Pejroșcni 
unde Jiul a trebuit să împartă punctele 
cu C.S. Armata.

lată rezultatele tehnice înregisțrațe în 
cadrul etapei a 8-a:

Buc: Dinamo-R A.T.A. 2-2
Buc: Ițniversilatea-C F.R.-B. 2—1
Buc: IC.O-Melalochimic 6.1 
3’imișoara: Petrolul-C.F.R.-T. 1—0 
Cluj: C.F.R._Cluj-I.T.A. 1—0 
Mediaș: Zorii Roșii-PoJlehnica 2-0. 
Petroșeni: Jiul-C.S. Armata 2-2

DIVIZIA B
Câmpia Turzii. Ind. Sârmei—Minerul 2-2 
Cli.j: Dermata—Aurel 3-0

Marin Niculescu 
campion de viteză 

pe 1948
Campionatul ciclist de viteză pe 1948 

a fost câștigat de Marin Niculescu care 
deține, după cum se glie, ti lu de campion 
de fond pe 1948.

lu urma etapei a 8-a, clasamentul D vi- 
ziei Național.1 A., antă aUlel

1 C. F. R. T. 8 6 0 2 21: 8 12
2. I C. O. 8 5 2 1 26:15 12
3. C. F. R. Cluj. 8 5 1 2 15:12 11
4, C. F. R, B 8 5 0 3 18. 9 10
5 Dlnamo A 8 3 3 2 17:13 9
6 Universitatea 8 4 1 3 15:15 9
7. 1. Ț. A. 8 2 4 2 Ut 9 8
8. R. A. T. A 8 3 2 3 12;14 8
9. Politehnica 8 3 1 4 17J4 7

10. Jiul 8 2 3 3 111’ 6 7
11 C S.C. Armata 8 2 3 3 15 24 o
12. Metalo chimic 8 2 1 5 17 32 5
13. Petrolul 8 1 2 5 10 16 4
14. Zorii Roșii 8 1 2 5 ) z:20 4

Divizia Națională C.
U- M. S. Cugir-C. F.

In cadrul Diviziei Naționale C. 
s’a disputat la Cugir Imatchul de 
foot-ball dintre UMS Cugir și 
C. 'F. R. Simeria —. a do ta cla 
sală.

H M S. beneficiind de teren 
propriu a reușit să obțină un re 
zultat cât se poatetdc'frumos, ter 
minând la egalitate cu C F R 
Simeria 2 — 2.

Torni desfășurat de ambele e- 
chipe, frumos și fără,incidente se

Desvoltarea agriculturii în țările 
cu democrație populară

(Urmare din pag. Ia)

reforma agrară n’a împiedicat și nu putea 
să împiedice diferențierea de clasă la sate 
și desvoltarea chiaburim»

Țărănimea ntunciloaie vede 1 simte, 
prin propria el" experiență cum chiabu-, 
rimea exploatează o tună parte d n țărăni
mea muncitoare, cum împiedică desv oltarea 
cooperației la sale, care este meni ă să 
apere pe țăranii săraci și mijloca.i de spe-1 
culă și carnală, după cum caută să in i- 
mideze și să desorienleze, pin ca'onn.i 
și amenințări popu'a ia rurală, î.ice când' 
să saboteze măsurile lua e de puterea po
pulară și înfăptuite în inie esul țărănimii 
muncitoare. Chiaburimea spri.ină în mod. 
deosebit pe cel de teapa lui Micolaiczik, 
Ferencz, Nagy, Maniu, Petkov, etc, iar 
imperialiștii de peste hotare se bizui; 
astăzi pe chiaburime și pe acțiunea de 
subminare dusă de ea împotriva puterii 
populare.

Numai clica lui Ti.o, care a trădat mar-i 
xism-leninismul și a te ut de pir ea chia
burilor, încearcă să nege, îa ciuda expe
rienței tutuior țărilor cu demo râie pop -

Districtul Valea-Mureșului
I. M. S. Călan—G S. M. Deva 7-0 (3-0)

După un repaos de 2 săptămâni, D 1- 
niiiieca au reînceput- în județul nostru 
jocurile de ian.(zonal peir.ru dis ri tul \ 
lea Mureșului.

I.M.S.-Calau a primit pe teren propriu 
replica C.S.M.-Deva. Dși Ca anul era fa
vorit, totuși s.orul se\er cu ca.e au dis
pus de oaspeți cere unele lămuriri.

Inia de'a începui trebue tă ara am ca 
dela C.S.M-Deva cel mai bun conpar- 
timent a fost ap.iraiea imedia a. Ceilalți 
jucători n’au fost decât niște fi'uranți 
lăsând impresia unor i îce, ălori în acea 
sport.

R. Simeria 2-2 (0—1)
datorează in mare parte arbitru 
lui d. Steincr I iinișo tra) care a 
știut sa se impună și să < o aducă 
jocul corcit și imparțial.

AMEFA—I.M.S. Hunedoara
2-1 (1-0)

Cea ide a tre a echipa "divizie ia 
ră C'. din jnd< țulG.Ostrn, I?.’S l!a 
nedo.ua, jucând la Arad in to:n 
p inia A\il'F \ o- ,ț H ;i.
mita cu scorul de'2 — i.

lară și a Iugoslaviei însăși, desvoltarea c_ 
lemenlelor capitaliste la tară și îiăspriea 
luptei de cla ă determina ă de cczasta.

Accentuarea rolului conducător al cla
sei muncit'a e, asigurarea rolului conducă
tor al orașului în transformarea socialistă 
a salului este o condițiunc de cea mai 
mare importanță pen ru retț ta lupi^i îm
potriva chiaburimii și consolidarea alian
ței dintre clasa munci.oare și țărănimea 
muncitoare.

Va urma

I. M. S. Hunedoara—CFR. Simeria 3—0 (2-0)
La Hunedoara echipa gazdă po reușit să sta\ ik-ască o. ul dinanti. 

sedând un joc matltehnic a dispus al ].M.S.-;sti or.
de C. F. R. 'Sinteria, care nu a

Intr’un match amical
C F. R. Simeria a dispus de C F. R. 

Satu-Mare cu 5—3 (4-1)
Inlorcându-se spre ca ă, venind d-'h 

Sebeș Alba, C.F.R. Saiu Mare (Divizia! 
Națională B) a su ținut Lur.i duj.ă amia
ză pe aarena sportivă din Simeria un

Inir'adexăr fu din it'e 9<J minute de 
joc mingea s’a jueal iu careul de 16 
metri al oaspeților.

Inainlașll dela ( ălan au Io t tot tim
pul liberi în careu și au putut în acest 
fel sa traga nesUngheriți la poar a, A- 
ccasla ote maica gre-ta a a oa-pctil r șt 
acesta e.-ti- 11.0.nul pentru care gazdele a i 
reușit o victorie alât de categorica.

Punclc<e'au lo>t marcate iu ordine de 
Fereuczi (de uuua uri) Lupan, Nag\ și 
Cozac (de J ori).

C. S. Armata— 
U.M.S. Cugir 2—0

Stadionul O S P. din Deva a gazdi.it în
tâlnirea diutiu c'vhlj.a locală a Arma, i- 
și l M.S-Cugir,

Pe un terci» nioae, desfundat de p.'.jaia 
care nu a incelat > S cada nici in .i.tipul 
jocului, C.S Armata cu u echipa noua, 
a dispus de U M.S-Cugir la sco ul de 2-0,

Prin clibeiaiea c mligvnlului 1 146 C. 
S. Armata Deva ape dut 6 d n «i mat 
Luni jucaiori ar li pe ci e ia inio ri: 
insă cu tineri ui.i ctg. litâ p oas| a i - 
corporați. Lchipa iaca nu este sudată, 
legalt.ia iulie co.i.par.imcute sufer nd de. 
pe urma faptului a juca.orii riu se ,u- 
nosc, dar ,ocu! de fa urat Dumineca ne in- 
dreplâți-ștc sa credem că în.r’un \ iilor 
apropiat ?e \o: pu eu ndi a la valoar.a 
din trecui.

Deși U M.S-Cugir joa.â în di-trict ca 
o e lupa dc juniori a reu.it Io uși •» 
faca fata onorabil ju.ul.il w-r-al al mi
litarilor.

Punctele arn.alei «u fr.at inscri e de 
Gliei gl.eli și I terța.

Victoria Dobra—
Astra Orâștie 0-0

La Dobra echipa gazda >’a întâlnit ca 
Astra Oiăsiie coda.a cla amentuliii.

Deși victima sigură, Astra .a reu.-it xi 
scoală un rezultat de egalitațe desfasL- 
rând im joc foarte frumos și spectaculos u 
toate că terenul era desfundat și s’a ju
cat pe ploaie.

Gazdele au trebuit . m'rebuințezo 
la maximum centru a nu părăsi te en l 
înv inși.

match amical cu CF.R -Simeria (Diviziy 
Națională C). '

După i n jjc viu dispu'at vie oria i' 
revenit sin.e,ienilor cu ;conl de ^-3 (41)

a.iiia.lt
peir.ru
nedo.ua
gazdi.it
ju.ul.il
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Consiliul de Miniștri a aprobat

Proectul de directive
pentru alcătuirea planului generaelconomic pe anul 1949

I‘icși-dmția ( oisiliului de Mi
niștri (O'nunicĂ;

< o , lini de Miniștri s’a înirn 
nil azi 15 Oc.pnbrie 1948 la ore
le 12 sub președinția <1 ivii prim 
ministru di. Petru Gro-a.

t'oisiliul de Miniștri luând în 
delb(.iare rajxj tul d lui prim-vi 
cepitși dinl< al Co îsiliului de Mi 
niștri (di. Ghcotghiu Dej pieșe 
dintele ( omisiunii de Stat a'Plani 

J ai ii. asupra obiectivelor și sar 
cinilo ‘ planului general e onomic 
pe anul 1949 hotărît urniatoa 
rele: 1

>.! Aprobă pio.-ctul de direc
tive pentru alcătuirea planuliii ge JȘ.' i

Lucrările pentru întocmirea 
proectelor planului general economic pentru anul 1949

Odaia < u apiobarea profetu
lui de dirtciive pentru alcătuirea 
planului gcneial economic pe a 
nul 1949. prezentat de tov. Gh. 
Glii oghiu Dej. președintele Co ni 
siunii de Stat a ,'F'Ianificăiii ( o.isi 
liul'de Miniștii, în ședința din'15 
Octombrie, a însărcinat ministere 
le di resort, ca pe baza aces'or 
directive, să întocmească proec 
tele de plan care să fie prezenta 
te Conisiunii d«- Stat a Planifică 
rii. până cM mai târziu la 10 
Xojmbrie 1948.

Lucrările pentru întocmirea pio 
ecti lor cie plan au început ime 
diai. Vîinistetele de resort au 
prelucrat cu Centralele Industriale 
sarcinile șt obiectivele ce revin 
fiecăreia în parte,iar Centralele In 
dustiial.' au comocat pentru a 
stăzi co iterinte cu directorii de 
întreprinderi pentru a le preda 
instrucțiunile =i indicațiile nece 
sare.

Pentru alcătuirea procctului de

Realizările în luna Septembrie
a preparației Petrila în întrecere cu cea din Lupeni

(Urmare din pag. I-a)

Dt asemenea, jghiabul construit încă din 
primăvară de tov. subing. Bacu Anton, 
în care apa care odată ce a spălat căr-‘ 
bunele depune praful de cărbune antre
nat, recuperează zilnic canti ăți Impor
tante de cărbune, ce mai înain'.e era dus 
de ape.

Și în îmbunătățirea calității 
cărbunelui, s’au făcut progrese

Si în cetate privește îmbunătăți-ea ca
lității cărbunii.i, muncito ii preparației dfin 
Petrila au făcut progrese serioase. Până 
nu de mult, recepțiile de cărbuni C.F.R. 
reclamau că procentul de umiditate și de 
cenușă a cărbunelui e mai ridicat decât 
procentul admis. Centrifugele, cu ajuto
rul cărora se scotea apa din cărbune 
era®F<îe muit scoase din funcțiune '{lin 
lipsă de segmenți, ca e trebuiau impor
tați din străinătate. Pențru a rezolva a- 
ceastă problemă, echi a tov. Marczembach 
-Mihai a confecționat segmenții necesari,

1i1i.il pe anul 1941).
2. însărcinează mmist “iele 

de resort ca pe baza 'acestor di
rective sâ înio mească pi o.a t.le 
de plan, cate sa'iieljnczentatv ('o 
misiunii de Stat a Plamfit ă’rii pâ 
nâ’i el mai târziu la ,10 No mbrie 
(948.

3. Insarcineazâ Co iiisiuuea 
de Stat a Planificării sa întoc
mească și să prezinte ("o isi) ilui 
de Miniștri, cel mai târziu i(ână 
la 13 Decembrie 11148 pio.clul 
planului g-ncial economic pe a- 
n ul'1949.

Ședința a luat sfârșit la 'orele

plan întieprinderile vor complec
ta o serie de formulare, anume 
întocmite de Comisiunea de Stat 

a Planificării.. Aceste formulare 
au fost expediate prin Centrale 
le Industrial^., la întreprinderi, 
pentru a fi conmlectate în terme 
nul cel mai scurt.

Centrele județene de planific a- 
re instruite din timp'de către Co 
misiunea de Stat a Planificării 
au și luat legături cu majorita 
tea întreprinderilor, pentru-a le 
da to'. soriiinul înijmunca ’delalcă- 
tuire a pio^ctului de plan.

Plasa Geoagiu stă în fruntea bătăliei 
însămânțărilor

(Urmare din pag. I-a)

zatpânăîn ziuafțle'16 Octombrie.
Plasa Gcotgiu 53 la sută,'din 

ț planul de cultură stabilit.
; Plasa Sarmisegetuza 46 la sută

reușind să pună în funcțiune până în pre
zent două centrifuge, iar acum lucrează 
la punerea în funcțiune a celei de a treia/ 
Mai mult, segmenții importați cin s.r.i- 
nălate aveau o durată de funcționare de 
1-3 săptămâni, în timp ce segmenții con 
fecționați de echipa tov. Marczembach au 
o durată dc fun_âi°nare de 6 luni. Prin ipu-’ 
nerea în funcțiune a acestor centrifuge,' 
procentul dc umidita'e ăl cărbunelui poate 
fi redus la cota admisă.

Aceeaș atenție se acordă și selecționării 
cărbunelui dc cenușă, unde deasemjenea’ 
s’au înregistrat unele îmbunătăț ri.

Prin astfel de îmbunătățiri, prin dis i- 
plină în muncă, muncitorii pfeparaței de 
cărbuni din Petrila au reușit să depă
șească programul de producție cu 35,620/0.

In cursul lunei Octombrie, muncitorii! 
preparației din Petrila sunt ho'ărîți să 
muncească și mai bine, pentru a întâmpina 
sărbătorirea Marei Revoluții din Octomviie 
cu succese și mai frumoase.

I. BRANEA

O Din câmpul muncii #
Pentru a-și putea îndeplini angajamentul 

Muncitorii dela Călan au turnat 
o piesă mai grea decât capacitatea normală a instalației

La '1 uinâtoria de bro iz a Uzi 
nei „Victo'ia” ( jian, se lucrau (pâ 
năai um obiecte de jalfă Ibustul lui 
Marx, stema cu egala lui Staliu, 
plachete <11 capul lui Lenin și 
Staliu, Ș. a., și l'pii se mai mici — 
guri'de tănt și(rametracitoare pen 
1 rul'furnali sub J300 Ikgr. cores 
punzaloare capacității instalației.

Cu prilejul reconstruirii funia 
lului sa ivit necesitatea 'de a tur 
na capul pentru suberul fumalu 
lui 10 piesă de Ipeste ,500 kg. greu 
late, brută, prea mare pentru in
stalația existentă, și a cărei li- 
psîiai" fi putut |iinpiedcca termina 
rea lucrării la 7 fNoembrie. 'In 
fața acestei situații tov.CKoth'i’ j-an 
cisc, Kovacs Beni, Chinciu Au- 

| rel, Glauber Arpail, '1 imiș Vie 
| tor, L, Melyessi Șt. Bâra V, prin

întrebuințând o nouă metodă în muică

Muncitorii dela mina Câinelui de Sus,
Brad au reușit să depășească normele 

cu 100°|o reducând și consumul de dinamită
Studiinduse în cadrul organiza

,ției de baza P .M.JR. condițiile de 
muncă și posibilitățile de a infio

din’planul dc cultură stabilit.
Plasa lOrăștie 56 la sută, din 

planul de ^nltură stabilit.
Plasa Deva, 40 la Sută, din pla 

nul de cultură stabilit.
Plasa "(Hunedoara 33,08 la sută, 

din planul de cultură stabilit.
Plasele care au însămânțat cel 

mai puțin din planul dc cultură 
| sunt: Hațeg și Pui, Campania 

însămânțărilor trebueșle grăbită. 
Timpul puțin care ne-a «manrămas 
nu permite amânarea muncii de 
azi pe mâine. Comitetele de plăși 
și comunale care sunt direct ră
spunzătoare de îndeplinirea pla 
nului să fie în 'permanență pe te
ren, să controleze cum își fac da
toria șefii de tarlale, cum se apli 
că hotarîrile luate — să demaște 
și să zădărnicească încercările 
chiaburilor, de a impedica bunul 
mers al însămânțărilor și înde
plinirea lui la timp, 'să vegheze 
ca planul de cultură 'stabilit să 
fie realizat întru totul și la timp.

Gh Țlgău

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi"

tr“o muncă perseverentă și < o 1- 
șuenta, au r( ușit să soluțto ieze 
problema, alaiuri de cele 3 
creuzete existente, au mai pus m 
lumție alte Hei dela o mst daț;e 
veche, făcând transportul metalu 
lui topit, pe o distanțăfde cc>. 300 
m.. < ! ' 1

Deasemenea a fost realizat i în 
acest scop, o sincronizare perfec 
la .1 cuptoarelor de topit, pentru 
a obține tot materialul necesar 
turnării deodată. . 1 \

Reușita turnării acestei piese, 
este un exemplu de 'felul cum in 
țeleg muncitorii și teclmiciienij 
să-și ducă mun< a, colaborând cu 
toți, pentru a putea'da țarii fontă 
cu o luna mai devreme.

COZMESCU PAVEL, coresp.

duce noui metode de extracție 
a minereului, muncitorii dela mî 
nele Câinclul-Brad au adoptat o 
r.o.iă metodă ded muncă.

Cu toate că aerisajul este ar
tificial în aceste mine,— acum te 
fac, două explozii ț>e schimb ,în 
8 ore) în timp ice abia acum' câte 
va zile nu se făcea decât o sin 
gură explozie.

Avantagiile acestei nieto Ie 
constau in reducerea timpului 
mort prin utilizarea timpului de 
acrisaj pentru mâncare, no mele 
au fost depășite cu 100 la sută, 
iar consumul de dinamită a fost 
redus înregistrându se o eco 10 
mic de cxplosiv dc p.12 la su
tă. ' , '

Datorita rezultate'or pozitive pe 
care le-a dat, această meto lă 
nojă a fost însușită de toți mun
citorii dela aceste mine.

PUBLICAȚ1UNE
1. Toți meseriașii sunt obl gațî 

a face declarații dc [impunere su 
plimentai'c. oridecâte ori angajea
ză noui angajați, deoarece imp >- 
zitul iestc în funcție iși Ide {numărul 
calfelor.

Cei ce tor li găsiți'că n’au a- 
nunțat, 10: fi impuși din of cin 
cu contravenție.

1i1i.il
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Relații într’adevăr frățești
între oameni există și sunt posibile numai 

în societatea socialistă
Discuțiile din comitetul pentru problemele sociaie 

umanitare și culturale

i Conferința celor trei guverne 
militare ale zonelor occidentale 

de ocupație din Germania
S’a discutat chestiunea fuzionării celor trei 

administrații militare Occidentale
PARIS, 18, (Radar). — Discuțiile pi- 

viloare la proe.tul de declarație al drep
turilor omului, discuții rare au avut loc îti 
comitelui | eu ru problemele soc a'e uma- 
nilare și cultural.', au avut un caracter 
foarte polemic. 1

Reprezentanții majo it iții anglo-ameri a- 
ne folosind fraze vagi și generale despre 
drepturile omului au încercat să as undă 
adevăratul aspe.t al co idițiilor de viață a 
sutelor de milioane de oameni simpli cin 
țările capitaliste. ‘

Delegatul sovieti ■ Pav[ov a scos în evi
dența faptul că relații într’adevăr frățești 
între oameni există și sunt posibile numai 
în societa ea socialistă ca rezu laț al des
ființării exploatări o r.ul i de către om,

D.sa a citat numeroa e exemple care do
vedesc descrimină i’e ra iale ce există în 
Statele Unite în Africa de Sud și în a- 
p roage toate coloniile.

Delegația sovietică a declarat Pavlov 
a insistat întotdeauna și continuă să in iste 
pentru adoptarea unei politi i efecti.e îm
potriva disciiminărilor:

Referindu-se apoi la principiul că viața 
umană trebue să fie apărată împotriva 
amenințării morții cauzală piin foame sau 
exterminare, reprezentantul sovietic a ci
tat deasemeni exemp'e d n practi a lefilor 
coloniale din India unde în ultimul sfert 
al veacului trecut 13 milioane de oameni 
au murit de foame.

Referindu-se la de ființarea pedepsei cu

îngrijorat de situația din Grecia

Marshall a sosit cu avionul la Atena
LONDRA, 18 Rador). Zia-ul 

Mancherster anunță din Paris că 
departamentul de stat al 'Statelor 
Unite este se':o. îngrijorat de și 
tuaț’a din Grecia.Ziarul arată că 
este piobabil că Marshall isă plece 
la Atena în curând, pentru a dis 
cuta situația militară și eco io ni

BULETIN
W\SH1NGTC)N 18 (Rador). 

După cum anunță France Presse 
în fața Casei \lbe din țWashing 
toi s’a desfășurat o manifesta 
ție de pio'est împotriva trimiterii 
în judecată a celor 12 sfruntași ai 
Partidului Comunist American.

» * *

NANCHlNG, 18 (Rador). l'ru 
pele armatei populare chineze au 

moartea in timp de pa e Pavlov a ămin-1 
tit că această ivedeairsă a fost destiin-1 
țață în Uniunea Sovie i ă și a declarat: 
,,Cred că acest exemplu ar putea fi ur
mat și de alte state”.

Majoritatea
sau abținut

ISTAMBUL |8 Racloi'. Re-t 
ler'traiisinite <ă ! (''alegerile paria 
montare, de Duminică din Turcia, 
la care peste un "mfîioa (de alegă
tori erau dicmați să voteze pen 
tru vandidații la <ele 14 'o~nri 
vacante din Adunarea Națională 
Turcă, majoritatea alegatorilor 
s’au abținut dela voi. ILa'Istăm 
bul și la Smirna (1 o aîurne de vot 
au fost pustii până seara.

Se Iștie că cele AJouă 'partufe de 
opoziție democrat și popular au 
îndemnat pe alegatori să nu 'se

că a Greciei cu au oritățile grece 
ști și cu șeful misiunii militare a 
mericane dela Atena, generalul 
Van Fleet.

Penele altă parte‘Asociated Pic 
se confirmă faptul că secretarul 
de Stat Marshall a sosit cu avio 
nul la Atena.

eliberat în ziua de 16'Octombrie 
importantul port Chefoo din pro
vincia Shantung de eșt și orașul 
Liny din sudul provinciei Shan 
tung. Cu eliberarea orașelor Che 
foc șt Liny, lupta 'de 'eliberare a 
provinciei Shantung cea mai bo
gată 'provincie a Chineii poate 
fi considerată în. rrjod practic în
cheiată. , ,

BLRLIN, 18 (Rador). — I a Frankfurt. 
pe Main a î’^'iil loc în ziua de 1'1 
Octombrie o conferință a celor trei gu
verne militare ale zonelor o cijentale de 
ocupație din Germania.

In Turcia 

alegătorilor 
dela vot
prezinte la vot. Sistemul de^votne 
stabilit de guvern ia dat ț.osibi 
lilatea să iacă mari fraude.

Au plecat în U. R. S. S 100 de studenți cărora 
Guvernul Sovietic le-a acordat burse anul acesta

București, t8 (Agerpics).' Sâm 
bată seara au plecat fcn un trert 
special din gara dc'nord too «le 
studenți căi ora Guvernul Sovie- 
tiCfle a acordat burscfanM acesta.

Inspecțiile făcute 
de tov. Miron

(Urmare din pag. I a)

preluarea producției la fiecare schimb, pre
cum și a lipsei de ^efectiv care să se 
ocupe cu aceasta.

S’au supus apoi o scrie de doleanțe m 
ceeace privește lipsa de locuințe, care 
se accentuează mai mult la P.-trila, a 
aprovizionării cu carne, care 'se face în 
mod . insuficient de Soc. „Comcar”, a 
aprovizionării cu alimente pentru iirnă, 

In acelaș timp, muncitorii și.au expri
mat hotărârea de a lichida cu neînde- 
plinirea programului de producție și de 
a intensifica întrecerile soc ajiste In muncă- 

Luând cuvântul în aplauzele entuziaste, 
ale asislenței, tov. Miron Constantinescu, a 
făcut o paralelă între situația îmbucură
toare a muncitorimii din țara noastră și 
situația mizeră a muncitorimii din țările 
subjugate de .,p’anul Marshall”, unde șo
majul și mizeria iau proporți'dii ce 
în ce mal mari.

Naționalizarea — a arătat tov. Miron 
Constantinescu — a dat un avânt ere - 
terii producției și produc i.iăți murni 
hecunoscul jfică până acum. In cele mai 
multe sectoare, ca, metalurgie, articole de 
consum, producția crește necontenit, în 
unele sectoare în’.recând nivelul producției 
din 1938.

Insă — a continuat fov. Miron Constan
tinescu — după ce în prima jumătate a 
anului curent programul de producție în 
industria carboniferă a fost depășit, în

După cum anunța age ția A.D.N ”, d 11 
cercuri bine informate di 1 apropierea rc- 
1 rczenlanților 1 ați la această coafciiii'ă, 
care este cea mai importantă dl 1 toate 
cele ținute în cursul ultimelor luni, s’a 
ajuns la un a ord a u; ra fuziunii, birou
rilor de import și export. A.e-t acord va 
fi semnat la Bei lin.

Pe lângă a.easla. iei trei guverna ori mi-, 
lilari au discutat <Ju-s,iur.ea fuziona ii ce
lor (iei administrații nii are o.aiJintale 
Agenția ,,A D.N.”, arați că a u, ra acestor 
chestiuni nu s’a ajuns la un acord '< 1 <tiv\ 
cu toate că Ia această 
deosebire de negocierile 
prezcnlantul Franței s’a 
vorabil unui compromi

con feri nț 1, spre 
p-eieJcntc, rc- 
a a al inai fa-.

Au fo-t de față tov.'Gh G|n-oi 
ghiu Dej vicepreședintei. ( oi 
siliului de Miniști, to . An i t au 
ket ministru de externe șt aițu.

în județul nostru 
Constantinescu
următoarele 3 luni, producț a a .înregistrat 
o scădere simțitoare. Acest fapt, se da
tor ește în primul rând scăderii proiecției 
de cărbuni din Valea Jiului.

Cauzele sunt cunoscute însă ou ne pu 
tea mulțumi cu constatări, ci t'Cbue să le 
înlăturăm grabnic,' pentrucă C.F.R.-ul, fa
bricile, uzinele cer cărbune.

Situația economică a muncitorilor din 
Valea Jiului, c mult mai bună ca cv-a din 
anii Irecuți, și această se dato.este creș
terii producției în toate sectoarele, dar 
va frebui să luptăm pentru îmbunătățirea 
ei și mai mult.

Vornînd despic aprovizionarea de iarnă, 
precum și a cantinelor, tov. Miron Con- 
slantinescu a arătat că guvernul a luaț 
măsuri în această privință, însă Org. de 
Partid și sindicalele au datoria de a vc< 
ghea pentru îndeplinirea întocmai a a- 
ceslor dispozițiuni.

In încheere, Iov. Miron Constantinescu a 
arătat că Ia baza marilor reforme în
făptuite până acum de regimul de demo
crație populare în folosul acelor ce mun
cesc. slau lupta și eforturile în muncă ale 
clasei muncitoare. Avem datoria dea con
tinua această luptă cu si mai hiullă ho
tărâre, pentru a obține noui victorii, spre 
(O viață mai bună, spre socialism.

După vizita din Valea J ului, tov. Miron 
Constantinescu a inspectat și celela țe re
giuni miniere din județ, intcresându-lse 
îndeaproape de desfășurarea muncii si ne
voile muncitorimii rr.ir.iere hunedoreiiK


