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Reducerea prețurilor 

cu amănuntul la unele 
bunuri de consum.

Adunarea festivă de la luptai consacrata sărbătoririi Zilei 
minerului și comemorării a 30 de am de la luptele din august 1929

In P*a$aTovarășul Alexandru Moghioroș, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., pritn-vice- 
președirrte al Consiliului de Miniștri al R.P.R., rostmdu-și cuvîntarea.

Lupeni. 9 august. O dimiuea- ? 
ță sclipitoare, cu cerul fără { 
pic Pe nor întregul oraș zîm- 
bește. Zîmbesc florile, pe ale 
căror petale stropii de rouă re
flectă in toate culorile spectru
lui razele soarelui de diminea
ță. Clădirile, străzile înveșmân
tate in verdeață, cu steaguri 
roșii și tricolore fluturînd. oa
menii ieșiți cu miile pe străzi, 
salută din primele ei ore Ziua 
minerului, zi în care 
nostru popor cinstește 
eroică a celor care 
slufba înfloririi patriei 
bogății ale subsolului.

întreaga Vede a Jiului e în 
sărbătoare. Dar aici, la Lu
peni, sărbătoarea de azi are o 
semnificație mult mai adlncă. 
Minerii, muncitorii, soțiile și 
copiii lor, tineri — foarte mulți 
tineri — au inundat străzile, 
sini veseli, cîntă.

Dar acum 30 de arii ce era 
, in dimineața acelei 'zile pe stră- 
1 zile Luneniulul ? Nu se stinse- 
, seră încă ecoul împușcăturilor 
' jandarmilor burgheziei si mo- 
i șierimti care au răpus viața a 
J 22 eroi. Din
• grite ‘de fum, de mizerie, 
' băteau gemetele sutelor de 
i ntți. Iar pe olițele prăfuite 
1 Lupemnlrii. se auzeau fără 
> cetare tropotul plutoanelor
, jandarmi, grănicerilor si poli- 
I țiștllo' trimiși să înăbușe în 
( sînge și moarte lupta mineri- 

l lor pentru pîine, pentru dreptul 
< la o viață de om, pentru liber- 
,1 tate.

Trei decenii de atunci... Azi 
/ Lupenlul e în sărbătoare. O 
\ sărbătoare ce simbolizează atît 
/ de viu împlinirea acelor visuri 
\ pentru care și-au dat viața e- '■ 
? roii de la 6 August 1929. O 
S sărbătoare care simbolizează cu 
<' deosebită putere triumful vieții 
/ noi, libere și prospere, pe care 
»! cei ce muncesc și-o făuresc sub 
,i conducerea încercatului nostru 
\ partid.

infregul 
munca 

pun în 
imensele

cocioabele înne-
răz- 
ră- 
ale

!

Comitetid Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului Gheorgiie Gheorgfaiu-Dej 
Consitiultii de Miniștri al R. P. R.

Tovarășului Chivu Stoica
Noi, muncitorii, tehnicienii și inginerii mineri din Valea Jiu- 
întruniți in adunarea festivă consacrată comemorării a 30 de 
de la eroicele lupte ale minerilor din 6 august 1929, transmi- 
mulțumîri călduroase Comitetului

lui. 
ani 
tem 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Populare Romîne pentru marea grijă și prețuire acordată mineri
lor, Astăzi, fosta Vale a plîngerii, cum era denumită pe drept cu- 
vînt Valea Jiului în trecut, a devenit așa cum a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe tară a muncitorilor mi
neri din 1952 — o Vale a bucuriei si fericirii.

Continuînd glorioasele tradiții de luptă ale înaintașilor noștri, 
care și-au vărsat sîngele pentru libertate și o viață mai bună, noi 
muncitorii mineri aii Văii Jiului, conduși de organizațiile de partid, 
însuflețiți de măsurile plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a. c„ măsuri care fac viața noastră mai îmbelșugată, mai plină de 
bucurii, ne exprimam hotărîrea de a munci neobosiți pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce ne sînt puse de partid și guvern. 
Ca răspuns la măsurile luate pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, noi, minerii Văii Jiului, asigurăm 
partidul și guvernul că în acest an vom da economiei naționale 
peste plan 130.000 tone de cărbune cocsificabil și energetic, vom 
obține pînă la sfîrșitul acestui , an o productivitate medie pe ba? 
zin de o tonă de cărbune pe post și vom realiza cel puțin 20 mi
lioane Iei economii la prețul de cost.

Stringînd și mai puternic rindurile în jurul partidului și 
Comitetului său Central ini frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej vom lupta cu puteri sporite pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii. Republica Populară Romînă, pentru victoria construcției so
cialiste și apărarea păcii.

Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă ’

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîne în frunte cu Comitetul 
său Central I

Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne l

Central al P.M.R. în frunte 
și guvernului Republicii

„6 August“ din Lupeni s-au adunat încă din primele ore 
ale dimineții mii de oameni ai
Ora Î9 dimineața. Piața din 

centrul orașului Lupeni devenise 
neîncăpătoare. Mii de mineri și 
muncitori ai Lupeniului, soții de 
mineri, tineri și vîrstnici, împreu
nă cu delegați ai colectivelor ex
ploatărilor miniere din toate ce
lelalte localități ale Văii Jiului 
au venit să participe la marea 
adunare închinâtă comemorării a 
30 de ani de la eroitele lupte 
ale minerilor din Lupeni de la 6 
August 1929 și sărbătoririi Zilei 
minerului. Pe frontispiciile clădi
rilor sfatului popular, palatului 
cultura), comitetului orășenesc de 
partid și ale celorlalte clădiri ce 
străjuiesc piața erau scrise lo
zinci care slăvesc partidul — con
ducătorul întregului nostru popor 
în lupta pentru construirea socia
lismului. In piață, în fața clădirii 
sfatului popular se înălță tribuna 
îmbrăcată în roșu, pe care, cu li
tere mari, albe, stătea scris : 
„Trăiască Ziua minerului 1".

Printre miile de participanți la. 
adunare puteau fi văzuți numeroși 
mineri fruntași din întreaga Vale 
h Jiului, între care Haidu luliu. 
erou îl mundi socialiste, Mihai 
Ștefan de la mina Petrii a, Tuca- 
ciuc Mihai de la Aninoasa. Rovte 
Ravel de la mina Vulcan, Vancso 
Gheorglie de la mina Lonea și 
mulți alții. Fe piepturile multora 
dintre ei strălucesc Ordinul mun
cii, Medalia muncii — înalte dis
tincții acord îte> de partid și gu
vern fruntașilor luptei pentru mai 
mult cărbune.

Deodată, întreaga mulțime a 
izbucnit-în urale. Primit cu ova
ții, la tribună a luat loc tovară
șul Alexîndru Moghioroș, membru

muncii.
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Tovarășii Alexandru Moghioroș ș’ Eugen Matyas depunînd o corosnă la monumentul din curtea mi
nei Lupeni ridicat în memoria eroilor căzuți în ..luptele, de la ,S August 1929.

în Biroul Politic al' C.G. al
P.M.R., prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P.R.' 
La tribuna oficială au luat 
asemenea loc tovarășii 
Petru, prim-secretar îl Comitetu
lui regional de partid, Lazăr Da- 
vid, secretar al Comitetului re
gional cie partid. Bârna loan. 
prim-secretar îl Comitetului raio
nal de partid, Matyaș Eugen, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, Gorea Ion, secretar ai Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Neagu Wilhețm, 
Vîjdea Gheorghe, secretari ai Co
mitetului raional de partid, Szabo 
Caroî, prim-secretar al Comitetu
lui regional U.Ț.M.,- ing. Șzuder 
Wiliam, director general al Com
binatului carbonifer Valea Jiului, 
Bălan Vichentie, președintele Gon.i 
silfului sindical regional, Scolnic 
Anton, secretai al comitetului o- 
rășenesc de partid Lupeni, Zb> 
rovski Augustin, secretar al co
mitetului de partid al minei Lu
peni, Ledrer Iosif, șeful* exploată
rii Lupeni, Cristea Aron. Toth 
luliu, participanți la greva din 
1929, minerii fruntași Hud.i Mi
hai, Feher Vasile, Nagy Andrei. 
Dobai Mihai și îltit

Mitingul a fost deschis de to
varășul Barna loan care a salutat 
prezența în mijlocul minerilor 
Văii Jiithii a tovarășului .Alexan
dru Moghibroș.

Intîmpinat cu puternice aplauze 
și ovații, tovarășul- Alexandru 
Moghioroș a salutat cu prilejul 
Zilei minerului în numele Comi
tetului Central al P.M.R. și per
sonal ii tovarășului Gh/ Gheor- 
ghiu-Dej, în numele Cohsiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, pe bravii muncitori mi
neri, detașament de frunte al-cla
sei noastre muncitoare în ■ lupta 
pentru construirea socialismului.

In cuvîntarea sa tovarășul A- 
Iexandru Moghioroș a evocat con
dițiile cumplit de grele în care 
erau nevoiți să muncească minerii 
pe timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, viața minerilor întuneca
tă de Goli, șomaj, de nesiguranța 
zilei de miine Vorbind despre glo
rioasele tradiții revoluționare ale 
muncitorilor mineri, tovarășul A- 
lexandru Moghioroș a arătat că, 
sub conducerea Partidului Comu
nist, minerii s-au ridicat cu hotă- 
rîre la lupta împotriva exploatării 
caoitaliste; centru nîine și liber
tate.

In continuare vorbitorul a sub
liniat grija pe care partidul si 
guvernul o poartă muncitorilor mi
neri, îmbunătățirii condițiilor lor 
de muncă și de viață, grijă care 
a transformat fosta Vale a plîn- 
geriî, cum era denumită Valea 
Jiului în trecut, într-o Vale a bu
curiei și fericirii minerilor.

Deseori cuvîntarea tovarășul*!
(Continuare fa pag,

de 
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Reducerea preturilor cu amănuntul 
la unele bunuri de

h

consu II
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Roniîn 

și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
au aprobat lista produselor industriale și alimentare 
la care sa reduc preturile de vînzare cu amănuntul.

Această listă cuprinde egste 2.600 sortimente de 
mărfuri.

Reducerile de preturi vor întră în vigoare cu înce
pere de la 10 august a. c.

Preturile cu amănuntul la o serie de confecții din 
stofe de lînă și țesături de bumbac se reduc cu 
6%— 25% ; la tricotaje din bumbac, ciorapi și șosete 
din bumbac pentru copii, precum și la articole din mase 
plastice pentru copii cu 5%—47% ; la ciorapi, țesători 
și tricotaje din fire sintetice cu 6%—42% : la încăl
țăminte de calitate superioară cu 8%—28%, la încăl
țăminte cu fete din pînză cu cca. 11%.

Preturile la unele medicamente se reduc cu 13% — 
63% ; la articole de marochinărie șl de uz casnic din 
mase plastice cu 10% — 25% ; la aparate de radlio și 
accesorii cu 5% — 28% ; aparate fotografice și ceasor
nice cu 14% — 37% ; articole de toaletă cu 7%—42%.

Preturile unor produse alimentare ca produse zaha
roase și de patiserie (bomboane, biscuiți, prăjituri, cio
colată etc.) se reduc cu 7%—35% ; măsline, lămîl, ceai 
cu 25%--40% ; cacao cu 35,7% ; cafea cu 25%.

Principalele sortimente de produse industriale și ali
mentare ale căror prețuri se reduc sînt următoarele:

e) Încălțăminte pentru copii
Reducere

— Ghete nr. 17—21 pentru copii între 9,6% și 10,3%

— Hidrocortizon
— Deitacortizon
— Reumaznl
— Butasolidin
— Paraminol

între 47,8%
51,9%

Și 62,9%
25,4%
25,4%
20 %

0 Diverse

— Serviete din material plastic tip școlar
— Ghiozdane din material plastic,

în medie cu
— Coșulețe din polietilén
— Cărucioare, în medie cu
— Muzicuțe de gura, în medie cu

Reducere
13,2%

15 %
16,7%
6 %

37 %

VI. Produse de ortopedie
Reducere

— Diverse produse de ortopedie (proteze, 
aparate. încălțăminte ortopedică etc.) 

în medie cu 25%

VII. Aparate și lămpi de radio

PRODUSE INDUSTRIALE
I. Confecții

a) Confecții din țesături de lină

— Costume din stofe de lînă, pentru 
bărbați, în medie cu

— Sacouri din stofe de lînă, pentru 
bărbați, în medie cu

— Costume taior din stofe de lînă, 
pentru femei, în medie cu

— Fuste din stofe de lînă, pentru 
femei, în medie cu

— Rochii din stofe de lînă, pentru 
femei, în medie cu

Reducere

10%

15%

6%

6%

6%J

b) Impermeabile (balonseide)
Reducere

— Impermeabile nedu-
blate, pentru bărbați, între 
Impermeabile dubla-

8,5% și 13,4%
te, pentru bărbați 
Impermeabile cu două

W 20 % „ 24,7%
fețe, pentru bărbați 
Impermeabile nedu

22,4% „ 23,2%
blate, pentru femei, 
Impermeabile dubla

U 10,5% ,, 15,5%
te, pentru femei, 
Impermeabile cu două

» 11,4% „ 20 %
fețe, pentru femei, 10,7% și 17,4%

II. Articole pentru copii 
a) Tricotaje din fire de bumbac 

pentru sugari
Reducere

— Bonete între 6,6% și 25 %
—- Costume 1» 18,2% „ 40,9%
— Costume de joc »> H % „ 38,2%
— Garnituri (pieptar

cu bonetă) 13,6% „ 40 %
— Jachete 5,7% „ 36,1%
— Pantaloni de joc 18,5% „ 27,1%
— Pieptare »> 9,1% „ 30 %•
— Solare 19,2% ,. 47,7%

b) Tricotaje din fire de bumbac 
pentru copii

— Bluze
— Căniășute
— Costume
— Flanele
— Jachete
— Pulovere
— Rochițe
— Treninguri
— Veste

Reducere 
13,4% ,. 26 % 
12,5% „ 35,4% 
15,2% „ 44,7% 
18.3% „.31,2%
6.8% „ 43 %
6,7% „ 39,7%

6,7% „ 29,2% 
18,7% „ 28,9%
6,8% „ 35,3%

c) Tricotaje din mătase artificială 
nentru copii

— Combinezoane, în medie cu
— Cămăși de noapte între
— Pijamale, în medie cu

Reducere
35%

31,8% și 34,6%'
17.5%

(i) Ciorapi și șosete din fire de bumbac 
sau sintetice pentru copii

Reducere— Ciorapi din fire de
bumbac, pentru copii între 7,1% și 29 %

— Șosete din fire de
bumbac pentru copii „ 13,3% „ 41,7%

— Șosete */< Ripp, din
fire sintetice 10,4%

1H. Tricotaje și țesături
a) Ciorapi și șosete din fire sintetice 

pentru adulți
Reducere

— Ciorapi din fire 15 den. pentru femei 33,3%
—• Ciorapi 3/4 din fire 15 den, pentru femei 28,6%
— Ciorapi indeșirabili din fire 15 den.

pentru femei 30,2%
— Ciorapi din fire 30 den, pentru femei 26,9%
— Ciorapi 3/4 din fire 30 den,

pentru femei 20 %
■— Șosete din fire 40 sau 60 den,

cu manșete, din fire supraelastice 
pentru femei 25 %

— Șosete 1/4 din fire supraelastice
Ripp Jaquard, pentru femei 9,7 %

— Șosete indezirabile din fire 40 den,
pentru femei 20,6%

— Șosete 1/4 Ripp din fire supraelastice,
pentru bărbați 20 %

Reducere
— Aparate de radio „Romanța“ 10 %
— Aparate de radio „Balada“ 20 %
— Aparate de radio „Concert“ 5.2%
— Aparate de radio „Victoria“ 9.1%
— Aparate de radio ..Opereta" 11.1%
— Aparate de radio „Daugava“

cu pick-up 16 %
— Aparate de radio „Daugava“

fără pick-up 14,7%
— Aparate de radio „Riga" 14,8%
— Aparate de radio „Stassfurt" 15,3%
— Lămpi de radio și lămpi de televizor.

în medie cu 20 %
— Tuburi catodice pentru televizor,

în medie cu 28 %’

b) Tricotaje din fire sintetice

— Combinezoane din fire
30 den,

— Bluze
—- Fulare din fire

15 den,

Reducere

între 7,4% și 29,6%
9,2% „ 41,8%

„ 18,2% „ 27,7%

c) Țesături din fire sintetice
tn medie cu

d) Prosoape
între

10%

15% și 30%

IV. încălțăminte
1) încălțăminte de calitate superioară, tip A 

a) încălțăminte pentru femei

— Pantofi sau sandale cu talpă
simplă, între

— Pantofi sau sandale cu talpă crep
•— Pantofi sistem flexibil
— Pantofi sau sandale cu fețe din 

piele lac

Reducere
11,2 și 27,6% 

20,2% 
19.4%

25 %

b) încălțăminte pentru bărbați

— Pantofi cu talpă simplă 
Pantofi cu talpă dublă

■— Pantofi cu talpă crep
— Sandale între

Reducere
21,6%
18,8%
14,5%

17,4% și 20.6%

2) încălțăminte ușoară cu fețe din pînză 
pentru adulți

Pantofi sau sandale cu fețe 
din pînză, pentru femei

*- Pantofi sau sandale cu fețe 
d>in pînză, cu talpă 
cauciuc, pentru bărbați

— Pantofi sau sandale, cu fete 
de pînză, combinate cu piele 
cu talpă microporos, pentru bărbați

V. Medicamente
Penicilină
Dicilină (tablete)
Dicilină (fiole)
Aureociclină
Onmamicln
Eritromicin
Cicloserin
Viomicin (fiole) 
Streptomicin 
Bisinocîiin (fiole) 
Hidrazida
Vitamina A — drajeurl 
Vitamina A — fiole 
Vitamina A+Dg
Vitamina Bu
Vitamina B|
Vitamina Ds (fiole)
Cayit 9
Hepavit 12 (fiole) 
Cifolorrr

VIII. Discuri de patefon,
pick-up-uri și alte articole

muzicale
Reducere

— Discuri Standard 23,1% și 34,4%
— Discuri micro »• 24 % „ 29,2%
— Pik-up-uri 25 % „ 34 %
— Instrumente muzicale și

accesorii la instrumente
muzicale, în medie cu 35%'

IX. Aparate și hîrtie foto
Reduceta

—- Aparat „Zorki“ între 24,4% ș! 26,8%
— Aparat „Ltohitd" 24,6%
— Hîrtie foto, în medie cu 25 %

X. Ceasornice de mină 
și de buzunar

Reducere
— „Pobeda" cu secundar mic 30 %
— „Pobeda" cu secundar central 36,2%
— „Kama“ cu secundar mic, impermeabil 25,3%
•- „Molnia" cu secundar 26,4%
— „Iskra" cu secundar 26,4%
— „Sportivnîe“ cu secundar central 36,2%
— „Start" cu secundar mic 26,2%
— „U.M.F.“ Ruhla între 14,3 și 20 %

XL Articole de marochinărie 
din mase plastice

Reducere

11,6%

¡0.6%

9.9%

Reducere
Poșete pe suport textil în medie cu 15 % .
Mape' cu fermoar 1.4 %
Serviete diplomat 15,3%
Genți de voiaj 15,1%
Sacoșe pe suport textil 15,1%
Cordoane în medie cu 15 %
Plase din fire.de policlorură de vinii 15 %'
Geamantane 20 %

XII. Articole de uz casnic

Reducere 
între 23,6% și 34,1% 

15,5% 
21.6% 
14,3% 
26.2% 
61,8% 
45,5% 
33,3% 
33,3% 
31,4% 
22.2% 
16.7% 
13 % 
33.3% 
17,2% 

între 16,7% și 21,6% 
28,5% 
20 % 
28,6% 
14.9%

Reducere
— Găleți din polietilenă 9,4%
— Ligheane din polietilenă 10 %
■— Coșuri de menaj din mase plastice,

în medie cu 15 %
— Tăvi gravate din polistiren 15 %
— Untiere din polietilén 15 %'
— Articole din porțelan (import)

în medie cu 22 %
— Vase emailate din import, în medie cu 15 %
— Aspiratoare de praf 11,9%

XIIL Motociclete, autoturisme, 
piese de schimb, auto și moto

Reducere
— Motociclete I.J. 350 cm3 18,8%
— Motociclete K 125 cm3 14,5%
—- Motociclete AWO 425 S (Simson) 250 cm3 16% .
— Motociclete AWO 425 (Simson) 250 cm3 15,2%
— Autoturisme în medie cu 32%
— Piese de schimb și accesorii din import,

pentru autoturisme și motociclete 15 %

(Continuare in pag. 3-a)
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Reducerea prețarilor 
cu amănuntul la unde bunuri 

de consum
XIV. Articole de toaletă

polietilenă
— Apă de colonie.

în medie cu
— Apă de toaletă 

în medie cu
— Pastă de dinți

între 9%

Reducere 
Săpun de toaletă, 
în medie cu 15%
Periuțe de dinți din 
materia] plastic 25%
Savoniere din

15%'

8%
15%

și 41,5%

PRODUSE ALIMENTARE
I. Produse zaharoase

Reducere nuci, cu
— Bomboane diferite fructe și

„ 22,2%sorturi între 5 % și 23,5% cacao II 11,5%
>— Drajeuri „ 3 % „ 30,4% — Ciocolată cu lapte 31 %

Bomboane — Ciocolată cu vanilie 24,1%
fondante „ 6,7% „ 21,9% — Ciocolată amăruie 23,3%
Jeleu de fructe 11,1% — Ciocolată umplută
Caramele cu fructe 34,6%
cu lapte — Marțipan cu

25 %și fructe ,, 13 % <, 23,8% ciocolată
Rahat cu — Nugat 25 %

II. Produse de patiserie
— Biscuiți 

„Victoria“
— Biscuiți 

„Sport“ 
Biscuiți 

t cu cacao

Reducere

între 7 % șl 19%

9« 28,6% 35%

3 %»fr

III. Diverse
,, 30%

— Biscuiți „Pescăruș“
— Prăjituri mari
— Napolitane

cu cacao între 18%
— înghețată de fructe 

sau vanilie
— Cozonac simplu
— Turtă dulce

11.8%
13,8%'

și 30%

25 %
20 %l
21.4%

Adimarca icsttvs de la Lupeni consacrală 
sărbătoririi ZNcl minerului $1 
a M de a»! de la luptele din
(Urmare din pag. I-a)

¡— Măsline Reducere
calitatea I-a 20 %

— Măsline
calitatea Il-a 25 %

- Măifine
calitatea IlI-a 33 %

— Lămîi 40 %
■«- Portocale,

grape-fruits 20 %
— Ceai negru

calitatea I-a 21,5%
— Ceai negru

Hankov 20 %
— Ceai chinezesc 21,4%
— Ceai verde 30 %
— Cafea boabe crudă 25 %
k— Cacao pudră 35,7%

produse alimentare
Ministerul Comerțului, orga

nele centrale de stat și coope
ratiste, precum și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
regionale vor lua măsurile or
ganizatorice necesare pentru a- 
plicarea reducerii de preturi.

Unitățile comerciale de stat 
și cooperatiste vor afișa lista 
complectă a tuturor produselor 
cu preturile reduse.

Prin înfăptuirea acestor redu
ceri de preturi, împreună cu re
ducerea preturilor la vinuri, 
țuică și rachiuri naturale, popu
lația va realiza o economie a- 
nuală de 1 miliard lei.
........ = »« « —  ------=

Alexandru Moghioroș a fost în
treruptă de ovațiile celor prezenți, 
hotărîți șă răspundă prin fapte 
grijii ce li se poartă, sporind pro
ductivitatea muncii, reducînd pre
țul de cost al cărbunelui. Cu un 
puternic entuziasm, miile de par- 
ticfpanți la adunare și-au expri
mat dragostea fierbinte și atașa
mentul ferm față de partid, ho- 
tăfîrea de a sprijini din toate pu
terile npile măsuri adoptate de 
plenara G.C. al P.M.R. din 13— 
14 iulie pentru ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. 
„Trăiască scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă 
„Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romín, forța conducătoare în Re
publica Populară Romînă!“ •— 
scandau minerii Lupeniului și din 
întreagă Valea Jiului manifestîn- 
du-și cu înflăcărare dragostea fier
binte față de partid și guvern.

De la tribună a luat în conti
nuare cuvîntul tovarășul Feher 
Vasile, miner fruntaș din Lupeni, 
care a vorbit despre conducerea 
de către pánid, în condițiile deo
sebit de grele ale ilegalității, a 
eroicelor lupte ale minerilor îm
potriva exploatării capitaliste și 
despre activitatea de astăzi a co
muniștilor de la mina Lupeni.

Tovarășul Diana Chitu, șeful li
nei brigăzi de tineret de la mina 
Lupeni, a vorbit despre 
noi, minunate în care 
tinerii mineri ai patriei

Bătrînul miner Bako 
vorbit despre munca înfrățită 
oamenilor muncii ’’ 
norităților naționale, care împreu
nă cu întregul nostru popor pă
șesc înainte spre un viitor lumi
nos. La 6 August 1929 gloanțele 
exploatatorilor n-au făcut vreo 
deosebire între minerii de națio
nalități diferite. Lupta comună 
împotriva exploatării, viata nouă 
ce o trăiesc, unesc sub conduce

Aron a evo- 
desfășurarea 

care a parti- 
pe tinerii mi-

condițiile 
muncesc 
noastre. 

Mihai a 
a 

aparținînd mi-

rea partidului pe toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalita
te, în lupta nobilă pentru con
struirea socialismului. Bucurîn- 
du-se de drepturi și libertăți de
pline, minerii romîni, unguri, 
nolonezi și de alte naționalități, 
împreună cu întregul nostru po
por, muncesc înfrățiți pentru în
florirea patriei.

Tovarășul Cristea 
cat momente din 
grevei din 1929 la 
cipat si el, chemînd
neri să continue prin muncă dîr- 
ză glorioasele tradiții de luptă re
voluționară ale minerilor, să dea 
patriei cărbune tot mai mult, mai 
bun st mai ieftin

Un moment de entuziasm deo
sebit l-a prilejuit citirea de către 
tovarășul Gorea Ioan, secretar al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, a Decretului 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R prin care se confe
ră exploatării miniere Lupeni or
dinul Steaua Republicii Populare 
Romîne clasa I-a. Primind aceasta 
înaltă distincție în numele colec
tivului minei Lupeni, tovarășul 
Ledrer losif, șefuf exploatării, s-a 
angajat ca pînă la sfîrșitul anu
lui să extragă peste plan 25.000 
tone de cărbune cocsificabil, să 
realizeze în același timp o econo
mie la prețul de cost în valoare 
de 3.000.000 lei.

co memorării 
i aflgost 1929

S-a dat de asemenea citire De
cretului Prezidiului Marii Adunări 
Naționale prin care se conferă 
ordine și medalii la numeroși 
mineri și muncitori de la mina 
Lupeni .

Adunar-ea a adoptat cu puter
nice aplauze o telegramă adresa
tă Comitetului Central al P.M.R. 
șt Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.

După 
miile de 
încolonat 
curtea minei, 
vibrant omagiu memoriei acelora 
care cu trei decenii în urmă, la 
6 August 1929, și-au dat viața în 
lupta pentru libertate și o viață 
mai bună. La monumentul celor 
căzuți la 6 August 1929 din 
curtea minei Lupeni precum și 
în fața plăcilor comemorative Rin 
fața uzinei electrice, unde a 
avut loc sîngerosul măcel, au fost 
depuse coroane din partea C.C. 
al P.M.R. șî a Consiliului de Mi
niștri, din partea Comitetului re
gional de partid, Sfatului popular 
regional, 
partid, 
U.T.M., 
gional, din partea Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, a Com
binatului siderurgic Hunedoara, 
din partea a zeci de colective de 
mine, întreprinderi și instituții 
din Valea Jiului și din întreaga 

regiune.

terminarea mitingului, 
oameni ai muncii s-au 

îndreptîndu-se spre 
unde au adus un

Comitetului raional de 
Comitetului regional 

Consiliului sindical re-

•o

CU
tehnîcîeni și ingineri decorați 
Muncii cu prilejul Zilei minerului

Lărgirea vinzării mărfurilor cu plata în rate

Muncitori, 
Medalia 
a celei de a 30-a aniversări a eroicelor 

lupte de la Lupeni
LUPENI

Pe baza măsurilor elaborate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c„ Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Mi- 

j niștri al Republicii Populare Romîne au hotărît 
* lărgirea vînzării mărfurilor cu plata în rate, cu 

începere de la 10 august a. c

Extinderea categoriilor 
ue beneficiari și îmbunătățirea 

condițiilor de cumpărare
Potrivit acestei hotărîri, beneficiază de cumpă

rări de mărfuri și prestații de servicii cu plata în 
rate toate categoriile de salariați, precum și mem
brii cooperativelor meșteșugărești.

Condițiile cumpărărilor și prestațiilor cu plata 
în rate se îmbunătățesc îndeosebi prin reducerea 
acontului și extinderea numărului de rate. Astfel, 
acontul se reduce de la 25 la sută — 40 la sută la 
15 la sută — 30 la sută. Pentru muncitori și mi
litari numărul de rate va fi de cel mult 24 rate ; 
pentru ceilalți beneficiari pînă la cel mult 12 rate, 
iar la mobile și alte obiecte de valoare mare pînă 
la cel mult 24 rate.

Mărfuri cu plata în rate
Pe baza acestei hotărîri se vor desface cu plata 

în rate următoarele mărfuri : toate categoriile de

(dormitoare, camere studio, sufragerii, ca- 
și sofale, fotolii-pat, dulapuri, mese cu 
etc.), televizoare (Record, Rubin 102), a- 
de radio (Romanța, Balada, Concert, Vic-

mobilă 
napele 
scaune 
parate 
toria, Opereta etc.), mașini de cusut „Electrocas-
nica“ (obișnuite și format mobilă), frigidere elec
trice și cu gaze (Pinguin, Pinguin 100, Frigolux), 
răcitoare cu gheață, unele tipuri de motociclete, 
confecții (costume, taioare, pardesie, raglane, pal
toane șî altele), 
copii, precum și

Prestații
biciclete pentru bărbați, femei 

unele tipuri de aparate foto 

de servicii cu plata 
în rate

Și

*-S-

Prin unitățilePrin unitățile de deservire ale cooperației meș
teșugărești se vor putea executa la comandă și cu 
plata în rate reparații de locuințe, lucrări și repa
rații la instalațiile de apă, gaz, canal, electricitate 
și alte prestații.

Prin centrele de comandă, în aceleași condiții, 
se va putea executa mobilă, reparații, de mobilă și 
tapițerie precum și confecții (costume de haine, 
paltoane, pardesie, taioare și altele).

Pe linia îmbunătățirii continue a vînzărilor cu 
plata în rate, Ministerul Comerțului va stabili șî 
alte mărfuri ce se vor putea desface în aceleași 
condiții.

BUCURIE PE
Duminică dimineață. Petroșa- 

niul se înfățișează trecătorilor mai 
mîndru, mai luminos și atrăgător 
ca altădată. Sub primele raze ale 
soarelui, zîmbesc mulțumiți zecile 
și sutele de' trecători ale căror 
priviri sînt atrase de vitrinele îm
bietoare ale magazinelor, înșiruite 
de-a lungul străzii principale. Se 
opresc asupra noutăților care în
călzesc sufletul și duc gîndurile 
spre aceia care poartă o perma
nentă grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, spre partid și guvern. 
Prima surpriză a zilei sînt cele 
două vitrine cu încălțăminte ame- 
naiate la noul magazin de încăl
țăminte, încă fără număr, de 'în- 
gă cinematograful „Al. Sabia“. 
Reduceri de prețuri cu cîte 80 — 
115 lei la perechea de pantofi. E 
un magazin special de ........ ..
minte pentru adulți care 
a existat în oraș.

Grupuri, grupuri sînt 
trecătorii de-a lungul 
Spre vitrinele magazinului nr. 64 
privesc mai ales bărbații. Motoci-

încălță- 
încă nu

înșiruiti 
străzii.

STRĂZILE PETROSANIULUI
cletele „Simscn“ s-au ieftinit cu 
3850 lei, aparatele de radio cu cî- 
te 250—450 lei. Bucuria e mare. 
Oamenii își fac planuri. Vezi cum 
pe fetele lor crește entuziasmul, 
bucuria vieții noi, simțul datoriei 
în muncă.

Apoi zăbovesc la vitrinele maga
zinului nr. 6E. Aici, aproape toa
te produsele sînt ieftinite. Ceasurile 
„Pobeda“ cu 972, 729 ori 800 lei 
vor putea fi cumpărate cu 620 
510 și, respectiv, 590 lei. Prețul 
aparatelor de fotografiat „Zorki- 
3" s-au redus cit 1100 lei. Chita
re, mandoline, discuri, broșe, măr
gele, toate s-au ieftinit. In fiecare 
grup se comentează: „Nicicînd 
n-au fost reduceri de prețuri așa 
de mari, la atîtea produse și, 
concomitent și mărirea salariilor1'; 
„E cel mai frumos cadou de Ziua 
minerilor și de 23 August“.

Iată la magazinul nr. 5. — 1 
kg. de iămîi cu 12 lei în loc de 
20. 1 ke. de cafea boabe du 115

iei în loc de 160, 10 lei cutia de 
ciocolată care era cu 21 lei. O- 
biectele <ie uz casnic d.in mase 
plastice, produse din nylon, trico
taje pentru copii — toate-s mai 
ieftine. De la un capăt la altul al 
orașului, fiecare vitrină îmbrăcată 
de sărbătoare atrage atenția prin 
reducerile de prețuri. La parterul 
noului hotel s-a deschis azi o nouă 
unitate comercială, bufetul „Pa- 
rîngul“ Local nou, modern ame
najat, cu cglinzi de-a lungul pe
reților, cu candelabre sclipitoare 
și... prețuri nci. Ospătarii împăr
tășesc aceeași bucurie ca și primii 
vizitatori. Totul e nou și cu gust 
aranjat.

După o raită pe ia toate ma
gazinele, oamenii, tineri si vîrst- 
riici se îndreaptă spre Hale, unde 
formațiile de artiști amatori pre
zintă programele lor în cinstea Zi
lei minerului. Alții, cu pachețele 
sub braț o iau spre coasta lui 
Rusu, ori spre Gambrinus pentru 
a petrece în aer liber ziua atîtor 
bucurii...

I. FLORIN

Sigheti losif, Mihuț Pavel, 
Peter Carol, Opriș Dumitru, 
Crișan Petru, Năsălean Nico
lae, Laslo Alexandru, Pilcsik 
losif. Simina Anghel, Oh ar La- 
dislau, Predoșan Ion, Korpoș 
Ioan. Duban Anton, Navrady 

losif, SzigyaHo Mihai, Kappel 
Carol, Olaru Gheorghe, Becsuk 
Ștefan, Guță Nicolae, Marines- 
cu Ion.
Saevici 
heim, 
Anton,
Faur Ștefan, Suba Alexandru, 
Földes Andrei, Goanță Nico
laie, Gaspar Mihai, Furu losif, 
Mihály Adalbert, Scoromosleț 
Ion, Spînu Petru, Polgar Ioan, 
Stoica Maria, Bunea Petru, 
Pechianu Vasile, Buliga Ilie, 
Răuț Nicolae, Onișor Nicolaie, 
Ghioancă Sabin, Sficlic Ioan, 
Batin Gheorghe, Dumbravă 
Gheorghe, Săvan Aurel, iliescu 
Gheorghe, Piso Potnpiliu, 
Szedlak Adalbert, Borsa Si
mion, Scrobota ilie, Erdoș 
Ioan, Laslo losif, Gyorgy Șt. 
Stefan, Hroștea C. Mihai, Si- 
bișan I. Victor, Negreanu I. 
Cristina, Jerca N. Adrian, Pod 
A. Vasile.

sile, Biro Ștefan, David Iosif, 
Farkaș Mihai, Codrea Gheor

ghe 18, Ardeleana Petru, Csilo 
Alexandru, Biro Ludovic, Po
pescu P. Dumitru, Irina Va
sile, Codrea Petru, Matei loan, 
Ciurea Gligor, Roman Petru, 
Nedesca Mihai, Erzen Rudolf, 
Abraham Petru, Cosma Ioan, 
Biro Ludovic, Knebel Șt. Fran
cise, Roman Gh. loan 8, Mo- 

pos P. ïuliu, Ciungan C. Dezi- 
deriu.

Vlăduiescu Lucreția, 
loan, Sapnicski Vil- 

Klat Mihai. Baraibaș 
Solomon Gheorghe,

VULCAN

Rus Cornel, Mărcuțiu Sil
viu, Mănescu Al. Sfetozar, Po
pescu A. Stelian, Albescu I. 
Dumitru, Deneș Avei, Costea 
Ioan, Szakács Alexandru, Arcz 
Iosif, Blaj Traian, Vișan Ioan, 
Stanciu Vaier, Mazăre Ion, 
Ursu Virgil, Gant Ștefan, A- 
dam Petru, Olaru Nistor, Bar- 
koezi Mihai, Stîlpeanu Gheor
ghe, Asimionesei Dumitru, Za- 
haria Constantin, Nicoara Ale
xandru, Cristea Ion, Alionesei 
loan, Bistreanu loan, Cerceza 
Vasile, Tiucă Ioan, Lebădă 
Gheorghe, Serbări Nicolaie.

URI CÂNI

LONEA

Dragan N. Nicolae, Ignat M. 
Mihai, Duc S. Stefan, Feer 
Gheorghe, Sevastru Ion, Borza 
Maria, Buia Florian, Bucin- 
schi Mihai, Petrie Simion

Păduroîu Vasile, Markovschi 
Ștefan, Blazsetics luliu, Chira 
Aurel, Ilie Petre, Uliu Gheor
ghe, Gașpar Dănilă, Teodores- 
cu Stancu, Cîrciumaru Victor, 
Rusu Dumitru, Scorpie Nico
laie, Năsălean Miron, Cacin- 
schi Ii. Anton, lanc losif, Coco
net P. Vasile.

C.C.V.J.

PETRI LA

Nicorici Nicolae, Cepălău 
Aurel. Peter Victor, Hînceanu 
Petru. Kibedi Anton, Szabo 
Martin, Kuti Eugen, Bereș 
Ștefan, Andervald Francise, 
Curețeanu Maria, Florea Sa
bin, Foro I. Iosif, Bertoti I. 
Karol, Cazacu A. Adrian, Di
ma C. Mîșu, Petruș Gh. Vasile 
II, Ambruș I. Karol.

ANINOASA
Va-Kracosky Andrei, Velea 

sile, Blag Teofil, Costinas 
Ioan, Bodo Emeric, Petrie Io
sif, Sebesi Emeric, Fiorea Va-

Komaromi Elisabeta, David 
losif. Albu Bujor, Moze$ Ale
xandru, Onac Tiberiu, Bortea 
Aurelian, Furdui Dumitru, Ni 
coara Traian, Diaconu Silvia, 
Crfsan Alexandru, Man Ga
vrila, Somoiik Henrieta, Hu- 
szar Elemer, Szabo Andrei, 
Nagy loan, Bob Petru, Lobont 
Ernest, Fazekas Emeric, Mraz 
Ludovic, Gait a losif, Zoldi A- 
dalbert, Duca loan, Zolca Iosif, 
Rafiu Aurel, Racz Mihai, La- 
zir Cornel, Schreiber Arpad, 
Barna Maria, Nica Lavinia, 
Blagaila Ileana, Chioreanu la- 
cob, Kalimas Eugen.
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FOTBAL

Minerul Lupani — Rapid București 1-2 (1-0)
Muncitorii, colhoznicii, intotoctoalii din U.R.S.S 
salută cu căldură apropiatele vizite ale iui 
N. S. Hrușciov în S. U. A. și D. Eisenhower 

Sovieticăîn Uniunea
MOSCOVA 10 (Agerpres)
Muncitorii, colhoznicii, intelec

tualii din Uniunea Sovietică sa
lută cu căldură apropiatele vizite 
ale lui N.S. Hrușciov jn S.U.A. și 
D Eisenhower în U.R.S.S. Ei își 
exprimă convingerea că aceste 
vizite vor duce ia îmbunătățirea 
relațiilor einire cele două țări.

Metalui’giștii din Stalingrad u- 
rează din tot sufletul lui N. S. 
Hrușciov succes în vizita sa în 
S.U.A., a spus S. Sapîrin. șef 
de brigadă la uzina „Krasnîi Ok- 
tiabr“-din Stalingrad. Sîntem ga
ta să întîmpînăm pe oaspetele 
nostru din America, președintele 
Dwight Eisenhower, cu ospitalita
tea și căldura specifică oamenilor 
sovietici. Fie ca aceste vizite re
ciproce ale șefilor de guverne să 
întărească pacea în întreaga lu
me.

Colectivul uzinei „Elektrostal“ 
din regiunea Moscova aprobă în

Sărbătorirea zilei 
constructorului 
în U. R. S. S.

I

MOSCOVA țAgerpres). TASS 
anunță :

Duminică 9 august, în Uniunea 
Sovietică s-a sărbătorit „Ziua 
constructorului“. Acutn patru 
ani Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat un decret 
cu privire la sărbătorirea anuală 
a acestei zile, exprimînd prin a- 
ceasta recunoștința întregului 
popor față de marile merite ale 
constructorilor. „Ziua construc
torului“ se sărbătorește totdea
una în a doua duminică a lunii 
august.

In ultimele trei decenii con
structorii sovietici au construi!! 
31.000 de mari întreprinderi șî 
uri număr foarte mare de între
prinderi mijlocii. Numaî în ulti
mii cinci ani în orașele șî locali
tățile muncitorești s-au construit 
223.000.000 m. p. de sunrafată 
loțuibilă, ceea ce depășește con
siderabil întregul fond de locu
ințe existent în Rusia țaristă în 
1913.

In ce privește sistemul con
strucției de locuințe U.R.S.S. 
depășește S.U.A., Anglia șî 
Franța. In U.R.S.S. de pildă, în 
1957 s-au construit în medie la 
mia de locuitori 10,6 locuințe, 
în S.U.A. — 6,7, în Franța — 
6,2, în Anglia — 5,9. 

Măsurile hotărîte de C.E.C.O. pentru 
„rentabilizarea“ minelor din Belgia 
și consecințele lor asupra minerilor 

belgieni
BRUXELLES 10 (Agerpres).
După o săptămînă de dezba

teri la 7 august a luat sfîrșit 
reuniunea celor șase miniștri ai 
CECO. Ziarul „Drapeau Rouge“ 
relatează că în cursul acestei 
reuniuni miniștrii au elaborat 
un program în cadrul căruia se 
rezervă un loc important măsu
rilor de așa zisa „rentabilizare“ 
a minelor belgiene. Ziarul men
ționează că, după cum reiese din 
acest plan, în următorii trei ani 
industria carboniferă belgiană 
va fi obligată să-și închidă peste 
34 de pufuri, să reducă capaci
tatea sa anuală de extragere a 
cărbunelui cu 5.464.000 tone și 
să concedieze un număr de 27.000 
de muncitori mineri.

Ziarul subliniază că chiar în 
acest an un număr de 11.328 de 
mineri vor fi concediati, urmînd 
ca restul să fie concediati în 
următorii doi ani.

Noile măsuri luate de cel șase 
miniștri ai CECO, scrie ziarul, 
vor înrăutăți și mai mult situa
ția clasei muncitoare belgiene și 
în special a muncitorilor mineri.

unanimitate, apropiatele vizite ale 
lui N. S. Hrușciov în S.U A si 
Dwight Eisenhower în U.R.S.S. 
Aceste vizite, a spus oțel arul A. 
Sergusin, vcr contribui la întă
rirea legăturilor și prieteniei din
tre popoarele sovietic și american, 
iar aceasta va duce la lichidarea 
primejdiei unui nou război, odios 
tuturor oamenilor de pe pămînt.

Sîntem convinși că aflîndu-se 
în U.R.S.S, șeful guvernului a- 
meri'can va înțelege dorința nois- 
tră de pace, a declarat S. Solo- 
matin, învățător în satul Sarapo- 
vo, regiunea Smolensk. Vrem pace 
și prietenie cu poporul american 
și cu popoarele tuturor tarilor.

„Războiul rece“ a fost condam
nat de toți oamenii cu rațiunea 
sănătoasă, a spus L. Daicik. in
giner la uzina constructoare de 
mașini textile din Tașkent. Aceste 
vizite au devenit de mult actuale. 
Este timpul să se cadă de acord 
în ce privește încetarea experien
țelor cu armă nucleară, organi
zarea schimbului cultural și a co
merțului pe scară largă, însănăto
șirea întregii situații internațio
nale.

!

Declarația Prezidiului Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane în legătură cu încheierea 

Conferinței de la Geneva
BERLIN 10 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

ADN Prezidiul Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democra
te Germane a publicat o decla
rație în legătură cu încheierea 
Conferinței de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe. In 
declarație se arată că deși ca re
zultat al poziției puterilor oc
cidentale și îndeosebi a delega
ției R.F.G., la conferință nu s-a 
ajuns la acorduri, ea are totuși 
o mare însemnătate pentru dez
voltarea continuă a relațiilor in
ternaționale.

In declarația guvernului R.D.G. 
se arată că Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor 
Externe a constituit începutul 
perioadtei tratativelor care tre
buie să ducă la importante hoță- 
rîri privind terminarea „războiu
lui rece“, la încetarea stării de 
război cu Germania și la solu
ționarea problemelor internațio
nale litigioase. Participarea 
R.D.G. la Conferința de 1a- Ge
neva a celor șase puteri, se subj 
liniază în declarație, înseamnă 
de fapt o recunoaștere a ei de 
către puterile occidentale.

Guvernul R.D.G. condamnă 
o

mai mult 
Susținerile 
că această 

nouă măsură va ușura ieșirea 
Belgiei din greutățile economice 
în care se zbate și va contribui 
la reducerea deficitului bugetar 
al țării, scrie ziarul, nu pot în
șela poporul întrucît pentru ne
voile militare chiar în acest an 
bugetul militar crește cu aproape 
2,2 miliarde franci, totalizînd ast
fel suma de 22 miliarde franci.

— = ★ = —
Sosirea unei delegații 

a Republicii Irak în U.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

TASS anunță :
La 8 august a sosit la Mos

cova cu un avion „TU-104“ o 
delegație a Republicii Irakiene 
condusă de ministrul Planifică
rii. dr. Ta-alat As Saibani.

Delegația va duce tratative în 
probleme privind colaborarea e- 
conomică în conformitate cu a- 
cordul dintre U.R.S.S. și Repu
blica Irak care a fost semnat la 
16 mai a.

care vor îngroșa cel 
numărul șomerilor, 
guvernului belgian

c.

Comunicatul armatei 
ce eliberare națională 

a Algeriei

ar-

dus 
trupele co- 

organizat 
au lansat 
14 posturi 
unele au

CAIRO 10 (Agerpres).
Comandamentul suprem al 

rrtatei de eliberare națională a 
Algeriei a dat publicității un 
comunicat în care se arată că îu 
perioada de la 29 iulie la 3 au
gust forțele algeriene au 
numeroase lupte cu 
loniale franceze, au 
cinci ambuscade și 
ofensive împotriva a 
franceze dintre care 
fost distruse.

Comunicatul adaugă că gru 
purile de partizani algerieni au 
lansat 27 de atacuri împotriva 
forțelor franceze în diferite părți 
ale Algeriei folosind grenade de 
mînă și arme automate. Artile
ria algeriană a doborît două e- 
lieoptere franceze în regiunea 
Sfisifa. Forțele armatei națio
nale de eliberare au distrus 37 
de vehicule militare franceze și 
au aruncat în aer un tren mili
tar în Phlliippevills.

Au fost omorîți 326 militari 
francezi iar 175 au fost răniți. 
Forțele algeriene au capturat 
99 diferite arme și o mare can
titate de muniții.

Comunicatul arată în încheie
re că 28 soldați francezi s-au 
predat armatei de eliberare na
țională.

poziția reprezentanților R.F.G. 
la conferință care „prin atitudi
nea lor provocatoare au încer
cat să împiedice tratativele șl să 
submineze realizarea oricărei în
țelegeri".

A devenit clar pentru întrea- I 
ga lume, se subliniază în decla- ] 
rație, că guvernul Adenauer este I 
principalul adversar al oricărei 1 
destinderi a încordării interna
ționale deoarece el tinde cu orice 
preț să înfăptuiască înarmarea 
atomică.

In declarație se arată că gu
vernul R.D.G. se pronunță cu. 
toată hotărîrea pentru continua
rea tratativelor începute de 
Conferința de la Geneva în sco
pul realizării înțelegerii reci
proce între Est și Vest. Salutînd 
apropiatele vizite reciproce — ai 
Iui N. S. Hrușciov în S.U.A. șî 
a lui D. Eisenhower în U.R.S.S., 
guvernul R.D.G. consideră de ai- 
semenea că trebuie să fie con
vocată o conferință ta nivel înalt 
care să discute cele mai impor
tante probleme internaționale li
tigioase.

Guvernul R.D.G- consideră că 
încheierea tratatului de pace 
cu Germania, reglementarea pro
blemei Berlinului accidental, 

-crearea unui comitet pe întrea
ga Germanie șî încheierea unui 
pact de neagresiune între R.D.G. 
și Germania occidentală sînt 
probleme de primă importanță 
pentru asigurarea păcii șî reunî- 
ficarea Germaniei.

PROGRAM DE RADJO
12 august

Iară romînească, 14,30 Cîntece, 
15,00 Mozaic muzical, 15,40 Jo
curi populare romînești, 16,30 
Romanțe ruse în interpretarea 
soliștilor noștri, 17,00 Muzică 
ușoară din țări prietene, 17,35 
Fruntași ai scenei romînești de 
operă, 18,05 Orchestre și soliști 
de muzică populară romînească 
care au concertat peste hotare, 
19,00 Muzică ușoară, 19,30 Tea
tru la microfon: „De-a pururi 
vii“ de Viktor Rozov, 21,13 Cîn
tece, 21,45 Figuri de compozitori 
sovietici.

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică. 
9,30 Vreau să știu, 10,00 Con
cert de muzică din opere, 11.03 
Orchestre și soliști de muzică 
populară din diferite regiuni ale 
țării, 11,33 Muzică ușoară so
vietică, 12,00 „Patria, izvor de 
cîntece“, 13,28 Cîntece populare 
moldovenești, 14,00 Muzică de 
estradă. 15,10 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
diin industrie și agricultură, 16,00 
Tineri iriterpreți de muzică popu
lară romînească, 16,15 Vorbește 
Moscova I 16.45 Cîntece revolu
ționare romînești, 17,25 Conceit 
de rtiuzică romînească interpre
tat de soliști și formații din 
R. D. Germană, 18,30 Lucrări ale 
tinerilor noștri compozitori, 19,05 
Valea Jiului — Emisiune reali
zată de Olga Ilieș, 19,20 Muzică 
ușoară și populară, 21,00 Școala 
și viața, 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și sport, 22,30 
Muzică corală romînească. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică popu-

Ga întreg orașul, și stadionul 
din Lupeni împodobit de sărbătoa
re a primit duminică publicul cu 
un aspect nou. avînd tribunele mă
rite, gazonul refăcut, pista reame- 
najată etc. Iubitorii fotbalului din 
Lupeni au văzut duminică „la lu
cru“ echipa lor promovată anul 
acesta în categoria A în compania 
formației bucureștene Rapid-, în- 
tîlnire socotită ultima repetiție 
generală înaintea începerii cam
pionatului.

cu „Cupa
TIR

Jiul a învins Progresul București cu 2-0
După o luptă epuizantă în care 

Jiul, deși calitativ a prestat un ioc 
mai slab decfi oaspeții, a rezistat 
totuși mai tine, reușind să înscrie 

’ două goluri în ultimele 10 minute. 
Publicul a pretins însă mult mai 
mult din partea echipei Jiul mai 
cu seamă avînd în vedere corn 
pletarea considerabilă a lotului

Dar, îndeosebi înaintarea a fost 
chiar mai slabă decît o știam să
ră a putea depăși un joc medio
cru, fără perspectivă și cu multe 
greșeli elementare. Singurul care 
a corespuns a fost Manea. în 
rest: Nertea și-a complicat sin
gur acțiunile iar atunci cînd a 
avut ocazia (rar) a tras destul de

imprecis. Crăciun nu șl-a folosit 
șutul puternic cu care re obiș
nuise în ultimul timp. Doar în 
mitanul 2, a încercat de cîteva 
ori, marcînd astfel și primul gol. 
Ghibea slab sub orice așteptări, 
iar Florea mult prea static și fără 
a reuși să-și folosească tehnica 
ce-1 caracterizează. Din apărare 
Crișan a dovedit o oarecare mo
bilitate și orientare în joc, în 
schimb Farkaș ne-a dezamăgit. 
Ceilalți, fără a sclipi, ș-au des
curcat bine. In deschidere Mine
rul Anlnoasa a învins cu 5—1 e- 
chipa de tineret Jiul după un joc 
de bună calitate tehnică.
_O----------------

Numeroase competiții dotate
Minerul“

Reprezentanții a cinci regiuni 
— Cluj, Oradea, Stalin, R.A.M. 
și Hunedoara — s-au întîlnit sîm
bătă și duminică pe poligonul din 
Petroșani în concursul dotat cu 
„Gupa Minerul". Frumosul trofeu 
a fost cîștigat de echipa de tră
gători din regiunea Stalin care 
a totalizat la armă sport proba 
3X20 focuri 2553 puncte. Din 
partea regiunii Hunedoara Hlo- 
peschi M'aria a ocupat la indivi
dual femei locul I îndeplinind în 
același timp și baremul de clasi
ficare pentru categoria I.

vară,de
în cinstea 

s-au întrecut cu

HALTERE
Pe scena Teatrului 

halterofilii din Lupeni 
Zilei minerului 
halterofilii din (Sluj. Oaspeții, pre- 
zentîndu-se cu o echipă completă 
și bine pusă la punct, au depășit 
pe cei din Lupeni. cucerind tro
feul mult disputat. De la gazde 
bine s-a comportat tînărul Atana- 
siu Marin, cate singur șî-a depă
șit adversarul la categoria sa.

POPÍCF

S îmbăta și duminică, pe arenele 
GonsteuctoFuI, Viscoza și Minerul 
din Etrocni, 6 echipe masculine și

LHPTE
Gu mult înaintea începerii com

petiției de stabătă și de duminică 
sala de lupte 4 Jiu a fost pur și 
simplu neîncăpătoare, pentru pu
blicul venit să asiste la pasionan
ta întrecere a luptătorilor din

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Fata din Kiev — seria 
Il-a; AL. SAHIA: Fata în ne
gru; LONEA: Moralitatea d-nei 
Dulska; PETRILA: Dorința; A- 
N1NOASA: De partea cealaltă: 
VULCAN: Favoritul 13; LU- 
PENJ: Edes Anna: BĂRBA- 
TENI: Oameni fără importantă; 
URICANI: Steaguri pe turnuri.

Deși învinsă cu 2—1 după ce 
a condus cu 1—0 un întreg mi- 
tan. echipa din Lupeni păstrează 
mai departe dîrzenia care a carac
terizat-o întotdeauna. Pe alocuri 
s-a văzut desigur rutina bucureș- 
tenilor și în același timp ritmul 
impus iocniui în fata căruia însă 
Minerul a rezistat destul de bine. 
Este o dovadă că echipa, aproape 
în aceiași formație 
c împionabH trecut, 
in noul campionat.

cunoscută din 
va face fată

4 femenine de popice s-au întrec 
în cinstea „Silei minerului" pen 
tru un rezultat cît mai bun și tot
odată pentru cucerirea trofeului a- 
cordat acestei competiții. La fe
mei cupa a fost cîștigată de e’ 
chipa din Tg. Mureș, iar la băr
bați de reprezentanții regiunii 0* 
radea care au învins în finală pe 
cei din Tg Mureș.

TIR CU ARCUL
Duminică dimineața, la Aninoa- 

sa, pentru prima oară în această 
localitate s-a organizat o reușită 
demonstrație de tir cu arcul la 
oare au participat arcași din 
R.A.M., Giuî și Aninoasa. Pe e- 
chipe locul I a fost ocupat de ar
cașii din Tg. Mureș, care au cîș- 
tigat cu această ocazie și „Cupa 
Minerul". La individual tînărul 
Tamaș Vasile din Anlnoasa, s-a 
clasat al doilea. De remarcat fap
tul că, la această demonstrație, 
participat un număr însemnat 
spectatori.

BOX
Pugiliștii din Valea Jiului au 

obținui rezultate frumoase în în
trecerile organizate duminică în 
cinstea aceleeăși sărbători.

Boxerii lupeneni au învins pe 
cei de la Drubeta Tr. Severin cu 
10—2 iar cei din Vulcan pe cei 
din Brad cu 13—5. ,

O——------

LIBER E
și Petroșani.Orașul Stalin. Cluj

Gu o rutină mai mare și cu o 
tehnică rnai bună ca a clujenilor 
și a celor localnici, luptătorii din 
Orașul Stalin cîștigă frumosul tro
feu Cupa „Valea Jiului". Cei din 
Orașul Stalin întrec cu 14—0 pe 
cei din Gluj și cu 10—6 echipa 
Petroșani I și 14—0 Petroșani II. 
Locul II este ocupat de luptătorii 
din Cluj care întrec cele două 
echipe din Petroșani cu 12—4 și 
14—2. Pe locul III s-a clasat e- 
chipa Petroșani I care a întrecut 
Petroșani II cu 17—1. Deși pe- 
troșenenii au ocupat locul III 
s-au comportat bine ținînd seama 
de valoarea oaspeților. Publicul a 
aplaudat ia scenă deschisă acțiu
nile frumoase ale luptătorului mi
nier Grăjd-an, ale lăcătușului Io
nică și ale celorlalți luptători din 
Petroșani care au luptat pînă la 
ultima picătură de energie pentru 
culorile colectivelor lor. Munca 
antrenorului Carasiniu Valentin 
nu a fost de prisos. Competiția 
de sîmbătă ș! duminică a scos 
încă odată în evidență faptul că 
în Valea Jiului sînt elemente ta
lentate si s-a progresat mult. Iar 
numerosul public demonstrează ir.- 
căodată că este dornic de a vedea 
în Petroșani la lucru pe Biro, 
Grăjdan, Ionică sau Mathe și da
că e nevoie știe să-i și încuraje
ze. ,

MATYAS M.
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