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După reducerea prefurilor|cu amănuntul
Mare afluență în magazine

Ziua de luni, 10 august a.c., a 
fost așteptată de siderurgișlii și 
constructorii hunedoreni, ca de alt
fel de toți ceilalți oameni ai muncii 
din cetatea fontei și oțelului cu un 
interes deosebit. Încă din primele 
ore ale acestei zile magazinele din 
orașul nostru au cunoscut o mare 
afluență de cumpărători care ajlind 
despre reducerea prețurilor cu amă
nuntul la unele bunuri de larg con
sum voiau să-și cumpere anumite 
lucruri de care aveau nevoie. Cele 
mai asaltate insă au fost magazine
le Foto-Sport-Muzică, Parfumerie și 
articole de menj, unde s-au jucut 
vinzări de 2-5 ori mai mult față 
de alte zile. La magazinul Foto- 
Sport-Muzicâ, s-au vindut in acea 
zi mărfuri ca, ceasornice de mina 
și buzunar, aparate de radio, moto
ciclete, etc. in valoare de UJt)-0 
lei, la magazinul parjumerie de 

magazinul 
mărfuri in 

subliniat 
unor ast-

fel de sume cu adevărat record 
s-a făcut îndeosebi din olnzareo 
acelor produse la care s-au redus 
prețurile de cost cu amănuntul. I

i
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Lista cu reducerea 

prețurilor 
cu amânutul la unele 
bunuri de larg consum

l\oi cantități ele cocs 
în contul angajamentului

Dezbătîiid sarcinile ce le revin 
după plenara C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c. cocsarii hunedoreni, 
au manifestat un viu interes în di
recția scoaterii ia iveală a unor re
zerve interne care să le permită 
pînă la sfîrșitul anului, să poată da 
o producție mărită de cocs și la

un preț de cost cît niai scăzut.
Numai în. perioada 1-10 august 

a.c. muncitorii de la U.C.C. au dat 
in contul angajamentului anual 
2.266 tone cocs. Această cifră, se 
adaugă la cele 42.133 tone, pro 
duse pînă la 31 iulie a.c. ce au 
luat drumul furnalelor.

ni culturalizare

8J007 lei, iar la 
de articole de menaj 
sumă de 13.592 lei. De 
este faptul că încasarea

In cartierul tiataga (slujit) 
amenajai de curirul prin muncă 
luntară o sala de spectacole, 
care s-au folosit materiale din
surse locale, iar in prezent este in 
curs de amenajare o bibliotecă și 
o popicărie. Biblioteca va fi înzes

s-a 
vo

ia
re-

Laminate peste plan
miilor realizate la prețul de cost de
pășesc suma de 35.000 lei.

Colectivul dc muncitori și tehnici
eni al sectorului laminoare de 800 
din combinat, intimpină cea de-a 
XV-a aniversare a eliberării patriei “ 
noastre cu noi realizări în produc
ție. lată că, in primele zece zile din 
această lună la laminoare s-a pro
dus pepte sarcinile de plan 492 tone 
țagle de diferite dimensiuni. Schim
burile cu cele mai bune realizări sint 
cele conduse de inginer Păcuraru 
Eugen care are o depășire in aceas
tă perioadă de lip la sută, iar 
schimbul condus de maistrul Trifu 
Iosij de 7,4 la sută. Amintim că in 
această perioadă valoarea econo-

TOt mai
Harnicii oțelan ce deservesc noi

le cuptoare Martin de la oțelăria 
„Filimon Sîrbu" din C.S.H. obțin 
zilnic succese tot mai mari în pro
cesul de producție. Numai în prima 
decadă a lunii august a.c. colectivul 
de oțelari al acestei secții a dat în 
afara sarcinilor de plan 586 tone 
oțel Martin. Succesele se datoresc 
îmbunătățirii indicilor de utilizare

ne înde- 
vremurile 

: aminte 
fără 

sil ige 
țara noastră, 
hărăzită și 
în adîncuri, 

— așa cum

sînt dotate cu mijloace mecanizate, 
care pe lîngă că înlătura eforturile 
fizice, asigură și o productivitate 
ridicată, La Ghelar au fost constru
ite zeci de apartamente, un spital, 
un dispensar, un club, două școli, 
grădinițe pentru copii și sînt în 
curs de construcție alte obiective 
social-culturale. Toate acestea re
prezintă rodul muncii pline de ab
negație a harnicilor mineri.

La ziua lor, minerii au trecut în 
revistă și rezultatele obținute de ei 
în producție, felul cum și-au înde
plinit angajamentele luate. In pri
mul semestru al a.c. colectivele de 
mineri de la Ghelar și Teliuc, au 
înregistrat succese remarcabile. 
Planul producției globale a fost 
depășit cu 8,5 la sută, productivi
tatea muncii a sporit cu 7,5 la sută.

Pentru minunatele rezultate ob
ținute în producție, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a conferit 
mai multor mineri ordine și medalii 
Maistrul miner Alic Iosif (Băloi) 
a fost distins cu Ordinul Muncii 
clasa Il-a. Cu Ordinul Muncii cla
sa IlI-a au fost distinși tov. Bi- 
diga Ion, șef de echipă, Buceanu 
Gh. Andrei, sudor și Munteanu D. 
Aron miner șef de brigadă. Un nu
măr de 9 mineri printre care și 
Vereș Nicolae, Moroșan V. loan, 
Drăgan L. Dumitru, au fost distinși 
cu Medalia Muncii. De asemenea 
conducerea întreprinderii minei din 
Ghelar a mai acordat pe lîngă 
premii în bani și un număr de 80 
diplome de merit fruntașilor în pro
ducție.

Iu încheierea festivității, formația 
artistică de cîntece și dansuri a 
combinatului siderurgic din Hune
doara, a prezentat un bogat pro
gram artistic închinat zilei mineru
lui.

Duminică a fost organizată o 
serbare cîmpenească.

N. IEȘEANU

Cu fiecare an ce trece 
pariam tot mai mult de ’ 
sumbre de tristă aducere 
cînd burghezo-moșierimea 
scrupule, exploata pîliă la 
clasa muncitoare din 
Soarta neagra a tost 
tmnerilor. Scufundați 
„viermii" pămîntului 
i-a numit scriitorul Geo Bogza, ca- 
racterizînd munca grea lipsită de 
condiții omenești a minerilor din 
trecut — trudeau din greu 10-12 
ore pe zi pentru un salar detesta
bil, eu care abia își puteau asigu
ra o existență mizeră.

Purtători ai înaltelor tradiții de 
luptă, minerii din țara noastră cu 
eroism și spirit de sacrificiu și-au 
dat prețiosul lor aport în mișcarea 
muncitorească. Grevele din bazinul 
carbonifer Valea Jiului, care au 
culminat cu eroicele lupte ale mine
rilor de la Lupeni din 1929, rătnîu 
o mărturie vie și un act de acuza
re, {intuind la stîlpul infamiei mon
struosul regim asupritor burghezo- 
moșieresc.

După gloriosul act al eliberării 
Romîniei, de la 23 August 1944, 
soarele a răsărit pentru toți oame
nii muncii din patria noastră. Fețe
le minerilor crispate de truda robi
ei, s-au luminat. Munca lor eroică 
a primit aprecierea bine meritată.

In fiecare an, la 6 august ca 
simbol al înaltei prețuiri în întrea
ga țară se sărbătorește „Ziua mi
nerului". Festivitatea închinată a- 
cestul eveniment ce a avut loc la 
Ghelar, a scos în evidență schim
bările radicale ce s-au petrecut in 
viața minerilor. Plin deosebita gri
jă a partidului, ia Ghelar, ca de alt
fel pretutindeni în țară, minerii au 
astăzi asigurate condiții cu adevă 
rat omenești tie muncă și viață. In 
locul

I

trată cu un număr de 400 cărți di
ferite, mese de șah și ping-pong 
etc. ce au fost donate de comitetul 
de întreprindere al I.C.S.H.

Li amenajarea sălii de spectaco
le (construirea scenei, zidirea pere
telui despărțitor, zugrăvirea, pavoa
zarea, etc.) și-au adus contribuția 
tovrășii Spiridon loan, 
Văr zar u F. și alții.

Iordăchescu,

I. B1CA
corespondent

și respectării 
de fabricare 
întrecerii so-

mult o fel
a agregatelor, precum 
procesului tehnologic 
ai oțelului. In fruntea
cialiste care se desfășoară în cin
stea zilei de 23 August, se află echi
pa condusă de prim topitorul Cara- 
malis Teodor care a dat peste plan 
215 tone oțel Martin și echipa con
dusă de Pancu Lucian avînd 190 
tone oțel peste plan.

uneltelor primitive, minele

Cîntecul minerilor
Cu zorii pornim în lumi fără cer 
și-n mină lămpașul e singurul soare — 
picamerul saltă sub braț de miner 
in bulgări să sfarme și muntele tare.
Din mari adincimi noi utnim înspre viață 
cărbunii ce zac din afund de milenii 
din bolțile negre sar roiuri de stele 
în case s^aprindă lumina lui Lenin.
i renuri s-alerge pe-ntinsuri mănoase, 
Vapoare să spintece unde albastre 
în valuri să curgă șuvoaie de fontă 
motoare să ciute izbinzile noastre.
Din rocă mai dirz cărbune desprindem 
acum cind apuse sint ore mile triste. 
Sub steagul cel roșu conduși de partid 
pășim hotăriți i.ispre zări comuniste.

lv. MART1NOV1C1

«i.

I

r-

Fruntași ai întreceriiFruntași ai întrecerii

stră-

■.

i

llea Iordan — prim laminator 
la laminorul de 800 depășind zilnic 
Qorma cu 33 la sută se numără 

printre fruntașii în muncă.

Ghezan Aurel.
Unul dintre șoferii fruntași 

C.S.H-ului depășind zilnic norma 
cu cel puțin 3 tone este declarat 

fruntaș în producție.

Brînzei Mihai — prim topitor 
la O.S.M. 2. Oțelar care se 
duiește să dea patriei tot mai mult 

oțel peste plan.

Oroș Vicențiu — mecanic de 
utilaj greu la I.C.S.H. — în cinstea 
zilei de 23 August' s-a angajat 
să obțină noi succese în muncă.

Astfel depășește zilnic norma cu cel 
puțin 10 la suia.

Comunistul Ghigoarță loan. i 
Este cunoscut de toți muncitorii ) 

din cadrul atelierului electrotehnic C 
I.C.S.H. pentru că zilnic își depă- 4 
șește norma cu cel puțin 30 la sută.



Reducerea prețurilor cu a: I ®

Comitetuil Centrat al Pa.i udiurui Muncitoresc Ro- 
fflîn și Consiliud ue Miniștri ui* i\vpuuucii inopu.are Romi
ne au aprooat lista proiduse^m imu.mmiaue și ■au-iîiK.irowe 
la care se reduic prețuirile de vrnziare cu amanuniuu.

Această listă cuprinde paste z'.'juu sorL'imeiiue de 
mărfuri. ------ >

Reducerile de prețuri vor intra în vigoare cu începere 
de La 10 august a.c. .--------

Prețuirile .ou .amănuntul la 0 serie de confecții din 
stofe de lî.nă și țesături de bumbac se reuuc cu bȘo—2b < 
la tricotaje din bumbac, ciorapi și șosete din oumbac 
pentru copii, precum și la articole din mase plastice pen
tru copii cu 5%—47% ; la ciorapi, țesăturii și tricotaje 
din fire sintetice cu 6%—427»; la încălțăminte de calitate 
superioară cu 8% — 28% ; la »n.ca 1 lamuri te cu fețe am 
pînză cu cea. 11%. . .. J |

Preturile .la unele medicamente se reduc cu 13% — ■ 
63%'; la lairtiioolei de marochinăirie și de uz casnic din j 

mase plastice cu 10%—25% ; Ja aparate de radio .și acceso- ; 
rii cu 5%—28%.; aparate fotografice și ceasornice cu 
14%—-37%; .articole de toaletă cu 7%- 42%.

Prețurile unor produse alimentare ca : produse zaha
roase și de patiserie (bomboane, biscuiți, prăjituri, cio 
colaită etc) se rediuc c.u 7%—35% ; măsline, lămîi, ceai cu 
25%—40% ; cacao cu 35,7% ;c.afea cu 25%.

Principalele sortimente de produse .industriale și ali
mentare ale căirotr prețuiri se reduc sînt următoarele:

Produse industriale
I. Confecții

a) Confecții din țesături de lină
Reducere .

— Costume din stofe de tina pentru

c) Tricotaje din mătase artificială pentru 
copii

Reducere

— Pantofi sau sandal 
fețe din piele l.ac

b) încălțămi

bărbați, în medie au 10%
— Sacouri din stofe de lină, pentru

bărbați, în medie cu 15%
— Costume taior din stofe de lînă.

pentru femei, în medie cu 5%
— Fuste din stofe de lînă, pentru

femei, în medie cu 6%
— Rochii din stofe de lînă,pentru

femei, în medie cu 6%

— Combinezoane, în medie cu 35 %
— Cămăși de noapte între 31,8% și 34,6%
— Pijamale, în medie cu 17,5%
d) Ciorapi și șosete din fire de bumbac

sau sintetice pentru copii
Reducere

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

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

-— Șosete 1/T Ripp. din
fire sintetice 10,4%

e) încălțăminte pentru copii
Reducere

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

f) Diverse
Reducere

— Serviete .din material
plastic tip școlar 13,2%

— Ghiozdane din material
plastic. în medie cu 15 %

— Coșulețe din polietilen 16,7%
—: Cărucioare, în medie cu 6' %
— Muzicuțe de gură, în medie .c.u 37 %

III. Tricotaje și țesături
a) Ciorapi și șosete din fire sintetice 

pentru adulți
Reducere

b) Impermeabile (balonseide)
Reducere

— Impermeabile nedu- i < i__ ...
blate, pentru bărbați între 8,5% și 13,4%

— Impermeabile dubla
te, pentru bărbați 20 % „ 24,7%

— Impermeabile cu două
fețe, pentru bărbați 22,4% „ 23,2%

— Impermeabile nedu-
blate, pentru femei, 10,5% 15,5%

— Impermeabile dubla
te, pentru femei, » 11,4% „ 20 %

— Impermeabile cu două
fețe, pentru femei, 10,7% și 17,4%

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

— Ciorapi din fire 15 den,
pentru femei 33,3%.

— Ciorapi 3/4 din fire 15
don, peniuiu temei , 28,6%

— Ciorap; îndeșirabilu din
fire 15 den, pentru temea 30,2%

— Ciorapi din lire 30 den,
pentru femei 26,9%

— Ciorapi 3/4 din fire 30
den, pentru femei 20 %

— Șosete din fire 40 sau
t>0 den, cu manșete, din 
fire supraelastiice, pen
tru femei 25%

— Șosete 1/4 din fire su- 
praelastice Rupp Jaquard
pentru femei 9,7%*

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

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

— Pantofi cu talpă si
— Pantofi cu taipă d
— Pantofi cu talpă cr.
— Sandale

2. încălțăminte u

— Pantofi sau sanda 
fețe din pinză, pe

— Pantofi, sau sandal 
fețe din pînză, cu 
cauciuc, pentru bă

— Pantofi sau sandal 
fețe de pinză, corn 
te cu piele au talp, 
croporos, pentru 1

V. 1

— Penicilină g
— Diicilină (tablete) ț
— Diciilină jfiole)
— Aureociciliină
— Omnamicin
— Eiritromicin
— Giclaserm
— Viomicin (fiole)
— Streptomicin
—• Bismocilin (fiole)
— Hiidrazida
—- Vitamina A — drr
— Vitamina A — fio 
—■ Vitamina A+D2
— Vitamina Bl 2.
— Vitamina Bl
— Vitamina D2 (fio
— Cavii 9
— Heipavit 12 (fiole)
— Cifoform
— Hidrocortizon
— Deitacartiz jn
— Reumazol ■
— Butasolidin
— Panaminol

— Diverse produse < 
topedie (protege, 
rate, .încălțăminte 
pedică etc).

Vii. Aparat

Reducere
— Bonete între ‘ 6,6% și 25 %
— Costume 18,2% „ 40,9%
— Costume de joc 11 % ,, 38,2%
— Garnituri (pieptar

cu bonetă) >< 13,6% „ 40 %
■“ J ac he te « 5,7% ,, 36,1%
— Pantaloni de joc >, 18,5% 27,1%
— Pieptare 9,1% „ 30 %
— Solare 19,2% » 47,7%

b) Tricotaje din fire sintetice

— Combinezoane din fire
30 den, între

— Bluze •«
— Fulare din fire

15 den. >>
c) Țesături din fire

în medie cu

Reducere

7,4% si 29,6%
9,2% „ 41,8%

18,2% .. 27,7%

sintetice
10%

b) Tricotaje din fire de bumbac pentru copii
Reducere

“ Bluze 0 13,4% 0 26 %
—- Cămășufe 0 12,5% » 35,4%
— Costume 0 15,2% 44,7% *
— Flanele 0 18,3% ti 31,2%
— Jiachete 0 6,8% tt 43 %

Pulovere 0 6,7% » 39,7%
— Rochițe ’.... . 6,7% ti 29,2%
— Treninguri 0 18,7% » 28,9%
— Veste . .... U 6,8% 0 35,3%

d) Prosoape
între 15% și 30%

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

a) încălțăminte pentru femei

— Pantofi sau sandale cu 
talpă simplă, între

— Pantofi sau sandale cu 
talpă crep

— Pantofi sistem flexibil

Reducere

11,2 și 27,6%

20,2%
19.4%

— Aparate de radio
— Aparate de radio
— Aparate de. radio
— Aparate de radio
— Aparate de radio
— Aparate de radio 

cu pik-up
— Aparate de radio 

fără pik-up
— Aparate de radio
— Aparate de radio
— Lămpi de radio și 

de televizor, în r
— Tuburi catodice 

televizor. în medii

VIII. Di 
pick-up-uri și

4
— Discuri Standard
— Discuri micro
— Pik-up-uni
— Instrumente tril 

și accesorii .la 
mente muzicale, ! 
die eu



1 la unele bunuri de consum
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25%

bărbați
Reducere

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

17,4% și 20,6%

ițe din pînză

e

Reducere

11,6%

10,6%

Reducere
23,6% Și 34,1% 

15,5% 
21,6% 
14,3% 
26,2% 
61,8% 
45,5% 
33,3% 
33,3%

. 31,4%
22,2% 
16,7% 
13 % 
33,3% 
17,2% 

16,7% și 21,6% 
28,5% ,
20 % 
28,6% 
14.9% 
51,9% 

47,8% și 6*2,9% 
► 25,4%

25,4% 
' 20 %

opedie
Reducere

în medie cu 25%

d» radio,
Reducere .

10 %
20 %

5,2%
9,1%

11,1%

14,7%
14,8%
15,3%

latefon, 
ile muzicale

Reducere
23,1% și 34,4% 

• 24 -% „ 29,2% ■
25 .% „ 34 -%

/X. Aparate și hîrtie foto
Reducere

24,4% si 26,8%
24,6%
25 %

— Aparat „Zorki” între
— Aparat „Liubilel”
— Hîitie foto. în medie «cu

X. Ceasornice de mina 
buzunar

și de

Reducere
— „Pobeda’’ «cu secundar mic 30 %
— „Pobeda” «cu «secundar central 36,2%
— „Kama’’ cu «secundar

mic, impermeabil 25,3%
— „Moinia” cu «secundar 26,4%
-- „Iskira” cu secundar 26,4%
— Sportivnîe cu secundar centrai 36,2%
—- „Start’’ cu «secundar mic 26,2%
— „U.M.F.” Rubla între 14,3 si 20 %

XI. Articole de marochinarie
din mase plastice

Reducere
— Poșete pe suport textil în medie cu 15 %
— Mape cu fermoar 14 %
...  Serviete «diplomat 15,3%
—- Genți de voiai 15,1%
— Sacoșe pe suport, textil 15,1%
—• Cordoane «în medie cu 15 %
- Piase din fire de poIicJorură de vinii 15 %
— Geamantane 20 %

XII. Articole de uz casnic
Reducere

— Găleți din polietilenă 9,4%
— Ligheaine din ipotlietitenâ 10 %

— Coșuri tie «menaj din
mase plastice, în medie cu 15 %

— Tăvi gravate din polistiren 15 %
— Untiere din podietilen 15 %
— Articole din porțelan

(import) în medie cu 22 %
— Vase emailate din im

port, în medie cu 15 %
— Aspiratoare de praf 11,9%

XIII. Motociclete, autoturisme,
piese de schimb, auto și moto

Reducere
— Motocicflete I.J. 350 cm3 18,8%
— Motociclete K 125 cm3 14,5%
- - Motociclete AWO 425

«S (Simson) 250 cm3 16%
— Motociclete AWO 425

(Simson) 250 cm3 15,2%
— Autoturisme în medie cu 32 %
— Piese de schimb și «ac

cesorii din import, pen
tru autoturisme și mo
tociclete 15 %

XIF. Articole de toaleta
Reducere

— Săpun <de to afet ă, în medie cu 15 %
— Periuțe de dinți din

material plastic 25 %
— S.avoniere din polietilenă 15 %

— Apă de colonie, în med«ie cu 8 %
— Apă de toaletă în .medie cu 15 %
— Pastă «de dinți între 9% și 41’,5%

Produse alimentare
I. Produse zaharoase

Reducere
— Bomboane diferite

sorturi între 5 % și 23,5%
— Drajeuri u 3 % .. 30,4%

— Bomboane foridiante
— Jeleu d«e fructe
— Caramele cu «lapte 

și fructe
— Rahat cu muici, cu fruc

te «și cacao
— Ciocolată
— Ciocolată
— Ciocolată
—- Ciocolată
— Marțipan
— Nugat

II. Produse

cu lapte 
cu vanilie 
amăruie 
umplută cu 

cu ciocolată

între 6,7% și 21,9%
11,1%

»

»»*

fructe

13 %

11,5%

de patiserie

» 23,8%

22,2%
3.1 %
24,1%
23,3%
34,6%
25 %
25 %

Reducere

-— Biscuiți „Victoria1’ între 7 % :și 19%
— Biscuiți „Sport’’ » 28,6% „ 35%
— Biscuiți cu cacao 3 % „ 30%
— Biscuiți „Pescăruș” 11,8%
— Prăjituri mari 13,8%
—■ Nap«olitane cu cacao între 18 % iși 30%
— înghețată de fructe sau vanilie 25 %
— Cozonac simplu 20 %
— Turtă dulce 21,4%

Ill. Diverse produse

— Măsline clallitatea 11-a 
calitatea II-a 
calitatea IlI-a

grape-fruits

alimentare
Reducere

20 %
25 %
33 %.
40 %
20 %

chinezesc 
verde

— Măsline
— Măsline
— Lăimîi

Portocale,.
— Ceai negru calitatea I-a
— Ceai negru Hankov
— Ceai
— Ceai
— Cafea boabe crudă 25 %
— Cacao .pudră 35,7%
Ministerul Comer.tuilui, «organele centrale de stat și co

operatiste, precum și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare regionale vor lua măsurile organizatorice necesare pen
tru aplicarea reducerii de .preturi.

Unitățile comenciialle de stat, și cooperatiste vor «afișa 
lista complectă a tuturor produselor ou preturile reduse.

Prin înfăptuirea acestor reduceri de preturi. împreună 
cu reducerea preturilor la vinuri, țuică și rachiuri natu
rale, populația va realiza o economie anuală de 1 miliard 
lei.

Lărgirea vînzării mărfurilor 
în rateCU

Pe baza măsurilor elaborate de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a.c., Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine au hotărît lărgirea vînzării mărfurilor cu 
plata în rate, cu începere de la 10 august a.c.

Extinderea categoriilor de beneficiari 
și îmbunătățirea condițiilor de cumpărare
Potrivit acestei hotărîri, beneficiază de cumpărări de; 

mărfuri și prestații de «servicii cu «pliata în rate toate ca
tegoriile de salariați, precum și membrii > cooperativelor 
meșteșugărești.

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

Măr Juri cu
Pe baza acestei hotărîri 

următoarele mărfuri: toate

plata în rate
se vor desface cu plata în rate 
categoriile de mobilă (dormi-.

(Continuare in pag. IV-a)
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Lărgirea vînzării mărfurilor 
cu plata în rate

(Urmare din pag. III-a)

sportivă
toare, camere studio, isufragenii, canapele și sofale, fotolii- 
pat, dulapuri, mese cu scaune etc.), televizoare (Record, 
Rubin 102), .aiparate -de radio (Romanța, Balada, Concert, 
Victoria, Opereta etc.), mașini de cusiut „Electiociasnica” 
(obișnuite și format imobilă), frigidere electrice și cu gaze 
(Pinguin, Pinguin 100, Frigolux), răcltoare cu gheată, 
unele tipuri de motociclete, confecții . (costume, taioaire, 
pardesie, raglane, paltoane și altele), biciclete ipenteu băr
bați, femei și copii, precum și unele tipuri de aparate foto.

Prestații de servicii cu plata în rate
Prin unitățile de deservi re ale cooperației meșteșugă

rești se vor putea executa la comandă și cu plata în rate 
reparații de locuințe, lucrări și reparații la instalațiile de 
apă, gaz, canal, electricitate și alte prestații.

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

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

Corvinul Hunedoara a dispus de U.T.A. cu 4—1 (3—1)
In cadrul pregătirii pentru înce

perea campionatului, „Corvinul" Hu
nedoara a întîlnit duminică 9 au
gust a.c. echipa de fotbal de cate
goria A. U.T. Arad. Dat fiind va
loarea acestei echipe ca și perfor
manțele frumoase obținute în de
cursul 
vează 
fotbal 
vadă
început prin nota de dominare 
arădanilor care în minutul 18 prin- 
tr-un șut prin surprindere de la 
20 metri tras de Metcaș prinde pe 
Niculescu pe picior greșit și min
gea intră în gol. 1—0 pentru U.T.A 
Hunedorenii afectați de acest gol 
primit oarecum gratuit, trec la atac

celor 13 ani de cînd actî- 
în categoria A iubitorii 
au venit în număr mare 
această întîlnire. Meciul

de 
să 

a 
a

combină 
înțeleg 

dreaptă
,e

Cifre și fapte din R#P. Polonă
Populația Republicii Populare 

Polone numără în prezent peste 29 
milioane locuitori, din care peste o 
treime este formată din tineretul 
născut în anii puterii populare. Mai 
puțin de o treime clin populație se 
compune din tineri născuți în tim
pul războiului sau înainte de răz
boi. Doar o treime din populație 
este formată din oameni care depă
șesc vîrsta de 40 de ani și care au 
fost educați în perioada antebelică.

■ ‘
In Polonia există in prezent un 

oraș cu peste un milion de locuitori. 
20 de orașe cu o populație de peste 
100.000 locuitori și 90 de orașe cu 
peste 20M0 locuitori.

☆
Depunerile pe carnetele de eco

nomii ale cetățenilor polonezi re
prezintă suma de 7 miliarde 2loți. 
re țiecare carnet sint aepușt in 
medie 1.000 de zloți.

★
Fiecare al cincilea copil de la.

mai organizat și dintr-o centrare a 
lui Matei de lîngă linia de corner, 
mingea ajunge în fața porții, unde 
Radu Tudor țîșnește dintr-un bu
chet de jucători și cu capul intro
duce b'alonul în plasă.

înaintarea Corvlpiului 
frumos, Zapis cu Radu se 
bine, la fel ca și aripa
Gavrilă-Matei și ultimul după 
driblează doi apărători de la U.T.A. 
trece și de Farmati și prinfr-un șut 
sec înscrie pe lîngă Sugar în col
țul drept al porții. Apărarea joacă 
destul de sigur Nacu, Balint inter
vin cu mult succes. Totuși și U.T.A. 
are perioade periculoase de domi
nare și portarul Niculescu prin cl- 
teva reflexe admirabile salveză două 
goluri ca 
Niculescu 
ză destul 
,i repriza
un gol marcat de Oprea, care 
jucat însă sub nivelul său obișnuit, 
și un șut tras de Matei respins cu 
gieu de Sugar în corner.

3-6 ani frec- 
de copii.

o mie de lo
de nașteri ,si 

a 
d

boi au rămas din aceștia doar 7.300. 
In prezent in R. P. Polonă lucrează 
24.000 de medici, 8.300 stomatologi. 
6.800 felceri și 34 000 surori me
dicale calificate.

și făcute. Cei doi fundași 
11 și Molnar se încadrea- 
de bine în jocul apărării 
întîia se termină cu încă 

ala sate in oirstă de 
ventează o grădiniță

•fa
In 1938 la fiecare 

cuitori reveneau 24
14 decese. In 1958, natalitatea 
crescut la 26, iar mortalitatea 
scăzut la 8.

★
Anul acesta a început In Polonia 

producția de cauciuc sintetic, a fost 
dată în exploatare -o uzină de cuprti, 
care va prelucra zăcămintele de 
minereu descoperite recent și care 
reprezintă aproximativ 20 la sută 
din rezervele mondiale de cupru.

Din numărul total de studente m 
institutelor de învățămint superior 
din R. P. Polonă, 47.000 studiază 
diferite ramuri politehnice, 26.000 
urmează institutele medico-farma- 
ceutice, 11.000 studiază agronomia, 
științele juridice și economice, filo
logia și istoria, matematica și știin
țele naturii.

In perioada antebelică existau In— — ,X> .--------------- ------------------  ------------ ---
orașe și fiecare al 14-lea copil de^Polonia 13.000 de medici. După răz-

Pregătirea noului an școlar
nătate vor fi
4.500 studenți, 
frecvență.

Anul acesta 
Albania patru 
elementare de
școli elementare de 4

In R. P. Albania au început pre
gătirile pentru noul an școlar. Anul 
acesta numărul total al elevilor va 
fi de peste 265.000, cu aproximativ 
20.000 mai mulți decît anul trecut 
și aproape de cinci ori mai mulți 
decît în 1938. In clasa I-a elemen
tară vor fi înscriși 36.000 elevi.

Va crește în mod considerabil 
numărul elevilor din școlile ele
mentare, medii și superioare. Ast
fel, școlile elementare vor fi frec
ventate de 60.000 de elevi față"de 
46.000 anul trecut. Școlile medii 
vor fi frecventate de 18.000 elevi, 
cu 3.000 mai mult ca anul trecut 
Universitatea și institutele de în- 
vățămînt superior din țară și strai-

pestefrecventate de 
în afară de cei fără

voi lua ființă în 
școli medii, 17 școli 
șapte ani și zeci de 

ani.

In repriza a doua se fac modi
ficări în formațiile celor două echipe 
și jocul nu mai este așa dinamic. 
Aripa Anton — Deiios nu mai func
ționează ca cea din repriza l-a, și 
U.T.A. domina mai mult, fără însă 
să înscrie. In minutul 75, Zapis tre
ce de Băcuț șutează de la distanța, 
Coman și Anton vor să intervină 
la balon, dar acesta nu „"ascultă” 
de niciunui și continuă nestinglie- 
rit drumul spre poarta goală. Este 
4—1 scor cu care se termină par
tida. Mai remarcăm un șut a lui 
Radu Tudor scos de Băcuț de pe 
linia porții și o „bombă" a lui Za
pis de la 25 m. care îutîinește bara 
transversală și care cu 10 cm. mai 
jos, ar fi fost cel mai frumos gol 
al zilei.

Arbitrul Marta din Deva, a con-* 
dus următoarele formații;

CORVINUL: Niculescu — Nicu- 
icscu 11 (Coiciu) Nacu, Molnar, 
Balint (Pop) Tătara — Matei (De
lias) Gavrilă (Anton) Zapis, Raau 
Tudor, Oprea.

U.T.A.: Sugar (Coman), Izghirea- 
nu — Băcuț 11, Farmati (Sereș) — 
Kotzki — Neamț, — Iurca — Igna 
(Tăucean) — Țirlea — Metcaș, 
Budai (Tăucean).

In deschidere Corvinul III a dis
pus de juniorii Corvinului I cu 7—2 
(4-0).

P0MPIL1U TRIFAN

& nouă moară de ciment
Recent la Karsdorf, în regiunea 

Halle, a fost pusa în funcțiune o 
nouă moară de ciment. Construirea 
morii a fost terminată cu șase zile 
înainte de termen. Noua moară va 
pregăti materia primă pentru cup
torul rotativ care a fost terminat

în luna iulie 1959.
Acest cuptor are o capacitate a- 

nuală de 660.000 tone de ciment 
de Portland, F’iind semiautomatizat, 
cuptorul necesită cu 50 la sută mai 
puțină muncă decît celelalte cup
toare de ciment ale țării.

Astăzi, în Uniunea Sovietică pro
blema internă cea mai actuală es
te, fără îndoială, problema progre
sului tehnic. Ziarele consacră aces
tei jjrobleme pagini întregi, ea este 
discutată zilnic la miile de adunări 
și consfătuiri de producție. Intr-un cu- 
vînt, în Uniunea Sovietica se desfă
șoară lupta întregului popor pentru 
cucerirea unor noi culmi în tehnica 
producției, luptă însoțită de revi
zuirea în mod critic a activității 
tuturor verigilor aparatului indus
trial.

Sțimulentul acestei mișcarj l-a 
constituit Plenara din iunie a C.C. 
al P.C.U.S., în cadrul căreia pro
blemele progresului tehnic au fost 
discutate amănunțit și sub toate 
aspectele. Acum se desfășoară lupta 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Ple
narei. In aceijstă luptă s-a inclus în 
mod practic întreaga clasă munci
toare a țării sovietice, întreaga in
telectualitate tehnică.

De ce această mișcare a luat o 
amploare atît de grandiosă ?

Astăzi fiecărui muncitor sovietic 
îi este clar că numai progresul 
tehnic accelerat, în special meca
nizarea complexă și automatizarea 
proceselor tehnologice, constituie 
cheia spre construirea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului în 
U.R.S.S, Potrivit planului septenal,

Lupta Intreîuliil popor pentru
adoptat în ianuarie a-C. de Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S., trei sfer
turi din sporul planificat al produc
ției industriale urmează să se ob- 
țină prin sporirea productivității 
muncii. Totodată, dacă se ține sea
ma că la sfîrșitul septenalului vo
lumul producției industriale urmează 
să crească cu 80 la sută, iar aceas
ta în condițiile zilei de muncă re
duse — de cinci și șase ore — 
este clar rolul progresului tehnic: 
numai Re baza lui poate fi realizată 
sporirea productivității muncii

Această problemă are însă și un 
alt aspect de Care nici o țâră nu 
poate să nu țină seama. Este vorba 
de faptul că mijlocul secolului nos
tru marchează începutul unei mă
rețe revoluții în știință și tehnică 
față de care revoluția industrială 
de la sfîrșitul sec. XVIII-lea pare 
un joc de copii, este vorba de acce
lerarea colosală a progresului în 
știință și producție, cînd științele 
fizico-matematică, chimică, biologică 
deschid, cu o rapiditate fără pre
cedent, noi orizonturi în producția 
de bunuri materiale.

In aceste timpuri, a rfitnîne în

urmă in dezvoltarea tehnică înseam
nă a rămîne în urmă în general 
De aceea, Uniunea Sovietică, care 
a început construirea bazei tehnîco- 
materiale a comunismului, a hotă
rî! ca în domeniul producției să 
depășească țările capitaliste cele mai 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

Realizarea vastului' program al 
progresului tehnic trasat de Plenara 
din iunie a C.C. al P.C.U.S. se 
află în prezent în stadiul organiza
toric. Dar ceea ce Se și face în a- 
cest domeniu are o amploare care 
poate uimi chiar cea mai bogată 
imaginație. La peste 200.000* de 
întreprinderi de stat, sute de mii 
de brigăzi, din care fac parte mun
citori fruntași și specialiști, elabo
rează planuri de modernizare a uti
lajului existent și de mecanizare 
complexă și automatizare a proce
selor de producție care necesită un 
volum mare de muncă, caută cele 
mai bune căi de folosire rațională a 
investițiilor.

In cele mai mari regiuni econo-

progresul tehnic
de IVAN AR1EMOV

mice ale țării se desfășoară trece
rea în revistă a producției indus
triei constructoare de mașini și apa
rate. La Leningrad, de pildă, în 
urma acestei treceri în revistă s-a 
hotărît scoaterea din producție a 
aproximativ 1.000 de mașini și apa
rate și înlocuirea lor cu construcții 
mai perfecționate.

Hotărîrile Plenarei din iunie a 
C.C. al P.C.U.S. și atmosfera de 
avînt general pe care acesie hotărîri 
le-a provocat in industrie, au consti
tuit un factor însuflețîtor pentru gîn- 
direa tehnică. In prezent, colective 
Ie a numeroase birouri de proiec- 
tanți și institute industriale de cer
cetări științifice își revizuiesc în 
mod critic practica lor de muncă in 
două direcții principale: în primul 
rînd, din punctul de vedere al "nei 
cesității accelerării ritmului de ela
borare a unor construcții noi și, în 
al doilea rînd, din punctul de vede
re al necesității de a se ține mai 
bine seama la proiectare de ultimele 
realizări ale științei și tehnicii»

Patosul care a cuprins proiectan- 
ții și oamenii de știință, ale căror 
lucrări au o legătură directă cu in
dustria, este oglindit, grăitor de 
întrecerea în masă pe care ei o des
fășoară sub lozinca — „Să creăm 
cele mai economice mașini din 
lume".

O activitate rodnică desfășoară 
institutele care cdnduc proiectarea 
unor noi întreprinderi industriale. 
Ele își propun să realizeze econo
mii în valoare de miliarde de ruble. 
In regiunea Luganșkoe (Ucraina), 
de pildă, o asemenea organizație a 
hotărît să obțină o reducere de 
50.000.000 rub.e a prețului de cost 
al obiectului proiectat. Inițiativa pro- 
iectanților din Luganșkoe a tost 
adoptată de toate organizațiile de 
proiectări din U.R.S.S.

...Poporul sovietic este adeseaori 
denumit de prietenii săi din străi
nătate stegarul păcii și socialismu
lui. In prezent pe baza condițiilor 
care s-au format în decursul istorici, 
poporul sovietic înaintează pe o a- 
semenea cale care îi va permite 
să fie numit stegarul progresului 
tehnic din cea de a doua jumătate 
a secolului XX. Nu încape îndoială 
că în întrecerea economică dintre 
cele două sisteme rolul acestui fac
tor va crește. Pentru a prevedea 
acest lucru nu trebuie ș"ă fi nea
părat prooroc.
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