
Proletari din toate țările, uniți-vă!

©eagul roșu
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

nofâriri ale Consiliului dc niuiștri pentru sporirea 
cointeresării producătorilor in creșterea și ingrășarca 

animalelor și cu privire la desfacerea cărnii
îmbunătățirea continuă a apro

vizionării oamenilor muncii de la 
orașe și sate constituie una din 
preocupările fundamentale și per
manente ale partidului și guver
nului. In acest scop s-au luat și 
se iau continuu măsuri pentru 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale țării și, pe această bază, pen
tru sporirea sistematică a produc
ției bunurilor de consum.

Ca urmare, volumul desfacerilor 
de mărfuri prin rețeaua comercială 
a crescut an de an, s-au îmbogă
țit sortimentele și a crescut cali
tatea mărfurilor alimentare și neali
mentare, s-au satisfăcut mai din 
plin nevoile de consum în conti
nuă creștere ale oamenilor muncii.

O dată cu încheierea colectivi
zării agriculturii s-au creat condi- 
țtile pentru dezvoltarea într-un 
ritm susținut a producției agricole, 
inclusiv a producției animale.

Pentru a asigura dezvoltarea 
producției animale, în ultimii ani 
s-au luat o serie de măsuri cu 
privire la lărgirea bazei furajere, 
asigurarea animalelor de reproduc
ție, acordarea de credite pe ter
men lung pentru procurarea de a- 
nimale și construirea de grajduri, 
încadrarea gospodăriilor cu cadre 
de specialitate și altele.

Cu toate acestea, creșterea pro
ducției de carne nu este încă pe 
măsura consumului sporit de la o- 
rașe și sate, determinat Це crește
rea .numerică a populației și de 
sporirea veniturilor oamenilor 
muncii.

Pentru a stimula creșterea mai 
rapidă a șeptelului și a producției 
de carne, pentru valorificarea mai

Grupa de greutate Calitatea Preț/kg. viu

1) de la 151—220 kg. viu I 8
II 7,50 lei

2) de la 221 —320 kg. viu I 9 lei
II 8,40 lei

3) de la 321—400 kg. viu I 9,30 lei
II 8,80 lei

4) peste 400 kg. viu I lei
II 9,30 Й1

Producătorii care vînd statului 
tinerel bovin în greutate de peste 
150 kg. viu, în perioada 1 ianua
rie — 30 aprilie, beneficiază de un 
spor suplimentar de 0,50 lei/kg. 
viu. Hotărîrea cuprinde, de ase
menea, o prevedere referitoare la 
producătorii individuali și membrii 
G.A.C. care nu au posibilitatea să 
crească vițeii pînă la greutatea de 
150 kg. viu. Vițeii cumpărați de 
la acești producători, la un preț 
sporit față de cel de pînă acum, 
urmează să fie crescuți și îngră- 
șați în continuare de gospodăriile 
agricole socialiste. Gospodăriilor a- 
gricole de stat și colective care 
vor prelua pentru creștere și în- 
grășare viței sub vîrsta de 4 luni, 
li se vor putea reduce din canti
tățile de lapte de vacă contrac
tate cu statul cîte 150 1. lapte pen
tru fiecare vițel contractat și livrat 
către unitățile Ministerului Indus
triei Alimentare.

Prețurile la bovinele adulte con
tractate sînt următoarele :
— calitatea extra orasă 6.75 lei/kg 

viu 

Redmeii oe Miori la unele himuri ss tiensam
Consiliul de Miniștri a aprobat, printr-o hotărîre, reducerea prețu

rilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum, printre 
care: aparate de radio din producția internă cu lămpi electronice, 
stabilizatori de tensiune pentru televizoare, țesături și confecții din ' 
fire artificiale tip bumbac, unele tipuri de ceasuri de mină, unele 
sortimente de cafea, ceai, romuri, licheoruri din import, unele ar
ticole de toaletă etc.

Reducerea de prețuri intră în vigoare la data de 15 iulie, cu 
excepția țesăturilor și confecțiilor din fire artificiale tip bumbac, pen
tru care noile prețuri se aplică la data de I august.

deplină a condițiilor deosebit de 
favorabile create după încheierea 
colectivizării agriculturii, Consiliul 
de Miniștri a adoptat o hotărîre 
privind sistemul de contractare și 
achiziții de animale, care asigură, 
într-o mai mare măsură cointere
sarea materială a gospodăriilor 
colective, țăranilor colectiviști și 
a tuturor producătorilor în creș
terea și îngrășarea de animale.

Hotărîrea prevede o majorare 
însemnată a actualelor prețuri de 
contractare și achiziții pentru ti
neretul bovin, vite adulte, oi, bă
tăii, acordarea anumitor sporuri 
sezoniere pentru livrarea de porci, 
precum și alte avantaje pentru 
producătorii care încheie contracte 
cu unitățile de stat.

Cea mai importantă creștere de 
preț se acordă la tineretul bovin, 
reprezentînd în medie circa 50 la 
sută și este determinată de faptul 
că, în structura producției de car
ne de bovine, tineretul bovin va 
avea ponderea cea mai mare, iar 
cheltuielile pentru creșterea a- 
cestuia sînt mai ridicate.

Ministerul Industriei Alimentare, 
prin Unitățile sale, va contracta și 
achiziționa toate animalele oferite 
spre vînzare de gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile de 
crescători de animale, membrii 
G A.C. si producătorii individuali.

Pentru stimularea livrării de a- 
nimale Ia greutăți mart,, prețurile 
stabilite diferă în funcție de greu
tatea și calitatea animalelor.

Preturile la predarea pe bază 
de contracte a tineretului bovin 
pînă la doi ani sînt următoarele:

— calitatea I 6,30 lei/кд. viu
— calitatea II 5,60 lei/kg.viu

Pentru livrările de bovine șdulte 
în perioada 1 ianuarie — 30 a- 
prilie se acordă un spor de preț 
de 0,50 lei pentru fiecare kg. greu
tate vie.

La predarea porcilor contractați- 
în greutate de peste 90 kg. viu 
se acordă următoarele prețuri:

— pentru porcii de grăsime (în 
greutate minimă de 100 kg.) 9,50 
lei/кд. viu.

— pentru porcii de carne (în 
greutate minimă de 90 kg.) 9 
lei/кд. viu.

Producătorilor care vînd statu
lui porci în perioada 1 martie — 
30 iunie li se acordă un spor de 
preț de 1 leu/кд. viu

Prețurile la oile contractate sînt :
— calitatea I 5,50 lei/кд. viu
— calitatea II 4,50 lei/кд. viu
La bătălii contractați prețurile 

sînt :
— calitatea 1 6 lei/кд. viu
— calitatea II 5,50 lei/kg. viu 
Corespunzător cu noile prețuri

de contractare au fost stabilite 

prețurile la achizițiile de animale.
La încheierea contractelor, pro

ducătorii vor putea primi, prin 
Banca de Stat, avansuri fără do- 
bîndă, după cum urmează:

— pentru tineretul bovin — 
pînă la 1 000 lei pe cap de ani
mal;

— pentru bovine adulte — pînă 
la 450 lei pe cap de animal;

—-. pentru porci — pînă la 500 
lei pe cap de animal;

— pentru oi — pînă la 40 lei 
pe cap de animal;

— pentru batali — pîriă la 50 
lei pe cap de animal.

Ministerul Industriei Alimentare 
va încheia contracte pentru creș
terea și îngrășarea de animale cu 
termene scadente sub 1 an și pînă 
la 2% ani, în funcție de durata 
de creștere și îngrășare a anima
lelor contractate. Cu gospodăriile 
agricole colective contractele se 
vor putea încheia pe o durată pînă 
la 5 ani, pe baza planurilor de 
dezvoltare zootehnică a fiecărei 
gospodării agricole colective, cu 
acordul Consiliului agricol raional.

Hotărîrea precizează că noile 
prețuri se acordă și pentru anima
lele contractate anterior și care 
au termen de predare după data 
de 15 iulie 1963.

Ministerul Industriei Alimentare 
este autorizat să vîndă gospodării
lor agricole de stat, gospodăriilor 
agricole ^colective, membrilor gos
podăriilor agricole colective și ță
ranilor cu gospodărie individuală 
animate pentru creștere. îngrășare 
șl reproducție. Ia prețul de cum
pătară, plus 5 la sută.

Hstâritea mâi prevede o serie 
de ajutaje ce acordă produ- 
căîorilbr și anume i

— Comitetele ftiâutive ale Й4- 
tuzttttf popular^ vor asigura cu 
prioritate pășuni pentru animalele 
contractate cu sfatul.

— Pentru a stimula în conti
nuare creșterea animalelor în gos
podăriile personale ale salariaților 
și pensionarilor, veniturile prove
nite din creșterea și îngrășarea a- 
nimalelor nu se iau în considerare 
în plafonul stabilit pentru acorda
rea alocației de stat pentru copii.

Se scutesc de plata taxei de 
timbru certificatele de proprietate 
pentru animalele vîndute „statului.

In Hotărîre sînt stability, de 
asemenea, condițiile , ce trebuie 
respectate de contractanți ’ atît în

Măsuri de mare importanță pentru dezvoltarea șeptelului 
și îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu carne

Ziarul de azi informează despre 
hotărîrile Consiliului de Miniștri 
al R P. Romine privitoare la mă
rirea cointeresării materiale a pro
ducătorilor" agricoli — prin spori
rea prețurilor de cumpărare la a- 
nimale pe bază de contractări și 
achiziții — și, legat de aceasta, 
reașezarea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la carne, preparate 
și conserve de carne, precum și 
acordarea de compensații bănești 
unor categorii de salariați și pen
sionari cu venituri mai mici.

inscriindu-se pe linia preocupă
rilor de zi cu zi ale partidului și 
guvernului de a asigura dezvolta
rea armonioasă a întregii econo
mii naționale și ridicarefl nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, 
noile măsuri urmăresc stimularea 
mai puternică a țărănimii, mobili
zarea- Și mai largă a posibilităților 
Unităților agricole socialiste, ale 
producătorilor de a spori numărul 
de animale, producția de carne, 
și pe această bază de a se asigura 
îmbunătățirea continuă a aprovi

ce privește termenele de livrare 
cît și calitatea animalelor.

Ca urmare a creșterii prețurilor 
de contractare și achiziții în ve
derea sporirii mai rapide a pro
ducției animale și îmbunătățirii 
aprovizionării populației, a devenit 
necesară corelarea în mod cores
punzător a prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la carne, preparate 
și conserve de carne, în vederea 
acoperirii sumelor acordate pro
ducătorilor. In acest scop, Con
siliul de Miniștri a aprobat, printr-e 
Hotărîre, prețurile cu amănuntul 
la carnea ce se vinde populației 
prin măcelării, după cum urmează : 
carne de vițel : calitatea I — 22 
lei/kg.; calitatea II-a 16 lei/kg. 
Carne de rtrinzat : — mușchi — 
26 lei/kg.; calitate superioară (an- 
tricot, vrăbioară și altele) — 
20,50 lei/kg.; calitatea 1 — 14,50 
lef/kg. (creștere de 1 leu/кд.); ca
litatea II-a — 10 lei/kg (creștere 
de 0,50 lei/kg.). Carne de porc: 
mușchiuleț — 26 lei/kg; cotlet (ati- 
tricot fără coastă) 22 lei/kg.; cali
tate superioară (antrlcoțul cu 
coastă și altele) — 20 lei/kg.; ca
litatea I — 14 lei/kg. (preț nes
chimbat); calitatea II-a — 10 
lei/kg. (preț neschimbat). Carne 
de oaie: — 11 lei/kg. Carne de 
batal: — 12,50 lei/kg.

Corespunzător cu prețurile de 
mai sus au fost aprobate preturi 
la carnea tranșată ți țffeâitibălată, 
slănina, la organe și subproduse, 
la mezeluri și conserve de cariffe, 
precum și la preparatele de carne 
desfăcute prin unitățile de alimen
tație publică.

Manifestind grijă față de sa- 
lariații și pensionarii cu venituri 
mai mici și cu greutăți familiale. 
Consiliul de Miniștri a hotărît să 
se acorde acestora, pe timp de un 
an, adică pînă la 1 iulie 1964, o 
compensație bănească menită să 
acopere iu parte cheltuielile 
suplimentare determinate de noile 
prețuri cu amănuntul stabilite ca 
urmare a măsurilor de stimulare 
a producătorilor de animale. A- 
ceastă compensație se acordă 

unor categorii de salariați și pen
sionari, diferențiat în funcție de 
situația lor familială. Astfel :

—salariații permanent ai orga
nizațiilor socialiste de stat situate 
în orașe, precum și ai unor or
ganizații socialiste de stat situate 
în mediu rural (industrie, con- 

zionării populației muncitoare cu 
carne și preparate din carne.

Aceste măsuri vin să se adauge 
celorlalte acțiuni întreprinse siste
matic de partid și guvern pentru 
sporirea producției în toate sec
toarele, a bunurilor de consum in
dustriale și alimentare, între care 
carnea și celelalte produse de o- 
rigine animală, ocupă un loc im
portant. Ca urmare a sprijinului 
permanent acordat de stat — prin 
ciedite pe termen lung pentru 
procurarea de animale și pentru 
construcții zootehnice, asigurarea 
bazei furajere, încadrarea unități
lor agricole socialiste cu specia
liști etc. — s-a înregistrat o creș
tere însemnată a șeptelului, în
deosebi în gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective; majoritatea 
gospodăriilor agricole de stat și 
gospodăriilor colective și-au creat 
puternice sectoare zootehnice, au 
livret statului mai multe animale 
și produse animaliere. încheierea co
lectivizării a creat condiții pentru 
o puternică dezvoltare a produc

strucții-montaj, transporturi, G.A.S. 
și S.M.T.) avînd un salariu tarifar 
de încadrare de pînă la 800 lei 
lunar, primesc o compensare bă
nească de lei 60 trimestrial, dacă 
sînt capi de familie și au soții 
sau soți care nu sînt: salariați, 
pensionari, cooperatori, colecti
viști.

— pensionarii din cadrul asigu
rărilor sociale de stat (de bătrî- 
nețe, de serviciu, de invaliditate 
și de urmaș) cu domiciliul în 
orașe, avînd o pensie de pînă 
la 600 lei lunar, primesc o com
pensație bănească de 60 lei tri
mestrial, dacă sînt capi de fami
lie și soțiile sau soții lor nu in
tră în una din categoriile prevă
zute în alineatul de mai sus.

— în afară de aceasta, salariații 
și pensionarii prevăzuți la alinea
tele precedente, care au copii, 
primesc în plus cîte 30 lei tri
mestrial pentru fiecare copil în 
vîrstă de pînă Ia 14 ani.

— salariații permanenți din în
treprinderile socialiste arătate mai 
înainte, avînd un salariu tarifar 
de pînă la 800 lei lunar și pen
sionarii cu domiciliul ia orașe 
avînd o pensie de pînă la 600 
lei lunar, ai căror soții sau soți 
sînt salariați, pensionari său mem
bri ai cooperativelor meșteșugă
rești din mediu) urban, primesc 
numai compensația pentru copii.

Plata compensației bănești se 
va face trimestrial, o dată cu pla
tă salariului sau pensiei pe luna 
a doua a trimestrului în curs. La 
stabilirea drepturilor care se a- 
cordă în raport cu salariul tarifar 
sau cîștigul realizat, compensația 
nu se cumulează cu salariul, 
pensia sau alte venituri.

Sporirea cointeresării materiale a 
crescătorilor de animale va crea 
condiții pentru creșterea in ritm 
mai rapid, în anii următori, a 
producției de carne și totodată pen
tru reducerea prețului de cost, con
diții indispensabile în vederea ob
ținerii de cantități sporite de 
carne necesare satisfacerii nevoilor 
meru în creștere ale populației.

Măsurile hotărîte de către gu
vern vor constitui un imbold pu
ternic pentru producători în creș
terea în -ritm mai susținut a șep
telului și a producției de carne, 
ceea ce va contribui la ridicarea 
continuă a nivelului de trai.

ției animale, pentru introducerea 
pe scară largă în zootehnie a me
todelor științifice cu eficiență e- 
conomică mare pentru ridicarea 
producției și reducerea prețului de 
cost în această importantă ramură 
de producție a agriculturii.

Cu toate progresele însemnate 
realizate pînă în prezent în dez
voltarea șeptelului, producția de 
carne este rămasă în urmă față 
de creșterea consumului — creș
tere determinată de mărirea veni
turilor oamenilor muncii, de spo
rirea numerică a populației orășe
nești, de mărirea însemnată a con
sumului de carne la sate, precum 
și de nevoile de materie primă ale 
industriei alimentare. Aceasta a 
creat, in special în ultimii ani, 
greutăți în aprovizionarea cu car
ne. De aceea, pornind de la inte
resele oamenilor muncii, de la ne
cesitatea de a îmbunătăți continuu 
aprovizionarea cu carne a popu
lației. partidul si guvernul au luat

(Continuare in pag. 3-a)
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Fotbaliștii sectorului

Faza de zonă a campionatului 
școlilor sportive de elevi

Tiznp de trei zUe, orașul Petro
șani a găzduit Stepă de Zonă ă 
școlilor sportive de elevi. La a- 
ceastă competiție au participat e- 
chipelc de băieți și fete din oră
șele București, Craiova și Petro
șani de handbal In șapte.

Defcă la fete întrecerile ău foot 
dominate de echipa S.S,E. nr. 2 din 
București, la băieți întrecerile pentru 
cucerirea primului loc ait fost a- 
prige ca urmate a echilibrului de 
forțe.

Iată reiultatele tehnice înregis
trate : ziua I-a, S.S.E. nr. 2 Bu
curești (feminin) — S.S,E. Craiova

Fază din întîlnirea echipelor de băieți S.S.E. Petroșani și S.S.E. nr. 
І București.

Echipa din Petroșani, eîștigătoarea fazei de zonă.

O zî de odihnă la cabană
dimineții au început ea 

se reverse de undeva de după 
ărMtăle semețe ale Parlngului. 
Oamenii harnici s-au sculat și de 
AStădetă odată cu zorile. Nu se 
mai gtăbeau spre locurile de 
muncă. Era doar Zi de repaus și 
ca de obicei, mulți și-au luat 

tuCeăcUrile la spinare și au por
nit-o spre înălțitai. Pe drumul ce 
șerpuiește pe sub umbrele arbori
lor, urcă duduind două z mașini. 
Sînt pline iu mineri din Uricani 
se fherg să-și petreacă ziua de 
oâihhe la cabana CImpu lui Neag. 
Bint cu ei și componenții orches
trei clubului din localitate. Sîht 
și ei tot mineri. Au venit să dis
trase pe alții și bineînțeles să se 
bucur,? și ei admiilnd frumusețile 
naturii. Spre cabană ut că mereu 
hai mașini și motociclete CU tu
riști, Sînt mineri, constructori și 
uiți oameni ai muticii din întreaga 
Vale a Jiului. Gît e ea de măre. 
Cabana a devenit neîncăpătoare.

lîngă „musaiirii.1 din Valea 
Jiului, cubes a. avea »i al ti ueap*!'.

18^5 (4^-2), S.S.E. ttt. 2 București 
(bătefi) — S.S.E. GhaiOVa ?-=i0 
(6—4); ziua П-a, S.S.E. Petroșani 
(fete) — S.8.E. Craldve &-Й (Э— 1), 
S.S.E. PCitoȘănl (băieți) — S.S.E. 
Craiova 8—4 (2-4), ziua Ш-а, 
SiS.E. Petroșani (fete) — S.S.E, Bu
curești 4—8 (1——4), S.SiE. Petroșani 
(băie(i) — S.S.E. București 10—11 
(7—4).

In urina rezultatelor Înregistra
te, pentru faza finală S-au califi
cat echipele : S.S.E. nr. 2 București 
la fete și S..S.E Petroșani la băieți.

S. BAI.OI

Erau Cei 110 atudenți ei Institute» 
Iul geologic din București. Au ve
nit eâ-»l petreacă vfeo eîteva iile 
din vacanță în acest colț pitoresc al 
tării. Stind la umbra deasă a bra
zilor, grupuri, grupuri de mineri 
și studenti cintau, dansau și pur
tau discuții aprinse. Aparatele de 
radio portative au fost și ele utili
zate din plin. Studenții bucureș- 
teni nu se mai săturau Să pri
vească minunatele peisaje oferite 
de natură. Dar cînd în sale de 
dans s-au auzit acordurile orches
trei, mineri, constructori și studenți 
s-аи prins in vîttejul densului. 
Cu ciritee, veselie și dans ziua 
de odihnă a trecut pe nesimțite. 
Soarele a scăpătat spre asfințit. 
Q bună parte din oaspeții cabanei 
au plecat spre casele lor, Cît a 
fost ziua de lungă acum în to
iul verii, totuși pentru excursio
niști, ea a părut tare scurtă. Ața-i 
cînd te distrata bine, ziua iți pare 
doar «ea*.

GORNEA TITU 
UtveMtttf

Du cittd e ea, păduricea de lingă 
Sfatul popular al Utașului Fetfilă 
n-a cunoscut o afluență așa de 
marc ca duminică. S-au adunat 
aici mineri mai mulți ca la stadion 
cînd e meci de fotbal, vreo 2000 
la Serbarea clthpCilUaSfă cU gîfidul 
de a ciocni Un pa hat cu bere și 
să-și încerce puterile în întrece
rile sportive distractive organizate 
în aer liber. Se împărțeau în două 
grUpe și trăgeau la funie pînă ce 
Uiia din tabere se dâ învinsă. Apoa 
să-i fi văzut pe „Voleibaliști". Erau 
cu sutele. Ufide se afla o minge, 
apăreau și voleiștli. Amuzante au 
fost și întrecerile de „fugă în sac" 
său „cu oul îh lirigură'1. Săreau 
cei din săc, se filai ItripiediCau 
spre hazul spectatorilor, dar tot 

. n-a abandonat nlti until ifîtrbce- 
Гёа Hai Și Voie bună a stlrnit și 
concursul de călărie pe uteâhiâții 
cei încăpățînați. Căutau el călă
reții să se claseze pe locuri cit 
tnai buhe dar măgării fot măgari. 
Cinci îi îndrumau Să meargă Îna
inte se încâpătîtiăll să bată păsul 
pe loc, ba unii mai arțăgoși cău
tau să Scape de călăreți. Pînă la 
urmă însă șl "această întrecere s-a 
terminat cu bine.'

La Petroșani, de asemenea, a 
fost o serbare cîifipenească in aer 
liber. Motocicliștil s-au IntfeCUt 
în măiestrie ca schiorii la slalom. 
Treceau cu dexteritate printre 
porți, urcau pe o seîndură apoi 
luau o sticlă de pe o masă din 
dfepta lor ea apoi să o așeze de- 
îndată pe alta din Stînga. întreceri 
au fost la multe „discipline". N-a 
lipsit nici stîlpul eu bunătăți. Bine 
înțeles pentru cei ce se puteau 
Cățăra pînă la ele. A fost el Stîl- 
pul ceruit să îngreuheze cățăta- 
rea dar, ce folos ? Țfe prinzi cu 
sportivii ? S-au urcat pînă sus și 
au văduvit stîlpul de bunătăți. La 
rîndul ei orchestra invita la dans. 
Perechi de tineri și Chiar mai 
vîrstnici s-au distrat pînă seara 
tîrziu.

— Ce bine și frumos a fost își 
spuneau mulțumiți îndraptindu-se 
spre casele for.

Săptămina sportivă în țară și peste hotare
Prelungit ca niciodată pînă în 

mijlocul lunii lui cuptor, campio
natul țăfil la fotbal s-a terfhinat 
fără surprise. Dar prin cita emo
ții au trecut în sceataă ultimă e- 
tapă jucătorii și suporterii tttai a- 
propiați sau mal depărtați ai e- 
chîpei U.T. Arad ? I

Cînd crainicul poetului de ra
dio a început transmisia reprizei 
a doua, anunțlnd că la Arad Cri- 
șana conduce cu 1—0 pe U.T.A., 
s-e produs rumoare in tribunele 
stadionului Republicii din Bucu
rești, unde 1’rOgresul trecea prin- 
tr-o situație asemănătoare. Toată 
lumea se întrebă: va retrograda 
echipa antrenată de Petschowski, 
va avea Oradea două echipe îh 
prima divizie ? Spectatorii erau cU 
urechea la veștile aduse de apa
ratele eu tranzistori și cu ochii la 
spectacolul ce se desfășura în fața 
lor. Răspunsul nu s-a lăsat aștep
tat mult. Arădenii au egalat și âu 
înscris încă două goluri, după cuih 
Șl Progresul la București e reușit 
o senzațională răsturnare a scoru
lui, de la 1-—3 la 4^-3, în număi 
eîteva minute,

Fruntașele clasamentului Dinamo 
și Steaua, s-au multutnn ca și 
gazdele lor : Știința Cluj și G.S.M.S. 
lași — să joace degajat, fără ris
curi, lulnd fiecare elie un punet. 
Farul a învins net cu >-0 pe $tb 
Wța TU» cat* cU taeU 4-

ln sectorul i al minei Vulcan 
lutatteză mulți tineri. Ffiti hărni
cie și eitlutaasniul că-i caracter!» 
sMutfi, multi d«ilfe el și-au cuce
rit stima și apfeeiefbâ coleetivu- 
lui. Pe lîngă succesele dotJlHdtte 
în producție, ei contribuie la ri
dicarea prestigiului sectorului 
prift activitatea 
Unii tineri din 
pasionați, alții | 
vaietul, th-ui *i 
drie minerilor < 
echipa de fotbal. Echipa de fotbal 
a început să se âflrtfie cu prilejul 
întrecerilor din cedrul spsrtachia- 
del de vară a tineretului. Rind pe 
fitul echipele reprezentative ale 
minerilor din sectoarele 11, 111 și 
IV ale minei au trebuit să închine 
steagul iii fața energiei și dirze- 
niel cu care au luptat fotbaliștii 
de la I. Apoi în fața lor 
nevoiți sâ se recunoască 
și fotbaliștii de № școala 
calitate și cei de la І.С.О.

Din cine este formata 
Vht prezentăm pe componențl: 
Ghlțâ Qheorghe este miner, AVram 
Petru, ajutor de miner. AlătUti de 
ei luptă pentru prestigiul echipei 
inginerul Grozav loan, maiștrii 
Dan Tiheriu și Laezlo losif, vago
netarii Hurhui Mihai, Găman Ion. 
Secară Gheoighe și Mark Iosif 
precum și lăcătușii Bucică Matei 
și Blaj loan. Ce-i caracterizează 
pe fotbaliștii sectorului ? Discipli
na, atît In producție rit și pe te
renul de sport. Brigăzile in care

G 
yot-Ei! studenții au învins cu 3*1 
cadrul campionatului pentru

etapa 
echipa studbiltilor 
întîlnit

din Baia
schimburi
echipa gazdă va

și
i ciiltUraibspaftivâ. 
sector sînt șahiști 

practică atletismul, 
alte sporturi. Min

ei ih sect&r e însă

au feet 
învinși 

din le- 
Vulcan. 
echipe ?

duminică 
Mare, 
de min-

In
calificarea în categoria A; 
interregională, 
din Petroșani a 
echipa Viitorul

După pt litrele 
gi se părea că 
cițtiga destul de ușor întîlnirea 
însă pe riad toți jucătorii comit

“ Q- ----—

Măiestrie și cupa|
întrecerile de călărie ale unor 

component! ai lotului republican 
au atras duminică dimineața pe 
siadiohul din Vulcân citea 2 000 
de spectatori, iubitori al acestui 
frumos sport. Cel prezenți n-au 
avut ее regreta. Au văzut lUCrufi 
frumoase ce au smuls ropote de 
aplauze. Curajul și măiestria par- 
ticipanților a făcut ca acest sport 
Să fie și mai mult apreciat în Va- 

ceaelă infrîngere dcupă locul 3 in 
clasament.

După două eșecuri consecutive, 
Rapidul ă ținut bă ofere bucuteș- 
tetiiior un joc bun, îtitrednd cu 
5—2 pe Minerul, palidă satisfacție 
tdtUși dacă tineta seama că Rapi
dul nu poate să urce măi sue de 
loriul 8. și poate numai faptul că 
centrul atacant Ion lonescu a în
scris două goluri, rămîhîtid gol- 
geter al campionatului, să-i mai 
consoleze pe înfbcațli suporteri 
rapld.iști, care ar trebui să fie mal 
exigent! față de comportarea eChi- 
pet lor.

Campionatul s-a terminat. Dina
mo București, indiscutabil cea mai 
valoroasă formație a noastră la 
ora actuală, cîștigă pentru a doua 
oară consecutiv și a treia oară al
ternativ competiția. Dirtăttioviștilor 
le revine onoarea de a he repre
zenta în Cupa campionilor euro
peni Împotriva eChipbi Motor Jena 
niiî R. D Germană.

Așa-dar, o parte din echipe in
tră în vacanță, dar sezonul de 
fotbal continuă. Dumihică se dis
pută ffiult așteptata finală a Cu
pei R.P.R. intre Petrolul Ploiești 
și Siderurgicul Galați, proaspătă 
promovată îtt prima categorie. Si 
în afară de aceasta eîteva întâl
niri internaționale, la București, 

Tirguviște și Iași.
Și fiindcă a v<a>Mi vorba de bă

fotballșlii își Întrec luaă 
sarcinile de plan. Fotba- 
corpul tehnico-ingineresc 
pricepere și competență

din 
fie-

cuta
î«‘

fieru- 
U.T.M.
iniția- 
vechi

1и«Ш 
de lunii 
iiștli" din 
dovedesc 
in îndrumarea brigăzilor de «tineri, 
iar utilajele bine înlfățlfiute 
abataje arată preocuparea Se 
care zi a tinerilor lăcătuși.

Uflii membri ăl echipei, 
sînt Blaj loan și Mârtâ ІЙ8Й 
bină munca și sportul cu învăță
tura. Si urmedtă cursurile școlii 
medii serale dbțlnihd și aici re
zultate frumoase.

Bfeși cu pfeoCUpăfi multilaterale, 
Si îți găsesc timp să participe șl 
la acțiunile de colectare a 
Iul vechi, organizate de 
Itltr-Uiia din zile a pornit 
tiva de a se aduna fierul 
din mină. Spre sfîrșitul șutului se 
puteați vedea cărucioare Cu fier 
vechi indreptîndu-se spre ziuă. 
Printre cei oare au muncit cu hăr
nicie la strîngerea fierului vechi 
au fost și fotbaliștii Laszlo loslf. 
Blaj Ioan. Hurhui Mihai. Secată 
Gheorghe și alții.

...Era o zi frumoasă de 
Pe stadionul din Vulcan se 
multi iubitori de fotbal. Se 
pută finala între sectoarele 
Vi ale minei. Echipa victorioasă 
urma să se califice pentru fa2a 
raională. Și de data achasta fot
baliștii sectorului au fost la inll- 
țime. Au învins cu 3—0.

I. ARAMA
secretarul organizației U.t.M. ar. к 

de la mina Vulcan

vară, 
aflau 
dis- 

I și

și setul re-
11-15 După

după greșeli 
oaspeților ia 
duș rece, jucatâtii gazda 
mai decișii luptă cu tnai 
ardoare pentru fiăcăfe ffiin- 
reușeec să cîștige trei se-

15-1 și

greșeli
Vine
acest

devin
multă 

ge și
turi consecutive (15-2,
15-9) șl o dată Su ucesste șl In- 
tîlnirea.

iăa Jiului. După amiază, СбСДОо» 
nenții lotului și-au dovedit din 
nou măiestria. De astădătâ în fa» 
(a iubitorilor acestui sport din 

Lupeni. Ultimul concurs al 
ților Vă avea loc marți 
miază la Petroșani. Nu 
îndoială că și aici sportivii 
bucura de aprecierea binemerita
tă" a spectatorilor.

eălăre- 
după^a» 
încape 
se vor

trina cetate a Moldovei să ne a- 
miutim cs atei, săptamina trecuta, 
au făcut mari isprăvi sportivii pa- 
fașutîștl. Ei au doborît două re
corduri mondiale, arătind că și în 
acest sport tinerii noștri au Că
pătat nu numai curaj, dar și mă
iestrie. E cunoscut numele lui 
Gheoighe Iaticu, pareșutittul, care 
a reușit să coboare de la o înăl
țime destul de mare exact în 
punctul fixat dinainte, stabilind un 
record mondial absolut.

Pe arena internațională - mul
te concursuri de atletism șl rezul
tate excelente. Prăjina din fibre 
de sticlă se dovedește „Inepuiza
bilă", după cum se vede șl din 
recordul de 8,10 m. stabilit de John 
Peniței la Londră, ih timp ce la 
Turku finlandezul Nikula a sărit 
9.02 tu.

Incepind de astăzi privirile iu
bitorilor de atletism vor îi îndrep
tate spre Helsinki, unde reprezen
tativa Balcanilor întllhește -selec
ționata Scandinavici într-uti meci 
de mare interes.

In echipa balcanică au fost se» 
lectionați spre mîndria noastră și 
19 atlețl romltii, de la Ciute aș» 
teptăm să-și aducă un aport cit 
mai substanțial pentru „culorile 
Sudului" și dacă se poate eîteva 
Upi recorduri pentru atletismul 
в astru.

IL1I GQGA
redactor ia Agefprok ,

-A-.
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nasuri tic marc importanta pentru acztoitarca șeptelului 
și imnunatatirca continua a aprovizionării populației cu carne

(Urmare din pag. l-a)

noi măsuri menite să asigure o 
însemnată dezvoltare a șeptelului 
și a producției de carne. Astfel, 
anellzîhdu-se în attiăiiunjilme situa1 
fia actuală în domeniul contractă
rii $i aeliltlțiiler de animale s-a 
ajuns la concluzia că preturile de 
cumpărare nu Stau suficient dte 
stimulatorii, nu răsplăteau îndea
juns «fotlutlle făcute de producă
tori pentru rieșterea Și ingrășa- 
rea de animale, și că este nece
sara winteresafea mei puternică 
a producătorilor agricoli Ій dez
voltarea șeptelului. in acest setts, 
pfititt-o Hotărite a Consiliului de 
Miniștri au fost majorate actualele 
preturi de cumpătare prin contrac
tări și achiziții a animalelor.

Noile prețuri de contractare și 
«chiriții țih seamă de schimbările 
intervenite în condițiile de pro
ducție a cărnii în țara noastră. 
Spre deosebire ч de trecut, cînd 
carnea era obținută în principal 
pe seama tăierii Vitelor de tnuhcă, 
în prezent cînd muncile agricole 
se efectuează într-o proporție tot 
luai marc cu mijloace mecanizate, 
ponderea cea mai mare în apro- 
ѵіііоііагеа populației eu carne de 
vită trebuie să fie asigurată prin 
creșterea Și îngrășartea de tineret 
bovin. In acest scop Hotărîrea 

, prevede stimulente important® ptefl- 
. _ tru producători,- prețul mediu de 

cumpărare, la tirtefetul bovin Crește 
cu circa 50 la sută. Prețurile spo
resc in raport eu greutatea și ca
litatea artimaieiot livrate, stimu- 
îtfid astfel pe producători să creas
că dnifitaie la o greutate cit mai 
ifiire Și de o calitate superioară. 
do pildă, un produeătur primește 
ІЙ conformitate cu finite prețuri, 
pentru un rtiîfizăt în gtetitate Vie 
de 300 kg. suma de 1000 tei (ca
litatea I) și 1 500 tei (calitatea 
П-а) față de 1200 lei pentru cali
tatea I și 1000 tei la calitatea a 
il-ă cît primea pînă acum. Ptehtru 
tih mintal de greutate sporită, eln- 
tărind 275 kg. ' producătorul pri
mește 9 lei pe kilogram (calitatea 
I) și 8,40 tei pe kltegtatn (ealita* 
tea а П-a), iar pentru unul de 430 
kg. primește 9,80 lei pe kilogram 
(calitatea I) și 9,30 lei pe kilogram 
(Selltâtea a 11-aj. La aceeași gteu- 
tate de 420 kg., după vechile pte-

• ținti primea 7 tei pe kilogram la 
calitatea 1, iar pentru calitatea a 
îba primea 6 lei pe kilogram.

Hotărîrea prevede avantaje și 
ptBtrll contractarea de Vite adulte. 
Astfel pentru o vită adultă în greu- 
tâte de 550 kg. calitatea 1 produ
cătorul primește 6,30 tel pe kilo
gram revenind în total 3 465 lei, 
față de 5.30 tei pe kilogram, seu 
3 025 lei în total, cît primea după 
vechile prețuri. Centrii vitele a- 
dulte de calitatea a П-a, producă
torul primește pe un kilogram 

' greutate vie 5,00 lei, față de 4,70 
lei cît se plătea înainte. In afară 
de aceste stimulente importante, 
producătorii cate livrează tineret 
boVin și vite adulte în perioada 
1 . ianuarie — 30 aprilie primesc 
în plus 0,50 lei pentru fiecare ki
logram greutate vie.

Oile și bătălii constituie, de a- 
semenea, o sursă importantă de 
tearne. Datorită calităților sale nu
tritive superioare, carnea de oaie 
$i în special de batal constituie 
Ifn aliment valoros pentru litana 
populației — în multe țări fea fi
ind mai căutată și mai scumpă 
Chiar decît саГпёа de pasăre. Po
trivit litrilor prețuri de contracta
re, un producător poate primi 

*" _ pentru un batal de 50 kg. — 300
lei (calitatea i) și 275 tei (calita
tea a ІІ-0), iar pentru o oaie în 
greutate vie de 40 kg, poate primi 
sume de 320 lei (Calitatea I) și 180 
lei lealitatea a П-a). Crescătorii de 
ovine «bți.tt, de asemenea, mari 
avantaje prin valorificarea mieilor 
și a lînei pentru care se plătesc 
preturi stimulatorii.

Agricultura noastră dispune de 
condiții din cete mai bune pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor, a 
căror hrană o constituie în prin- 

— Clpal porumbul. Ih se privește 
contractarea porcilor, pentru 9 si 
Stal măre csunteteeari» a producă- 

. tprilpr 4-ă ătebiiit ca, pe lingă 

preturile de pînă acum, stlttHiIato- 
rii, să se acorde în perioada 1 
martie — 3Q iunie un plus de i 
teu pentru fiecare kilogram greu
tate vie, dacă animatele sîfit livra
te te o greutate de peste 90 kg.

Deosebit de importantă este 
prevederea dup* cATe și pentru 
contractele în Curs, încheiate dupi 
vechile prbțPri, și scadente după 
15 iulie a. c. producătorii vor be
neficia de noile prețuri tnajbrate. 
AclMStă pffevtederte evidențiază încă 
o dată Caracterul deosebit de a- 
vahtâjbs al relațiilor producătdri- 
Ibr cu statul, grija eu cere sînt 
respectate obligațiile asumate prin 
contracte.

Hotărîrea cuprinde diferite alte 
ifttesnifl 1Й legătUfS tU pășurialul, 
cu producția de furaje de Către 
producătorii cate contractează ani
male, acordarea de avansuri bă* 
nești fără dtrbînZi; anumite -scutiri 
și reduceri de tate etc. Se pre
vede, printre altele, ca afeturile 
populare sa acorde prioritate le 
pășunat atît pentru animatele con
tractate de către gospodăriile a- 
gricOle colective Cît șl peritru cete 
proprietate personală âle colectiviș
tilor și producătorilor individuali; 
se prevede, de asemenea, ca la ă- 
cordarea de alocații de stat pen
tru copiii sălariOților și pensiona
rilor să nu se ia în calcul veni
turile Obținute йій creșterea ani
malelor.

fiăte îfl interesul gospodăriilpr 
agricole socialiste, al colectiviști
lor, al tteierlalți producători ca, fo
losind avantajele șl cbttdițiite crea
te, să crească și să cbnffăCteZe 
cit mai multe animate, bine în
grășate, as calitate superioară, să 
«plice metode înaintate, eficace, 
pentru dezvoltarea sectarului іоѳ- 
tehnic, sporirea ptodiibțîei tie car
ne și alte produse animaliere. Л- 
lSttlfi de unitățite agricole socia
liste, țărânii colectiviști și produ
cătorii individuali — îndeosebi cei 
dift raioanele de munte — căfora 
li s-eu aeofdat importante stimu
lente, sînt chemați să mărească 
cît mai mult numărul de animale 
șl producția achitata.

Pentru toți oamenii muncii diri 
agricultură, gospodării de stat și 
gospodării colective, colectiviști, 
pentru toți Crescătorii de animale, 
teste o datorie de cinste de a răs
punde noilor eforturi făcute de 
stat, de oamenii muncii de la te
rase — care te dau un puternic 
sprijin trimlțînd lâ sate tractoare 
și mașini moderne, îngrășăminte 
chimice, produse industriale de larg 
consum ele. Muncind cu pricepere 
și energie, ei trebuie să asigure 
sporirea efectivelor de bovine, por
ci he, Oi, bătăii, păsări, a numărli* 
Iul de animale contractate la 0 
greutate cît Ulăi Ihare și cu res
pectarea strictă a termenelor dă 
livrare șl a condițiilor de calitate, 
mărindu-și contribuția la creșterea 
producției și a volumului de con
tractări, a livrărilor către stat și 
prin aceasta le îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării oamenilor 
muncii. Gospodăriile de stat trebui® 
să folosească din plin posibilită
țile pe cete le au pentru a obține 
producții tot mai mari de carnfe 
și alte produse, de a-și spori con
tribuția la asigurarea fondului 
central el Statului.

O atare atenție trebuie să se 
acorde dezvoltării creșterii porci
lor și păsărilor — specii cate se 
înmulțesc ușor, ajung înbr»un 
timp mei scurt la maturitate, âsi- 
gurînd astfel cantități importante 
de carne pentru consumul popu
lației. in ultimii arii s-au luat uh 
ștr pe măsuri pentru crearea unor 
ferme industriale de creștere a 
porcilor »i păsărilor îh G.A.8. ell 
cere scop s-au investit însemnate 
fonduri. Unele dintre acestea se 
află în curs de cphstrucțte. fete 
deosebit de imperialii ca comite
tele regi&hate de partid, consiliile 
agricole *1 trusturile gostat să 
sprijine Șl st accelereze punerea 
Iti funcțiune a acestor mari unități 
producătoare de carne si oua, să 
asigure populerea tor cu efective 
toatră din cele tnSl productive rasă. 
La fel, «sie ««reset să se acorde 
Uri sprijin eficient gpspddăriltor 
U1IMIW. «6 a«v»l«a ti dmvlte 

tot mai mult fermele de păsări. 
Are o mare însemnătate aplicarea 
întecmai șl îtitr-un termen cît 
mai scurt a indicațiilor date de 
partid și guvern privind extinde
rea suprafețelor cultivate cu po
rumb, cetea ce va asigura posibili
tăți pentru hrănirea unui număr 
sporit de porci și păsări.

In ansamblul măsurilor luate 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnie un rol hotărîtor îl are 
asigurarea bazei furajere, lată de ce 
organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare, consiliile agricole, 
conducerile unităților socialiste din 
agricultură sînt chemate să ia fă
ră întîrziere măsuri practice, con
crete, pentru valorificarea tuturot 
resurselor și posibilităților existen
te în fiecare regiune, raion, sat 
și gospodărie, în vederea măririi 
pfoducțitei de furaje. Aceste Aiă- 
sufi trebuie să asigure folosirea 
cît mai rațională a tuturor supra
fețelor de pășune, inclusiv a ce
lor din golurile de munte, strîn- 
gerea și depozitarea cu grijă a 
Variatelor resurse de nutrețuri 
atît pentru fîn cît și pentru siloz. 
Trebuie spus că în unele regiuni 
ca Ploiești, Bacău, Maramureș, 
pășunile și lite surse de furaje 
sîfit departe de a fi folosite pe 
deplin. Posibilități îhsettmate pen
tru asigurarea hranei animalelor 
aflate iu proprietatea colectiviști
lor pot ii puse în valoare prin 
folosirea chibzuită, gdspodăfeâscă 
a loturilor personale; colectviștii 
trebuie îndrumați să cultive în 
tnai mare măsură aceste loturi cu 
plante furajere valoroase.

Concomitent cu măsurile petitfu 
sporirea producției de furaje este 
necesar ea în fiecare uhităte agri
colă socialistă să se urmărească 
în perinahență, pe toate căile, re
ducerea sistematică a prețului de 
cost în sectorul ZbOttehniC,

Noile sporuri de prețuri și ce
lelalte avantaje acordate de stat 
gospodăriilor agricole colective și 
celorlalți producători la Contracta
rea și livrarea de ailintale se ri
dică la surite însemnate. De unde 
pot fi procurate asemeftea fonduri ? 
Interesele generale alte dezvoltării 
continue a economiei naționale 
impun ca cheltuirea acestor foh- 
dliri să fiu dlică în nici un căz 
ia resttîflgerea stimelor investite 
pentru înălțarea de noi fabrici 
și uzine, pentru construcții de 
locuințe, pentru pensii, învăță- 
tiltet și sănătate și alte acțiuni 
socisl-eultutale. Reducerea acestor 
fonduri ar micșora ritmul dezVOl-

Crește avîntul întrecerii, sporesc realicârile 
la mina Lupeni

Noi dtpâfiri pe grafie
Minerii din Lupeni au înscris 

realizări deosebite pe graficul în
trecerii socialiste, din primele 
zile ale lunii iulie. Avîntul mun
cii este tot mai viu și mai rodnic 
pe măsură ce se apropie „Ziua 
minerului" și cea de a 19-a ani
versare a eliberării patritei noastre 
de sub jugul fascist. In prima de
cadă din luna aceasta, mina Lu
peni a depășit planul cu aproape 
3000 tone de cărbune cocsificabil. 
Acest însemnat spor de producție 
s-a rtealizat pe seama creșterii 
productivității muncii pe exploa
tate la 1,300 lane pe post, ceea 
ce întrece cu ăprdapte 70 kg. de 
cărbune pe ptest sarcina planifi
cată. Aceste sttettese situeăltă Co
lectivul minei Lupeni în fruntea 
exploatărilor din bazin la produc
ția de cătbune elfrăsă.

Viteze mari de avansare
Ih abatajele frontale din secto

rul IV В spetește continuu pro
ducția de cărbune. Sectorul a de
pășit planul pe primele zece zile 
dlfl luna iulie cu aproape tooo 
tone de cărbune, pe baze unui 
randament realizat pe Sterinr 
1,470 tof№ pe PO’1 * “ kg. 
cărbune pe poa- mai mate ЦЙ; 
taadamentuj piăaaieat» 

tării economiei naționale — teme
lia creșterii bunăstării întregului 
popor, In același timp, dacă con
comitent cu ntajorarea prețurilor 
de cumpătare la attiniale, s-ar 
menține actualele prețuri de vîn- 
zare cu amănuntul, ar însemna ca 
vînzarea cărnii să se facă în 
pierdere. Iată de ce hotărîtea sta
bilește ca o parte a acestor mij
loace bănești necesare acoperirii 
sporului de prețuri la contractări 
și achiziții de animale să fie ob
ținută prin majorarea corespunză
toare a prețurilor de vinzare în 
comerț a cărnii, a conservelor și 
preparatelor de carne. In țara noas
tră, în raport cu alte produse 
alimentare, cu veniturile realizate 
de oamenii muncii, prețul de vîn- 
zare a cărnii era mal scăzut de- 
cît în alte țări, chiar în acelea 
unde există ймі puține posibilități 
pentru populație de a consuttia 
alte produse mai ieftine — le
gume, ftucte etc. Ansamblul de 
măsuri luate prezintă o deosebită 
importanță pentru mărirea produc
ției de carne lă nivelul cerințelor 
de consum, în continuă creștere, 
ale populației.

Pentru a vteni în sprijinul ce
lor care realizează venituri mai 
nlici și ad greutăți familiale, Con
siliul de Miniștri a stabilit, priti- 
tr-b hotărîre, să se acorde pe 
timp de un an, de la 1 iulie 1963 
— la 1 iulie 1964 unor categorii 
de .salafiați ai căror salariu ta
rifar este pînă la 800 lei și pen
sionarilor cil o pensie pînă la 
@00 lei, o compensație bănească, 
diferențiată, după situația fami
lială a fiecăruia. De exemplu, po
trivit acestor măsuri, un salariat 
eu tih salariu tarifar pină la 800 
tel, având soția hesaîariată șl 2 
cbpii pînă la 14 ani, va primi 
o compensație bănească de 120 
lei trimestrial, iar dacă are 4- 
copii —- dte 180 lei trimestrial; 
un pensionar cu pensia pînă la 
600 lei avînd soția nesalariată, 
va primi 60 lei trimestrial, și 
pentru fiecare cdpil sub 14 ahi 
eîtte 30 lei trimestrul. Pentru a- 
cordarea compensațiilor bănești 
familiilor cu venituri itiici statul 
va cheltui fonduri însemnate. A- 
ceste măsUfi de compensație vin 
în sprijinul celor care au venituri 
mici, pentru a face față cheltuie
lilor suplimentare.

Statul nostru se ptteocupă cu 
toată grija de ridicarea nlVeltlltii 
de trai al oamenilor muncii. După 
cufti se știe, în ulfltaii ani, pe 
baza prevederilor înscrise în Di

Și de data aceasta, contribuția 
cea mai însemnată la succesele 
sectorului IV В au dat-o harnicii 
fteiltafeti din brigadă cetidusă de 
minerul Lucaci Andrei. Folosind 
cu pricepere plugul mecanic în 
frontalul de pe stratul 18, această 
brigadă a obținut și in prima de
cadă din luna iulie viteze de lu
cru sporite la extragerea cărbune
lui scoțînd două fîșii pe zi din 
frontal. Pe această bază, minerii 
brigăzii iui Lucaci au expediat la 
suprafață peste 150 tone de căr- 
bUite în plus de plan. Rezultate 
bunn au obținut îh munca și bri
găzile de la pregătiri conduse de 
minerii Lerke Mihai, Demeter loan 
și alții.

Reamenajârl în subteran
Aproape în toate sectoarele ex

ploatării se fae Intrări de reame- 
najare a traseelor de transport 
dih subteran, cu scopul de a îm
bunătăți aprovizionarea cu vago- 
nete goale șl cu materiale la lo- 
eurile de muncă. In sectorul I A 
a început reantenajefea planului 
înclinat „Pali", iar în seetatul III 
st rearHiemte cu arifiătufi metalice 
TH și ste reaHtenUțeaza galeriile 
transversale de la orizontul 480.
De asemenea, tot în acest sector 

k se isermeeză în fier galeria di

rectivele Congresului al Ill-lea al 
P.M.R., au fost puse în aplicare 
un șir de hotărîrl care au făcut 
să crească continuu veniturile 
reale ale celor ce muncesc. Din
tre acestea amintim : majorarea 
salarillot îh perioada 1960-1962 la 
toate categoriile de salariați ceea 
ce 1ё-a adus ud spor de v.enituri 
de peste 4 miliarde de lei anual; 
reducerea ill repetate rîiiduri a pre
țurilor de vînzare la numetoase 
articole destlhate consumului larg,- 
micșorarea tarifelor pentru presta
rea unor servicii; desfășurarea în 
ritm intens a cottsttuCțiilOf de lo
cuințe; lărgirea continuă a acțiu
nilor cu Caracter social-cultural 
etc. Statul nostru cheltuiește sume 
îhseftinate pentru îdtrețifiterea ele
vilor șl studenților în ștoll și 
facultăți! acordă anual alocații de 
stat pentru aproximativ 21O0000 
copii, plătește circa 900 000 pensii; 
in spitalele și sanatoriile din țara 
noastră se acordă îngrijire medi
cală gratuită. îh bugetul salaria- 
ților. cheltuielile pentru chirie, în
treținerea copiilor în școli, îngri
jirea sănătății, odihnă etc., repre
zintă doar un mic procent, creîn- 
du-Se âStfel cotldiții Ca fiecare 

familie să folosească cea mai mare 
pefte a Veniturilor sale pehtfu a 
se hrăni și îmbrăca mai bine, 
pentru a-și asigura un grad mai 
ridicat de confort.

Organizațiile de partid, sindica
tele, organizațiile de U.T.M., sîht 
chemate să explice temeinic Oa
menilor muncii conținutul și urmă
rile pe care măsurile luate le vor 
avea în asigurarea cantităților de 
cărne ntecesate acoperirii consumu
lui în continuă cieștere, pentru 
aprovizionarea din ce în ce ftiai 
bună a populației. Nu încape îhdo- 
ială că oamenii muncii din agri
cultură, înțelegînd importanța deo
sebită a tiotărîrllor luate, își vor 
aduce întreaga contribuție la În
făptuirea lor, vor răspunde aces
tor măsuri prin eforturi susținute 
in vederea sporirii în ritm mai 
rapid a efectivelor de animale și 
creșterii producției acestora.

Noile măsuri pentru mărirea 
șeptelului, a producției de carne, 
se adauge celorlalte acțiuni între
prinse an de an de partid și 
guVerfl in vederea dezvoltării tu
turor ramurilor economiei naționale, 
a asigurării creșterii continue, 
pe baze trainice, a nivelului de 
trai al întregului popor.

[Articol din ziarul „Scinteia" dta 
15 iulie 1963).

recțională sub coperișul stratului 
3, blocul IV. Pînă in prezent s-a 
armat aici 45 m. de galerie. Și în 
sectorul V sînt îh curs luerări de 
punere la punct a galeriilor de 
ttanspdtt de la orizonturile 750, 
802 și 830, care se rearmează cu 
inele de bolțări.

Hărnicie la lucrările 
da pregătiri

Galeria de atac din stratul 15 
este o lucrare urgentă în cadrul 
sectorului IV B. Conducerea sec
torului a încredințat această lu
crare minerilor din brigada de 
pregătire condusă de tov. Galița 
Dionisie. Organizîndu-și cu chib
zuință lucrul, minerii acestei bri
găzi au reușit să excaveze în prima 
decadă din luna iulie 27 m.c. peste 
plan. Aceasta este o realizare 
frumoasă, dacă se ține seama că 
în aceleași condiții de lucru bri
gada condusa de Varga Ladislau, 
care a atacat lucrarea contraort cu 
brigada lui Galița, a realizat pla- 
hui pe primeie zece zile în pro
porție de nuiilai 83,9 la sută. 
Exemplul brigăzii lui Galița tre
buie urmat și de ortacii din bri
gada vecină.

A. MICA 
corespondent
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MOSCOVA: Începerea tratativelor 
dintre reprezentanții L.R.S.S., S.U.A. 

și Angliei în problema încetării 
experiențelor nucleare

MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 iulie №. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
Averell Harriman, locțiitor al se
cretarului de Stat al S.U.A. și cu 
lordul Hailsham, ministru pentru 
problemele științei și tehnicii al 
Marii Britanii. In timpul convor
birii a avut loe un schimb de pă
reri în problemele legate de în
cetarea experiențelor nucleare și 
în alte probleme de interes reei- 
proc.

Discuțiile vor continua la 16 
iulie cu Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

La convorbirea lui N. S. I-Iruș-

- = ©----- ----------

Sciziune în partidul 
democrat-creșiin din Italia

ROMA 15 (Agerpres).
Corespondentul din Roma al a- 

genției United Press Internațional

ciov cu Averell Harriman și cu 
lordul Hailsham au participat : din 
partea sovietică — Andrei Gro
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Valerian Zorin, locții
tor al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., S. Țarapkin, mem
bru în colegiul ministerului Afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Din partea americană au parti
cipat — Foy Kohler, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S., A. Fischer, di
rector adjunct al agenției pentru 
controlul asupra armamentului și 
pentru dezarmare, C. Kaysen, Con
silier special adjunct al președin
telui S.U.A. pentru problemele se
curității naționale și A. Akalovski, 
colaborator al Departamentului de 
Stat al S.U.A.

Din partea engleză au partici
pat : H. Trevelyan, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S., Wilson, 
Secretar de stat adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Zucker
man, consilier științific principal al 
Ministerului de Război.

Festivalul tineretului 
și studenților din Japonia 
pentru pace și prietenie

TOKIO 15 (Agerpres).
De trei zile, în apropierea ora

șului Tokio, la poalele munților 
Fuji, are loc cel de-al 5-lea Festi
val național al tineretului și stu
denților japonezi pentru pace și 
prietenie. El a reunit mai bine de 
10 000 de tineri din întreagă Ja
ponie.

In cadrul festivalului, la 14 iu
lie, lîngă lacul Yamanaka, a avut 
loc un mare miting la care au 

! luat parte 5 000 de tineri munci- 
I tori și studenți pentru a protesta 
i împotriva „tratatului de securitate 
japono-american", împotriva revi
zuirii constituției japoneze, pentru 
prietenie cu tineretul din întreaga 
lume. Ei au cerut, de asemenea, a- 
mînarea vizitei submarinelor ato
mice americane în porturile japo
neze și plecarea tuturor soldaților 
americani de pe teritoriul Japo
niei. Reprezentanții tineretului din 
Okinawa au cerut eliberarea Oki- 
navei de sub dominația americană 
și realipiirea ei la Japonia.
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PIN ȚĂRILE SOCIALISTE!
im U.R.S.S.: Se dezvoltă tot mai mult

folosirea gazelor naturale
MOSCOVA 15 (Agerpres).
In orașele și centrele indus

triale din partea europeană a 
U.R.S.S., relatează „Ekonomices- 
kaia Gazeta", se dezvoltă tot 
mai mult folosirea gazelor na
turale.

De la zăcămintele din Stavro
pol și Krasnodar gazele sînt 
îndreptate prin Rostov pe Don 
și Voronej spre Moscova și Le
ningrad. De la Saratov ele por
nesc spre Gorki și Cerepoveț — 
tînărul centru al metalurgiei 
sovietice. Iar de la vestitele ză
căminte de la Sebelianka gazele 
au pornit pe magistrale subte
rane spre Dnepropetrovsk și 
Krivoi Rog, spre Kiev și Polta
va, spre Kursk și Ostrogoj, apoi 
spre Moscova și Leningrad. Ga
zele de la Dașava au găsit nu
meroși consumatori în Bieloru- 
sia și Republicile Baltice.

S-a început și gazeificarea 
publicilor transcaucaziene, a 
lor din Asia centrală. Acum 
cîțiva ani a fost dată în exploa
tare conducta de gaze Djarkak- 
Samarkand-Tașkent, ceea ce a 
permis multor întreprinderi mari 
să treacă la folosirea numai a 
acestui combustibil. începe ex
tracția gazelor în Tadjikistan, 
unde se desfășoară lucrările de 
construcție a unei conducte spre 
capitala republicii, Dușanbe. Ex
ploatarea noilor zăcăminte 
permite în anii viitori 
rea multor orașe din 
și Kazahstan.

Lungimea totală a 
lor magistrale de 
U.R.S.S. 
acesta ea depășește 24 000 
față de 3 500 km. în 1955.
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crește an de an. Anul 
km.

relatează că la 14 iulie în partidul 
democrat-creștin din Italia s-a pro
dus o sciziune. Aripa de stînga a 
partidului condusă de fostul pre
mier Amintore Fanfani s-a pronun
țat împotriva oricărei colaborări 
cu aripa de dreapta.

Unii observatori politici, preci
zează U.P.I., consideră că actuala 
sciziune ar putea periclita șansele 
formării unui viitor guvern de 
centru-stînga atunci cînd actualul 
guvern de tranziție prezidat de 
Giovani Leone va ceda locul în 
cursul lunii octombrie.

1
Industria materialului rulant 
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ROMA. — In semn de protest 
împotriva reducerii alocației pen
tru cercetări științifice lucrătorii 
de la institutele de cercetări 
științifice au reluat greva în în
treaga Italie.

ALGER. — La 14 iulie guvernul 
algerian a naționalizat Societatea 
franceză de aviație „Air Oasis", 
care își desfășura activitatea în 
sudul Saharei Algeriene.

Primul ministru al Republicii

Criza de guvern din Olanda 
s-a agravat

HAGA 15 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

după 10 zile de convorbiri și în
cercări nereușite M. Jan de Quay 
a refuzat să formeze noul guvern 
al Olandei.

In dimineața zilei de 15 iulie, 
relatează aegnția, de Quay s-a pre
zentat la palatul regal pentru a 
informa pe regina Iuliana că nu 
a reușit să formeze un guvern.

După acest eșec, criza de gu
vern din Olanda, care a intrat în

cea de-a treia lună, s-a agravat. 
De Quay este al doilea om poli
tic olandez care a înregistrat un 
eșec în încercarea de a forma 
guvernul în această perioadă.

Făcînd cunoscut insuccesul lui 
de Quay, agenția Associated Press 
îl caracterizează ca pe un nou fa
liment înregistrat la mijlocul dru
mului de Partidul popular catolic 
în încercarea de a forma guver
nul, după eșecul din luna iunie al 
lui Wiliam Kort, alt reprezentant 
al partidului.

---------------©--------------

In preajma conferinței pentru acordarea 
independenței Maltei

LONDRA 15 (Agerpres).
La 16 iulie începe la Londra 

o conferință în vederea acordării 
independenței coloniei britanice 
Malta. La conferință urmează să 
participe reprezentanți ai celor 

cinci partide politice din Malta 
și reprezentanți ai guvernului en
glez. Guvernul Maltei a alcătuit 
un proiect de constituție care se 
întemeiază pe principiul indepen
denței și care va constitui obiec
tul discuțiilor participanților la 
conferință. Sosind la 13 iulie la 
Londra pentru a participa la con
ferință, primul ministru al Mal
tei, Borg Oliver, și-a exprimat 
speranța că Malta își va putea 
cuceri independența pînă la sfîr- 
șitul acestui an.

Definind poziția Partidului la
burist din Malta, principalul partid 
de opoziție al insulei, Mintoff, li
derul acestui partid a declarat că 
Malta trebuie să-și cucerească neîn- 
tirziat independența în condițiile 
unei depline libertăți. El s-a pro
nunțat pentru organizarea înainte 
de proclamarea independenței a 
unor alegeri generale pentru de
semnarea unui guvern democratic.

Partidul laburist a exprimat tot
odată o serie de obiecții față de 
proiectul de constituție elaborat 
de guvern și s-a pronunțat pen
tru un sistem republican cu un 
președinte ales la cinci ani.

Presa engleză relevă că apro
piata conferință va fi dominată 
de problemele militare legate de 
acordarea independenței Maltei și 
în special de pretențiile britanice 
de a-și menține marea bază mili
tară din acest teritoriu.

Algeriene Democratice și Populare, 
Ben Belli, a anunțat, de aseme
nea, că a fost naționalizată cen
trala electrică din localitatea Brei- 
ka regiunea Constantine. Această 
centrală electrică se afla pînă 
acum sub control străin.

LONDRA. — Conferința anuală 
a „Asociației de sprijinire a Or
ganizației Națiunilor Unite", care 
și-a desfășurat lucrările între 12 
și 14 iulie, la Cardiff, a aprobat 
rezoluția cu privire la problema 
germană, cerînd guvernului englez 
să formuleze o propunere în care 
să se prevadă recunoașterea „li
mitată" a R .D. Germane și acor
darea statutului de membre egale 
în drepturi ale O.N.U, pentru ce
le două state germane.

CAIRO. — In urma tratativelor 
care au avut loc între Hophouet 
Boigni, președintele Republicii Coas
ta de Fildeș și președintele R.A.U., 
Nasser, la 14 iulie s-a ajuns la 
un acord cu privire la schimbul 
de reprezentante diplomatice și 
misiuni comerciale.

SANTIAGO. — A intrat în a 
doua săptămînă greva celor 8 000 
de muncitori de la cele mai mari 
mine de cupru din Chile — „El- 
Teniente". Greviștii cer societății 
„Braden Copper Mining", care con
trolează aceste mine, majorarea 
salariilor.

BONN. — Un avion s-a pră
bușit peste o stradă din orașul 
Lubeck (Germania occidentală). 
Unul din piloți a murit, iar cel 
de-al doilea a fost grav rănit.

TOKIO. — La 15 iulie la mina 
„Haraiama" a societății carbonife
re japoneze „Meidzi Koghio" s-a 
produs o surpare într-o galerie 
la o adîncime de 2 000 metri. Pa
tru mineri și-au găsit moartea în 
această catastrofă. ,

Sâ înceteze războiul dus de S. U. A. 
în Vietnamul de sud

HANOI 15 (Agerpres).
La 15 iulie, cu prilejul împli

nirii a 9 ani de la semnarea a- 
cordurilor de la Geneva cu privi
re la Vietnam, Ministerul de Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care cere 
copreședinților și participanților la 
conferința de la Geneva din 1954, 
precum și țărilor care fac parte 
din Comisia internațională de su

praveghere și control, din Vietnam 
să ia măsuri eficiente pentru a 
pune capăt războiului dus de Sta
tele Unite în Vietnamul de sud 
și pentru a asigura îndeplinirea 
strictă a acordurilor de la Geneva.

In declarație se subliniază că 
guvernul R. D. Vietnam jva con
tinua să lupte cu hotărîre pentru 
reunificarea pașnică a țării pe ba
za acordurilor de la Geneva.
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PHENIAN 15 (Agerpres).
In perioada dominației colo

nialiștilor japonezi în Coreea, 
pînă și piesele de schimb nece
sare reparațiilor curente erau 
aduse din Japonia. De uzine con
structoare de vagoane sau loco
motive nici nu putea fi vorba. 
In prezent aproape întregul e- 
chipament necesar dotării trans
portului feroviar al 
reene se 
mai între 
construite 
de marfă.

R.P.D. Co
produce în țară. Nu- , 
anii 1958—1962 au fost 
aproape 5 000 vagoane

In anii puterii populare au 
fost construite uzina de locomo
tive cu abur și vagoane din lo
calitatea Vonsan, uzina de loco
motive electrice de la Phenian 
și uzinele de reparat locomoti
ve și vagoane din orașele Cen- 
din, Rahîn și Kudian.

In prezent, pentru dotarea 
transportului feroviar cu utilajul 
necesar lucrează 6 000 de ingi
neri, tehnicieni și specialiști, 
peste 50 000 de muncitori 
câți.

Sporește producția industrială 
Bulgariaa R. P.

SOFIA 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

B.T.A., în cursul primului se
mestru din acest an colectivele 
întreprinderilor industriei chi
mice și metalurgice au livrat 
produse a căror valoare globală 
depășește cu peste 23 736 000 
leva valoarea produselor livrate

califi"

anului

a fost 
combus-

in primul semestru al 
trecut.

Sporul cel mai mare 
realizat de industria de
tibil, în special de industria de 
prelucrare a țițeiului, și anume 
de 28,4 la sută. Succese au ob
ținut și întreprinderile indus
triei de cauciuc și ale industriei 
siderurgice.

r.p. Chineză? o nouă mină de cărbuni 
modernă intrată în producție

TEIUAN 15 (Agerpres).
In provincia Sansi din nordul 

Chinei a fost dată în exploatare 
o nouă mină de cărbuni, eu o 
capacitate anuală de 900 000 to
ne. Toate operațiunile, de la

cărbunelui pînă la 
lui la suprafață, sînt 
cu ajutorul mașinilor 
Noua mină este una

excavarea 
scoaterea 
efectuate 
moderne,
din principalele producătoare de 
cărbune cocsificabil din China

PROGRAM DE
17 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii populare, 9,30 
Selecțiuni din operete, 10,00 Tea
tru la microfon : 1 „Doamna nevă
zută". Comedie de Calderon de Ia 
Barca, 12,00 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților națio
nale, 12,30 Opera „Zaide" de 
Mozart, 13,10 Muzică ușoară, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Cîntece și 
jocuri populare, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,30 Prietena noastră 
cartea, 18,00 „Melodii... melodii". 
Emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 18,30 Lecția de limba en
gleză, 18,40 Cîntă baritonul Nico- 
lae Herlea, 19,15 Program muzical 
pentru evidențiați în întrecerea so
cialistă, 20,40 Cîntă orchestra Pa
ramour, 21,40 Din comoara folclo
rului nostru, Instrumente muzicale 
populare (emisiunea I). PROGRA
MUL II. 10,10 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri, 
11,30 Estrada melodiilor, 12,05 
Muzică din operete și comedii mu
zicale, 14,35 Muzică de promena
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dă interpretată de fanfară, 15,00 
Ansambluri vocale din opere, 15,30 
Din muzica popoarelor, 16,30 Mu
zică ușoară, 18,30 Muzică popu
lară interpretată de soliști г i for
mații artistice de amatori, 13,50 
Versuri de Ion Rahoveanu, 19,00 
Melodii de draogste, 19,30 Lecția 
de limba rusă (pentru avansați), 
20,15 Școala și viața, 20,35 Arft 
din opera „Gioconda" de Pon- '* 
chielli, 21,15 Muzică populară din 
R. P. Bulgaria, 21,30 Pe teme in
ternaționale, 21,40 Interpreți de 
muzică ușoară, 22,20 Muzică din 
opereta „Dragoste de țigan" de 
Franz I.ehar.
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CINEMATOGRAFE
17 iulie

PETROȘANI - - 7 NOIEMBRIE : 
Vaporul lui Emil; AL. SAH1A : 
Rîul și moartea; PETRILA : Cînd 
vine dragostea; VULCAN : Cine-i 
de vină; URICANI; Agrafa albă. J

Tiparul ; „6 August' Petroșani


