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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romlne 
cu privire ia reducerea prețurilor de vînzare cu amănuntul 

la unele bunuri de consum
Rezultatele obținute în creșterea producției in

dustriale și agricole, in sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, im obținerea 
dc economii peste cele planificate, precum și suc
cesele în îndeplinirea și depășirea planului de stat 
pe semestrul I 1960, fac posibilă aplicarea unor 
noi reduceri ale prețurilor de vînzare cu amănun
tul la unele bunuri de consum.

Ca urmare a celor de mai sus, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne,

HOTĂRĂSC:
1. Se vor reduce prețurile de vînzare la peste 

1.100 sortimente de mărfuri: carne de porc, orez, 
produse de franzelărie, citrice, textile, încălțămin
te, obiecte de uz gospodăresc, medicamente ș. a.

Prețurile cu amănuntul se reduc: 
La carnea de porc calitatea I-a, 

orez calitatea I-a cu peste 11%, 
franzelărie (cornuri, chifle, covrigi 
12%—28,5%, la ciocolată și unele 
Ciocolată pînă la 32%, diverse alte 

-JL.4icr.tare cum sînt:

cu 6,7%, la 
produsele de 

etc.), între 
produse de 
produse ali- 

: citrice, ceai, cafea, cacao, sar
dele etc., între 7%—36%.

La încălțămintea cu fețe de piele și talpă de 
cauciuc între 7%—32%, la perdele între 10%—70%, 
la unele confecții din mătase naturală (cravate, 
baticuri, fulare etc.) între 6%—27% și la unele 
sortimente de ciorapi între 25%—50%.

La ceasornice între 20%—25%; lă frigidere și 
aspiratoare din import între 10%—18%, la răci- 
toare cu gheață cu 20%, la pickup-uricu 15%, la 
apă de colonie și toaletă în medie cu 10% ;

La motociclete cu pînă la 17,4%.
La unele medicamente (antibiotice, vitamine 

etc.) cu pînă la 55%.
' 2. Inctpînd cu anul școlar 1960—1961 toți elevii 
din clasele I;a—VlI-a inclusiv, — adică peste 
2.100.000 de elevi — vor primi gratuit manualele 
școlare.

3. Principalele sortimente de produse alimen
tare industriale, medicamente ale căror prețuri 
se reduc sînt următoarele -

PRODUSE ALIMENTARE
Reducere

I. Carne de por, (călit, l-a)
r 6,7%

— Pantofi sau sandale cu fețe de piele 
bizon, cu talpă de cauciuc ștanțat

— Pantofi sau sandale cu fete din piele 
porc, cu talpă de cauciuc ștanțat

— Bocanci cu burduf cu fete de piele 
bizon, cu talpă de cauciuc ștanțat

— Pantofi cu fete de piele box, cu talpă 
de cauciuc microporos

— Pantofi cu fețe de piele bizon, cu talpă 
de cauciuc microporos

— Sandale romane cu fete de piele bizon, 
cu talpă de cauciuc microporos

— Sandale romane cu fete de piele blanc 
de porc, cu talpă de cauciuc 
microporos

— Pantofi model cu fete de piele box, cu 
talpă cauciuc natural

— Pantofi model cu tete de piele bizon, 
cu talpă cauciuc natural

— Cisrne de protecție din cauciuc, pentru
bărbați în medie cu

b. încălțăminte pentru femei

16,8%

lom reflncere ie pielori emia mijii Bailidoiii

1

15,9%

11.4%

15,7%

22,9%

13,6%

14,3%

16,7%

22,9%

21 %

Dumkuică, vitrinele magazinului nr. 29 Lupeni au fost continuu 
urmărite de un numeros public. Mineri, muncitori de la filatură și 
preparație, constructori, ceferiști, gospodine, cu toții au ținut să 
ia cunoștință de noile reduceri de prețuri la încălțăminte. Lista 
noilor prețuri a fost viu și îndelung cercetată cu bucurie. IN 
CLIȘEU: Aspect de la una din vitrinele magazinului.

INVENTARE ALE BUCURIEI
4

11.1%
franzelărie

28,5%
24,2%

între 12,5% și 25 %
franze Iar ie

III. Produse de
— chifle, cornuri
-* împletituri, franzeluțe
— covrigi
IV. Produse de

cu adaos de ulei, zahăr etc
—- cornuri, batoane
<— bufci
•— covrigi
— cozonac de brutărie
— chec
V. Ciocolată și produse

în medie cu

între 12,5% și

20 %
25 %
20 % 
20,8% 
14,3%

de ciocolată
— ciocolată
—- ciccoîată
— ciocolată
— ciocolată
—- bomboane de ciocolată cu

amăruie 
menaj 
cu lapte 
cu vanilie

medie 
medie 
medie 
medie

cu 
cu 
cu 
cu

13 %
16,7%
15 %
15,9%

în 
în 
în 
în

cremă
în medie 

bomboane, fine de ciocolată
în medie

cu

cu

31,4%

29,3%
VI. Diverse produse alimentare 
•— ceai 
r— cafea boabe crudă
— cacao pudră calitatea
*— sardele în ulei
*— heringi sărați
— portocale 
—- mandarine
— stafide
— piper

I

în medie cu 9,1% 
29,2% 
25 % 
20 % 

în medie cu 15,4% 
18,7% 
7,1%

36 % 
20 %

PRODUSE INDUSTRIALE 
VII. încălțăminte 

a. m IK îminie pentru bărbați
— Pantofi sau sandale cu fete de pifle < 

box, cu talpă de cauciuc ștanțat 7,6%

— Pantofi sau sandale cu fete de piele 
box, cu talpă de cauciuc ștantat

— Pantofi sau sandale cu fete de piele 
șevro, cu talpă de cauciuc ștanțat

— Pantofi sau sandale cu fete de 
porc, cu talpă de cauciuc ștanțat

— Ghete cu fețe de piele box, cu 
de cauciuc ștantat

— Ghete cu fete de piele bizon, cu 
dc cauciuc ștantat

— Pantofi cu fete de piele box, cu 
de cauciuc microporos

— Pantofi cu fete de piele bizon, cu talpă 
de cauciuc microporos

— Sandale cu fete de piele șevro, cu 
talpă de cauciuc microporos

— • Sandale romane
bizon, cu talpă 
potos1

— Sandale romane 
cu talpă de cauciuc microporos

c. încălțăminte pentru băieți fi fete

piele

talpă

talpă

talpă

cu fete de piele 
de cauciuc micro-

cu fete de piele porc,

(Unele mărimi)
— Pantofi cu fețe de piele box, cu 

de cauciuc microporos
— Pantofi cu fețe de piele bizon, 

de cauciuc microporos
*— Pantofi cu fete de piele șevro, 

de cauciuc microporos
— Sandale cu fete de piele box, 

de cauciuc microporos
-• Sandale cu fete de piele bizon, 

talpă de cauciuc microporos
—- Bocanci cu fete de piele bizon, 

talpă de cauciuc ștantat
— Ghete cu fețe de piele box, cu talpă 

de cauciuc microporos

talpă

7

7

%

16,7%

8 %

16,8%

15,2%

21,2%

12

20

cu

cu

cu

talpă

talpă

talpă

(Continuare in pag. 3-a)

cu

cu

%

%

16,5%

7.5%

7,5%

7,5%

14.1%

7,7%’

8.2%

23 iulie ora 21. In magazinul a- 
limentar nr. 8 din Petrofani au fost 
deserviți ultimii cumpărători. In 
magazin îfi face apariția o funcțio
nară tinerică din cadrul direcției 
O.C.L. Alimentara. Personalul de 
deservire este preocupat cu aprovi
zionarea raioanelor.

— Ce vă grăbiții doar nu mer
geți la bal ? — spuse funcționara 
în glumă.

— La bal ? nici vorbă. Avem 
destulă treabă.

— Și-o să aveți fi mai multă... 
Iacă aveți un pic de inventar. Vă 
bucură ?

Inventar ! Nu zău, glumef ti ?
— Nu glumesc deloc. Are loc o 

nouă reducere de prețuri la o sea
mă de sortimente fi, după cum ftiți 
fi voi, în asemenea cazuri e necesar 
inventarul.

— Dacă-i vorba de reduceri de
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prețuri stăm ți pînă dimineață.
Inventarul a început într-un en

tuziasm general.
Prețul de cost al orezului de M- 

litatea l-a — redus cu 11,1 la sutăi 
al comorilor fi chiflelor cu 28,5 
la sutăi <d stafidelor cu 36 la sutăi 
al cafelei boabe cu 29,2 la sutăi 
al bomboanelor de ciocolată cu cre
mă în medie cu 31,4 la sută. Noua 
reducere de prețuri se referă la nu
meroase produse alimentare fi in
dustriale.

...Inventare prilejuite de reduce
rea recentă a prețurilor au avut loc 
în magazinele din întreaga țară. 
Ele sînt inventare ale bucuriei pe 
care o manifestă milioanele de oa
meni ai muncii de pe întreg întin
sul patriei noastre față de grija 
părintească a partidului fi guvernu
lui pentru fericirea fi bunăstarea 
celor ce muncesc.

Voi depune străduințe sporite in muncă
Rugini Miluță — m sectorul I Uricani

în Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. s-a arătat clar 
că pe baza succeselor, obținute în 
producțfe se crează noi posibilități 
de creștere a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Recenta hotă- 
rîre a partidului și guvernului cu 
privire la pregătirea și promova
rea cadrelor tehnice și la îmbu
nătățirea salarizării lor este o ex
presie elocventă a grijii față de 
cadrele din industrie și agricultură, 
un stimulent în munca "acestora.

Noi, tehnicienii minei Uricani 
am primit această Hotărîre cu nes
pusă bucurie. Creșterea salariului 
nostru ne îndeamnă să muncim 
mereu mai bine, să luptăm pen
tru a crea condițiile cele mai bune 
de muncă brigăzilor, de mineri, să 
le asigurăm posibilități pentru o 
creștere substanțială a productivi
tății muncii lor pe baza folosirii 
și introducerii celor mai noi me
tode de muncă. *

O bucurie nu vine niciodată 
singură. La scurt timp după ce 
partidul și guvernul ne îmbunătă
țise salarizarea, tot partidul și gu
vernul vin cu o nouă și masivă re
ducere de prețuri la o seamă de 
bunuri de larg consum. Prin aces
te două hotărîri salariul meu ca 
tehnician miner crește după socote
lile mele, cu aproape 40 la sută fa
ță de cel avut înainte.

Sînt convins că sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, prin mun
ca noastră mereu mai rodnică, vom 
avea parte de multe asemenea bu
curii. La locul meu de muncă voi 
depune străduințe sporite pentru 
ca minerii pe care-i conduc, în
tregul colectiv al minei, să înde
plinească înainte de termen sarcinile 
anuale de plan lâ cărbunele cocsi- 
ficabil, să obțină indici tehnico- 
economici tot mai înalți.
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o se întorcea o
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științifică și la îmbunătățirea 8 
salarizării lor. Lucrez ca 8 
maistru în sectorul IV al mi- 8 
nei. De la 1 august, salariile 8 
noastre, ale maiștrilor se ma- 8 
¡otează cu 25 la sută, se im- 8 
bunătățește sistemul de pre- 8 
miere. M-am bucurat mult, 8 
că partidul și guvernul ne 8 
poartă o mare grijă. Azi mă 8 
bucur din nou aflînd vestea 8 
despre reducerea prețurilor. 8 
Acestea sînt rezultatele luptei 8 
poporului nostru muncitor, o 
sub conducerea partidului, 8 
pentru creșterea productivită- 8 
ții muncii, pentru reducerea 8 
prețului de cost. Orice om 
al muncii vede clar că mun
cind cu toate puterile pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., vom face noi 
pași spre o viață tot mai bu
nă, mai îmbelșugată. Această ® 
convingere ne dă noi puteri de 8

8 _ 

8 
8 n

acasă după o 
noapte de șut. Plănuise să ia
să un pic la iarbă verde în 
dimineața aceea de duminică, 
însă ploaia dăduse totul pes
te cap. Dar, la urma urme
lor, e bun și un somn după 
qpt ore de muncă. Era mul- 
țiițnit că brigăzile lui Călin 
loan, Pilea Petru, Petric Si- 
mion pe care le deservește cu 
vagonete goale, cu materiale, 
dăduseră fest cărbune. Știe cit 
dă o brigadă sau alta, vede 
cum prind viață sarcinile 
sporite pe care minerii și le-au 
asumat, cînd au discutat des
pre obiectivele puse de planul 
de șase ani în fața indus
triei carbonifere. Se bucură că 
brigada lui Călin. sau a lui 
Pilea folosește lemn recupe
rat în, locul lemnului nou- 
nouț, de 1« depozit, căci cresc 
economiile minei.

Ajuns acasă, înainte de a 
intra in apartamentul său din 

§ blocul I din Lonea, o întilni 
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pe sofia maistrului miner 
Bratoveanu Gheorghe, care 
locuiește pe aceeași scară :

— Știi o veste vecine ? 
Chiar acum am auzit-o la ra
dio. Reduceri de prețuri la o 
mie o 
furi. .Bun lucru. Iarță-țnă

duse industriale.
' — Dacă ar fi deschis, acum 
mi-aș ' lua un ceas de mină 
cu preț redus, spunea un ( tî- 
năr. Miram oprit la salar 400 
lei pentru un ceas și-mi mai 
trebuia ceva. Dar uite că a- 
cum, p(Ot să-mi cumpăr cea
sul și-mi mai 
băni 1 i

Mecanicul ’ de
Oancea a dat și el o raită pe 
la vitrine, și apoi l-a găsit pe 
vecinul său. Bratoveanu Ghe- 
orehe. Deseori cînd se întîl- 

fac cîte o partidă - 
două de șah. Același lucru 
l-au făcut și acum *
- Eu,

sută sortimente măr-
, . 1 te-am oprit, dar tare-s bucu

roasă. ,
— Dar Gvuri unde-i ?
— A plecat în oraș. Are ce

va treburi...
Oancea Iosif nici nu-și 

mai aminti că plănuise să se 
culce. Discută cu 
după ce se schimbă, 
oraș să se întîlnească 
răși de . muncă, să 
despre noua veste.

Pe străzile Lonei, 
rii frămîntau amenințători 
cerul, era lume multă. în fa
ța vitrinelor nici nu-ți pu
teai face loc : se afișaseră 
prețurile la magazinul de în-: și pregătirea cadrelor tehnice, 
călțăminte și ■ la cel de prn- economice și de cercetare

ai lui și nesc. 
plecă în 
cu tova-

I discute

deși no-

rămîți ceva

locomotivă

spunea tovarășul 
Bratoveanu, muțind din cînd 
în cînd cîte o piesă, am a- 
vut zilele astea două bucurii 
mari. Ieri am citit în ziar ho- 
tărîrea partidului și guvernu
lui cu privire la promovarea

8
8 
8
8
8
8 
8 r»

îjc*, luai

convingere ne dă noi puteri dc 8 
muncă rodnică, spunea mais
trul miner Bratoveanu.

I. B.
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Reducerea consumului de lemn s
sarcina centrală a minerilor peteileni
Recent la mina Petrila a avut 

loc o consfătuire de producție 
pentru analizarea rezultatelor ob
ținute de colectivul acestei mine 
în cursul celui de-al Il-lea tri
mestru și a pesibrităților de îm
bunătățire a muncii pentru peri 
oada care a mai rămas din acest 
an.

Consfătuirea a scos în eviden
ță faptul că îndrumați de orga
nizațiile de partid, sprijiniți de 
organele sindicale, minerii petri- 
leni au obținut o seamă de suc
cese în munca lor. Productivita
tea muncii a ajuns în medie la 
mina Petrila Ia peste 1,130 tone 
pe post, iar la sarcina de redu
cere a prețului de cost al cărbu
nelui s-au obținut economii su- 
pltfnentare în valoare de aproape 
673,000 lei din care peste 440.000 
lei sînt economii obținute pe sea
ma îmbunătățirii indicilor die ca
litate a cărbunelui livrat la pre- 
parație.

Acestea sînt rezultate frumoa
se, pentru care colectivul merită 
laude, dar, așa cum s'-a accen
tuat de către mitterii și tehnicie
nii care au luat cuvîntul pe mar
ginea referatului, ele nu exprimă 
întrutotul posibilitățile avute. In 
timp ce randamentul la sectoa
rele I și II, care exploatea-ză 
straie subțiri cu reale greutăți în 
extracție, se menține în 
Jurul a 2 tone pe post, 
rul IV, productivitatea 
ridică la cel mult 1,500 
bune pe post, deși aici 
rea se face în stratul 3, strat cu 
grosime mare.

Mina a obținut economiile su
plimentare arătate mai sus, dar 
așa cum a arătat contabi
lul șef al exploatării miniere, a- 
ceste economii nu sînt expresia 
unui efort vădit pentru folosirea 
deplină a rezervelor interne, <ie- 
oarece, de pildă, la cheltuielile 
de secție dacă n-ar fi fost bo
nificațiile, mina avea o pierdere 
de peste 300.000 lei. Mina a 
consumat în ’trimestrul II o can

medie în 
la secto- 
medie se 
tone căr- 
exploata-

titate de lemn care exprimată va
loric a grevat asupra reducerii 
prețului de cost cu 300.502 lei.

De altfel participanta la con
sfătuire și-au axat discuțiile lor 
pe probleme privind reducerea 
consumului de lemn. îmbunătăți
rea protecției muncii și pe asi
gurarea locurilor de muncă cu 
unelte mărunte dar strict nece
sare.

Lună de lună. în cel de-ai II- 
lea trimestru, la mina Petrila 
s-au Moșit cu 7,50—15,40 m. c. 
lemn la 1000 tone de cărbune 
mai mult decît planul. Consumul 
mare de lemn se datoreste unor 
concepții greșite de lucru în fron
talul 14—15 sectorul IV. folosi
rii pe scară redusă a susținerii 
moderne cu armături T.H., cu 
inele de boițari. Brigadierul Si- 
dorov Vasile. tehnicianul Cenaru 
Gheorghe și alții au subliniat că 
se face încă o nepermisă risipă 
de material lemnos, la abatajele 
figuri se aduce lemn supradi
mensionat. Tot aici, în loc să se 
introducă armarea cu T.H. în ga
leriile de cap se .folosește lem
nul, fiind necesare dese întreți
neri. Atți tovarăși, printre care 
tehnicienii Tenczler Ștefan, Mu- 
reșan Ioan au arătat că pentru 
reducerea consumului de lemn 
este absolut necesară revizuirea 
monografiilor de armare la aba
taje, studierea posibilităților de 
introducere largă a susținerii 
moderne la galerii, lucru ce va 
trebui soluționat de urgență de 
conducerea 
nel.

La mina 
ție cu anii 
velul protecției muncii minerilor. 
Dar, spunea în consfătuire tov. 
ing. Costea Liviu, șeful serviciu
lui de aera], nu s-a creat încă o 
opinie de masă puternică și e- 
flcace pentru respectarea strictă 
a N.T.S. în special în rîndul teh
nicienilor. La sectorul III, de 
pil.dă, necontrolarea de către teh
nicieni a normelor de armare a

administrativă a mi-

Petrila în compara- 
t reçu ti a crescut ni-

dus la oprirea temporară a unor 
abataje, colaborarea între tehni
cienii sectorului IV și persona
lul sectorului de aeraj este foar
te slabă, Ua fel și la celelalte sec
toare.

Numeroși mineri printre care 
tov, 'Sidorov Vășile, Somogyi 
Iuliu, Marian Siihion și alții au 
scos în evidență că la locurile de 
muncă se resimte lipsa unor u- 
nelte mărunte dar strict necesa
re ca lopeți, sape, capete de sfre- 
del, terăstrae, cozi de ciocan etc.

★

In cadrul consfătuirii minerii 
petrileni și-au exprimat hotărî- 
rea ca pe baza rezultatelor de 
pînă acum, șă muncească mai bi
ne, să obțină indici tehnico-eco- 
nomici la nivelul cerințelor ce le 
stau în față. Consfătuirea a sta
bilit cîteva direcții pe care va 
trebui să se desfășoare de acum 
înainte munca întregului colec
tiv printre care;

— îmbunătățirea muncii în 
sectoarele I și IV ale minei prin 
activizarea 
și ingineri 
în scopul 
găzilor la 
ritmice a planului.

— extinderea armării cu sus
țineri moderne, lichidarea risipei 
de material, extinderea celor mai 
economice metode de muncă 
abataje, pregătiri și înaintări 
scopul scăderii consumului 
lemn la valorile planificate.

— intensificarea muncii de 
drumare și control pentru creș
terea nivelului protecției muncii 
minerilor.

Ținînd cont de propunerile și 
măsurile indicate de consfătuire, 
aplicîndu-le în practică, minerii 
Petrilei își pot crea toate premi- 
zele pentru obținerea unor in
dici tehnico-economici mai buni, 
pe măsura sarcinilor mereu cres- 
cînde ce le stau în față.

corpului de tehnicieni 
de la aceste sectoare, 
ridicării tuturor bri- 

nivelul îndeplinirii

la 
în 
de

în-

ing. GH. DUMITRESCU
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Șantierul a fost salvat...
Dumitru. Constantin Florea au 
Afp i* eforturi deosebite la refa- 
Ctrea drumului apoi la curăți
rea pietrișului adus de ape. Dul
gherii Nagy Dionisie, Bădules- 
cu Mihai, Zaharie Lupu demon
tau și recuperau cofrajele dărî- 
mate, fierarii betoniști Nistor Ni
colae, Călin Constantin îndrep
tau și completau armăturile de 
fier, zidarii Munteanu Petre 
Chițu Ioan, Gîrtu Constantin, re
făceau zidurile dărîmate.

Fiecare constructor a 
eroic pentru lichidarea 
lor calamității naturale 
aproapd două săptătnîni de stră
danii, șantierul noii alimentări 
cu apă a Aninoasei, a început 
să revină la normal. Acum, har
nicii constructori ai acestui șan
tier. sînt siguri că vor termina 
la timp toate obiectivele plani
ficate pentru anul acesta, asigu- 
rînd o alimentare bună cu apă 
a comunei Aninoasa.

MIHAI ȘT.

Veteranii au practicat 
un joc frumos

Pe stadionul „Minerul“ din 
Lupeni s-a desfășurat întîlnirea 
amicală de fotbal între foștii ju
cători de la Jiul Petroșani și 
Minerul din localitate. Ambele 
formații, au fost întărite cu cîte 
2 jucători de la echipa l-a, Ga- 
bor, Deleanu — Jiul și Mihaly, 
Cheresteș — Minerul.

Cu toate că terenul a fost 
greu, echipele s-au străduit să o- 
fere spectatorilor un ¡joc frumos. 
Cele 5 goluri înscrise în această 
partidă, a căror realizatori au 
fost Paraschiva și Anisie pentru 
Jiul și Nemeș Ilarie de 2 ori și 
Groza pentru Minerul, au fost 
goluri frumoase la care au con
tribuit înaintările ambelor e- 
chipe.

La sfîrșitul primelor 45 de mi
nute, scorul era favorabil oaspe
ților cu 2—1, care de altfel au 
fost mai1 buni, și au practicat un 
joc mai legat.

Repriza a II-a este dominată 
în cea mai mare parte de gazde, 
care reușesc să înscrie de două 
ori astfel că victoria revine echi
pei din Lupeni cu 3—2.

S-au evidențiat: Paraschiva 
Vîjdea, Anisie și Cozma de la 
Jiul. Nemeș, Matei, Carpineț de 
la Minerul Lupeni.

S. BALOI 
corespondent

Din inițiativa consiliului re
gional U.C.F.S. Deva, în anul 
1958 a luat ființă în orașul nos
tru o școală sportivă de tineret 
— disciplina fotbal — care în 
prezent își desfășoară activita
tea pe Iîngă clubul sportiv Jiul. 
Școala cuprinde peste 60 copii 
împărțiți în două grupe: 
pători și avansați.

Urmărind ședințele de 
nament îți poți da seama că mi
cuții fotbaliști vor deveni curînd 
Jucători de bază ai echipelor de 
juniori, iar într-un viitor apro- 

de se-ai echipelor

înce-

antre-

piat chiar 
niori.

Activînd 
antrenorul 
Mihai a preconizat ca anul 1960 
să fie anul depistării și atrage
rii elementelor talentate.

O atenție deosebită este acor
dată educării copiilor. Prin 
dințele la care participă cu 
gularitate tot lotul de copii, 
trenorul Nemeș urmărește

pe baza unui 
echipei tov.

plan, 
Nemeș

fe
re- 
an- 
să

dezvolte copiilor dragostea față 
de scumpa noastră patrie, dra
gostea față de partidul și guver
nul nostru.

In activitatea școlii U.C.F.S., 
un rol important îl are și legă
tura care o face antrenorul cu 
școlile unde învață elevii. Rezul
tatele pozitive obținute de elevi, 
fac cinste școlii sportive U.C.F.S.

In prezent din lot se eviden
țiază din anul I Raisz Petru, 
Halasz Gh„ Barbu Ioan, Vaina 
Petru și Poli Anton iar din anul 
TI, Halasz Iosif, Magda Ion, 
Marinescu Paul, Buza Constan
tin și Cătineanu Nicolae.

Rezultatele obținute în. munca 
de antrenor și educator a copii
lor de către tov. Nemeș, sînt 
frumoase, iar dacă 
se va 
zitate. 
nou o 
baliști

Șumlanschi Vatpile. cu echipa 
lui a fost primul cm r înreput 
lucrările pe noul șantier. Berea 
Dumitru, Făgărășanu Vasile, 
Adam Vf'aelm, Tîrziu Ilié, Ctí- 
dreanu Constantin, MoroȘan Mi
hai, Tălășman Constantin și al
ții au construit drumul de acces. 
Apoi s-a început organizarea 
noului șantier: transport de ma
teriale, baracamente, fixarea am
plasamentului diferitele^ obiecti
ve, montarea unui grup genera
tor de forță și atftea altele.

încet, încet, noul șantier pen
tru construcția alimentării cu apă 
a comunei Aninoasa. a început 
să ia formă definitivă. S-au să
pat sute de metri cubi de pă- 
mînt din fundația unui mare re
zervor de captare a apei și a u- 
nei stații de filtrare, s-a început 
construcția unui dig de protec
ție, a unui baraj și a unei con
ducte provizorii de apă de la cap
tare pînă la vechile rezervoare 
etc. Și munca pe șantier conti
nua cu spor.

Dar iată că într-o sîmbătă pe 
la amiază a început să plouă; 
apele pîrîului au crescut brusc 
cu peste un metru, revărsîndu-se 
cu vuiet cumplit peste șantier. 
Barajul provizoriu a fost mătu
rat ca o surcea, cofrajele stației 
de sedimentare — unde totul era 
pregătit pentru betonare — aii 
fost smulse și culcate jos îm
preună cu armătura metalică 
îngropate sub sute de 
pietriș și nisip aduse 
vijelioase, roabe, punți, 
lemnos au început să 
pe undele tulburi.

Numai vreo 3 ore a 
topul de apă. Dar ce 
a făcut I Sute de metri cubi de 
pietriș au acoperit sub un strat 
pros de aproape un ' metru co- 
f rujele dărîmate, armăturile de 
fier îndoite, planșele deja tur
nate. N-a rămas aproape njmic 
nemișcat de la 
mul de acces era 
locuri îneît două 
ploaia le-a prins 
rămas izolate acolo.

Constructorii nu sînt oameni 
care să se dea "bătuți tfé vitre
giile vremii. De aceea, au por
nit imediat la lucru. Patru zile 
»-a muncit fără încetare numai 
la refacerea drumului de acces, 
pentru a asigura o legătură pen
tru șantier. Echipa Iui Șum- 
lanschi Vasile împreună cu cea 
a lui Tutunaru Constantin din 
care fac parte Cenușă Ioan, Bo
boc Ioan, Punci Mihai, Bizubac

——

muncit 
urmări-

După

CÂRTI APARUTE
VOLEI

de V. A. GOLOMAZOV
Lucrarea cuprinde : Tehnica jo

cului de volei; Tactica jocului de 
volei ; Instruirea fi antrenamentul 
(lecția); Exerciții pentru jucătorii 
de volei (cu coarda, cu banca da 
gimnastică, cu bastonul de gim
nastică, cu mingi medicinale, cu 
mingea de tenis fi de volei).

Și 
tone de 

de apele 
material 

plutească

ținut po- 
,.isprăvi"

locul lui. Dru- 
rupt în vreo 10 
mașini pe care 
pe șantier, au

Asemenea atitudini 
nu fac cinste

La depozitul de lemne al mi
nei Petrila sînt numeroși mun
citori harnici și conștiincioși. Da. 
torită muncii lor, vagoanele cu 
materiale sînt descărcate la 
timp, evitîndu-se în acest fel lo
cațiile. Mai sînt însă unii cam 
certați cu disciplina. Printre a- 
ceștia din urmă se numără și 
șeful de schimb Karácsonyi Io- 
sif. Dacă pe vremea cînd era res
ponsabil de brigadă la descăfr 
cari, tovarășul Karácsonyi a di^> 
dovadă de hărnicie și pricepere, 
de cînd a fost promovat în mun
că a cam luat-o razna. Nu sînt 
rare cazurile cînd el vine la șut 
în stare de ebrietate.

De lipsă de spirit de răspun
dere în muncă a dat dovadă și 
tovarășul Ganea Florea care răs
punde de distribuirea materiale
lor.

Abateri de la disciplina în 
muncă au avut și muncitorii 
Cîmpeăn Constantin, Bodîrcă Ni- 
coiae, Buia Tiberiu, Leonescu 
Mircea și Jurj Ioan. Asemenea 
atitudini nu le fac cinste și el 
vor trebui să muncească în aș* 
fel îneît să reintre în rîndurile 
muncitorilor harnici și discipli
nați din cadrul depozitului.

CIUR IOAN 
corespondent

CÎTEVA ÎNTREBĂRIA
r

Nemeș,
i activitatea 

desfășura cu aceași serio- 
Valea Jiului va deveni din 
pepinieră de cadre de fot- 
talentați.

FANE IOAN
corespondent

Ștrandul din Petrila este 
mai tnare ștrand din Valea 
lui E o mîndrie a petri’cnilor. 
In timp de vară această bază 
sportivă este foarte mutt frec
ventată. Sute de tineri si vârst
nici petrec aici ore plăcute de 
destindere după șutul din mină 
sau lucrul de birou.

Se pune însă întrebarea :
Dacă colectivul sportiv ..Mine

rul“ din Petrila dispune de o 
astfel de bază sportivă, de ce 
oare nu se îngrijește el și de ac
tivizarea secției de înot ? De 
ce nu organizează lecții de înot 
cu tinerii care manifestă aceas
tă dorință, cu atît mai mult că 
înotul este unul din 
iubite de tineret ?

O întrebare trebuie

cel 
Jiu-

sporturile

pusă în-

IN MECIUL DE BARAJ

Horia Cristur
in continuarea turneului de ba

raj pentru promovarea în campio
natul regional de fotbal. Jiul II 
a întîlnit duminică după amiază pe 
terenul din Hațeg echipa Horia 
Cristur în fața căreia a cedat cu 
«corul de 3—1, la pauză 1—0.

Deși rezultatul este favorabil e- 
chipei Horia Criitur, Jiul II a do
minat peste 70 minute, dar datori
tă lipsei de eficacitate a înaintării 
nu a putut fructifica nici una din 
ocaziile avute.

Nerespectînd indicațiile date, 
aglomerînd jocul pe centru, unda 
Horia Cristur a jucat cu halful 
centru dublat, precum și lipsa de 
voință a jucătorilor de la Jiul au

făcut ca balanța 
cline in favoarea

Scorul este deschis în minutul 26 
de către Horia Cristur prin interul 
stingă Matei care, profitind de o 
greșeală a portarului echipei Jiul 
II. introduce mingea în poartă

La reluarea jocului, deși apă
rarea Jiului se află în jumătatea 
de teren a echipei Horia, o des
chidere lungă și același Matei tra
ge prin surprindere urcînd scorul 
la 2-0.

Jiul II continuă să atace și în 
minutul 54, Ghezu, primind o pa
să de la Sabo driblează un-adver
sar și trage puternic peste portar.

Deși presează continuu, Jiul U

Jiul II 1-1 (1-0)
victoriei să in- 
adversarului.

In minutulnu reușește să egaleze.
79, Horia Cristur urcă scorul la 3-1 
prin Biberi cu concursul portarului 
Lupulescu.

In urma acestui rezultat, intra
rea echipei Jiul în campionatul re
gional este condiționată de rezulta
tul care-l va obține duminică la 
Deva contra echipei din Baia de 
Ctiș. In caz de victorie cu 3—0 
Jiul se poate califica.

Din meciul cu Horia Cristur ju
cătorii echipei Jiul, H trebuie 
tragă învățăminte ; un joc lipsit de 
voință, lipsit de dragoste față 
culorile clubului au poate să-ți 
ducă victoria.

sä

de

F. GUȚI

să-și sectorului I.C.O. Petrila; 
Cînd are de gînd să repare con» 
duet a de apă potabilă și dușu* 
rile ștrandului ?

Se așteaptă, atît din partea 
colectivului sportiv „Minerul“ 
cît și de la organele I.C.O. să ia 
ftiăsuri urgente pentru remedie
rea lipsurilor arătate pentru ca 
ștrandul din Petrila să devină 
cu adevărat o bază sportivă în 
care să se poată organiza di
verse concursuri și un loc minu
nat pentru recreerea oamenilor 
muncii.

—

Fotbaliștii sectorului V 
au cîștigat

Meciul de fotbal dintre echi- 
pele sectoarelor II și electrome
canic ale minei Vulcan a fost 
așteptat de mulți iubitori ai a- 
cestui sport. Echipa sectorului 
II, deținătoarea cupei „Minerul“ 
de la jocurile cîștigate în cadrul 
concursului cultural-sportiv, faza 
pe oraș, a fost nevoită să cede
ze în fața presiunii electricieni
lor care s-au dovedit a fi mai 
puternici.

Jocul tehnic al echipei secto
rului V a plăcut spectatorilor 
de pe stadion și a dus 
rezultat frumos — 2—0. 
scris imparabil Stoicescu 
tor. Dintre fotbaliștii 
câștigătoare s-au mai remarcat 
Andrei, Santa, Teliu și Csikós 
care au jucat calm, cu pase fru
moase.

la un 
Au în* 
și Nis- 
echipei

A. HOZU 
corespondent
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Media avansării lunare
nord pe stratul 8—9 de
Aici muncește brigada condusă de comunistul Bria 

Lucrind în cărbune și sterii, minerii acestei brigăzi a- 
o deosebită atenție calității cărbunelui extras. IN CLI-

săparea galeriei paralele în | 
ia mina Urican-i este de peste |blocul

45 m.
loan.
cordă
ȘEU: Brigadierul Bria loan e mîndru de cărbunele extras 
de brigada $*.
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Randamente mari ia lucrările 
de pregătire

Continuînd să muncească la fel 
de bine ca și în prima decadă din 
iulie, colectivul sectorului de in- 
vgatiții al minei Vulcan a obținut 
și în a doua decadă a lunii rezul
tate de seamă în producție. Planul 
lunar de săpări a fost realizat în 
proporție de aproape 70 la sută, iar 

betonări în proporție de peste 89 
sută. Realizările au fost obținu- 
pe seama creșterii productivită- 

1 muncii.
Brigada condusă de Bogdan Cons

tantin, de exemplu, lucrînd la un 
suitor de aeraj și-a depășit planul 
de producție cu 33,6 la sută în ur
ma unui randament care depășește 
pe cel planificat cu peste 0,220 m.c. 
re post. Minerii din brigada lui 
Săbău Vasile și-au depășit sarci
nile de plan cu 55,8 la sută, lu
crind cu un randament care întrece 
cu mult pe cel planificat. Pali Ște
fan împreună cu brigada pe care 
O cosduce, executînd lucrări de să
pare și betonate la puțul orb nr. 4 
a obținut o depășire față de plan 

-de peste 40 la sută. Lucrînd cu un 
randament sporit cu 0,560 m.c. pe 
post brigada condusă de Maer A- 
lexandru a obținut o depășire de 
33,2 ia sută față de plan. De-

pășiri considerabile de randament 
și plan au obținut și brigăzile con
duse de Brînzău Aurel, Vass Mar
tin, Ionașcu loan și Zercula Ru
dolf

la 
la 
te

Se îmbunătățește mereu 
calitatea cărbunelui

Continuînd să aplice cu succes 
măsurile luate cu cîteva luni în ur
mă pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, colectivul minei Vul
can obține importante economii în 
urma bonificațiilor primite de la 
preparații. După ce în luna iunie, 
mina a primit bonificații în valoa
re de aproape 160.000 lei, calita
tea cărbunelui este mereu îmbună
tățită. Cărbunele trimis preparații- 
lor Lupeni și Petrila în a doua de
cadă a lunii iulie are un procent 
de cenușă cu 1 la sută mai mic fa
ță de cel admis. în același timp, 
prin reducerea consumului de explo
ziv la pușcare, s-a îmbunătățit gra- 
nulația cărbunelui cu 8,3 la sută 
față de cea planificată.

Aceasta dovedește că atunci cînd 
există preocupare și se aplică cele 
mai eficace măsuri, cînd există răs
pundere față de sarcinile de pro
ducție, rezultatele sînt din cele mai 
frumoase.

5. EKART

IT A
Contrai al

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la reducerea prețurilor de vlnzare cu amănuntul 

la unele bunuri de consum
(Urmare din pag. I-a)

— Ghete cu fete de piele bizon, cu talpă 
de cauciuc micropotos

VIII. Perdele

A

12,7»»

I

a. Perdele țeuule din bumbac
— Lugojana între 10 %—11,5%
— Libelula între 40 %—46,7%
•— Pescăruș între 43,8%—45,7%

b. Perdele tricotate din bumbac
(Unele sortimente) 

între 42,6%—61,2%
mătase

între 27%—28% 
între 19%-20% 

28,6% 
14%

c. Perdele țesute dta
— Perdea
— Perdea
— Perdea
— Perdea
— Perdea

fără bordură 
cu bordură 
cu ajur
Jacard 
din fire acetat cu bordură

între 24.6%—32.5%

IX. Confecții de galanterie 
din mătase natural*

— Baticuri între 6,4% și 22,3%
Eșarfa în medie cu 20,6%

t- Fulare între 19,8% și 20,7%'
•— Cravate între 11.3% și 27,4%

X. Batiste fi ciorapi
— Batiste din import, pentru bărbați și

femei, între 14,3% și 33%
—- Ciorapi nylon, din import, 

între 25 % și 50%

XI. Ceasornice de mînă, 
de buzunar și deșteptătoare

Pobeda
— Rama
)- U.M.F. Ruhla
— Hernia cromat
— Telus placat
— Ceasornice deșteptătoare
— Ceasornice de buzunar

XII. Articole de uz casnic
— Frigidere „Zill“
— Frigidere „Saratov“ 
•— Răcitoare cu gheată
— Aspiratoare de praf
— Aspiratoare de praf
— Aspiratoare de praf
— Piese de schimb pentru aspiratoare

XIII. Articole muzicale

„Racheta“
„Ceaika“ 
„Uraleț“

— Pickup — „Supraphon H, 21“
— Pickup — „Supraphon MD. 5k" 
—• Pickup — „Jubileu“
— Mu2icufe de gura
— Benzi de magnetofon

25% 
25% 
25%'
25% 
25%

18%
17% 
20%
10%
10%
15%
15%

16%
15%
15%
16%
20%

Buna deservire a populației — sarcină principală 
a întreprinderii comunale orășenești Petroșani

întt-o recentă ședință a sa, 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional a analizat ac
tivitatea întreprinderii comu
nale orășenești pe primul se
mestru ai acestui an.

în perioada ce s-a scurs de 
la începutul acestui an, I.C.O. 
Petroșani a obținut a seamă 
de realizări. Față de anii tre- 
cuți, întreprinderea s-a redre
sat economic și financiar, de
venind o întreprindere renta
bilă. Din darea de seamă 
prezentată în ședință a reie
șit că I.C.O. Petroșani și-a 
depășit în cursul semestrului 
I al acestui an planul global 
de prestație cu 5,60 la sută, a 
înregistrat succese importante 
ți în îndeplinirea planului de 
prestație pe diferite ramuri d 
activitate. De pildă, la ramu
rile apă, energie electrică, 
transport în comun, salubri
tate planul a fost depășit cu 
2—10 la sută. S-a îmbunâtă-

pre- 
S-a

eco- 
Un 
pri-

2 — 
rit transportul în comun, 
luat de la I.R.T.A. etc. 
îmbunătățit și activitatea 
nomică a întreprinderii, 
indiciu grăitor în această 
vință îl constituie faptul că 
LC.O. Petroșani a realizat o

economie la prețul de cost în 
cutsul primului semestru de 
59.000 lei.

în activitatea sa I.C.Q.- 
Pettoșani și sectoarele sale din 
localitățile raionului s-au bu
curat de un sprijin permanent 
din partea comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare. 
Tov. Nyaradi Agneta, vice
președintele Sfatului popular 
al orașului Vulcan, a vorbit 
despre ajutorul pe care îl a- 
cordă comitetul executiv al 
sfatului popular sectorului 
I.C.O. Vulcan. în această lo
calitate preocuparea sectorului 
I.C.O. pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea orașului es
te sprijinită de deputați și ce
tățeni. Drept rezultat in Vul
can s-au obținut realizări im
portante în domeniul gospo
dăririi și înfrumusețării ora
șului.

în ședința Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raio
nal au fost scoase in eviden
ță și numeroase deficiențe în 
munca I.C.O. în gospodărire.-) 
orașelor și deservirea 
lației sectoarelor I.C.O. nu 
desfășoară încă o activitate 
ia nivelul sarcinilor. Realiză-

rile întreprinderii, redate prin 
cifrele raportate de conduce
re nu sînt încă la nivelul po
sibilităților întreprinderii. Mai 
mulți vorbitori au arătat că 
la ramura canale, deși între
prinderea are o depășire de 
plan de 15 la sută, aceasta ex
primă doar realizarea planu
lui valoric, prin încasările fă
cute, nu și efortul colectivu
lui întreprinderii de a executa 
volumul de lucrări necesare 
îmbunătățirii canalizării loca
lităților noastre. în cuvintul 
său tov, Utto Ludovic, preșe
dintele comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașu
lui Lupeni a vorbit despre 
superficialitatea cu care secto
rul I.C.O. Lupeni stabilește 
plățile pentru consumurile de 
curent, apă, gunoi etc. pentru 
unitățile de stat cît și pentru 
cetățeni. La consumul de curent, 
de pildă, sînt trecute sume ne
reale, din cauză că citirea 
contoarelor se face cu super
ficialitate de către personalul 
I.C.O. Au fost semnalate ne- 

popu- ' ajunsuri și în ramurile salu
britate, îngrijirea parcurilor 
și altele. La Uricani există 
nemulțumiri față de organi-

zarea transportului în comun 
pț ruta Lupeni—Uricani. A 
fost criticată de asemenea lip
sa de disciplină și corectitudi
ne In serviciu a unor salariați 
care deservesc transportul în 
comun.

Deficiențele existente în ac
tivitatea I.C.O. sînt un rezul
tat al lipsei de control din 
partea conducerii întreprinde
rii asupra personalului din 
diferite sectoare de activitate. 
Din această cauză în munca 
multor salariați se manifestă 
indisciplină. Există deficiențe 
de asemenea în repartizarea 
sarcinilor pe servicii, în or
ganizarea muncii.

Sarcina principală a între
prinderii Comunale Orășe
nești este aceea de a îmbu
nătăți în continuu deservirea 
populației. în acest scop este 
necesar ca sfaturile populare, 
conducerea I.C.O. să se preo
cupe mai mult de asigurarea 
întreprinderii cu cadre cores
punzătoare, de organizate ju
dicioasă a activității întreprin
derii în toate sectoarele sale 
de activitate

A
Muncitoresc Romín

XIV. Medicamente
•— Penicilină
— Dicilfnă (tablete) 
t— Vitamina Bi (fiole) 
w Vitamina B12 (fiole) 
*— Vitamina C (fiole)
— Vitamina C (tablete 0,06) 
—■ Stomuden D și G (fiole)
— Sulfatiazol (tablete)
— Viplex
— Rutifilln 
t— Gerovital
— Neanemovit — siro* 

—- P.A.S. — substanță

XV. Articole de
— Apă de colonie 
—■ Apă de toaletă

între 40% șf 48%'
47%

, taire 20% $1 24% 
17% 
36% 
55% 
47%
2fl%
24% 
50%
50%
30%
27%

țoalei*
în medie 
în medie

cu 
cu

10%
10%'

XVI. Motociclete, atașe moto 
>1 piese de schimb - 
pentru motociclete

175
125
175 
250 
125 
175 
250 
350 
125 
250 
250 
350

—■ Motociclete K
— Motociclete MZ
— Motociclete MZ 
—- Motociclete MZ
— Motociclete Jawa 

Motociclete Jawa
— Motociclete Jawa
— Motociclete Jawa 
•— Motociclete Danuvîa
— Motociclete Simson 426 &
— Motociclete Panonia 
«— Motociclete BK
— Atașe moto AWO
— Atașe moto Simson
— Piese din împort pentru motociclete

XVII. Articole și lucrări
fotografice

— Filme și plăci foto între 20% și 30%
— Hîrtie foto Agfa — Color 25%

Revelator Agfg — Color pentru frl-
me și hîrtie 25%’

— Tarife la unele lucrări fotografice
între I7%1 șl 41%

XVIII. Diverse produse 
industriale

— Condensatori electrolitici în medie cu 36%
— Stilouri din import 20%
— Penițe de aur 12—14 karate 20%

4. Se stabilește un preț unic la vînzarea cu 
amănuntul al benzinei auto prin reducerea pre» 
tutui de la 3,50 lei/litm la 1.45 lei/Htru.

De asemenea, se reduce prețul de vlnzare cu 
amănuntul la petrosin cu 27,5%.

5. Se reduc prețurile de vlnzare cu amănuntul 
pentru unele medicamente de uz veterinar.

6. Reducerea prețurilor Intră in vigoare lnce> 
ptnd de la data de 25 iulie 1960.

7. Ministerul Comerțului. Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale. Ministerul Petrolului și 
Chimiei, Ministerul Agriculturii și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești1 vor stabili 
listele complecte ale produselor la care se reduc 
prețurile pe baza prezentei Hotărîri și vor lua 
măsurile organizatorice necesare pentru aplicarea 
reducerii de prețuri.

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

9. Comitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale, al Capitalei R. P. Romîne și al ora
șului Constanta, precum și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești vor întocmi în ter
men de 15 zile de la apariția prezentei Hotărîri

la articolele similare 
aprobat reducerile de 
Instrucțiunile Minlste-

listele cu preturile reduse 
cu produsele la care s-au 
preturi în conformitate cu 
rulul Comerțului,

cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
cmc 
ane

20
12
15

★

Prin aplicarea măsurilor de reducere a prețu
rilor ia mărfurile de mal sus și prin gratuitatea 
manualelor școlare, populația va cîștiga CIRCA 
UN MILIARD DE LEI ANUAL, ceea ce va con 
tribul la ridicarea în continuare a nivelului de 
trai material și cultura! al oamenilor muncii.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romfn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA



STEAGUL RO$U

DE PESTE HOTARE
Trupele belgiene continua să ignoreze 
hotărîrea Consiliului de Securitate
PARIS 25 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că trupele belgiene au părăsit ca
pitala Republicii Congo — Leo
poldville.

După cum reiese din relatările 
agenției, autoritățile militare bel-

---------------- Q-

Demascapea planurilor agresive 
ale Bonn-ului

giene continuă însă să ignoreze ho- 
tătîrea Consiliului de Securitate cu 
privire la retragerea trupelor bel
giene de pe întregul teritoriu al 
statului Congo : trupele retrase din 
Leopoldville s-au instalat ¡,în re
giunile interioare“ din Congo.

BERLIN 25 (Agerpres). — 
A.D.N. anunță :

încă un funcționar al Bun- 
deswehrului. care a trecut în R.D. 
Germană, demască planurile a- 
gresive ale Bonn-ului îndreptate 
împotriva RD.G. și altor țări 
socialiste J. Steppaf care a fă
cut fturte din flota maritimă mi
litară a R.F.G. a predat autori
tăților R.D.G. o serie de docu
mente care demonstrează carac
terul agresiv al Bundeswehrului.

In declarația făcută la postul 
de televiziune al R.D.G., J. 
Steppat a subliniat că în prezent 
cercurile conducătoare din Ger
mania occidentală fac pregătiri 
militare intense în Marea Bălti-

—o—
A 40-a aniversare 

a Partidului Comunist 
din Uruguay

. MONTEVIDEO 25 (Agerpres)
Ziarul j,El popular“ a publicat 

apelul Comitetului Executiv al Par
tidului Comunist din Uruguay adre
sat oamenilor muncii și întregului 
poper. organizațiilor de partid, 
membrilor de-partid și-ai Uniunii 
Tineretului. Comunist, prin care co
mitetul executiv îl cheamă să săr
bătorească larg cea de-a 40-a ani
versare a Partidului Comunist din 
Uruguay.

Timp de patru decenii, se spune 
in apel, partidul comunist a con
dus și participat la lupta ț#oleta- 
riatului și a poporului pentru reven
dicările lor juste, pentru pace, li
bertate, progresul economic și so
cial al republicii.

Partidul comunist își sărbătorește 
cea de a 40-a aniversare, se spune 
în apel, efectuînd campania pentru 
unitatea de acțiune a partidului so
cialist și comunist, pentru a întări 
puternica forță socială care va 
zdrobi planurile colonialiste ale fon
dului monetar internațional și in
terpușilor acestuia și va obține în
făptuirea reformei agrare, a inde
pendenței economice și politice față 
de monopolurile străine.

că. J. Steppat a arătat că în Ma
rea Baltică sînt concentrate deja 
două treimi din forțele flotei 
maritime., militare vest-germane.

Vorbind despre dezvoltarea 
flotei vest-germane de submari
ne, el a subliniat că această flo
tă este creată și instruită pentru 
efectuarea unor operații ofensi
ve. Ministerul de Război vest- 
german intenționează să. cort» 
struiască 12 submarine moderne. 
In afară dt aceasta, la șantierul 
naval din Kiel se repune în func
țiune submarinul U-2540, avîntl 
un deplasament de 1820 tone și 
un echipai format din cîteva 
sute de persoane. Submarine de 
acest tip pot îi înzestrate cu in
stalații pentTu lansarea de ra
chete

J. Steppat a comunicat, că, cu 
prilejul instruirii efectivelor flo
tei maritime militare a R.F.G. 
se folosește în mod sistematic 
experiența de luptă a flotei nja- 
ritime militare hitleriste.

COMUNICAT
Despre comandantul suprem 

al forțelor armate unite re
partizate de statele partici
pante la Tratatul de la Var- 
șovia.
Comitetul consultativ al state

lor participante la Tratatul de la 
Varșovia a satisfăcut cererea ma
reșalului Uniunii Sovietice, tova
rășul Konev I. S., de a fi elibe
rat, din cauza stării sănătății sale 
din funcția de comandant suprem 
al forțelor armate unite repartiza
te de statele participante la Trata
tul de la Varșovia.

Comitetul Politic Consultativ a 
numit în postul de comandant su
prem al forțelor armate unite pe 
mareșalul Uniunii Sovietice, tova
rășul Greciko A. A.

—=★=—

Ajutorul sovietic 
pentru Congo

ODESA 25 (Agerpres) TASS 
anunță :

în seara zilei de 24 iulie moto
nava „Leninogorsk“ din flota Mă
rii Negre a părăsit Odesa, îndrep- 
tîndu-se spre Africa.

„Leninogorsk“ transportă în Con
go ajutorul în alimente acordat de 
Uniunea Sovietică : 9.000 tone de 
grîu, peste 1000 de tone zahăr și 
300.000 de cutii de lapte conden
sat. Vasul a fost încărcat într-un 
termen extrem de scurt în două 
porturi — cu grîu la Novorossisk, 
cu zahăr și lapte condensat 1* 
Odesa.

-------------------=r- ■ . ------------- r-r-.-. ■ ■■----------------

Solidari cu lupta curajoasă 
a poporului cuban

CARACAS 25 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, Camera deputaților din Ve
nezuela a adoptat în unanimitate o' 
rezoluție de solidaritate cu poporul 
cuban și cu acțiunile revoluționare 
întreprinse de guvernul Fidel Cas- 
tro.

Rezoluția subliniază : „Organul 
reprezentativ al poporului venezue- 
lean sprijină lupta poporului cu
ban pentru eliberarea națională. 
Poporul cuban are dreptul de a ho
tărî propria lui soartă și de a se 
elibera de jugul monopoliștilor stră
ini“.

La sfîrșitul ședinței Camerei de
putaților a avut loc în fața clădi
rii Camerei deputaților un mare 
miting de solidaritate cu Cuba.

★
SANTIAGO 25 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

Organizația municipală din Valpa-

de

I

I

1

Latine
ce

și republicanii, 
alti politicieni 

S.U.A., scrie zia-

............................. —

Ziarul mexican „Ovaciones“ despre 
așa zisul ajutor american acordat 

Americii
MEXICO 25 (Agerpres).
Ziarul „Ovaciones“ a publicat 

o serie de articole redacționale 
în care comentează așa zisul „a- 
jutor“ american acordat Ameri
cii Latine.

Democrații 
Rockefeller și 
marcanți din
rul, prezintă astăzi care mai de 
care planuri de ajutorare a A- 
mericii Latine, vin cu propuneri 
în care își exprimă intenția de 
a se renaște politica relațiilor de 
bunăvecinătate etc.

In primul rînd trebuie să de
clarăm că America Latină nu 
dorește nici un ajutor. Ea doreș
te numai drepturi și nu pomeni. 
Dreptatea însă înseamnă prețuri 
echitabile pentru mărfurile pe 
care le vindem și pe care le cum
părăm. Nu avem nevoie de nici 
un fel de „ajutor“ Acest lucru 
este înjositor și afară de aceasta 
fals. Statele Unite trebuie să în
țeleagă că ele prezintă în ochii

lumii drept „ajutor“ — ceea 
în realitate nu este decît un blid 
de linte. Nu sîntem țări slab 
dezvoltate ci țări ultra exploata
te, ceea ce nu este același lucru. 
Stoarcerea resurselor noastre 
ne-a sărăcit. Nu sîntem slab dez
voltați, ci cerșetori.

America Latină dorește ca u. 
nele țări americane să nu se a- 
mesfece în treburile celorlalte 
pentru a nu fi încălcată suvera
nitatea națiunilor latino america
ne. A respecta suveranitatea 
rilor americane înseamnă a 
crea posibilitatea să facă 
merț cu toate țările lumii.

„Dacă S.U.A. doresc să-și
vestească capitalurile, ele tre
buie să respecte legile fiecărei 
țări și să 
jutor“ nici 
investițiile, 
că aceasta 
siness. Trebuie să spunem lucru 
rilor pe nume“.

raiso (Chile) a trimis un mesaj 
salut guvernului revoluționar cuban 
prin care își exprimă solidaritatea 
sa cu lupta justă a poporului cuban 
pentru apărarea cuceririlor sale re
voluționare.

Mesajul subliniază, că revoluția 
. cubană și-a cîștigat sprijinul și res

pectul milioanelor de oameni din 
America Latină care luptă pentru 
respectarea suveranității țărilor lori 
dreptate și eliberarea de sub jugul 
economic al S.U.A.

Mesajul condamnă noile acțiuni 
agresive ale S.U.A. împotriva Cu
bei.

Referindu-se ia reînvierea de că
tre guvernul S.U.A. a „doctrinei 
Monroe“ ziarul „El Siglo“ subli
niază că „această doctrină impe
rialistă este contrară principiilor res
pectării suveranității și independen
ței popoarelor“. Sub steagul ¿ces
te! doctrine continuă ziarul, Statele 
Unite m* dezlănțuit în trecut, agre
siuni 'împotriva Mexicului. CplMn* 
biei, Filipinelor și Porto Rico.

în încheierea ziarului se sublinia
ză că Statele Unite au fost acelea 
care au dezlănțuit agresiunea econo
mică împotriva Cubei, și nu Cuba. 

, Guvernul cuban n-a făcut decit să-și 
apere suveranitatea luînd , măsurile 
corespunzătoare.

tă- 
le 

co-

in-

nu prezinte drept „a- 
împrumuturile, și nici 
întrucît știm cu toții 
nu este a futor cî bu-

■ MONTEVIDEO 25 (Agerpres)
Peste 10.000 de muncitori din ca

pitala, Uruguayului relatează agen
țiile de presă, au participat la un 
miting de solidaritate cu acțiunile 
revoluționare ale guvernului Fidel 
Castro și cu lupta poporului cuban 
pentru apărarea independenței și su
veranității sale naționale.

Participanții la miting și-au ex
primat ferma lor hotărîre de a spri
jini lupta dreaptă a Cubei, condam- 
nînd totodată agresiunile imperia
liste, împotriva acestei țări.

Lozinca „Cauza Cubei este cauza 
întregului continent Latino Ameri
can“. au arătat vorbitorii, mobili
zează din ce în ce mai multe po
poare în lupta împotriva planurilor 
S.U.A. de a ataca. Cuba.

IrtRțriiderM Consuli OrițttMscă
PETROȘANI

Face cunoscut publicului orari ui de circulație a autobuselor 
I.C.O. valabil de la 10 iulie 1980

LOCAL PETROȘANI 
Blocuri noi Str. Gh. Apostol Petrila

Plecări: 4,30; 4,45; 5,00; 5,15. Plecări: 5,00; 5,15; 5,30; 5,45. 
Circulă din 15 în 15 minute.

Ultima cursă: pleacă 22,00 pleacă 22,30
In zilele de repaus circulă între orele 6,15 — 22,15: din 30 

în 30 minute
PETROȘANI SURDUC

Gara mică Surduc
Plecări: 6: 7. Plecări: 6,30; 7,30.

Circulă din oră în oră.
Ultima cursă: pleacă 21,00 pleacă 21,30

In zilele de repaus circulă: 
Gara mică Surduc

Plecări: 6; 6,20; 6,40. Plecări: 6,30; 6,50; 7,10,
Circulă din 20 în 20 minute.

Ultima cursă: pleacă 21,40 pleacă 22,10
LOCAL PETRILA

Tunel Cimpa
Plecări: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; Plecări: 7,00; 7,40; 8,20; 9.00: 

9,00; 9,40; 10,20. 9,40; 10,20.
Circulă din 40 în 40 minute.

Ultima cursă: pleacă 21,40 pleacă 21,40
LOCAL LUPENI

Bărbăteni Paroșeni
Plecări: 5,40; 6; 6,20; 6,40. Plecări : 5,30; 6,10; 6,30; 6,50; 7,10. 

Circulă din 20 în 20 minute.
Ultima cursă : pleacă .22,00

LUPENI—
Uricani

Plecări: 5,45; 7,30; 9,35; 10,35;
11,45; 13,00; 14,30; 16,00; 17,20: 

18,40; 20,20; 21,35.
PETROȘANI

Petroșani 
Plecări: 6,30; 9; 11,20; 

14,17; 19,20.
PETROȘANI — ANINOASA

Petroșani Aninoasa
Plecări: 5,30; 7,30; 9,30; 11,30; Plecări: 6,30 8,30; 10,30;

13,30; 16; 18; 20,15. 15; 17; 19; 21.05.

pleacă 22,30
URICANI

Lupe ni 
Plecări: 6,30; 8,45; 
12.20; 13,45; 15,15; 

19,40; 21,00;
- LUPENI

Lupeni 
Plecări: 7,30; 10;

18; 20,50.

10,00; 
16,40; 
22,15.

12,20;

11,10; 
18,00;

1S,4OÎ

12,30;

TARIFE
pentru autobusele I.C.O. pe trasee 

LOCAL PETROȘANI
Blocuri noi — Bl. Dimitrov 0,50 let
Bl. Dimitrov — Gara mică 0,50 ls
Gara mică — Str. Gh. Apostol (Petrila) 0,50 „
Bl. noi — Gara mică 1,00 „
BI. Dimitrov — Str. Gh. Apostol 1,00 „
Bl. noi — Str. Gh. Apostol 1,50 „

PETROȘANI - SURDUC
Gara mică — Bl. Dimitrov 0,50 lei
Bl. Dimitrov — Pod Săiătruc 0,50 M
Pod Săiătruc — Bifurc. Surduc 0,50 ,a
Gara mică — Pod Săiătruc 1,00 „
Bl. Dimitrov — Bifurc. Surduc 1,00 „
Gara mică — Bifurc Surduc 1,80 n

LOCAL LUPENI
Bărbăteni — Viscoza 0,50 lei
Viscoza — Centru 0,50 „
Centru — Sohodol 0,50 „
Sohodol -— Paroșeni uzină 0,50 n
Bărbăteni — Centru 1,00 „
Viscoza — Sohodol 1,00 „
Centru — Paroșeni 1,00 „
Bărbăteni — Sohodol 1,50 „
Viscoza — Paroșeni 1,50 „
Bărbăteni — Paroșeni 2,00 „

LOCAL PETRILA
Tunel — BE Magazin 0,50 leí
Bl. Magazin — Tortea Magazin 0,50 „
Lonea Magazin — Cimpa 0,50 „
Tunel — Lonea Magazin 1,00 „
Bl. Magazin — Cimpa Magazin LOO „
Tunel — Cimpa Magazin 1,50 .

PETROȘANI - ANINOASA
Petroșani — Livezeni 3,50 1er
Petroșani — Iscroni 3,50 H

Livezeni — Aninoasa 3,50 n

Petroșani — Aninoasa 5,00 »•

PETROȘANI — LUPENI
Petroșani — I ivezenî 3,50 iei
Petroșani — 1 seront 3,50 99

Petroșani — Coroiești 3,50 ••

Coroieșli — Vuican 2,50 9«

Vulcan Paroșeni 2,50 99

Vulcan — Lupeni 3,50
Vukan — Livezeni 3,50 »9

Petroșani — Vulcan 5,00 M
Livezeni — Lupeni 5,00 »•

Petroșani — Lupeni 6,50 >9

LUPENI — URICANI
Lupeni — Bărbăteni 2,50 Iei
Bărbăteni — Orașul Nou 2,50
Lupeni >— Uricani puțuri 3,50 9f
Braia •“ Orașul Nou 3,50 „
Lupeni — Orașul Nou 3,50 9t

NOTA: Tarifele pe zonele de mai sus sínt stabilite conform 
deciziei Sfatului popular regional nr. 336 din 1960.

Se acordă abonamente cu 25 la sută reducere salariaților 
din sectorul socialist și elevilor conform deciziei Sfatului popu
lar regional nr. 563 din 1960. I
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