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Lupeni luptă pentru a ocupa 

locul fruntaș

Printr'nn decret al Prtz'dlului Mare! Adunări Maț onale 

întinderile de p mânt rămase moșierilor dela reforma agrară și 
fermele model împreună cu întregul lor inventar

AUFOST TRLCUTE1N PROPRIETATEA STATULUI CA BUNURI 
ALE ÎNTREGULUI POPOR

Prin această măsură care întărește sectorul agri
col de Stat, se creiază noul condițiuni pentru 
asigurarea bunei stări a țărănimii muncitoare și 

a muncitorimii dela orașe
In conformitate cu dispozițiu- 

nile art. -44 din Constituția 
R. P. R„ la propunerea Consi
liului de Miniștri. Prezidiul Ma
tei Adunări Naționalo a omis un 
decret prin care, „pentru a îm
piedeca acțiunea de sabotare a 
planului de Insamânțări și a 
producției agricole, pentru a asi
gura desvoltarea agriculturii in 
R. P. R." au fost trecute în pro
prietatea Statului cu bunuri ale 
întregu’ui popor •

a) Exploatările agricole care 
au făcut obiectul exproprierii.

potrivit legii Nr, 181 din 1945 și 
termele model constituite j/rin 
efectul aceleiași legi, cu întreg 
inventarul viu, mort șl clădiri 
aparținând sau afectate acestor 
exploatări, indiferent de lu ul 
unde se află;

bl Instalațiile agricole și seini, 
in iustriale, bunurile și materia
lele destinate valorifică/ii. ori 
unde s’ar găsi depozitate, apar- 
lindnd exploatării moșierești cjb. 

propiatc;
c) Toate creanțele, titlurile, 

precum și participările și drep-

turile cuvenite decurgând din 
activitatea exploataiclor moșie
rești exirropriate.

In prevederile aBc.dui decrel, 
nu intiă obiectele ik uz personal 
și casnic, apartinand proprieta
rilor exploatării expropiate și fa
miliilor lor. alimentele din de
pozitele acestor exploatări, nece
sare consumului propriu, stabi
lite prin instrucțijmile Ministe
rului Agriculturii.

Decretul prevede pedeapsa cu 
3-15 am muncă silnică și con
fiscarea averii pentru acei caro

I continuare in fug. 111 a)

Cu «caziu alegerilor i Indicate, mi
ner.I d ii seetvrul li al minei Lupeni 
au lusl r>ia>»tJ|l la întrecere de 
minerii din sectorul 1. A. al aceleiași 
mtue.

Seeierul I. A. i*le sectorul Irunta» 
al uinvi Ui peni șl pruvocaiea lor la 
întrecere, a stârnit un viu interes 
iu rândurile minerilor din sectorul 

II, care au pornit cu iiutârire la 

muncă pentru a nu răoiane in urmă.

>u cadrul acestor întreceri, mal 

toate grotele sectorului II depășesc 

nor Uleie, unele dintre ele care în

ainte erau rămase iu urmă. încă de

s
multe zile lucrează in contul pro- 
graniu ui depc luna Manie.

Astiel, in /iua de 2b tUirnarle, 
m ner i dm gru> a lu». Apostol hii- 
cdac au exiras cărbune iii noului 
programu ul zilei de 25 Marje, (ru
pă iov. Jurca La, ar iu contul zilei 
de 17 Martie, Iar acea a Iov. Lăcă
tuș Samoila in contul zilei de 13 
Martie.

In clar de acestea, numeroase 
grupe fruntașe, ca acea a tu». Po- 
borcul, lucrează de mal muh timp 
iu contul programului depc luna A- 
prllle.

POP tUGEN, coresp.

Să învățăm să p t-țufm timpul

Muncitorii dela Atelierele Centrale Petroșani 
în luptă cu minutele și secundele

’liut mui nfalfi muncitul i 
an/fajaji in întrecu i soc nuirte 
pfniru reuiicarta mu pro 
ducli.'ilăli ridicate uuu/u 
să prefmusca un ului și ihmr 
Sfcunda

1 • sltihcrcdi ( enlrale 1 .-

Dela 2 minute și 50 secunde la 1 minut 
și 20 secunde

lata spre exemplu muiiiito- 
Dumitru dela
Atelierelor

care
pentru

,t-.i
Centrale 

hicrcizâ la o 
găurit «i la 
diferite piu- 

l.a :icea>li

Principala problemă care fră
mântă minerii și tehnicienii cei 
mai conștien/i dela mina Lupe
ni, este îndeplinirea și depășirea 
Planului de Stat pe anul 1949. 
In cadrul acestei lupte, ei dau o 
bătălie hotărltă pentru ridicarea 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui și pentru reducerea prețului 
de cost.

In această din urmă problemă 
_  reducerea prafului de cost al 
cărbunelui — deși nu s’a făcut 
tot ce era posibil, trebuesc men
ționate unele rezultate foarte 
frumoase obținute printr’o 
strânsă colaborare între mineri 
și tehnicieni, la sectorul IV al 
minei noastre.

Acest sector era cunoscut pen
tru dificultățile ipe care le avea 
cu exploatarea stratului 18 „Vic
toria". Zilnic, la raportul ce se 
dădea la Direcția Minelor din 
Petroșeni, iputeai auzi: „Ia noi 
nu este nimic deosebit afară de 
18 „Victoria”, unde, etc." Stra
tul 18 se exploatează prin aba
taje frontale pe înclinare. încli
narea fiind mică, transportul 
cărbunelui în abataj se face cu 
scocuri os"i!a"te, montate pe 
scaune de lemn. Lungimea aba
tajelor era cca 100 m. Cărbunele 
se hava la bază, apoi se tăia cu 
ciocanul de abataj. Normal, lu-

crul ar fi trebuit să meargă în 
trei cicluri, fiecare ciclu execu- 
tându-se intr’un schimb, adică 
schimbul I: tăerea cărbunelui, 
schimbul II: havare și schimbul 
III: montarea scocurilor oscilan
te cu o fâșie înainte șl monta
rea stivelor de lemn tot cu o 
fâșie înainte (în fâșia treia dela 
frontul de cărbune, se făceau 
stive de lemn ca să împiedece 
coperișul stratului din porțiunea 
unde s’a scos cărbunele să se 
lase pe scocuri sau să închidă 
abatajul). Din lipsa de efectiv, 
nu 9e putea tăia cărbunele în- 
tr’un schimb. Din cauza lungi- 
mei abatajului, havarea și mon
tarea deasemenea, nu se puteau 
termina în două schimburi. Sco
curile 
mână 
timp.
ceau
perișul stratului intra în 
siune, înălțimea abatajului se 
micșora, scocurile presate de 
stâlpii strâmbați nu mai puteau 
funcționa. Oamenii pierdeau 
timpul cu rearmări și cu defec
tele acestea, iar la sfârșitul lu
nii se trezeau cu salariul redus. 
St.:vele de lemn nu se puteau 
răpi din surpare, trebuia adus 
alt lemn, al Cărui transport, tre

oscilante trebuiau să ră- 
în aceeaș fâșie maj mult 
Cu toate stivele ce se fă- 
și cu toată armarea, co- 

pre-

(continuare in pag. lll-a)

aduce la cunoștința publi
că Ministerul Finanțelor 
in circulație 
leu RPR.

rul Fihp 
1reze a 
Petroșani, 
bormașimi
care pot fi fixate 
hțe și alte piese, 
mașină el tare filet la capacele 
pentru cutiile de unsoare a va- 
gonetelor necc-arc transjxirtu- 
rilor de cărbune in mina. Pen
tru filetarea unui capac, el 
fixat un timp de lucru de 2 
nute și 50 secunde.

Insă tovarășul Filip
mitru e in intrecert cu munci
torul Reiss Uaroi, care lucrea
ză la o mașinu asemănătoare 
Și ca sfi câștigi întrecerea, tre- 
bue să știi să-ți organizezi 
'munca, să reduci tim]Aib glf

arc 
mi-

Du-
noua rnonetă

de i leu vor 
nouile mone-

Se 
cui ui 
pune 
dc I

Vechile monete 
circula paralel cu 
te, până la o dată ce se va a- 
nunța ulterior.

a i.-uțu-,
■ pr

tru ac< . i...
Dumitru șsa 
ce urmează 
îndemâna, in
Lurghiul de filetat in Jiormași- 
nă in așa fel, incit i ă poată ti 
potrivit in gaura c- urmc-iză 
să fie filetată intrun timp mai 
scurt, unge burghiul cu atenții' 
In timpul lucrului, și istfel a 
reușit să reducă timpul de exe
cuție la un capac dela c mrnule 
și 50 secunde la 1 nimut ți 20 
secunde. Insă tovarășul Fihp' 
Dumitru nu este mulțumii nu
mai cu atât. El vrea c.s in cu
rând execute aceasta <»j»ra- 
țic in mai puțin de un minuL

, pentru a obțim as'lei 
.liictivitate ridicata Pen- 

niuucitnru) i-ihp 
ar.uij 1 cijiaciie 
., fie fileta'. . la 
ordine. A fixat

(continuare in pag. HI-a/

ia urma realacerii economiei naționa'e a 11. R. S. S. creșterii pro-* 
ducției mărfurilor de mare consum nouilor reali
zări in domeniul reducerii cheltuelilor de producție

Consiliul de Miniștri al II. R. S. S. și Comitetul Central 
al Partidului Comunist (b.) al U. R. S. S. au hotărât

O NOUA REDUCERE DE PREȚURI 
la mărfurile de mare consum

Uniunea 
anului 

aplicare 
fosl des- 
introdus

După cum se știe, în 
Sovietică la sfârșitul 
1947, când s’a pus în 
reforma monetară și au 
ființate cartelele, s’au
prețuri reduse la mărfurile de 
mare consum.

In urma refacerii economiei 
naționale a URSS, creșterei pro
ducției mărfurilor de mare con
sum și nouilor realizări în do
meniul reducerii cheltuelilor de 
producție, a devenit, posibilă în 
a doua jumătate- a anului 1948. 
o nouă reduoere a preturilor la 
mărfurile de mare consum.

Consiliul de Miniștri al URSS 
și Comitetul Central al Partidu-

lui Comunist, (b) al URSS au 
hotărît o nouă reducere de pre
turi care In parte fusese înce
pută în 1948 si care va fi desă
vârșită la | Martie 1949. Aceasta 
va fi a doua etepă în reducerea 
preturilor la mărfurile de mare 
consum. Această din urmă redu
cere do prețuri va aduce o nouă 
eftinire a mărfurilor de mare 
consum.

Datorită nouii reduceri de pre
turi, puterea de cumpărare a 
rublei se va imbunălăti in com
parație eu cursul de schimb al 
valutelor străine. Deasemenea, 
va cr șt’ puterea ve cumpărare 
a salariilor muncitorilor și inte-

lectualih r și din nou se vor re
duce simțitor c’ioHuelile țăr.mi-< 
lor la cumpărarea produselor in 
dustiiale. lată rfduct-rile de pre
țuri holărite de Consiliul <te Mi
niștri al URSS și Comitetul Cen
tral .,1 Partidului Comunist (b) 
a) l RSS, începând dela 1 Mar
tie :

Pâinea și faina cu 10 la sută; 
cerealele și pastele făinoase cu 
10 la sulă; furajele și semințele 
oleaginoase, nutrețul șt Urii ța 
cu 20 la sută: fâncțurile cu 30 
la sută: iresrm ții și prăjiturile 
cu 30 ia suf’i; carnea, mezelurile 

(Continuare fn pag. IV-a)
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COLTUL FEMEII

Câteva succese obținute In cadrul 
acțiunii de ocrotire a mamei și copilului 

tn Valea Jiului
Oiiciul de ocrotire i Mumei 

și Copilului a luat ființa iu 
Valea Jiului în toamna anului 
1948, dată dela care s’au pus 
baie științifico acostai acțiuni 
dirijată de Ministerul Sănătă
ții și de când in acest domeniu 
s’au obținut o seamă de fru
moase realizări.

S’a |x>rnit dela această dată 
o campanie susținută ]>entru 
reducerea mortalității infantile, 
jieutru de.svoltarea armonioasă 
și normalii a copiilor căutând a 
se crea o generație sănăto isă, 
un prețios sprijin primindu-se 
Jin partea org. P.M.R., a Sin
dicatului Sanitar și U.F.D.R.

In cadrul acestei campanii 
copiilor li se dau regulat ali
mente ca; lapte, zahăr, griș ș. 
a. In curând li se vor distribui 
și făină, margarina și unt de 
alune.

In afară de alimente copiii 
intre 3 luni — 7 ani primesc 
regulat vitamina A și II pre
cum și untură de pește. La fel 
și copiii și tinerii între 7 și 18 
ani, după prescripțiile medicale, 
primesc untură de pește.

Pentru depistarea cazurilor 
de boală și consultațiile prena
tale și puericultura in centrele 
muncitorești și sătești din Va

CE SĂ CITIM:

Romanul de
A apărut în editura de Stat

Autorul, emigrat antifascist 
gertuiih, reușfeșle să scrie un 
bogat roman de satiră, pornind 
de ia un fapt banal.

■ Soldatul Fewcoombev se în
toarce din răsboi cu un picior 
lijjsă și 75 lire despăgubire din 
parte 1 generosului imperiu bri
tanic.

Gu acești bani deschide o 
cârciumă care însă da faliment.

încercând să cerșească, des- 
cpperă că nu orice nepoftit poa 
tt benefitia de mila trecători
lor. Cerșetorii sunt organizați 
mtr’o breaslă puternică și au
toritatea ei decurge din aceea că 
„protectorul" lor pe nume J. 
Peachum este un genial om de 
afaceri, care a descoperit me
tode noui in exploatarea mize
riei omenești. Fewcoombev nu 
are aptitudinile necesare uhdi 
cerșetor, nu va aduce prea 
mare profit și atunci Peachum 
îl angajează ca îngrijitor al 
câinilor ce servesc de călăuză 
cerșetorilor orbi. Exploatarea ne
miloasă dar „organizată”, este 
mai acceptabilă pentru Fevv- 
combey, decât vagabondajul 
și perspectiva de a muri de 
foame și frig sub podurile 
Londrei.

lea Jiului există un corp de în
drumătoare sanitare dm sânul 
Pb'lIR iar pentru educarea 
mamelor și viitoarelor mame, 
in urmi instrucțiunilor Minis
terului Sănătății, au luat ființă 
școli de îndrumare.

l’e de altă parte in intreiaga 
Valea Jiului este asigurata, i:i 
mod gratuit, consultația pivna 
talelor de cidru medicii do cir
cumscripții și consilierii tehnici, 
pe lângă aceasta se fac regulat 
consultații la centrele de lapte 

X
Li cadrul Qfic-iului de Ocro

tire a’ Mamei și Copilului, tn 
Valea Jiului este programată 
înființarea mai multor case de 
nașteri și maternități, cămine 
de zi, creșe, grădinițe sezoniere 
și pe lângă fiecare circumscrip
ție câte o bucătărie de lapte 
(dietetică).

Oficiul de Ocrotire din l’e- 
troșem cuprinde întreaga Valea 
Jiului până și cele mai îndepăr
tat» plăși, ca Lunca Cernii de 
pildă, dovedind larga extindere 
a muncii dusă in direcția ocro
tirii mamei și copilului în regi
mul nostru de democrația po
pulară.

I. CĂRBUNE 
coreSp. voluntar

cinci parale
de BERTOLD BRECHT

Dar viața lui Few£ombev 
nu este viața unui izolat; asu

pra angajatului lui Peac
hum se resfrârrd toate întâm
plările prin care trece patronul, 
el trebue sa servească interese
le aoostui patron și interesele a- 
cestuia cer și viața lui Few- 
combey, viață care se termină 
prin ștreang, el fiind acuzat de 
o crimă pe care nu o făptuise 
și care de fapt nici nu a fost 
un asasinat, ci o sinucidere din 
cauza mizeriei.

Povestea lui Fewcombey nu 
este decât un pretext pentru a- 
utor care plimbându-și eroul iu 
lumea declâsaților, a lutnpcn- 
proletariaului, descoperă că a- 
ceastă lume nu este cu totul ne- 
tol.-' toare sistemului capitalist 
ci eă ea întregește oarecum pc 
sibilitățile de exploatare, jaf și 
îmbogățire.

Romanul lui Brecht este o 
măiastră disecare a societății 
capitaliste in multiplele ei părți 
componente și autorul nu zu
grăvește aspectele cele mai cu
noscute, ci scoate la iveală toc
mai acele dedesubturi abjecte 
pe care burghezia are interesul 
să le ascundă cu mare grijă.

VIAȚA DE PARTID
Prin munca organizației de bază, sectorul Iii 

al minei Petrila a devenit sector îruntaș
Câteva metode de muncă

In cuibul Planului do Hiat, 
muncitorilor mineri dela ex- 
jiloiilttrihi carbonifere din Valeu 
Jiului le revin o seamă de sar
cini importante, legale, direct de 
buna lui iii uplinire, de dopași- 
iiu 1 1 v -leiilor sule.

Ca -nrcini principale și fun
damentale minerii au ridicarea 
necontenită a producției de car 
lume, îmbunătățirea calității lui, 
obținerea unor cât nud muri e- 
coiioiini de matei ialo și de rigie 
și in sfârșit, prin inovații și 
noui metode du muncă, să mă
rească productivitatea muncii.

Organizațiilor de Partid, în a- 
coslo condiții le revine sarcina 
do u îndruma muncitorii spre 
atingerea obiectivelor mai sus 
arătate; această antrenare a mi
nerilor în bâlăiiu pentru înde
plinirea și depășirea Planului 
nostru de Stat, constitui) tina din 
aivinile lor principale. >Și, In 

uceeași măsură ca și organizații
lor de partid — diferența fiind 
doar cadru) mai restrâns —- a- 
cosfu sarcini revin și organiza
țiilor do bază PMR dela exploa
tările carbonifere din Valea 
Jiului.

x
Soclorul 111 al minei Pelrila 

esLo unul din sectoarele frunta
șe pe exploatare și dacă In ge
neral minerii de aici au obținut 
o serie de succese in munca lor, 
aceasta se ilatoreșto organizații
lor do bază PMR oare a știut 
8ă-i mobilizeze și să-l Îndrume 
in lupta pe care ei o duc pentru 
îndeplinirea programului lor 
de lucru înainte do termen.

Organizația de bază Nr. 1 dela 
acest sector a reușit în bună 
[.arte să facă față sarcinilor ei 
gonoralo și să rezolve o seamă 
de probleme specifice locului 
devenind astfel factor determi
nat al succeselor obținuto do 
minori.

Așa, sarcinile generale ca or
ganizarea Întrecerilor și popula
rizarea obiectivelor de muncă 
le-a dus la bun sfârșit prin 
munca tle lămurire — fie in 
cadrul șeilințalor cu membrii 
de Partid sau meetinguri Ia lo
cul do muncă unde participau 
și nemembrii de Partid — adi
că tot prin metode generale de
ja cunoscute. Rezultatele au fost 
o depășire a normei — munca 
ducându-so pe bază de întreceri 
socialiste — între 10 și 153 la 
sută (în medie 80 Ia sulă), im
portante economii la materialul 
lemnos și in general o îmbună
tățire a calității cărbunelui.

Toate acestea au fost strâns 
legato de rezolvarea unor pro
bleme cu caracter specific local.

Cum a reușit org. de bază Nr. 
1 să le rezolve? Care au fost 
metodele ei de muncă prin care 

a făcut posibila însăși ’ezizarra lor.
Dela început trebue arătat că 

activitatea acestei organizații s’a 
desfășurat pe un front larg da
torită muncii bine organizate. 
In soclorul I s’au ridicat o serie 
de fruntași in producție. Rezul- 

lale'a iJținuto de ei au fost larg 
popid.lr>/ut.e printre miruri de 
către organizația de ba'.ă. Dar 
in privmțu a easta nu sa făcut 
numai a’ât. Chiar în cadrul șe
dințelor au fost jm ijiulari zale 
metodele de luciu ule fruntași
lor Așa d- exemplu Iov \ 
b'iica, și-11 organizat in Oșu fi i 
munca prucurându-și dm 
timp lo.de materialele și sculele 
nciesaro Încât a um efeclu 
<-azft răpirea cu un efectiv de 
numai 8 oameni, adică rminai 
cu jumulute din i-ați erau mai 
îiuimte. In cadrul ședinței orga
nizației dr baza, el Însuți a fost 
Însărcinat să arata și celorlalți 
tovarăși cum a reușit să facă 

acest lle ru. cum și-a organiza1 mun
ca penlruea metoda Iul să fie 
adoptata și de alții.

In general chestiunile in le
gătură cu problema producției 

i cil toate asp etole ci, sunt pe 
larg discutate In ședințele or
ganizației de bază Nr. 1 a sec
torului III din Pelrila, in< adra
te lidr'unul dm punctele oriii- 
noi ele zi.

Dar nu numai prin ntât a reu
șit -ă facă față sarcinilor sale. 
Dându-le importanța cuvenită, 
organizația de bază a reușit «ă 
activiz.eze grupele. Și uium* 
grupelor s’a dovedit dc un ne
prețuit ajutor și dc o deosebit 
de mare importanță.

Ședințele acestora se țin chiar 
la locul da muncă, iar In cadrul 
lor se discută probleme direct 
legate do practica zilnică, de 
succesele sau greutățile întâm
pinate. In acest fel s’a reușit ca 
întrecerile să cuprindă tot mai 
multe' echipe, să pornească de 
jos. Nemembrii do Partid care 
cu vădit interes jiarticipau activ 
la șodințelo grupelor, au fost 
antrenați de membrii de Partid 
care au da1 semnalul întreceri
lor. Tot prin grujxde de Partid 
au fost lichidate lipsurile in 
ceea ce privește sosirea la timp 
a sfredelelor. amorselor și ma
terialului lemnos.

Sesizată de grupe, organizația 
de bază a luat măsuri ca în fie
care abataj sa fie trimiși stâlpi 
pentru armare în mod organi
ză! și potriviți ca lungime. In 
felul acesta s’a realizat o eco
nomie de material lemnos (stâl- 
1 ii nu mai trebuiau tăiați decât 
puțin), iar pe do altă parte, o 
economie de timp (nu mai tre
bue să se aștepte după stâlpi 
potriviți înălțim i abatajului).

Iată deci o serie de probleme 
cărora organizația de b&ză a 
reușit să le dea deslegare acti
vizând grui>ele. Pentru aceasta 
insă, a desfășurat un riguros 
control în muncă, atât prin ra
poartele pe care grupele le dă
deau in cadrul ședințelor, cât 
și prin participarea tovarășilor 
din biroul organizației la ședin
țele grupelor. Și mai mult de
cât atât, s’a organizat Intre gru
pe un schimb de experiență: fie
care învață dela cealaltă și a- 
plică practic metoda de muncă 

[•o care o consideră justa și a- 
duptabnu condițiilor specifice.

Dreanizațiu de La & a contri
buit ile-o-j olriv ă ia bunul mers 
h! mumii, prin organizația lo- 
. ala, < rgum. aud discuții in ju
rul anumitor chestiuni ue ordin 
tehnic intre mineri și tehnicieni.

x
Du a pana urmii organizația 

de baza Nr la dorului 111 a 
1 'Uțil -u la< a 11 buna mtt-
siira .-an inilor c<-1 levemau iu 
du, țiu mobiliarii și Îndrumă
rii mim mor iu lupta jrentru 
lud. pliniri a ți depășirea obme- 
biifcur lor dc niuina, ii mai ră
mân im-ă o ,-eamu dc- lucruri d*. 
la ut

Exista țj ia ;ux-*t sc-.< tor — cu 
toate ca mei una dliltn whipe 
nu rămâne - ib norma — o pro- 
L'eniu, a codașilor. In gemral 
ai 1 înaintarilu se fac numai in 
tărbune. Dar la um Iu abataje 
— ri abatajele 1, 5 și G de pil
da — s. găse-c și mten aluri da 
pialia. Datorila faptului cai În
aintarea In a este czindițium se 
face mai gr-u .și-a|Hii — in ur
mi muncii d. • lămurire — pia- 
tia • pară c’ iar In abataj da 
că bum- spre <1 nu-i prejudicia 
1 aldab a, normek stabilite nu 
mai rore.jiind. Qri. au toate că 
îndată >:e ajung la asemenea m. 
tercaiari, minerii «aiUliță COini- 

tia de lnts«:-oeri se întâmplă c* 
uneori . reacă mai multe zile 
până cai: noua normă să fie 
stabilită, . -’ind ca drp&țirea să 
fie mult n . mcă.

Organizaț.a de l>ază va lr“bui 
mijlocit să ia contact cu a ■..astă 
coiiiis'O In 8- nsul ca ea să sa 
dejMasezc in Jată la fața locului. 
■M aceasta cu atât mal mult, cu 
cât delăsarea unor tehnicieni 
produc - nomulpimiri in rându
rile minerilor.

De asemen-.a, organiz.ației de 
bază ii revine sarcina ca pe vii
tor sa activ iz. so In mai mare 
măsura agitatorii, să-și intensi
fice munca de agitație. Metoda 
tov- Șinca spre exemplu, n'a 
fost adaptată In toate abatajele 
unde existau posibilități tocmai 
din lijisa unei mai tcniein.ce 
munci de lămurire.

Pe de altă parte, va trebui ca 
ședințele de consfătuire dintre 
mineri și tehnicieni să ia un 
caracter mai organizat, să se 
țină mai des. să se stabileaA-ă 
un raivort de colaborare mai 
.-trâns intre cele două categorii 
de muncitori.

x
Dacă munca bine organi ată a 

organizației de Ixvă Nr. 1 dela 
sectorul III din Pelrila a făcut 
jxvsibilă in general buna cuprin
dere a muncii, și obținerea u- 
nor importante succese de către 
mineri, da-ă ea a devenit un 
motor al Întrecerilor și un fac
tor de seamă al bunului mers 
al muncii, desvoltarea realizări
lor de până acum și indeplini- 
rva sar inilor de viitor va aduce 
minerilor dela acest sector și 
mai imjxvrtante realizări în bă
tălia lor pentru depășirea Pla
nului do Stal.

)

lo.de
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Lupta pentru reducerea prețului de cost 
al cărbunelui la sectorul IV al minei Lupeni

(Urmare din pag. |-»î_____

buia d.asemenea plătit. Cam 30 
la sută ibn lemnul folosit la 
•tivv, rămâjicu nerecui*>ral.

Avanii in vedere (oate acesfoa, 
«'a trecut la abataje mai aciirto 
(cca fîO m ), iar la propunerea 
prim-miii'.trului miner Fareaș 
Miliai, sa reintrodus metoda fo
losită mm demult de a liava in 
irterilul din culcușul stratului și 
înlocuirea stivelor din lemn cu 
stive construite din sterilul ce 
rezulta din havare.

Dtasemenea, său reorganizat 
ciclurile, havarea și montarea 
făcându-se concomitent, s a a- 
juns eă se scoală în mod regu
lat o fâșie in trei schimburi. In- 

mea abatajului a crescut cu 
oca. 15 cm., >ar scoaterea unei 
fâșii mergând mult mai repede, 
coperișul n'a mai avut timp să 
intre în presiune, iar chiar dacă 
se lăsa in jos era oprit de sti
vele de piatră. Abatajul menți- 
nându-se relativ mai inall, con
dițiile de muncă s’au îmbunătă
ții- Scocurile funcționează nor
mal, nefimd presate, demonta
rea și mutarea lor se face mult 
mai repede. Lemnul folosit la 
stive se economisește, deaseme- 
r»a sau redus și posturile ne
cesare pentru transportul lui.

Productivitatea muncii în aba

Întinderile de pământ rămase moșierilor an 
trecut in proprietaiea Statului

(Urmare din png. I-aț

prin orice mijloace vor împie
deca sau vor Încerca să Împie
deca exproprierile prevăzute mai 
■us. Sunt prevăzute deasemeni. 
pedepse dela 3-1.5 ani Închisoare 
-corecțională și amenzi dela 
25.000—200 000 lei pentru func
ționarii publici sau persoanele 
Împuternicite in temeiul acestui 
.decret, care nu vor executa În
tocmai sarcinile ce le rc ' <

In expunerea de motive 
rentată de Iov. Vasile Vaida, 
Ministrul Agriculturii, se arată 
că naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industria
le, miniere, bancare șl de trans
porturi, crearea sectorului socia
list în industrie, trecerea la 
munca planificată, impun des- 
voltarea agriculturii la un nivel 
superior care să corespundă ne
cesitățile crescânde ale Republi
cii Populare Româno.

In condițiunilo politice din 
anul 1945 — arată expuneroa — 
reforma agrară a lăsat moșieri
lor expropiati o Întindere de pă
mânt până Ia 50 ha. și a excep
tat dela expropiere unele exploa
tări moșierești sub denumirea 
de ferme model.

Proprietarii așa ziselor ferme 
model și moșierii expropiati au 
continuat să exploateze țărăni
mea muncitoare. Ei au degradat 

taj a crescut dela 2,65 tono post 
la 3,47 tone poul.

Cărbunele produs in abataj a 
câștigai In calitate, eliminflndu- 
ko cărbunele mărunt ce rezulta 
din havare.

1‘rintr’o mai bună organiza
re la acelaș alxitaj, s’au redus 
posturile la traiusjxirtul ile lemn 
lici t 7 ța* schimb, la 5 pe 
schimb.

Tot la stratul 18 „Victoria" 
pregătirile in cărbune necesită 
un consum de explosiv foarte 
ridicat pe ni. c. săpat, grosi
mea stratului t fiind mică iar 
cărbunele foarte tare. Se știe că 
pentru a mări efectul explosi- 
vului și deci a micșora cantita
tea de explosiv necesară. trclni- 
esc cixiate mai multe suprafețe 
litiere in stratul de cărbune țx.' 
care vrem să-l scoatem. Pentru 
aceasta; minerii scot întâi așa 
numitul șram, adică explodea
ză câteva găuri la mijlocul sau 
într'o parte a frontului de lu
cru, creind un fel do pâlnie ast
fel încât găurile ce explodează 
după aceea, pvit rupe o cantita
te mai mire de cărbune.

Tov. Ciminga Ion, stimulat 
de conducerea sectorului ca să 
facă economie de explosiv, a 
convins grupa pe care o condu
ce, să facă șramul folosind 
două ciocane de abataj. Făcând

utilajele agricole, au lăsat In pa
ragină clădirile, lăsând terenu
rile nemuncite, sau muncindu- 
le în condițiuni foarte proaste, 
au sabotat con'inuu eforturile 
poporului muncitor de a-și făuri 
o viată mai bună. Punfindu-se 
In fruntea elementelor dușmă
noase dela sale, ei au căutăt 
prin mijloacele cele mal perfi
de să -ădămicească realizarea 
planurilor de însământări și 

•u-ercănd să înfometeze 
itor și prin acea- 

____  .în realizările re
gimului nostru democrat.

Prin decretul de fa/ă se pune 
capăt acestei stih de lucruri fi 
se creează condifiunile pentru 
întărirea sectorului agricol de 
Stat, pentru desvoltarea agricul
turii la un nivel superior fi pen
tru asigurarea bunei stări a ță
rănimii muncitoare fi a munci
torimii dela orașe.

CITIȚI
FEMEE A

SATEANCA 

șramul mult mii adânc, j*e lân
gă că a folosit mai puțin ex 
plosiv, a avut și o înaintare 
mai mire, găurile rupând mai 
bine. Ca să jibată controla și 
învăța toate trei schimburile, 
tov, Ctimiga, deși normal lu
crează numai in schimbul I a 
rămas ție rând și in schimbu 
rile 11 și 111.

Rezultatul a fost că la sfâr
șitul lumi a avut o depășire a 
normei de (îo la sută și o eco
nomie de rxplosivi de 38 la su
tă. In acest fel, a crescut sim
țitor și salariul său și al gru
pei.

Grupa tov. Matolici. care a 
lucrat in aceleași condițiunj dar 
11'a făcut șramul cu ciocanul il.- 
abataj, n’a realizat mei o eco
nomie de explosiv, a depășit 
norma cu 28 la sută realizând 
un câștig de 285 lei pe post l’a- 
1 de 427 lei pe [«.ist, cât a câș 

dai grupa tov. Ciminga.
In urma lămuririlor date de 

conducerea sectorului și a e- 
xemplului concret nl lui Cimin
ga, In luna Februarie, grupa 
tov. Matolici a pășit pe urmele 
grupei lui Cim'nga și nu este 
departe de a.-l ajunge.

Noul sistem de salarizare 
just aplicat, este un stimulent 
in plus pentru ridicarea calita
tivă și cantitativă a muncii, 
care va duce la reducerea pre
țului de cost al cărbunelui și 
deci la fmbun&f&țirea traiului 
celor ce muncesc — și in pri
mul rând al minerilor — fapt 
de care minerii devin tot mai 
conștienți pe zi ce trece.

Ing. C. COCIMAROV

Muncitorii delo Atelierele Centrale Petroșeni 
in luptă cu minutele și secundele

Strungarul llrsu Ana, execută un șurub 
în timp de 1 minut în Ioc de 2 minute

(Urmare din pag l-i>
De, 7 ani lucrează tovarășa 

Ursu Ana la strung. Cu toate 
că știe să mânuiască cu înde
mânare manivelele strungului, 
patronii capitaliști n'au vrut 
s’a treacă in rândurile muncito
rilor calificați. Insă in anul 
1948, tovarășa Ursu Ana a dat 
examen de calificare unde a 
reușit ou succes și acum ea 
muncește pe bază de întreceri 
cu al(i munci(ori calificați de
la alte strunguri.

Lucru pe care-1 execută to
varășa Ursu, nu e chiar atât 
de ușor. Strungește șuruburi 
foarte mici pentru brichetele 
necesare aprinderii automate a 
lămpilor pentru mineri. Pentru 
un șurub, timpul de lucru este 
fixat la două minute. In urma 
bunei organizări a muncii, a 
reducerii timpului de lucru ș; 
a timpului mort dintre cele trei 
operații de confecționare, to
varăși Ursu a redus timpul de 
execuție pentru un șurub la i 
minut.
3 echipe de tâmplari au 
depășit norma cu 220°/o

3 echipe de muncitori dela 
atelierul de tâmplărie al Atelie

DIN CÂMPUL MUNCII
Mărind debitul unei pompe de apâ cu 100% 

Echipa de lăcătuși a tov. lovan Gheorghe 
dela mina Petri la a scos dio uz o alta pompa 

făcând astfel o economie de energie 
electrică și brațe de muncă

Cele două pompe de apa care 
alimentau cazanele jientru a- 
buri cât și compresorul puțului 
de extracție de'.u mina 1'etnia 
nu debitau apă suficienta din 
care cauză alimentarea cazaue- 
li r cit apă și alimentarea pu
țului iteii <le suferit.

Căutând să remedieze această 
situație, echipa de lăcătuși a 
tov lovan tih. a reușit, pnntr o 
modificare, să mărească debi

Dela 25 Februarie cărbunarii dela uzina Victoria, 
Exploatarea Silvica Lupeni dou mangal 

în contul lumi Mortie
Cărbunarii, adică lucrătorii 

care far din lemnul de foc man
gal jx'iitru furnalele înalte dela 
Uzina Victoria din Călău, din 
exploatarea ARSA, începând cu 
dala <le 25 Februarie, au înce
put <ă dea mangal fn contul lu
nii Martie, lndop!inindu-țl iota 
de piograiii pentru luna Februa
rie

In fruntea celor care au depă

Să ne ojutăm reciproc în munca de ridicare 
politică-ideologică

Studiul individual al Isto
riei Partidului Comunist (b) 
al U. S. început de membrii de 
Partid din Hațeg in urma ini
țiativei org. locale P.M.R., in 
special discuțiile care au avut 

relor Centrale Petroșani, lu 
creizâ la confecționarea a 200 
paturi pentru muncitorii noui 
veni ți in exploatările carboni
fere din Valea Jiului. Aceste, 
echipe conduse de tov. Topa 
Nicolae, Visnovzohi Iuliu și 
Oinea Francisc s'au provocat 
la întrecere pentru terminarea 
înainte de termen 1 acestei co
menzi și au pornit la lucru.

Alături de buna organizare 
a muncii, reducerei timpului 
de execuție la diferite oțierații. 
au fost factorii principali, care 
au contribuit la obținerea unei 
depășiri de normă de 220 la 
sută.

Lupta pentru reducerea tim
pului de execuție, pentru buna 
organizare a muncii, cuprinde 
tot mai mulți muncitori dela 
Atelierele Centrale Petroșani

Această luptă trebue extinsă 
la toți muncitorii fiindcă astfel 
se vor putea aproviziona minele 
Văii Jiului cu cât mai multe 
mașini și unelte necesare ex- 
tracțioi cărbunelui, contribuind 
la îndeplinirea cu succes a Pla
nului.

D. GAGEANU 

lul unei pjmpe dtia 600 la 
i-oo litri |>e minut, adică cu 
100 la suta

In urma acest transformări 
cea de a doua pmipă nu mai 
necesită a fi întrebuințată, fă- 
cfindu-se tot odată o economic 
de energie electrică, mână de 
lucru, iar cea de a doua pompă 
va [>utea fi folosită in alt loc.

P TANȚAȘ. curesp voi.

șit Planul |O Fobruarie stau to
varășii ■

— FI or?a VioTul, care a de
pășit norma cu 13 la -utâ:

— Oșvalt Adalberi, care a de
pășit norma cu 10 la sută;

— Bodea Victor II, care a de
pășit norma cu ii la sută;

— Argint losif II. care a de-
I ații norma cu li La sută.

loc cu prilejul examinării pri
melor serii de tovarăși, au tre
zit un viu interes pentru stu
diu in rândurile membrilor or
ganizațiilor de massă.

Astfel, un număr de 50 fe
mei UFDR-iste au cerut inscri- 
erea Ia acest studiu. 39 dintre 
ele au și lost examinate asu
pra cap. I din Istorie, iar râs 
punsunle date au dovedit o bu
nă însușire a celor citite. Ast
fel 17 au fost clasificate foarte 
bine, 14 bine și 8 suficient.

S’a manifestat insă și unde 
atitudini nesănătoase de natură 
1 demobiliza tovarășele dela 
munca de ridicare a nivelului 
lor politic-ideologic. E vorba 
de ironia care o manifestă li
nele femei față de tovarășele 
lor care, cu toate că iu depus 
eforturi și s’au străduit să în
vețe, n’au reușit să asimileze, 
să Ințele-agă pe deplin tot ceea 
ce au citit

Va trebui ca pe viitor intre 
ele nu numai să nu existe atari 
atitudini dăunătoare muncii, 
dar să se creeze un raport de 
ajutor reciproc. Mai mult 
chiar, cele mai avansate in stu
diu vor trebui să dea ajutor 
celor care n’au reușit să facă 
progrese prea mari in învăță
tură.

Cu dorința de 'învățătură ile 
care au dat dovadă și prin sta
bilirea intre ele a unor rapor
turi cu adevărat tovărășești, 
femeile UFDR-iste din Hațeg 
vor putei obține succese mult 
mai frumoase in ceea ce pri
vește studiul individual.

CORINA ML'NTF.ANU 
coresp. voluntar
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In China regimul Huomintangului se prăbușește
In China Kuomintangului situația 

(economica se agravează
SHENSI DE NORD, 2 (Ra

dor). — Prăbușirea militară și 
pun tică a regimului Kuomin- 
tangului este insolită de preci
pitarea ciizei economice.

In perioada de 5 luni și ju
mătate dintre 19 August 1948, 
când Kuomintangul a introdus 
in circulație noua sa monetă 
„yuanul aur” și 5 Februarie 
*949, prețul orezului la Shang- 
hai a crescut de 475 ori.

Această inflație rapidă a tno- 
netei a provocat îngrijorarea 
cumpărătorilor la Shanghai. 
Populația caută să schimbe cât 
mai curând posibil „yuanul aur" 
în bunuri mai sigure. Majori
tatea magazinelor au fost ne
voite să refuze vânzarea măr
furilor, deoarece nu pot ține

Finlanda are nevoe de o politică 
corespunzătoare intereselor poporului
HELSINKI, 1 (Rador). 

2*arul Tutrkansan Sanomut pu
blică declarația secretarului ge- 
meral al Partidului Comunist 
cu privire la activitatea guver
nului.

Politica guvernului actual — 
spune declarația — a provocat 
atâtea nemulțumiri, incât o 
schimbare a guvernului se im
pune ca o necesitate imediată. 
Această stare dl? fapt a fost do
vedită atât de discuțiile din 
parlament, cât și de rezultatele 
votului de încredere, când ma
joritatea guvernamentală a reu
șit cu greu să-și păstreze uni
tatea.

Datorită politicii sale — con
tinuă declarația 1— guvernul 
social democrat de dreapta și-a 
pierdut prestigiul și autoritatea.

Populoția din Sudul Coreei își intensifică lupta 
împotriva guvernulaPinarioneU impus de americani

TOKIO, 1 (Rador). — Ofi
țeri americani au condus expe
diția represivă trimisă de gu
vernul marionetă din Sudul 
Coreei împotriva garnizoanei 
din Bunsan, care s’a răsculat.

Populația din Sudul Coreei 
se împotrivește cu hotărâre din 
ce în ce mai mare guvernului 
marionetă a lui Sing Man 
Rhee, impus de americani.

Răscoalele țărănești din

Greva muncitorilor dela șantierele 
navale din Triest

TRIEST, 1 (Rador). — Munci- 
terii dela șantierele navale San 
Marco din Triest, au declarat 
grevă generală în semn de pro
test împotriva refuzului condu
cerii șantierelor navale de a ma
jora salariile, precum și împotri
va intenției acestei conduceri de 

pas cu urcarea verii ginoasă a 
prețurilor.

x
SllENSI DE NORD, 2 (Ra- 

dor). — Imediat după elibera
re, la Tientsin s’au retras com
plect din circulație monetele fă
ră valoare ale Kuomintangului 
„yuanul aur”. O treime din to
talul de 400 milioane „yuanj 
aur” a fost preschimbată In banc 
note ale Băncii Populare cu o 
cotă preferințială pentru mun
citori, studenți, funcționari și 
profesori.

La Tientsin crește acum un 
nou simțământ de stabilitate e- 
conomică și încrederea în mo- 
neta Băncii Populare, pe mă
sură ce mari cantități de ali
mente și alte mărfuri intră in 
oraș.

Pentru a stabiliza economia 
țării, guvernul a adoptat meto
dele caracteristice capitalismu
lui și anume intensificarea ex
ploatării și scăderea puterii de 
cumpărare a oamenilor muncii.

Secretarul general al Parti
dului Comunist își închee de
clarația sa tpătând că in pre
zent, social democrații de dreap
ta și burghezia încearcă o re
maniere a guvernului, care insă 
nu înseamnă și o schimbare de 
politică.

Partidul Comunist, care se 
află în fruntea mișcării demo
crate, a proclamat lozinca: po
litica actuală trebue schimbată 
cu o politică corespunzătoare 
intereselor poporului.

Pentru aceasta este necesară 
unitatea tuturor oamenilor 
muncii din Finlanda.

Nordul și Sudul regiunii Shun- 
sen și din Nordul regiunii 
Denie sunt bine organizate și 
țăranii au alcătuit detașamente 
de partizani.

In districtul Macer, țăranii 
răsculați au nimicit o patrulă 
polițienească și s’au alăturat 
partizanilor. La Kachen, un 
detașament de trupe guverna
mentale, numărând 400 de oa
meni, a trecut la partizani.

a concedia un anumit număr de 
muncitori.

In semn de solidaritate cu 
muncitc<rii dela șantierele navale. 
San Marco, top muncitorii și 
funcționarii dela șantierele na
vale San Rock și dela fabrica de 
mașini Andrei au încetat lucrul 
Luni.

SHENSI DE^’ORD, 2 (Ra
dor). — Postul de radio (.'luna 
Nouă a anunțat Marți că in 
cursul lunii Ianuarie, armata 
populară de eliberare a nimicit 
21 divizii ale Kuomintangului, 
cu un efectiv do 221 mii ofițeri 
și soldați.

Tot in cursul lunii Ianuarie 
unitățile armatei populare chi
neze au făcut prizonieri mai 
mulți generali și colonei din ar
mata Kuomintangului, au eli
berat 39 orașe și au capturat 
7069 piese de artilerie și 48 a- 
vioane.

Din întreaga populație de 
400,5 milioane, armata popula
ră a eliberat până acum 200 
milioane.

x
SHANGHAI, 2 (Rador). — 

Crucișetorul Ciung King din 
Hota Kuomintangului a trecut 
de partea forțelor populare. 
Crucișetorul Ciung King era 
folosit la acțiunile de patrulare 
în regiunea gurilor fluviului 
Yang Tse.

BULETIN EXTERN
Poliția egipteană a perchezi

ționat ia sfârșitul săptămânii 
locuințele a mii de cetățeni 
greci din Cairo și Alexandria, 
confiscând toate aparatele de 
radio. Poliția a declarat că a- 
paratele au fost confiscate de
oarece cetățenii greci ascultau 
emisiunile postului de radio 
Grecia Liberă.

x
După cum transmite postul 

de radio Londra, 15 mii do
cheri din Bombay au declarat 
Marți o grevă de protest de 24 
ore in urma înrăutățirii situa
ției în ce privește aproviziona
rea. Greviști cer deasemenea 
leliberarea secretarului sindica
tului lor, arestat acum două 
luni.

x
GRECIA LIBERA, 1 (Ra

dor). — Postul de radio Gre
cia Liberă anunță că asasinarea 
secretarului general al Confe
derației Generale a muncii din 
Grecia, Paparigas, a fost să
vârșită din ordinul personal al 
generalului Papagos, coman 
dantul suprem al armatei mo- 
narho-fasciste.

X
HELSINKI, 1 (Rador). — 

Luni seara a început în întrea
ga Finlandă o grevă a tipogra
filor, care va duce la suspen
darea tuturor ziarelor, cu ex
cepția organului central al 
Partidului Comunist Finlan
dez.

x
Ziarul francez LIBERTATI-

Soluțiile de ultimă oră ale econo
miștilor americani nu pot evita 
criza economică ce amenință

Statele
WASHINGTON, 2 (Rador). _ 

Inlervievul acordat Luni, săptă
mânalului UNITEI) STATES 

NEWS de consilierul economic 
al președintelui Truman, Kei- 
serling, trădează goana sixxda- 
lișlilor economici americani du

pă expedirnle, care să ingâdue 
Statelor Unite ev.tarea gravei

Noul concedieri de muncitori 
în Statele Unite

NEW YORK, 2 (Rador.— 
In cursul ultimei săptămâni, 
s’au anunțat noui concedieri de 
muncitori în Statele Unite. Ast
fel, întreprinderile „Jersey Gen 
trai’ au concediat câteva mii de

ON anunță că Coste Floret, 
ministru a teritoriilor d : ■ 
mare, a fost Întâmpinat cu os
tilitate de mulțime.

Se auzea: „Vrem pace cu 
Vietnamul", „jos Goste Florei", 
„vrem pace”.

Coste Floret s’a suit în gra
bă in mașină și a plecat, fiind 
escortat de poliția motorizată.

x
NEW YORK, 2 (Rador). — 

Șeful delegației indoneziene la 
ONU a declarat Luni că Repu
blica Indoneziana nu va lua în 
seamă Conferința d^la Haga, 
convocată de guvernul olandez

0 NOUA REDUCERE DE PREȚURI 
la mărfurile de

_____ (Urmare din pag
și alimentele cor
la sulă; peștele și vu- -te „e 
peșle cu 10 la sulă; untul proas
păt și topit cu 10 la sută; brân- 
zeturile cu 20 la sută; sarea cu 
30 la sută; vodca cu 28 la sulă; 
lingeruriie cu 25 la su'ă : linurile, 
coniacul cu 15 la sută; tutunul 
cu 10 la sută; articolele de par- 
fumerie cu 20 la sută; rochiile, 
costumele bărbătești, paltoanele 
și alte confecțiuni din țesături 
de lână cu 12 la sulă; rochiile, 
cămășile, bluzele și alte confec- 
țiuni de mătase cu 15 la sută: 
tricotajele cu 10 la sută; mătă- 
surile cu 10 la sută; hainele de 
comandă cu 20 la sulă; ața cu
15 la sută; cioiapii de mătase și 
bumbac cu 15 la sută: încălță
mintea de pânză și materiale 
combinate cu 15 la sută; pălă
riile, șepcile și chipiile cu 15 la 
s;ită: a’di'o’c'e de gn’antcrie cu

Unite
crize economice ce se apropie. 
In afară de faptul că economiștii 
guvernului Truman nu mai 
contestă iminența crizei econo
mice, treLue subliniat, că solu
țiile de ultima oră propuse de 
aceștia, suferă de aceiași boală 
cronică a neputinței de care este 
atins sistemul economic pe care 
ei vor să-1 însănătoșească.

salariați în urma scăderii vo
lumului transporturilor. Pe dk 
altă parte, o societate de auto 
mobile a anunțat concedierea 
altor 500O muncitori.

la 12 Martie pvniru reglemen
tarea chestiunii indoneziene șl 
la care au fost invitați condu
cătorii republicani indonezieni, 
ținuți in captivitate de olandezi.

După ce a atras atenția că din 
partea indoneziană nu va par
ticipa nimeni la această confe
rință, a adăugat următoarele:

„Declarația recentă a guvernu
lui olandez asupra Indoneziei 
constitue în mod limpede res
pingerea și sfidarea fățișe a ce
lor trei rezoluții ale Consiliului 
de Securitate, adoptate în urma 
agresiunii olandeze împotriva 
Republicii Indoneziene.

mare consum
■ulă; blănurile cu 10 la 

.iticolele din materii plas- 
uvS și celuloid, articole de me
naj (veselă) cu 10 la sută; ta
câmul i de metal cu 10 la sută; 
articolele electrice de menaj cu 
10 Ia sulă; articole de metal cu 
20 la sută: hamașamente cu 20 
la sulă; cimenlul cu 30 la sută; 
motocicletele cu 15 la sută; bi
cicletele cu 20 la sută; aparatele 
de radio cu 20 la sută; aparatele 
d? radio cu televiziune cu 25 
la sută; pianele și acordeoanele 
cu 20 la sută: patefoanele cu 30 
la sută; ceasornicele cu 20 la 
sută; bijuteriile cu 20 la sută; 
mașinile de scris cu 20 la sută; 
aparatele fotografice și binoclu
rile cu 10 la sută. S’a hotărît de_ 
asemeni o reducere corespunză
toare a prețurilor la restaurante, 
cafenele și celelalte localuri da 
consumație.
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