
i 'I “■
1 • •

Proletari din toate țările, uniți-văl

aguiroșu
Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

’■ ii .

Anul X I 
(XVI) Nr. 3052

Marți
4 august 

1959

4 pag. 20 bani

Oameni al muncii! Măsurile adoptate de recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romín cu privire la 
noua ridicare a nivelului de trai al poporului sínt rodul muncii 
voastre eroice pentru construirea socialismului. Înainte oe drumul 
dezvoltării economiei naționale și al creșterii bunăstării poporului 
muncitor 1

Munciți cu avint pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
puse de plenară t Luptați pentru sporirea continuă a productivită 
ții muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității 
produselor I Introduceți pe scară largă și folosiți tehnica avansată!

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a elibe rării patriei de sub jugul fascist)

DECRETUL I

Prezidiului 
la pensie 

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au dreptul la 
asigurarea materială la bătrîne- 
țe și în cazul pierderii capacită
ții de muncă, drept consfințit de 
Constituția R. P. Romîne.

Acest drept este garantat prin 
orînduirea socială și de stat a 
Republicii Populare Romîne.

In Republica Populară Romî
nă asigurarea cu pensii se în
făptuiește pe seama mijloacelor 
statului și a celor obștești.

Marii Adunări Naționale privind dreptul 
în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat

Succesele obținute de către 
oamenii muncii sub conducerea 
partidului și guvernului în dez
voltarea economiei naționale per
mit în prezent să se îmbunătă
țească nivelul de trai al pensio
narilor.

In acest scop Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne adoptă urmă

torul Decret:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1 — Au drept la pensie 
în condițiile prezentului decret ;

a) angajații;
b) cei care îndeplinesc servi

ciul militar;
c) cei care au adus servicii 

excepționale țării prin activita
tea for profesională sau ob
ștească ;

d) urmașii celor prevăzuți 
nai sus.

ART. 2 — Categoriile de pen
sii sînt:

a) de bătrînețe;
b) de invaliditate;
c) pentru merite deosebite;
d) de serviciu ;
e) de urmaș.
ART. 3 — Cei care nu înde

plinesc condițiile necesare pen
tru obținerea unei pensii, bene
ficiază, în condițiile prezentului 
decret, de ajutor social.

ART. 4 — Pensionarii și mem

brii for de familie au drept la 
ajutoare și la asistență socială, 
potrivit normelor legale în vi
goare.

ART. 5 — Pensia sau ajutorul 
social se poate stabili oricînd, 
dacă sînt îndeplinite condițiile 
prezentului decret, chiar dacă li
mita de vîrstă pentru acordarea 
acestor drepturi se împlinește 
după încetarea activității în 
muncă.

ART. 6 — Fondurile necesare 
plății pensiilor, a ajutorului so
cial și a celorlalte drepturi cu
venite pensionarilor și membri
lor for de familie se realizează 
din contribuțiile întreprinderilor, 
instituțiilor, organizațiilor și ale 
persoanelor fizice, precum și din 
sumele alocate în acest scop din 
bugetul de stat, fără nici o re
ținere din salariu.

ART. 7 — Pensia și ajutorul 
social nu sînt impozabile.

vechime cerută pentru pensio
nare. se acordă următoarele spo
ruri calculate la salariul mediu 
tarifar: !

— pentru timpul lucrat în 
munci foarte grele sau foarte 
vătămătoare

— pentru 
munci grele 
la sută;

— pentru 
munci obișnuite în 
muncitor 1,5 la sută ;

— pentru timpul 
munci obișnuite în 
lalte cazuri 1 la sută.

Muncile care se încadrează în 
cele 4 grupe se stabilesc prin 
regulamentul de aplicare a pre
zentului decret.

Maiștrii, inginerii și tehnicie-

sau
2.5 la sută ;
timpul lucrat în 
sau vătămătoare 2

în 
de

timpul lucrat 
calitate

înlucrat 
toate cele-

nii care lucrează în mod obiș
nuit în aceleași condiții ca și 
muncitorii, beneficiază de ace
leași drepturi la pensie ca și a- 
ceștia.

Procentul total, care se aplică 
asupra salariului mediu tarifar, 
în vederea calculării pensiei, nu 
poate depăși 100 la sută.

ART. 11 — Au drept la pen
sie de bătrînețe și cei care, la 
împlinirea vîrstei de 60 ani băr
bații și 55 ani femeile, nu înde
plinesc condițiile de vechime 
prevăzute mai sus, dar au o ve
chime în muncă de minimum 10 
ani. i

In acest caz, pensia se calcu
lează proporțional cu numărul 
anilor de muncă, fără a putea fi 
mai mică de 250 lei lunar.

CAPITOLUL III
Pensia de invaliditate

CAPITOLUL II
Pensia de

ART. 8 — Angajații au drept 
la pensie de bătrînețe pe tot 
timpul vieții, după cum ur
mează :

a) bărbații care au împlinit 
’îrsta de 60 ani și au cel puțin 
¿5 ani vechime în muncă;

b) femeile care au împlinit 
vîrstă de 55 ani și au oel puțin 
20 ani vechime în muncă.

ART. 9 — Au drept la pen
sie de bătrînețe cu reducerea li
mitelor de vîrstă și vechime în 
muncă :

a) cei care lucrează în munci 
foarte grele sau foarte vătămă
toare, la împlinirea vîrstei de 50 
ani. cu vechime în muncă de 20 
ani, din care cel puțin 10 ani în 
aceste munci;

b) cei care lucrează în muncii 
grele sau vătămătoare:

— bărbații, la împlinirea vîrs
tei de 55 ani. cu vechime în mun
că de 25 ani. din care cel puțin 
12 ani și 6 juni în aceste 
munci;

— femeile, la împlinirea vîrs
tei de 50 ani. cu vechime în 
muncă de 20 ani, din care cel

bătrînețe
puțin 10 ani în aceste munci;

c) angajații orbi care au ob
ținut pensia de invaliditate au 
dreptul să primească în locul a- 
cesteia pensia de bătrînețe inte
grală la împlinirea vîrstei de 50 
ani bărbații și 45 ani femeile, 
dacă au cel puțin 15 ani, res
pectiv 10 ani vechime în muncă. 
La împlinirea acelorași vîrste și 
vechimi în muncă, au drept la 
pensia de bătrînețe integrală și 
angajații orbi calificați sau re
calificați în școli speciale.

Pensia de bătrînețe se cuvine 
celor prevăzuți în alin. 1 lit. a 
și b, chiar dacă la data cererii 
de înscriere ei nu mai lucrează 
în muncile care le dau dreptul 
la pensie cu reducerea limitelor 
de vîrstă și vechime în muncă.

ART. 10 — Pensia integrală 
de bătrînețe se stabilește în ra
port cu vechimea în muncă, sar 
lariul mediu tarifar și grupa de 
muncă; cuantumul pensiei nu 
poate fi mai mic de 350 iei și 
mai mare de 1200 lei lunar.

Pensiile se stabilesc după cum 
urmează :

ART. 12 — Au drept la pen
sie de invaliditate, pe toată du
rata invalidității, cei care au 
pierdut total sau parțial capaci
tatea de muncă.

Invaliditățile care dau drept 
la pensie sînt de trei grade, îri 
raport cu incapacitatea de muti
că si anume:

a) invaliditatea de gradul I, 
care provoacă pierderea totală a 
capacității de muncă și nevoia 
de îngrijire și supraveghere a 
invalidului de către altă per
soană ;

b) invaliditatea de gradul II, 
care provoacă pierderea totală a 
capacității de muncă cu posibi
litatea invalidului de a se servi 
fără ajutorul altei persoane;

c) invaliditatea de gradul 111, 
care provoacă pierderea parțială 
a capacității de muncă, invali
dul avînd posibilitatea să pres
teze în profesia sa un program 
redus de muncă sau o muncă 
permanentă în altă profesie cu 
condiții de muncă mai ușoare.

ca
ca- 
da-

condiții de muncă i.._i
ART. 13 — După cauzele 

re le provoacă, invaliditățile 
re dau drept la pensie sînt 
forate:

a) accidentelor de muncă 
bolilor profesionale;

b) accidentelor în afară 
muncă sau bolilor obișnuite.

ART. 14 — In cazul cînd 
validitatea a fost cauzată de 
accident de muncă sau de o 
boală profesională, angajații au 
drept la pensie, indiferent de ve
chimea în muncă, după cum ur
mează :

a) pentru cei care au lucrat 
în munci foarte grele sau foarte 
vătămătoare ori munci grele sau 
vătămătoare (grupele I și II de 
muncă), pînă la un nivel de 900 
lei al salariului mediu tarifar:

sau
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in- 
un
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pînă la 
de la

»
>»
•P
»• 

peste

1

500 iei 
501— 600 
601— 700 
701— 800 
801— 900 
901—1200 

1200

lei
» 
f»
»

»1
•»

Grupa I Grupa II Grupa III I Grupa IV

munci foarte munci grele
munci obișnuite

grele funcționari
sau foarte 

vătămătoare vătămătoare muncitori șl restul 
personalului

1 m
ed

iu

m
in

im

»
*B0
E

e 
ô
S

S 
«0
S m

in
im

m
ed

iu

m
in

im

S . *4
□ »! g »5 "B ’S 3 s ’p 0

* u
0 «S« nt

um
 

pe
na

sa
la

i 
ri

fa
r

nt
um

 
pe

ns J2 u
0 0M ț**

S 'S 
a g 
S S. sa

la
r 

if a
r g♦- 0 a cu

a « 
*3 *

« —«
8 ’

g «
TJ S 0 U

g e 
tj ** 8 « di

n ta
r « ,

5-
% •/. •/• •/.

2 3 4 5 6 7 8 9

100 425 95 400 90 375 85 350
95 soo 90 475 85 450 80 425
90 570 85 540 80 510 75 480
85 630 80 595 75 560 70 525
80 80 75 640 70 600 65 560
75 720 70 675 65 630 60 585
70 900 65 840 60 780 55 720

încadrarea în grupele 1, II și 
III de muncă se face numai da
că munca din categoria respec
tivă a fost prestată cel puțin ju
mătate din perioada minimă de

vechime cerută pentru pensio
nare.

Pentru fiecare an de muncă 
prestat în plus în munca respec
tivă, peste perioada minimă de

— gradul I de invaliditate
100 la sută ;

— gradul II de invaliditate
85 la sută ;

— gradul III de invaliditate
55 la sută.

Pentru diferența
la 900 Iei pînă la ______ ....
diu tarifar integral, se va acor
da un spor calculat la această 
diferență, după cum urmează:

— 15 la sută pentru o vechi
me în muncă pînă la 5 ani;

— 20 la sută pentru o vechii- 
me în muncă între 5—10 ani;

— 25 la sută pentru o vechi
me în muncă de peste 10 ani;

b) pentru cei care au lucrat 
în munci obișnuite (grupele Iii 
și IV de muncă), pînă la un ni
vel de 700 lei '

în plus de 
salariul me-

al salariului me-
diu tarifar :

— gradul 
100 la sută ;

I de invaiiditate
— gradul

85 la sută ;
11 de invaliditate

— gradul
50 la sută.

III de invaliditate
Pentru diferența în plus de la 

700 lei pînă la salariul mediu 
tarifar integral, se va acorda un 
spor calculat la această diferen
ță, după cum urmează:

— 10 la sută pentru o vechi
me în muncă pînă la 5 ani;

— 15 la sută pentru o vechi
me în muncă între 5—10 ani;

— 20 la sută pentru o vechi
me în muncă de peste 10 ani.

Bolile profesionale se stabi
lesc prin regulamentul de apli
care a prezentului decret.

ART. 15 — In cazul cînd in
validitatea a fost cauzată de un 
accident în afară de muncă sau 
de o boală obișnuită, pensia se 
acordă numai dacă angajatul 
are, la data cererii de pensio
nare. vechimea în muncă arăta
tă în tabelul de mai jos:

In cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August 

Minerii Văii Jiului 
au încheiat luna iulie 
cu importante realizări 

în producție
• PLANUL LUNAR DE PRO- 

DUCȚIE A FOST DEPĂȘIT CU 
6.219, TONE CĂRBUNE COCSI- 
FICABIL Șl 5.750 TONE CĂR
BUNE ENERGETIC.

• TOATE EXPLOATĂRILE 
CA ȘI MAREA MAJORITATE 
A SECTOARELOR DE PRO 
DUCȚIE ȘI-AU ÎNDEPLINIT! 
ȘI DEPĂȘIT SARCINILE LU
NARE.

• MINA LUPENI — A OB
ȚINUT CEA MAI MARE DE
PĂȘIRE CANTITATIVĂ A PLA
NULUI.

• SECTORUL l|.. LUPENI ȘI 
SECTORUL ii PETRILA — IN 
FRUNTEA ÎNTRECERII SO
CIALISTE PE BAZIN.

Continuînd șirul succeselor ob
ținute în primul semestru al anu
lui minerii Văii Jiului, mobilizați 
și conduși de organizațiile de 
partid, au încheiat luna iulie cu 
reSultate foarte bune în muncă. 
Planul lunar a fost depășit cu 
aproape 12.000 tone de cărbune 
dintre care mai bine de 6.200 
tone cărbune cocsificabil.

Hotărîrea partidului cu privire 
la ridicarea nivelului de trai îl 
oamenilor muncii a găsit un larg 
ecou în rîndurile minerilor. G.a 
răspuns grijii partidului .minerii 
Văii Jiului au dat peste plan de 
la apariția hotărîrii mai bine de 
11.000 tone de cărbune. Drept ur
mare a aplicării măsurilor tefo- 
nico-organizatorice, a desfășurării 
largi a întrecerii socialiste și a- 
plicării metodelor înaintate de 
muncă 90 la sută din sectoarele 
dé producție și toate exploatările 
carbonifere și-au depășit sarcinii 
planificate. In fruntea tuturor se 
află minerii de la Lupeni care 
și-au depășit sarcinile lunare cu 
3663 tone de cărbune ; minerii de 
la Petrila au extras 3442 tone ele 
cărbune peste plan, iar cei de la 
Vulcan — 2339 tone de cărbune 
în plus. Colectivele minelor Lo 
nea, Uricani și Aninoasa și-au 
întrecut sarcinile lunare cu 1083 
tone, 1002 tone și, respectiv, cu 
440 tone de cărbune.

Importantele realizări obținute 
de minerii Văii Jiului în întrece
rea socialistă în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei de 23 August,

(Continuare în pag. 3-a)
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DIN PATRIE

Virsta invalidului 
la data cererii 
de pensionare

VECHIMEA MINIMĂ IN MUNCĂ (ANI)
In munci obișnuite

In munci foarte grele 
sau foarte vătămătoa* 

re și munci grele 
s-au vătămătoare

bărbați femei

Pînă ta 22 ani 1 1 1
de ta 22-25 >» 3 2 2

25—30 >» 5 3 3
•* 30—35 »• 8 5 5

35—40 »• 10 7 6
f» 40—45 12 9 7
1* 45—50 li 14 11 8

50—55 16 13 to
» 55—60 11 18 14 12

peste 60 »• 20 15 14

Pensia se acordă numai dacă 
invaliditatea a survenit în tim
pul activității salariate sau în 
interval de cel mult un an după 
încetarea acestei activități.

ART. 16 — Cuantumul pen
siei de invaliditate cauzată de 
un accident în afară de muncă 
sau de o boală obișnuită, pentru 
angajații care au vechimea mi
nimă prevăzută în articolul pre
cedent, se stabilește după cum 
urmează:

a) pentru cei care au lucrat

în munci foarte grele sau foarte 
vătămătoare și în munci grele 
sau vătămătoare (grupele 1 și 
II de muncă), 
de 900 lei 
tarifar :

al
pînă la un nivel 
salariului mediu

(Continuare In pag. 2-a)

— gradul I de invaliditate
85 la sută ;

— gradul 
70 la sută ;

II de invaliditate

— gradul III de invaliditate
4U la sută.

Eforie. Vile noi pe malul mărit
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DECRETUL
Prezidiului Marii Adunări Naționale privind dreptul 

la pensie în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat
(Urmare din pag. l-a)

Pentru diferența în plus de la 
900 lei pînă la salariul mediu 
tarifar integral, se va acorda un 
spor calculat la această diferen
ță, după cum urmează :

— ¡5 la sută pentru o vechi
me în muncă pînă la 5 ani;

— 20 la sută pentru o vechi
me în muncă între 5—10 ani;

— 25 la sută pentru o vechi
me în muncă de peste 10 ani;

b) pentru cei care au lucrat 
în munci obișnuite (grupele 111 
șt IV de muncă), pînă la uu ni
vel de 700 lei al salariului me
diu tarifar :

— gradul 1 de invaliditate 80 
la sută ;

— gradul II de invaliditate 
65 la sută ;

-- gradul 111 de invaliditate 
35 la sută.

Pentru diferența în plus de ia 
700 lei pînă la salariul mediu 
tarifar integral, se va acorda ur. 
spor calculat la această diferen
ță, după cum urmeză :

— 10 la sută pentru o vechi
me în muncă pînă la 5 ani;

— 15 la sută pentru o vechi 
me în muncă între 5—10 ani;

— 20 la sută pentru o vechi
me în muncă de peste 10 ani

ART. 17 — Cuantumul minim 
integral lunar al pensiei de in
validitate se stabilește astfel.

a) în caz de accident de mun 
că sau boală profesională :

— 400 Iei pentru gradul 1 die 
invaliditate;

— 350 lei pentru gradul II 
de invaliditate;

— 250 lei pentru gradul 111 
de invaliditate;

bl în caz de accident în afară 
de muncă sau boală obișnuită;

— 350 lei pentru gradul I de 
invaliditate;

— 300 lei pentru gradul Ii 
de invaliditate;

— 200 lei pentru gradul Hi 
de invaliditate.

ART. 18 — Au drept la pen
sie de invaliditate cauzată de 
un accident în afară de muncă 
sau de o boală obișnuită și cei 
care nu îndeplinesc condițiile de 
vechime arătate în art. 15 dacă 
au cel puțin ‘/s din vechimea 
minimă pe care o prevede tabe- 
lui din acel articol.

In acest caz, pensia se calcu
lează proporțional cu numărul 
anilor de muncă, fără a putea îl 
mai mică decît;

— 250 lei pentru gradul 1 de 
invaliditate;

— 200 lei, pentru gradul II 
de invaliditate;

— 150 lei pentru gradul llî 
de invaliditate.

ART. 19 — Pensia de invali
ditate se acordă, indiferent de 
vechimea în muncă, și celor ca
re au devenit invalizi în perioa
da cît;

a) au îndeplinit serviciul mi
litar, cu excepția cadrelor mi li 
tare permanente ;

b) au făcut practică în pro
ducție ca studenti, elevi sau u- 
cenici:

c) au îndeplinit sarcini de 
stat sau obștești.

Cei prevăzuti în alin. 1 lit. a 
au drept la pensie de invalidi
tate cauzată de un accident de 
muncă, de o boală profesională 
sau de o boală obișnuită.

Cei prevăzuti în alin. 1 lit. b 
și c au drept la pensie de inva
liditate cauzată numai de un ac
cident de muncă sau de o boală 
profesională.

Dacă invaliditatea a fost cau
zată de un accident de muncă 
sau de o boală profesională, cu 
antumul lunar al pensiei se sta
bilește, după cum urmează :

a) pentru cei care au avut 
anterior sau concomitent situar 
tiilor arătate în alin. 1 calitatea 
de angajat, în cuantumul pre 
văzut pentru angajați;

b) pentru cei care nu au a- 
vut calitatea de angajat, în ur
mătoarele cuantumuri:

— 350 lei pentru invalizii ae 
gradul 1;

— 300 lei pentru invalizii de 
gradul II;

—- 200 lei pentru invalizii de 
gradul IU.

Dacă invaliditatea a fost cau
zată de o boală obișnuită, cuan
tumul lunar al pensiei se sta
bilește, după cum urmează:

a) pentru cei care au avut 
anterior sau concomitent situa

țiilor arătate în alin. 1 calitatea 
de angajat, dacă îndeplinesc 
condițiile de vechime cerute pen
tru acordarea unei pensii de in
validitate. în cuantumul previi» 
zut pentru angajați ;

b) pentru cei care nu îndepli
nesc condițiile de vechime la 
care se referă lit. a sau nu au 
avut calitatea de angajat, în 
următoarele cuantumuri-.

— 250 lei pentru invalizii d.c 
gradul I ;

— 200 lei pentru invalizii de 
gradul II;

— 150 lei pentru invalizii o 
gradul III.

ART. 20 — Pensionarii de in
validitate de gradul 1 au drept, 
în afară de pensie, la o indem
nizație pentru îngrijire în su
mă de :

a) 200 lei lunar, dacă invali
ditatea este cauzată de un acci
dent de muncă sau de o boală 
profesională ;

b) 100 lei lunar, dacă inva
liditatea este cauzată de un ac
cident în afară de muncă sau 
de o boală obișnuită.

ART. 21 — Invalizii de gra
dul 1 și II, din accidente d«> 
muncă sau boli profesionale, ca
re au vechimea în muncă nece
sară pentru obținerea pensiei de 
Dâtrînete, au drept să primească 
cuantumul acestei pensii, chiar 
dacă nu au atins limitele de 
vîrstă pentru obținerea unei a 
semenea pensii.

Dacă invaliditatea de gradul 
1 sau II a fost provocată de un

CAPITOLUL IV
Pensia de serviciu

ART. 24 — Are drept la pen
sie de serviciu :

a) personalul navigant profe
sionist din aeronautica civilă ca
re nu mai îndeplinește nici una 
dintre funcțiile de navigant pro
fesionist în aeronautică, dacă ■

— are. o vechime în serviciu 
de cel puțin 20 ani și

— a împlinit vîrsta de 50 am :
b) personalul artistic din in

stituțiile de artă, la îndeplinirea 
condițiilor de vechime în profe
sie și de vîrstă, prevăzute în ta
belul anexă la regulamentul de 
aplicare a prezentului decret.

Calculul pensiei de serviciu 
se face potrivit dispozițiilor pre
văzute în prezentul decret pen
tru pensia de bătrînete.

CAPITOLUL V
Pensia pentru

ART. 26 — Au drept la pensie 
pentru merite deosebite acei ca
re au adus o contribuție excep
țională la înfăptuirea și întări
rea regimului de democrație 
populară, precum și acei care au 
adus servicii excepționale în do
meniul activității economice, ști-

CAPITOLUL VI
Pensia de urmaș

ART. 28 — Au drept la pen
sie de urmaș, în condițiile pre
văzute mai jos, membrii dte fa
milie și anume : copiii, solia, so
țul, părinții, frații și surorile, 
care se aflau în întreținerea ce
lui decedat.

Membrii de familie au drept 
la pensie de urmaș numai dacă 
cel decedat îndeplinea, la data 
decesului, condițiile pentru obți
nerea unei pensii sau era pen
sionar.

ART. 29 — Au drept la pensie 
de urmaș copiii :

a) pînă la vîrsta de 16 atu, 
sau dacă urmează o școală, pî- 
uă la vîrsta de 18 ani;

b) orfanii de ambii părinți, 
precum și copiii acelora care be
neficiază de pensie pentru meri
te deosebite, care urmează stu
dii superioare, pînă la termina
rea acestor studii, fără a depăși, 
insă, vîrsta de 25 ani ;

c) dacă au devenit invalizi 
de orice grad, pînă la împlinirea 
viratelor arătate la lit. a sau b 
sau în termen de cel mult un 
an de la împlinirea acestor vîrs- 
te, pe toată durata invalidității.

In cazul decesului unuia din
tre părinți, copiii au drept la 
pensie de urmaș, indiferent de 
veniturile părintelui rămas în 
viată. 

accident în afară de muncă sau 
de o boală obișnuită, pensia de 
bătrînete se acordă numai în ca
zul în care invalidul îndeplineș
te și condiția de vechime inte
grală în muncă, cerută pentru a- 
cordarea pensiei de invaliditate

Invalizii la care se referă ali
neatele precedente rămîn supuși 
revizuirii medicale periodice, cu 
excepția acelora care prezintă 
invalidități ireversibile.

ART. 22 — Pensionarii de in
validitate sînt supuși revizuirii 
sub raportul capacității lor de 
muncă, după cum urmează :

a) la un an pentru invalidi
tățile de gradele I și II ;

b) la șase luni pentru inva
liditatea de gradul III.

Pensionarii care prezintă in
validități ireversibile nu sînt su
puși revizuirii medicale.

ART. 23 — Ministerele și ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, precum și 
organele locale sînt obligate să 
asigure încadrarea invalizilor de 
gradul III în locuri de muncă 
corespunzătoare cu capacitatea 
lor de muncă.

In vederea încadrării invalizi
lor, unitățile sînt obligate să re
zerve pentru aceștia 3—5 la sută 
din numărul total al posturilor.

Ministerele și celelalte orga
ne centrale vor fixa, pe unități, 
numărul locurilor rezervate pen
tru invalizi. în limitele arătate 
în alin. 2, precum și întreprin
derile care vor organiza centre 
de recalificare pentru aceștia

In cazul în care bersonalul 
navigant profesionist din aero
nautica civilă are o vechime în 
funcție die cel puțin 20 ani, însă 
nu are vîrsta de 50 ani și este 
oprit să mai exercite funcții de 
navigant profesionist în aero 
nautica civilă, are drept Ia pen 
sie de serviciu tranzitorie.

Calculul pensiei de serviciu 
tranzitorie se face potrivit, pre
vederilor din regulamentul de 
aplicare a prezentului decret

ART. 25 — Prin Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri se va pu
tea stabili dreptul la pensie de 
serviciu și pentru alte categorii 
de angajați cu vechimi mari în 
muncă și indiferent de vîrstă.

merite deosebite
fntifice, artistice, culturale sau 
în orice activitate profesională 
sau obștească.

ART. 27 — Pensia pentru me
rite deosebite; precum și pensia 
pentru urmașii acelor cu aseme
nea merite, se acordă prin Ho
tărîre a Consiliului de Miniștri.

ART. 30 — Are drept la pen
sie de urmaș soția :

a) d'acă a împlinit vîrsta de 
55 ani. indiferent de vîrsta a- 
vută la data decesului soțului, 
pe tot timpul vieții;

b) dacă a împlinit vîrsta de 
50 ani și a născut 5 sau mai 
multi copii, indiferent de vîrsta 
avută la data decesului soțului, 
pe tot timpul vieții;

c) dacă a împlinit vîrsta de 50 
ani. indiferent de vîrsta avută 
la data decesului soțului și are 
cel puțin 20 ani de căsnicie cu 
soțul decedat, pe tot timpul 
vieții:

d) dacă, la data decesului so
țului, are unul sau mai mulți 
copii minori, pînă cînd copiii 
împlinesc vîrsta de 16 ani, sau, 
dacă urmează o școală, 18 ani ;

e) dacă se află în stare de 
‘invaliditate, de orice grad, sur
venită înainte sau după decesul 
soțului, pe toată durata invali
dității.

ART. 31 — Are drept la pen
sie de urniaș soțul:

a) dacă la data decesului so
ției. avea vîrsta de 60 ani, pe 
tot timpul vieții;

b) dacă a devenit invalid de 
orice grad, înainte de data de
cesului soției sau în termen de 
cel mult un an de la această 

dată, pe toată durata invalidi
tății.

ART. 32 — Are drept Ia pen
sie de urmaș părintele :

a) dacă, la data decesului 
fiului sau fiicei, avea vîrsta de 
6u am tatăl sau 55 ani mama 
pe tot timpul vieții;

bl dacă a devenit invalid de 
orice grad, înainte de data de
cesului fiu)ui sau fiicei sau în 
termen de cel mult un an de la 
aceasta dată, pe toată durata 
invalidității.

ART. 33 — Au drept la pen
sie de urmaș frații șl surorile;

a) pînă la vîrsta de 16 ani 
sau. dacă urmează o școală, pî 
nă la vîrsta de 18 ani;

b) dacă au devenit invalizi de 
orice grad, înainte de împlinirea 
vîrstelor arătate la lit. a sau în 
termen de cel mult un an de 
ia împlinirea acestor vîrste, pe 
toată durata invalidității.

ART. 34 — Are drept la pen
sie de urmaș soția sau soțul su
praviețuitor. ori unul dintre pă
rinții decedatului, indiferent de 
capacitatea de muncă sau de 
vîrstă. chiar dacă are salariu 
sau alte venituri, cînd vreuna 
dintre aceste persoane îngrijeș
te de copii, frați sau surori ai 
decedatului, care nu au împlinit 
vîrsta de 8 ani, pînă la împlini
rea acestei vîrste.

Dacă, între timp, soția sau 
mama decedatului a împlinit 
vîrsta de 55 ani. ori sojul sau 
tatăl decedatului a împlinit vîrs
ta de 60 ani. pensia acordată se 
menține pe tot timpul vieții.

De asemenea, dacă între timp,

CAPITULUL VII
Ajutorul

ART. 36 — Au drept la aju
tor social angajații care ap în
cetat activitatea :

a) dacă au vîrsta de 60 ani 
bărbații și 55 ani femeile și nu 
îndeplinesc condițiile de vechi
me în muncă pentru a primi 
pensie de bătrînete. dar au cel 
puțin 5 ani vechime în muncă 
după 23 August 1944 ;

bl dacă au devenit invalizi de 
orice grad în timpul activității 
salariate, dar nu îndeplinesc con
dițiile de vechime în muncă pen 
tru a primi pensie de invalidi
tate.

Cuantumul lunar al ajutorului 
social este:

— 250 lei, pentru cei care în
deplinesc condițiile de la alin. 
1 lit. a, precum și pentru inva
lizii de gradul 1;

— 200 lei, pentru invalizii de 
gradul II și

— 100 lei. pentru Invalizii de 
gradul III.

ART. 37 — Are drept la aju

CAPITOLUL VIII
Calcularea și recalcularea pensiilor
ART. 39 — Pensia se calcu

lează. luîndu-se ca bază salariul 
mediu tarifar.

La stabilirea salariului me
diu tarifar se iau în considera
re și sporurile acordate pentru 
condiții de muncă grele sau vă
tămătoare.

Salariul mediu tarifar care 
se ia ca bază de calcul la sta
bilirea pensiei este cel din ulti
mele 12 luni de activitate sau, 
la cererea celui îndreptățit, sa
lariul mediu tarifar din oricare 
perioadă die 5 ani de activitate 
consecutivă din ultimii 10 ani de 
muncă.

ART. 40 — Cuantumul maxim 
al tuturor categoriilor de pensie 
este de 1200 lei lunar, cu excep
ția pensiei pentru merite deose
bite, care se acordă prin Hotă
rîre a Consiliului de Miniștri.

ART. 41 — Pensionarul care 
rămîne sau se reîncadrează în 
muncă după stabilirea pensiei, 
poate cere recalcularea acesteia, 
la ieșirea din muncă, luîndu-se 
în considerare timpul muncit du
pă stabilirea inițială a pensieL

ART. 42 — Pensiile stabilite 
pe baza legilor anterioare vor fi 
recalculate potrivit normelor sta
bilite în regulamentul de apli
care a prezentului decret.

Cei pensionați cu reducere de 
vîrstă sau de vechime în muncă, 
pe baza unor acte normative spe

cei arătati în alin. 2, au devenit 
invalizi de orice grad, au drept 
la pensia acordată pe toată du- 

. validității,
ART. 35 — Cuantumul pensiei 

de urmaș se stabilește, luîndu- 
se ca bază de calcul:

a) pensia susținătorului dece
dat. dacă era pensionar;

b) pensia de bătrînete ce s-ar 
li cuvenit susținătorului dece
dat ;

c) pensia corespunzătoare gra
dului I de invaliditate, ce s-ar 
fi cuvenit celui decedat, dacă 
decesul a fost capzat de un ac
cident de muncă sau de o boaiS 
profesională ;

d) pensia corespunzătoare gra
dului II de invaliditate ce s-ar 
fi cuvenit celui decedat, dacă de
cesul a fost cauzat die un acci
dent în afară de muncă sau de 
o boală obișnuită.

In cazul cînd celui decedat i 
s-ar fi cuvenit o altă pensie în- 
tr-un cuantum mai mare, se va 
lua ca bază de calcul această 
pensie.

Pentru stabilirea pensiei de 
urmaș cuvenită copiilor orfani 
de ambii părinți, se vor lua ca 
bază de calcul pensiile cumulate 
ce se cuvin părinților decedați.

Asupra bazei de calcul se a- 
plică următoarele procente:

Procent«
Numărul urmașilor 1 
cu drept de pensie

100 pentru 3 sau mai multi
75 pentru 2
50 pentru 1

social
tor social. în caz de deces al so
țului, și soția, care nu îndepli
nește condițiile pentru a primi 
pensia de urmaș și nu are mij
loace de existentă, după cum ur
mează :

a) 200 lei lunar, în cazul 
cînd soțul era pensionar sau în
deplinea condiția de vechime în 
muncă pentru obținerea unei 
pensii;

b) 100 lei lunar, în cazul cînd 
soțul angajat nu îndeplinea con
diția pentru a fi pensionar.

Ajutorul se acordă pînă la ît 
cadrarea în muncă, fără a dv 
păși șase luni.

ÂRT. 38 — Ajutorul social se 
acordă de către comitetul execu
tiv al sfatului popular de raion, 
oraș sau de raion orășenesc, la 
propunerea comisiei pentru sta
bilirea pensiilor de pe lîngă o- 
ficiile de prevederi sociale, con
form normelor prevăzute în re
gulamentul de aplicare a pre
zentului decret. ■*<»!

ciale, precum și urmașii aces
tora. vor rămîne mai departe în 
drepturile de pensie pe care 
le-au avut, recalcularea făcîn- 
du-se numai în ceea ce privește 
cuantumul pensiilor.

Cei pensionați pe baza unor 
legi anterioare, dacă nu întru
nesc condițiile de vechime sau 
vîrstă prevăzute prin decretul 
dt față pentru a primi o pensie, 
vor primi pensia minimă cores
punzătoare.

Pensia recalculată nu poate 
fi mai mică decît cuantumul 
pensiei anterior încasate, îm
preună cu toate drepturile bă
nești legate de aceasta.

ART. 43 — Pensiile personale 
care au fost stabilite pe baza 
diferitelor decrete, precum și 
prin hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri se vor recalcula în li
mitele fixate prin regulamentul 
de aplicare a prezentului decret.

ART. 44 — Pensionarii cu pen
sii sociale vor fi încadrați la 
pensie sau la ajutor social, de 
către comisiile de stabilire a 
pensiilor și de către comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
conform prevederilor regulamen
tului de aplicare a prezentului 
decret.

ART. 45 — In perioada de re
calculare, potrivit dispozițiilor 
decretului de fată, a pensiilor

(Continuare în pag. 3-a)
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anterioare, pensionarii vor con
tinua să primească pensia veche

Diferentele față de pensiile 
vechi vor fi achitate cu începere 
de la data de 1 august 1959.

CAPITOLUL IX
Unificarea caselor de asigurări 

și de pensii
ART. 46 — Toate casele de 

asigurări și de pensii, cu excep
ția caselor de pensii ale cadre
lor militare permanente, se uni
fică într-o singură administra
ție, cu mai multe sectoare.

Stabilirea și plata pensiilor, 
pentru toate categoriile de be
neficiari, se va face de aceleași 
organe.

Fiecare sector va dispune de 
fondurile proprii și va acorda 
drepturile de pensii și asigurări 
celor care au desfășurat sau 
desfășoară activități ce aparțin 
sectorului respectiv.

Drepturile de pensii vor fi a- 
cordate de fiecare sector pe ba
za dispozițiilor prezentului de
cret, care se vor aplica în mod 
corespunzător.

CAPITOLUL X
Dispoziții finale

ART. 48 — Pensia de orice 
fel sau ajutorul social se stabi- 
'îște la cererea celui îndreptățit. 

.-f Pensia de bătrînețe se stabi
lește și la cererea unității.

Pentru cei care exercită anu
mite profesii intelectuale, sta
bilite prin regulamentul de apli
care a prezentului decret, cere
rea de pensionare a unității nu 
se poate face decît la împlinirea 
vîrstei de 65 ani pentru bărbați 
și 60 ani pentru femei.

ART. 49 — Contractul1 de mun
că al angajaților, pensionați la 
cererea unității, se desface pe 
data înscrierii la pensie.

Pe aceeași dată se poate des
face și contractul de muncă, al 
celor pensionați la cererea lor.

ART. 50 — Nimeni nu poate 
primi decît o singură pensie, 
indiferent de fondul din care a- 
ceasta este plătită ori de legea 
în care este prevăzut dreptul la 
pensie.

Persoanele care îndeplinesc 
condițiile pentru a primi mai 
huite pensii pot opta, oricînd, 
pentru una dintre ele.

ART. 51 — Stabilirea pensiei 
se face de către comisiile pen
tru stabilirea pensiilor de pe 
lingă oficiile de prevederi so
ciale ale comitetelor executive 
ale sfaturilor populare de raion, 
oraș sau raion orășenesc, în ra
za cărora domiciliază cel care 
are dreptul la pensie.

Deciziile acestor comisii pot 
fi contestate de cel care cere 
pensia, Ia comisiile regionale de 
contestații de pe lingă oficiile 
de prevederi sociale ale comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regionale, respectiv al 
Capitalei R. P. Romîne.

ART. 52 — Determinarea gra
dului de invaliditate în vederea 
stabilirii dreptului la pensie va 
fi făcută de organele de exper
tiză medicală a capacității de 
muncă de raion, oraș sau raion 
orășenesc ori din centre munci
torești.

Deciziile date de aceste orga
ne pot fi contestate de cel care 
cere pensia, la organele de ex
pertiză medicală a capacității 
de muncă regionale, respectiv al 
Capitalei R. P. Romîne.

ART. 53 — Persoanele care 
au cotizat la fostele asigurări 
sociale un timp cel puțin egal 
cu vechimea în muncă necesară 
pentru acordarea unei pensii de 
bătrînețe și îndeplinesc condiția 
de vîrstă, vor primi pensia de 
bătrînețe după normele stabilite 
pentru angajați.

Cuantumul pensiei va fi pen
sia minimă stabilită pentru ca
tegoriile corespunzătoare de a- 
sigurați.

ART. 54 — Cetățenii unui stat 
străin și urmașii lor, domiciliați 
pe teritoriul Republicii Popu
lare Romîne, pot cere înscrierea 
la pensie, pe baza dispozițiilor 
prezentei legi, pentru timpul ser 
vit în țară străină, potrivit con
vențiilor încheiate între Repu
blica Populară Romînă și statul 
respectiv.

ART. 55 — Pensia, ajutorul

In cazul în care pensionarii 
nu mai îndeplinesc condițiile le
gale pentru a primi pensie sau 
ajutor social, sumele încasate 
în perioada de recalculare nu 
vor fi restituite.

Pentru stabilirea drepturilor 
la pensie, fiecare sector va recu
noaște ca vechime în muncă și 
perioadele de activitate ce apar
țin celorlalte sectoare.

Pensia se va stabili în condi
țiile în care se acordă pensiile 
de sectorul căruia îi aparține 
activitatea în care cel îndreptă
țit la pensie are vechimea cea 
mai mare și se va plăti din fon
duri le acestui sector.

ART. 47 — Consiliul de Mi
niștri va stabili normele de or
ganizare și funcționare a admi
nistrației unice de pensii, pre
cum și condițiile de acordare a 
drepturilor de asigurări și pen
sii, corespunzătoare fiecărui sec
tor.

social, precum și orice alte su
me cuvenite celor în drept și 
rămase neplătite din vina aces
tora, se prescriu în termen de 
6 luni de Ia data cînd trebuiau 
să fie achitate.

In cazul în care neplata nu 
se datorește vinei pensionarului, 
i se vor achita sumele restante, 
dacă acestea sînt cerute în ter 
men de trei ani de la data de 
cînd sînt datorate.

ART. 56 — Orice sume plă
tite în plus pensionari-lor cu titlu 
de pensie și alte drepturi afe
rente, datorită unor greșite sta
biliri, pînă la data intrării în 
vigoare a prezentului decret, nu 
se mai urmăresc.

ART. 57 — Compensația de 
cartelă pentru pensionari și so
țiile lor nesalariate se desfiin
țează pe data de 1 august 1959.

ART. 58 — Pînă la intrarea 
în vigoare a normelor de orga 
nizare și funcționare a adminis
trației unice de pensii, prevede
rile prezentului decret referitoa
re la recalcularea pensiilor se 
aplică, în mod corespunzător, 
tuturor caselor de asigurări și 
pensii existente, în cadrul fon
durilor respective.

ART. 59 — Pierd dreptul la 
pensie și la ajutor social acele 
persoane care, pînă la* 23 Au
gust 1944, au desfășurat o acti
vitate antidemocratică, reacțio
nară, potrivnică intereselor po
porului, acei care au militat și 
au avut un rol activ în introdu
cerea dictaturii militare-fasciste, 
precum și acei care manifestă 
atitudine dușmănoasă față de 
regimul democrat-popular.

ART. 60 — Normele privitoa
re la pierderea dreptului la pen
sie și ajutor social, la suspen
darea plății acestora, precum și 
cele referitoare la recalcularea 
și plata pensiilor, la vechimea 
în muncă și determinarea sala
riului mediu tarifar, vor fi sta
bilite prin regulamentul de apli
care a prezentului decret, apro
bat prin Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri.

ART. 61 — Invalizii și acci- 
dentații de război, urmașii aces
tora și urmașii celor morți sau 
dispăruți în război vor primi 
pensia potrivit decretului de fa
ță și în condițiile ce se vor stabili 
prin regulament.

ART. 62 — Prin Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri vor pu
tea fi aduse îmbunătățiri pro
centelor de calcul și cuantumu- 
rilor maxime și minime ale pen
siilor.

ART. 63 — Cei care vor fal
sifica acte pentru obținerea drep
turilor prevăzute în prezentul 
decret sau vor folosi asemenea 
acte, ori vor săvîrși alte încăl
cări ale dispozițiilor acestui de
cret, în cazul în care constiuie 
infracțiuni, vor fi pedepsiți po
trivit legii penale.

ART. 64 — Se abrogă orice 
dispoziții contrare prezentului 
decret.

ART. 65 — Prezentul decret 
intră în vigoare pe data de 1 au
gust 1959.

UN NOU MAISTRU AL 
RANDAMENTELOR SPORITE
Enciu Nicolae e un miner ti- 

năr și destoinic. Abia a împlinit 
27 de ani. Are visuri îndrăznețe. 
De 8 ani de clnd lucrează la mina 
Aninoasa li preocupă mereu citc 
ceva.

A întilnit-o pe fata minerului 
Böjté Ludovic și s-a îndrăgostit 
de ea. Apei s-a căsătorit cu 
ea. Are și o fetiță de 2 ani. 
Intr-o zi plimblndu-se cu soția 
prin fața minei s-au oprit în fața 
panoului de onoare. L-au privit. 
Acasă ea t-a întrebat:

— Nicolae, de ce Cristea Aurel 
este mereu înaintea ta ?

Enciu nu i-a răspuns atunci 
cu glas tare, dar în gtnd si-a 
spus: N-avea nici o grijă. O să-i 
întrec ne toți din sectorul meu.

Inceplnd dc a doua zi, Enciu și-a 
organizat mai bine munca in a- 
bataj. In timpul liber învăța tot 
mai mult tainele complicate ale 
mineritului. Astfel, fiind în bri
gada lui Cazma Remus, Enciu st 
pregătea să dea răspuns prin 
fapte soției sale. Unde era mai 
mare nevoie de curaj în mină, a- 
colo se cerea și Enciu să meargă. 
Au trecut anii și gîndul că tre
buia să răspundă tovarășei sale 
de viată de ce Cristea sau Tuca- 
c.iuc sînt înaintea sa, l-a stăplnit 
mereu. Enciu a cerut să intre în 
partid. Si comuniștii de la mina 
Aninoasa l-au primit în rîndul 
lor. Și n-au greșit El învăța și 
muncea tot mai bine. Comuniștii 
mai vârstnici se mîndreau cu el 
și îl încurajau.

A venit șt anul 1959. Organizația 
de bază de partid a cerut comu
niștilor de la Mina Aninoasa să 
preia cele mai grele și importante 
locuri de muncă. Era și firesc. 
Unii mineri pricepuți împliniseră 
anii de pensionare și nu mai co
borau în mină. Alții au fost tri
miși să conducă în calitate de 
maiștri mineri mal multe brigăzi.

' Printre cei care s-au înscris -pen
tru un loc greu șl important de 
muncă a fost și tînărul miner 
Enciu Nicolae Numai cu forța fi
zică nu faci de multe ori treabă 
în mină. Acest lucru în ultimii 8 
ani de cînd coboară în mină Enciu 
l-a învățat de la mai multi mineri 
vîrstnici. Acum el îi învață pe cei 
mai tineri de cît el.

— Ortaci — le spune adeseori 
— să lucrăm cu cap. Să gîndim 
de trei ori decît să facem o trea
bă proastă.

In gînd el și-a mai pus un lu
cru „Cînd îl ajung pe Cristea 
Aurel îmi cumpăr o motocicletă. 
Vreau să-mi plimb nevasta, să-i 
astup gura. De ani de zile, mă 
ctcălește.."

Minerii Văii Jiului au încheiat luna iulie 
cu importante realizări în producție

(Urmare din pag. I-a)

constituie o garanție a îndeplinirii 
înainte de termen a sarcinilor 
trasate de conferințele regională 
și raională de partid.

Tinerii mineri se afirmă
Mai bine de jumătate din nu

mărul sectoarelor de producție din 
Valea Jiului sînt sectoare «Ie ti
neretului. Si cum tinerilor le 
este caracteristică munca avîn- 
tată, plină de elan, este normal 
ca succesele obținute de sectoa 
rele tineretului să fie dintre cele 
mai bune. Tinerii mineri se pot 
mîndri că din abatajele lor eco
nomia națională a primit peste 
plan în luna iulie aproape 4.000 
tone de cărbune energetic și 
mai bine de 6600 tone de cărbune 
cocsificabil. Din frontalele și am
balajele cameră ude lucrează 
brigăzi de tineret la mina tupem 
s-au dat peste plan aproape 3000 
tone de cărbune. Aceasta repre 
zintă contribuția adusă de mineri’ 
din brigăzile de tineret conduse 
de Feher Vasile, Nagy Andrei, 
Popa Ion. Spînu Petru, Dobav 
Io an, Rusu Vasile și din celelalte 
brigăzi ale minei. însemnate can 
tități de cărbune s-au dat în plus 
de plan și de tinerii mineri de

Au trecut cinci luni de cînd 
Enciu e șef de brigadă^ Enciu Ni
colae împreună cu ortacii săi sînt 
primii in sectorul 11. Ei au ob
ținut cel med mare randament la 
lucrările de pregătiri. Cum e obi
ceiul în Valea liulul, după un 
usemenea succes — rodul muncii 
entuziaste de ani de zile — Enciu 
Nicolae a fost trecut în rîndul 
maiștrilor randamentelor sporite. 
Nevasta a aflat. Zîmbea, era feri
cită. Nicolae a condus bine bri
gada. E primul pe sector. Nu-i 
un japt divers.

...15 iunie ora 8 dimineața En
ciu s-a prezentat la casierie și și-a 
ridicat salariul Vreo 2700 lei. l-a 
pus lingă ceilalți bani adunați cu 
grijă de tovarășa lui de viață și 
rt plecat la Petroșani. La orele 12 
noul maistru ai randamentelor 
sporite tsi luase zborul spre mina 
lui dragă, spre nevasta iubită, cu 
motocicleta pe care visase s-o 
cumpere. !n evidența O.C.L.. la 
rubrica „motociclete vlndute" a 
fost înscris, alături de numele 
cunoscutului miner Mihai Ștefan 
de la Petrita și ale altor 85 de 
mineri din bazin, un nume nou: 
Enciu Nicolae, miner șef de bri
gadă de la mina Aninoasa. Ase 
e viața de 15 ani încoace prin 
Valea Jiului, Muncă, învățătură, 
visuri împlinite, într-un cuvînt tot 
mai frumoasă.

I. MARIN

Trohin Ivenița este socotită una dintre cele mai bune munci
toare de la U.R.U.M.P. Datorită conștiinciozității în muncă. în
drumărilor pe care le primește, de la comunistul Pozsgai Ludo
vic, alături de care muncește îi» secția metrologie a U.R.U.M.P. 
Trohin Ivenița a devenit o tehui ciană cu o înaltă calificare pro
fesională. Trohin Ivenița este fruntașă și în activitatea organiza
ției U.T.M. A treia oară este propusă propagandista unui cerc po
litic U.T.M

IN CLIȘEU : Tinăra Trohin Ivenița alături de șeful ei de e- 
chipă Pozsgai Ludovic în timou! lucrului.

la I.onea, Petrila, Vulcan, Uri 
câni.

La mina Vulcan — toate 
sectoarele cu planul deoășit

In luna iulie întreaga Vale a 
Jiului a urmărit cu mîndrie re
zultatele muncii minerilor de la 
Vulcan. După apariția hotărîrii 
Plenarei C,C. al P.M.R. difi. 13 — 
14 iulie, drept răspuns grijii ce 
le-o poartă partidul, minerii de 
•îici au organizat zile de nroduc- 
ție mărită în care sarcinile de 
nlan au fost depășite cu 20—48 
la sută. Dacă pînă în ziua de 15 
iulie inclusiv minerii de la Vul
can aveau extrase peste plan 
doar 181 tone de cărbune, în zi 
lele următoare depășirea planului 
a crescut continuu. Luna iulie 
s-a încheiat pentru toate sectoa
rele minei cu importante depășiri 
de plan. In fruntea întrecerii pe 
mină sînt minerii din brigăzile 
lui Vișa Ioan Csiki Emefic, Ga 
gyî loan și din celelaite brigăzi 
de la sectorul I care au extras în 
total 1180 tone, de cărbune peste 
prevederile planului. Măsurile teh
nico- organizatorice luate în sco
pul ridicării tuturor brigăzilor Ia 
nivelul celor fruntașe Și-au ară
tat roadele în toate sectoarele 
minei. La sectorul III de pildă,

Construim mai repede, 
mai bine și mai ieftin

Entuziasmul constructorilor de 
pe șantierul de construcții din 
Lupeiii a crescut odată cu apari
ția hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie 1959. Cu 
acest prilej constructorii și au 
luat noi angajamente cu care să 
intimpine. măreața sărbătoare a 
eliberării patriei noastre

Sub lozinca : Să construim mai 
repede, mai bine și mai ieftin, 
constructorii își intensifică efor
turile, muncind cu tot mai mult 
spor. Intr-o consfătuire recent 
ținută, Berciu Gheorghe, șeful 
unei brigăzi de zugravi a discu
tat ¡cu membrii brigăzii sale po
sibilitatea măririi productivității 
muncii și a realizării de econo
mii la var, vopsea și alte mate- 
rsaie în valoare de 300 ki lunar. 
Astfel de consfătuiri au mai ți
nut și brigăzile conduse de Strar 
covici Carol, Moga Aurel și Su
dicii Gheorghe.

In ultimele 10 zile brigada 
condusă de Berciu Gheorghe res.- 
pectîndu-și angajamentul a fă
cut să crească suprafața zugră
vită cu 25 la sută și să economi
sească materiale specifice care 
se ridică la valoarea de 500 lei

Printr-o mai rațională între
buințare a materialelor de con
strucții pe aceeași perioadă 
Stracovici Caro! și Moga Aurel 
cu membrii brigăzilor pe care le 
conduc au realizat economii de 
peste 300 lei fiecare

Tencuitorii de la blocurile din 
Braia-Lupeni, în frunte cu Bu- 
dică Gheorghe, de la apariția ho- 
tăririi. zilnic economisesc mai 
bine de un metru cub de mortar. 
Pînă acum această brigadă a e- 
conomisiî materiale în valoare 
de peste 300 de lei.

aceste măsuri se concretizează în 
cele 653 tone de cărbune extrase 
peste plan. Brigăzile conduse de 
Karaesonvi Rudolf, Boite Pavel, 
Szakacs Mihai au contribuit cu 
150—300 tone de cărbune la' acest' 
succes. Au muncit de asemenea 
cu spor și minerii din sectoarele 
II si IV ale mine' care și-au de
pășit sarcinile lunare cu 374 tone 
și, respectiv, cu 132 tone de căr
bune.
Toate brigăzile peste plan !

Pentru minerii din toate bri
găzile de la Uricani rămînerea 
sub plan este ceva de domeniul 
trecutului. Este aproape un an de 
zile de cînd toate brigăzile aces
tei mine își depășesc în fiecare 
lună sarcinile de plan. In luna 
iulie, acest fel de muncă a adus 
minerilor din sectorul I al mi
nei un plus de producție de 428 
tone de cărbune, iar celor din sec
torul II — peste 570 tone de căr
bune date peste plan. Cu rezul
tatele cele mai bune oe mină se 
mîndresc acum brigăzile conduse 
de Apostol Vasile, Bria [pan, 
Vaseiii Dumitru, Cîrcimnani Vic
tor, Uliu Gheorghe, Scorpie Ni
colae, precum și minerii din a tr
iajele cameră nr. 7 din blocul II 
și 4 A diin blocul IV.

G. D.



4 STEAGUL ROȘU

In zilele de 5, 6 și 7 august

băr i.2 august, înaintea plecării 
din Uniunea Sovietică, Ric- 
Nixon, vicepreședintele Sta- 
Unite ale Americii a orga- 
o conferință de presă pen- 

sovietici si

La 
sale 
hard 
telor 
nizat 
tru corespondenții 
străini.

In cadrul conferinței de presă 
el a răspuns la întrebările ce î 
s-ău dus cu privire ia perspecti
vele invitării în S.U.A. a lui N. 
S. Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, cu privire la scopurile a- 
propiatei vizite a vicepreședintelui 
S.U.A. in Polonia, la bazele mi
litare americane ne teritorii 
străine, posibilitatea de a se dez
volta comerțul dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică, cu privire la 
interzicerea aimei 
perspectivele de â 
tratat de prietenie

nucleare, Ia 
se încheia un 
între Uniunea

Richard
-----------------------------o

Nixon a
VARȘOVIA 3 (Agerpres).
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, Aleksander Za- 
wadsky, vicepreședintele S.U.A, 
Richard Nixon, a sosit la 2 au-

ISTANBUL, După cum anunță 
ziarul „Cumhuriyet“, la 4 august 
în regiunea Eski Shehir vor avea 
loc importante manevre aeriene 
militare. In luna august în Tur
cia vor fi organizate manevre 
ale flotei maritime militare și ale 
unităților de tancuri

Ziarul scrie că în luna septem
brie vor începe manevrele for
țelor terestre, navale și aeriene 
ale N.A.T.O

VIENA Ls 1 august, Paul Ro- 
beson. cunoscutul cîntăreț și 
fruntaș al vieții publice, a sosit 
pe calea aerului din Londra la 
Viena pentru a participa la Fes
tivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena.

Paul Robeson este oaspetele de 
onoare al festivalului.

GENEVA' L'a 2 august, la reșe
dința delegației sovietice minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Groraîko s-a întîlnit cu mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei, S Lloyd. In cursul acestei 
întîlniri au fost discutate unele 
probleme de pe ordinea de zî a 
conferinței miniștrilor Afacerilor

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Și în această săptămînă pro

blema centrală pe arena inter
națională a continuat să rămînă 
tot Conferința de la Geneva. In 
ultimul timp întrevederile mi
niștrilor de Externe ai celor trei 
puteri occidentale s-au înmul
țit datorită presiunilor făcute 
de secretarul de stat al S.U.A., 
Chr. Herter, care intenționează 
să pună capăt tratativelor mier
curea viitoare. Acestei poziții 
s-au alăturat și Couve de Mur- 
ville și S. Lloyd. Miniștrii apu
seni au căzut de acord ca aceas
tă hotărîre să fie adusă la cu
noștință lui A. A. Gromîko de 
Christian Herter pe motiv că a- 
cesta trebuie să plece la Wa
shington pentru a se pregăti în 
vederea conferinței Organizației 
statelor americane care începe 
la 12 august la Santiago de 
Chile.

Abandonarea tratativelor nu 
este altceva decît o nouă ma
nevră occidentală cu scopul de 
a torpila lucrările conferinței. 
Din surse bine informate ziarele 
apusene anunță că ordinul de 
încheiere a lucrărilor a venit în 
secret de la Casa Albă care, du
pă cum se vede, numai în vorbe 
este pentru însănătoșirea atmos-

spus Richard

datei 
în 

con- 
pie-

Sînt de părere, a
Nixon, că la momentul oportun 
Hrușciov trebuie invitat în Sta
tele Unite ale Americii. Socotesc 
că ar fi foarte util ca Hrușciov să 
poată avea întrevederi cu preșe
dintele Eisenhower și să capete 
prilejul de a cunoaște personal 
Statele Unite. Problema 
cînd Hrușciov va fi invitat 
Statele Unite, a spus el în 
tinuare, este de competenta 
ședintelui Eisenhower.

Richard Nixon a declarat 
după ce se va înapoia în Statele 
Unite ale Americii, va expune 
personal președintelui Eisenhower 
recomandările și părerile sale în 
legătură cu linia ce urmează să 
fie adoptată pe viitor în politic^ 
externă americană.

că

sosit la Varșovia
gust la Varșovia, pe calea aeru
lui, venind din
preună cu Nixcn, în capitala Po
loniei au sosit personalitățile 
ficiale care-1 însoțesc, precum 
ziariști americani.

Moscova. Im-
critică 

cu asprime ajutorul militar acor
dat de Statele 
lui.

Relevînd că 
pactelor militare 
rile Orientului 
lociu, S.U.A. au început să le a- 
corde și ajutor militar, ziarul 
scrie că guvernul Afganistanului 
protestează împotriva unui astfel 
de ajutor, fiind conștient de pri
mejdia pe care o conține și fiind 
sigur că acest ajutor va genera 

o furibundă cursă a înarmărilor 
în dauna stabilității economice a 
acestor țări.

Referindu-se la ajutorul militar' 
acordat Pakistanului de către Sta
tele Unite, ziarul scrie: „Pakis
tanul n-a fost niciodată amenin
țat de nimeni din afară și o as
tfel de primejdie nu există nici 
acum. Aceste arme se oferă pen
tru ca guvernul să poată ține 
vîrful baionetei în grumazul po
porului pakistanez de 8 milioane 
de oameni și prin aceasta 
împiedice să-și ceară 
libertate...“

-£■■■. ' ■-- . " ■■ ■

Situație încordată în Laos
DELHI 3 (Agerpres).
Arătînd că actualele eve

nimente dtn Laos au întărit și 
mai mult punctul de vedere al 
guvernului indian cu privire la 
necesitatea de a se convoca Co
misia internațională pentru Laos 
ziarul „Times of India“ scrie că

o-
Ș'

Externe. S-a discutat de asemenea 
situația din L.aos.

La discuții au particiapt I. A 
Malik și R. Heppel.

VARȘOVIA După cum trans
mite agenția PAP la 1 august s-a' 
deschis la Varșovia cea de-a doua 
Conferință mondială a esperantiș- 
tilor — partizani ai păcii

Conferința este prezidată
poetul maghiar Julio Bagi, care 
scrie în limba esperanto. Bagi a 
prezentat un raport cu privire la 
dezvoltarea mișcării pentru apă
rarea păcii în rîncful esperantiș- 
tilor din întreaga lume.

La 2 august au început lucră
rile cehii de-al 44-lea Congres 
mondial al esperantiștilor.

de

ferei internaționale. Manevra 
însă a fost stîngaci camuflată 
deoarece opinia publică mon
dială a putut să-și dea seama că 
puterile occidentale nu doresc 
de fapt reglementarea problemei 
germane, nu doresc stingerea 
focarului de război din centrul 
Europei.

Făcînd caz de „noile“ propu
neri occidentale de la 28 iulie, 
numeroase oficine burgheze a- 
flate sub influența dolarului au 
căutat să arunce vina pe dele
gația sovietică care, chipurile, 
nu ar dori o reglementare ono
rabilă a problemei germane și 
din această cauză eșecul confe
rinței este „inevitabil“.

Să vedem însă care sînt fap
tele.

După cum se știe Uniunea 
Sovietică a propus puterilor oc
cidentale în repetate rînduri ca 
problema germană să fie regle
mentată pe cale pașnică prin de
clararea Berlinului occidental ca 
oraș liber, demilitarizat, cu un 
statut propriu, iar tratatul, de 
pace să fie încheiat cu cele două 
state germane, R.D.G. și R.F.G. 
Această propunere, singura rea
listă din cîte s-au făcut la Ge
neva, a fost respinsă de miniș-

Coniermța mondială 
împotriva bombei atomice 

și cu hidrogen
HIROSIMA 3 (De la trimisul 

special Agerpres) :
In ședința de sîmbătă după- 

amiază a celei de-a 5-a Confe
rințe mondiale împotriva bombei 
atomice și cu hidrogen au con
tinuat saluturile delegațiilor. 
Prof. Stanciu Stoian, aducînd 
salutul partizanilor păcii din 
R. P. Romînă, a subliniat soli
daritatea poporului romîn cu 
lupta popoarelor pentru interzi
cerea armelor nucleare și a 
perientelor cu aceste arme, 
luat cuvîntul de asemenea 
legații din R. D. Germană, 
Republica Ghana, delegatul
dieî, delegați din R. D. Viet
nam, R.P.F. Iugoslavia. Confe
rința a 
dresate 
tionale.

ex- 
Au 
def- 
din 
In-

primit apoi saluturile a- 
de organizații interna-

afgan ,,Hivad“ critică 
militar 
Unite

Ziarul
cu asprime ajutorul 
acordat de Statele

Pakistanului

KABUL 3 (Agerpres).
Ziarul afgan „Hiväd“

Unite Pakistanu-

după încheierea' 
cu unele din tă- 

apropiat și mij-

să-l 
dreptul la

Laos s-a 
recentului 

prin 
ins-

„situația încordată din 
produs ca o urmare a 
comunicat laoțîano-francez 
care anunță sosirea a 200 
tructori civil: americani pentru
instruirea armatei regale din 
Laos“.

trii occidentali. Uniunea Sovie
tică a mai propus apoi consti
tuirea unui comitet pe întreaga 
Germanie pe bază de egalitate 
și paritate care să apropie cele 
două state germane în vederea 
reunificării Germaniei într-un 
stat democratic și iubitor de 
pace, fără baze pentru rachete 
și fără posibilitatea de a mai 
dezlănțui vreodată un nou răz
boi mondial, așa cum dealtfel 
se prevedte și în înțelegerile în
cheiate la Yalta și Potsdam. La 
țipetele disperate ale guvernan
ților de la Bonn și această pro
punere constructivă a fost res
pinsă, pe motivul ridicol că „co
mitetul nu și-ar putea justifica 
existența“. Și alte numeroase 
propuneri realiste făcute de 

• U.R.S.S. au fost declarate ca 
„inacceptabile“. Pînă și propu
nerile acceptate Ia începutul con
ferinței de puterile occidentale 
sînt astăzi respinse de ele însele. 
Atunci, pe bună dreptate oame
nii din lumea întreagă se în
treabă : oare sînt adevărate de
clarațiile conducătorilor statelor 
apusene care nu pierd nici un 
prilej să afirme dorința lor de 
pace ? Chiar în aceste zile vice
președintele S.U.A., Richard Ni- 
xon, care se află într-o călătorie

Infîlnire international de tenis 
la Petroșani

întîlnire
cei mai

In cinstea Zilei minerului. Fe
derația romînă de tenis, organi
zează la Petroșani o - 
internațională de tenis, cu par
ticiparea unora dintre 
buni jucători din R. P. Chineză 
și R. P. Romînă.

In echipa R. P. Chineză, voi 
juca : Mei Fu-ci jucătorul nr. 1 
al R. P. Chineze, Ciu Cen-hua 
și Dei Iun-min.

Echipa R. P. Romînă va fi 
formată probabil din jucătorii: 
L. Iuhasz (Jiul Petroșani) și C 
Năstase (C.C.A.) la simplu, I. 
Tiriac (Or. Stalin) și I. Bardan 
(Dinamo București) vor forma 
dublul nostru.

Jucătorii chinezi . se remarcă 
prin rapiditate, prin veniri dese 
la fileu, ceea ce alături de teh
nica evoluată va asigura spec
taculozitatea întîlnirilor.

---------------- O-----------------

Meciul de fotbal dintre Jiul — 
Minerul Lupeni nu a satisfăcut

In săptămîna trecută. în fața 
iubitorilor de fotbal din Valea 
Jiului au evoluat, în întîlniri 
amicale, aproape toate echipele 
de performantă din raion. „Pai
rada“ întîlnirilor s-a încheiat 
sîmbătă cu mult așteptatul cuplu 
(tineret și formațiile A) dintre 
Jiul și Minerul Lupeni disputat 
la Petroșani. Avînd în vedere că 
ambele echipe se pregătesc «ă 
ia „startul“ în cadrul aceluiași 
campionat (categoria A) ele tre
buiau să prezinte valori aproape 
egale, fapt ce a trezit un mare 
interes în rîndul iubitorilor a- 
cestui sport. Dacă întîlnirea for
mațiilor de tineret, terminată cu 
4—0 pentru lupeneni a prilejuit 
o dispută de un nivel tehnic ri
dicat, a doua, cea dintre forma
țiile prime, terminată cu 4—2 
pentru gazde a dezamăgit. S-a 
jucat nervos, încordat mai mult 
pentru rezultat scăpîndu-se din 
vedere esențialul: meciul era re
petiția generală înaintea cam
pionatului și deci conta jocul și 
nu rezultatul. S-au făcut abu
zuri de durități, au fost chiar a- 
titudini cu totul nesportive între 
Nertea și Plev și alții. Toate a- 
cestea au scăzut din calitatea

---------------- O

Manifestări sportive în cinstea 
Zilei minerului

* FOTBAL: Echipa minerilor 
din Aninoasai a jucat la Tg, Jiu 
cu o selecționată locală și a cîș- 
tigat cu 5—2. La Petrila echipa 
preparației a învins cu 5—0 for
mația Ceramica din Baru Mare.

• LUPTE: Tot în cinstea Zi
lei minerului în sala 4 Jiu din 
Petroșani a fost organizată du 
minică faza pe oraș la lupte li- 

prin Uniunea Sovietică cu ocazia 
deschiderii expoziției americane 
de la Moscova, a răspuns la nu
meroasele întrebări puse de oa
menii sovietici cum că oamenii 
de stat americani doresc pacea 
și vor face totul pentru instau
rarea ei (?!). Dar faptele nicî 
pe departe nu arată o astfel de 
dorință.

Un alt eveniment care a in
dignat pe toți oamenii cinstiți 
din lumea întreagă a fost orga
nizarea în Statele Unite a unei 
„săptămîni a popoarelor capti
ve“. Această mascaradă aproba
tă de Congresul S.U.A. și pre
ședintele Eisenhower este un act 
jignitor la adresa țărilor socia
liste și un amestec grosolan în 
treburile lor interne. Oricine ar 
fi fost de acord dacă această 
săptămînă ar fi fost organizată 
în apărarea popoarelor din Viet
namul de sud unde luptătorii 
pentru pace sînt otrăviți în la
gărele de concentrare, din Spa
nia unde Franco a instaurat cea 
mai cruntă teroare, din Grecia 
unde cei mai buni fii ai poporu
lui sînt condamnați la ani grei 
de temniță, și chiar din S.U.A., 
unde exploatarea sîngeroasă șr 
șomajul adîncesc mizeria în ca
re trăiește clasa muncitoare șî 
mai ales populația de culoare.

GH. CREȚU

„Cupa Dawis“ 
iar I. Tiriac a făcut 
echipa țării noastre în 
cu Noua Zeelandă, tot 

„Cupei Dawis“ unde 
comportare bună

Dintre jucătorii romîni C. Năs- 
tase a jucat în 
la Cairo, 
parte din 
întîlnirea 
în cadrul 
a avut o ___

Meciul R. P. Chineză — R. P 
Romînă, de la Petroșani se va 
disputa pe parcursul a 3 zile 
după următorul program : mier
curi — 5 august ora 16 — două 
întîlniri de simplu; joi — 6 au
gust ora 16 — întîlnirea de du
blu; vineri — 7 august ora 16 
— două întîlniri de simplu. Me
ciurile vor avea loc pe terenurile 
Asociației sportive Jiul din Pe
troșani.

GH. GLISICI
corespondeui

jocului, nemulțumind publicul și 
în același timp lipsind echipele 
de rezultatul scontat: un bun 
antrenament. Vechea „rivalitate“, 
dacă se poate numi așa, dintre 
cele două echipe s-a făcut sim
țită și în meciul de sîmbătă. do
vadă că cele două echipe încă 
nu au înțeles că aceasta nu l' 
poate aduce nimic bun, mai c 
seamă acum cînd activează în 
cadrul aceluiași campionat. încă 
ceva. Introducerea lui Gută Tă- 
nase în formația lupenenilor a 
fost prost inspirată. In meciul 
de sîmbătă el a dovedit cu pri; 
sosință că nu poate aduce nici 
o contribuție echipei (după 30 
de minute a fost chiar înlocuit). 
Apoi Gută Tănase a mai făcut 
cîndva o „călătorie“ prin Valea 
Jiului și impresiile lăsate nu îi 
sînt , favorabile. Lupenenit au 
destule elemente tinere, talen
tate care pot fi promovate cu în
credere în echipă, de pildă O- 
nea, Cotroază II, Crăiniceanu. 
Aducerea unor jucători în vîrstă 
care au fost uneori suspendați 
pentru abateri disciplinare gra
ve nu ridică valoarea echipei ci 
numai... vîrsta ei.

M. D.

bere (tineret) contînd pentru 
„Cupa orașelor“ la care au par
ticipat peste 25 luptători. S-au 
calificat pentru faza următoare 
luptătorii: Bercea Al., Ionică 
Alexandru, Virag Mihai, Forgocs 
AL, Vladislav Sabin, Giradă 
Constantin, Ionică Gh., Marines- 
cu FI., Berindea Nicolae, 
năilă Constatin, Taraleșcă 
stantin, Ungureanu loan, 
Al. și Jurca Dionisie.

Mă- 
Con- 
Biro
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Minerul Petrila 
Ia a șasea victorie 

consecutivă
Duminică, pe noul stadion din 

Deva a avut loc întîlnirea de 
fotbal dintre Minerul Petrila și 
Aurul Certej contînd pentru ba
rajul de promovare în campio
natul regional. După un joc fru
mos, Minerul Petrila care s-a 
impus ca valoare tehnică, a reu
șit să învingă cu 8—2 (5—1). 
Golurile au fost marcate de 
Gross (6), Iacob și Gheorghia- 
de. Tot de la Minerul Petrila au 
mai jucat bine Pinache Tudor și 
Foca Gheorghe. Aceasta este a 
șasea victorie consecutivă pe 
care o obține echipa din Petrila 
în cadrul barajului pentru pro
movarea în campionatul regio
nal. Ea conduce în clasamentul 
general cu 12 puncte urmată de 
G.F.R. Teiuș cu 10 puncte.

Iată alte rezultate din cadrul 
aceluiași baraj : Minerul Ghe- 
lar — Voința Deva, 1—2; Baru 
Mare — C.F.R. Teiuș, 0—3; 
C.F. Aglomeratorul Hunedoara— 
Surianul Sebeș, 0—3 (ultimele 
două echipe au cîștigat prin ne- 
prezentarea adversarilor).

E. BARTHA 
corespondent


