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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne cu privire 
la pregătirea și promovarea cadrelor tehnice» economice și de 
cercetare științifică, precum și la îmbunătățirea salarizării lor

Comitetul Centrat al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și Con
siliul de Miniștri au adoptat o 
Hotărîre privind îmbunătățirea 
pregătirii și salarizării cadrelor 
tehnice, economice și de cerceta
re științifică. In Hotărîre se a- 
rată :

Hotărîrile Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu privire la planul eco
nomic de șase ani și la progra
mul de dezvoltare a economiei 
naționale în perspectivă pun în 
fața cadrelor tehnico-economice 
și de cercetare științifică sarcini 
de mare răspundere în legătură 
cu introducerea tehnicii noi în 
toate ramurile economiei națio
nale. mecanizarea și automatiza
rea treptată a proceselor tehno
logice din industrie, transpor
turi și construcții, creșterea pro
ducției și productivității muncii 
și sporirea eficienței economice 
a investițiilor.

Prin măsurile luate de partid 
și guvern, au fost pregătiți în 
anii 1949—1960 în institutele de 
învățămînt superior 49.000 ingi
neri și peste 14.000 cadre cu stu
dii superioare economice.

In această perioadă, mii de ca
dre capabile și cu o îndelungată 
experiență în producție, care în 
trecut nu au avut posibilitatea să 
se califice în școli superioare, au 
fost îndrumate să urmeze for
mele de învățămînt tehnic și e- 
conomic seral și fără frecvență. 
creîndu-Iî-se condițiile necesare 
pentru studii.

Introducerea sistemului de sa
larizare pe funcții pentru perso
nalul tehnic-administrativ și de 
specialitate — prin Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri din 1956, 
care a stabilit condițiile de stu
dii și stagiu necesare pentru o- 
cuparea diferitelor funcții — a 
contribuit la o mai bună utili
zare și repartizare a cadrelor 
tehnico-economice, Ie-a stimulat 
să-și ridice nivelul cunoștințelor 
profesionale și să-și îmbunătățeas

că activitatea. Pe baza prevederilor 
indicatoarelor de pregătire și de 
stagiu aprobate de Consiliul de 
Miniștri, mulți conducători de în
treprinderi și instituții au pro
movat în posturi de răspundere, 
tehnice și economice, cadre cu 
pregătire superioară, corespunză
toare sarcinilor complexe ce le 
reveneau.

. Mai justa repartizare și pro
movare a cadrelor, ca urmare a 
aplicării acestei Hotărîri, a in
fluențat în mod favorabil impor
tantele realizări obținute în uiți 
mii ani în ce privește creșterea 
continuă a producției și produc
tivității muncii, reducerea prețu
lui de cost și îmbunătățirea cali
tății produselor.

Cu toate rezultatele obținute 
în pregătirea cadrelor cu studii 
superioare, față de amploarea 
sarcinilor, care se pun tuturor 
ramurilor economiei naționale 
numărul absolvenților institutelor 
superioare tehnice și economice 
nu este pe măsura nevoilor. Tot
odată, se constată că ministerele 
nu s-au preocupat în mod siste
matic de justa repartizare în pro
ducție a cadrelor tinere proveni
te din învățămîntul superior, de 
creșterea și promovarea 1or în 
munci de răspundere, în confor- 
rtiitate cu aptitudinile lor și cu 
progresele înregistrate în activi
tatea lor.

Ținînd seama de importantele 
obiective ale dezvoltării econo 
miei naționale, Hotărîrea trasea
ză Comitetului de Stat al Plani

ficării, Ministerului Invățăinîntu- 
lui și Culturii și ministerelor e- 
conoinice sarcina de a elabora 
UN PROGRAM DE PERSPEC
TIVA PENTRU PREGĂTIREA 
CADRELOR CU STUDII SUPE 
RIOARE TEHNICE Șl ECONO- 
MICE, ASTFEL CA PINA LA 
FINELE ANULUI 1965 SA A- 
SIGURE, IN CEA MAI MARE 
PARTE, OCUPAREA CU CA
DRE CORESPUNZĂTOARE A 
POSTURILOR CARE CER PRE
GĂTIRE SUPERIOARA

De. asemenea., se vor prevedea 
nevoile de cadre cu pregătire 
medie tehnică și economică pe 
specialități, în toate domeniile de 
activitate, in așa fel incit în ur. 
mătoriî 5—6 ani să poată fi a- 
coperite cerințele de astfel de 
cadre.

In vederea stimulării activită
ții în producție, pentru realiza
rea sarcinilor mari și complexe 
ce decurg din planul de 6 ani și 
din programul de perspectivă, 
precum și a intensificării ritmu
lui de pregătire a cadrelor teh
nice și economice, COMITETUL 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÍN ȘI 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AI. 
REPUBLICII POPULARE RO
MÍNÉ CONSIDERA NECESARA 
MAJORAREA SALARIILOR IN 
GINERILOR, MAIȘTRILOR. 
TEHNICIENILOR. CADRELOR 
ECONOMICE. DE CONDUCERE 
TEHNICA ȘI ECONOMICA. 
PRECUM ȘI A CADRELOR DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICA ȘI 
DE PROIECTARE, CU ÎNCE
PERE DE LA 1 AUGUST 1960, 
IN MEDIE CU 20 LA SUTA.

Creșterea salariilor va fi di
ferențiată, ținînd seama de im
portanța ramurilor, precum și de 
mărimea și complexitatea între
prinderilor. Prin creșterea sala
riilor maiștrilor și cadrelor teh
nice se va asigura o mai justă 
corelare a salariilor lor cu cele 
ale muncitorilor din sectoarele 
pe care le conduc.

In vederea stimulării în mai 
mare măsură a creșterii produc
ției flgricole vegetale și animale 
si reducerii costurilor de produc
ție. este necesar ca, în gospodă
riile agricole de stat și în alte 
unităti agricole de stat producti
ve să se Introducă salarizarea 
proporțională cu realizarea și de 
pășirea planului de producție 
marfă.

Sistemul de premiere a perso
nalului tehnic-administrativ din 
unitățile economice, aprobat de 
Consiliul de Miniștri în anul 1958 
și aplicat în mod experimental 
înceoînd din anul 1959. a dat 
rezultate pozitive. Fiind legat de 
realizarea și depășirea principa
lilor indicatori calitativi ai pla
nului. îndeosebi de reducerea 
prețului de cost și cu condiția 
realizării producției marfă livra
tă și recepționată, sistemul de 
premiere a mobilizat cadrele teb- 
nico-administrative la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan.

In vederea scoaterii la iveală 
în mai mare măsură a însemna
telor rezerve existente în toate 
ramurile economiei naționale, în- 
cepînd cu trimestrul al Hl-lea 
al anului 1960 va fi sporii fon 
dul de premiere a personalului 
tehnico-administrativ.

O dată cu majorarea salariilor 
tarifare ale cadrelor de cercetare 
științifică, se va îmbunătăți si 
modul de premiere a acestor ca
dre pentru realizarea unor lu
crări de calitate superioară le 
gate de dezvoltarea economiei, 

științei și culturii, lucrări cu e 
ricacitate economică ridicată, pre
cum și pentru punerea în prac
tică a soluțiilor propuse. Fondu
rile de premiere a cadrelor de 
cercetare științifică vor fi sporite 
în aceeași proporție cu cele ate 
cadrelor tehnice și de speciali
tate din unitățile economice pro
ductive.

Totodată, indemnizațiile lunare 
pentru titlurile de candidat în ști
ințe și doctor în științe — care 
în prezent se acordă numai ca
drelor cu titluri științifice din 
învățămîntul superior — \țpr pu
tea fi acordate și cadrelor de cer- 
cetare științifică, precum și ce
lor din producție, a căror acti
vitate se desfășoară în speciali
tatea pentru care dețin titlul ști
ințific și ale căror lucrări, prin 
nivelul lor înalt, reprezintă o 
contribuție deosebită.

Ca urmare a acestor măsuri, 
sporul veniturilor din salarii 
ale inginerilor, maiștrilor, tehni
cienilor, cadrelor economice, de 
conducere tehnică și economică, 
ale cadrelor din domeniul pro 
iectării și cercetării științifice, 
obținut pe baza actualei Hotărîri 
privind creșterea salariilor tari
fare și fondurilor de premiere, 
va fi de APROAPE 1 MILIARD 
LEI ANUAL

In scopul ridicării nivelului de 
pregătire, mai justei promovări 
și îmbunătățirii salarizării ca
drelor tehnice, economice și de 
cercetare științifică, Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne hotărăsc:

1. — Pentru asigurarea condu
cerii calificate a activității teh
nico-economice la nivelul cerin
țelor sporite ale dezvoltării eco
nomiei naționale, cu începere de 
la 1 august 1960 posturile de 
conducere tehnică și economică: 
director tehnic, inginer șef, șef 
de serviciu (organizarea produc
ției, planificare, investiții; con
structor șef, tehnolog șef, meca
nic șef, control tehnic etc), șef 
de secție producție, șef de birou 
din întreprinderi, trusturi, minis
tere și din alte organe centrale 
economice vor fi ocupate numai 
de cadre cu studii superioare 
tehnice sau economice.

2. — De la aceeași dată, pos
turile de ingineri, ingineri prin 
cipali, precum și posturi cerînd 
studii superioare economice vor 
fi prevăzute numai în locurile 
unde specificul muncii necesită 
studii superioare tehnice sau e- 
conomice și vor putea fi ocupa
te numai de cadre avind studiile 
prevăzute de indicatoarele de 
pregătire și stagiu. Posturile de 
tehnicieni vor fi prevăzute nu- 
mai acolo unde caracterul mun
cii cere studii medii tehnice și 
vor fi ocupate numai de cadre 
avind pregătire medie tehnică.

3. — Hotărîrea prevede îmbu
nătățirea nomenclatoarelor de 
funcțiuni, ținînd seama de pro
filul întreprinderilor, dte nivelul 
tehnic și organizatoric al pro
ducției. de complexitatea aces
teia, de caracterul tehnologiei, 
gradul de mecanizare și auto
matizare a procesului de produc
ție. precum și de sarcinile de 
dezvoltare în perspectivă

4. — Ministerele, celelalte or
gane economice centrale si co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale si unitățile 
subordonate lor vor acorda o a- 
tenție permanentă promovării în 
posturi tehnirp ecnnrur-iic^ cj de 

conducere a cadrelor tinere de 
ingineri și economiști, cu prac
tică de producție și pe baza re
zultatelor obținute în muncă.

5. — In cazuri cînd, în urma 
măsurilor specificate mai sus, 
unele posturi pentru care indica
torul prevede studii superioare 
nu pot fi ocupate de ingineri 
sau cadre cu pregătire economi
că superioară, vor putea fi men
ținute cadre cu experiență înde
lungată în producție care și-au 
însușit cunoștințele necesare pen
tru îndeplinirea în bune condi- 
țiuni a funcției ce ocupă, cu a- 
probarea, de la caz la caz, a mi
nistrului, conducătorului organu
lui central sau președintelui sfa
tului popular regional.

6. — Salariații care ocupă în 
prezent posturi care necesită stu- 
diî superioare tehnice sau eco
nomice, fără a avea studiile ce« 
rute de Indicator, vor fi trecuți 
pe posturi corespunzătoare pre
gătirii lor, cu excepția cazurilor 
prevăzute în articolul 5.

7. — Ministerul Invățămîntului 
și Culturii și Comitetul de Stat 
al Planificării, împreună cu ce- 
celalte organe centrale intere
sate, vor elabora pînă cel 
tîrziu la 15 august a. c. planul 
de școlarizare mărit, pentru pre
gătirea cadrelor tehnice pe a- 
nul școlar 1960/61, iar pînă 1a 
15 aprilie 1961 vor prezenta Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn un plan de 
măsuri care să asigure admite
rea în facultățile tehnice și e- 
conomice a unui număr crescut 
de studenți și să permită aco
perirea în cea mai mare parte, 
pînă la finele anului 1965, a ne
cesarului de cadre tehnice și e- 
conomice cu studii superioare și 
medii pentru toate ramurile e- 
conomiei naționale.-

8. — Cu începere de lai data 
de 1 august 1960 se majorează 
salariile tarifare ale următoare
lor categorii de salariați care în
deplinesc condițiile de studii și 
stagii prevăzute de indicator :

— INGINERI, MAIȘTRI, TEH
NICIENI, CADRE DE CONDU
CERE TEHNICA — in medie cu 
2SJaCADRE DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICA Ș» DE PROIEC
TARE — în medie cu 25 la sută;
- CADRE CU PREGĂTIRE 

ECONOMICA SUPERIOARA — 
în medie cu 15 la sută;

— CADRE CU PREGĂTIRE 
MEDIE ECONOMICA — în me
die cu 10 la sută;

— CADRE TEHNICE ȘI ECO
NOMICE DIN APARATUL Șl 
UNITĂȚILE IN SUBORDINEA 
SFATURILOR POPULARE - 
în medie cu 18 la sută.

9. — Cu începere de la 1 au
gust 1960 se majorează în medie 
cu 25 la sută salariile tarifare 
ale INGINERILOR. MAIȘTRI« 
LOR, TEHNICIENILOR. CADRE- 
LOR DE CONDUCERE TEHNI
CA și cu 15 la sută ale CADRE
LOR CU STUDII ECONOMICE 
SUPERIOARE SI CADRELOR 
DE CONDUCERE ECONOMICĂ 
DIN AGRICULTURA.

In scopul stimulării în mai 
mare măsură a luptei pentru 
creșterea producției agricole ve
getale și animale, ăl îndeplinirii 
planului de livrări și reducerii 
costurilor, se introduce în gospo
dăriile agricole de stat și în alte 
unități agricole de stat produc 
tive (ferme, îngrășătorii etc.), 
salarizarea proporțională cu rea-

(Continuare în pag 3-a)

T«t mai mult cărbune 
cocsificabil

In primele 20 de zile ale lunii 
iulie brigada condusă de comu
nistul Popa loan de ia sectorul 
II al minei Lupeni a dat peste 
sarcinile de plan 300 tone de căr
bune cocsificabil. Brigada mine« 
ruiui Muszta Alexandru, care se 
numără printre brigăzile frunta
șe pe sector și exploatare, a dat 
în această peribadă 130 tone căr
bune peste plan. Cu 20 de torre 
de cărbune și-au depășit sarci
nile de plan și minerii din bri
gada frontalistului Nagy Andrei.

Rezultate bune au obținut și 
unele brigăzi de Ia sectorul I A 
Spre exemplu, brigada mineru' 
lui Gligor Nic-olae, în perioada 
1—19 iulie, a dat peste plan 224 
lone de cărbune pe seama depă
șirii randamentului planificat cu 
1,157 tone pe post. Brigada mi-! 
nerului Foszto Alexandru a ex
tras în această perioadă peste 
sarcinile de plan 110 tone căr
bune, depășire realizată în urma 
creșterii randamentului planific 
cat cu 0,846 tone pe post.

BRI6ÂZI FRUNTAȘE 
IN REALIZAREA DE ECONOMII

Brigăzile conduse de membrii 
de partid Moisiu Remus, Doro- 
ghi Florian și Ungureanu Va- 
sile din sectorul IV al minei A- 
ninoasa, pe lîngă faptul că ay 
dat cărbune de calitate au reali
zat în primele două decade ale 
lunii iulie a. c. o economie de 
peste 6.000 lei. Aceasta, prin re 
folosirea lemnului recuperat și 
reducerea consumului de explo
ziv. Economii între 100®--1600 
lei au obținut și brigăzile con
duse de David Nicolae. lancu 
Victor și Barzu Gheorghe.

Din munca forestierilor 

5000 m. c. lemn 
încărcafi pe lună

Departe, pe Jieț în sus, la Gu
ra Cheii, se află una din rampele 
de încărcare a lemnului exploa
tat din pădurile masivului Pa- 
rîng.

Aici lucrează brigada lui Urda 
Ștefan din care fac parte Vancso 
Iile, Urda loan. Tomoioagă 
Gheorghe, Urda Gheorghe, Albu 
Ștefan, Urda Vasile, Albu Vasile 
și alții — în total 28 de munci
tori. Aceștia primesc lemnul a- 
dus de apă, îl sortează, îl așea
ză în stive, apoi cînd vin vagoa
nele C.F.F. încarcă garniturile.

Lucrînd cu hărnicie, brigada de 
încărcători a lui Urda Ștefan a 
obținut succese frumoase. Nu
mai în luna iunie, brigada a în
cărcat 5000 m. c. de lemn de mî- 
nă, bușteni de gater, lemn de ce
luloză, bile și manele pentru 
construcții și lemn de foc răși- 
nos de Ia această rampă a Jie- 
țului.

Bușteni peste plan
Intre 1 și 20 iulie colectivul 

I. F. Petroșani a trimis fabrici
lor din țară cu peste 1000 m. c. 
de bușteni de gater (rășinoase)1 
mai mult dCcît prevedeau sarci
nile de plan Cu 640 ni. c. a 
fost întrecut și indicele de plan 
la bușteni de fag pentru gater, 
iar cel al lemnului pentru celu
loză a fost de asemenea depășit 
cu mai bine de 350 m. c. Aceste 
cifre sînt o oglindă vîe a elanu
lui cu care muncesc lucrătorii 
forestieri din pădurile raionului 
nostru pentru valorificarea su
perioară a lemnului.
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Prin munca patriotica a tinerilor

care le e- 
prin hăr-

Ti nărui

Vreau

tói

j*1“

Deși -i inca 
foarte tînlr, strun
garul Hajdu A- 
lexandru de ia 
atelierul mecanic 
oi minei Petrii» 
se remarcă prin 
calitatea lucrări, 
lor pe 
xecută, 
nicie.
Hajdu Alexandru 
se evidențiază de 
asemenea prin ac-) 
tîvitatea depusă 
In cadrul brigăzii 
de muncă patrio. 

»■ tică din care 
face parte la 
strîngerea fleru
lui vechi, la în
frumusețarea in- 

acintel minei și 
orașului.

Parcul „6 August“ din Lupeni 
In curs de mSrire și amenajare

Dacă în după amezile acestor 
zile pașii te poartă prin parcul „6 
August“ din centrul orașului Lu
peni, întîlnești aici două aspecte 
contradictorii : pe bănci, pe alei, 
vezi bărbați, femei, muiți copii, vc- 
niți să-și petreacă timpul liber, să 
se recreeze. Dar mai încolo, în 
partea dinspre gară, ni însă în față 
imaginea unui adevărat șantier 
unde se muncește vîrtos. Te du
mirești abia la explicațiile tovară
șului Gaiovski losif, secretarul co
mitetului orășenesc U.T.M. Lupeni.

— Tinerii din Lupeni, la che
marea comitetului orășenesc 
U.T.M., au pornit la muncă volun
tară pentru mărirea și înfrumuse
țarea parcului. Pînă la 23 August 
parcul nostru va arăta altfel...

Intr-adevăr, deși de la pornirea 
acestei acțiuni au trecut doar cî- 
teva zile, roadele muncii volunta
re a tinerilor se văd. Cîteva cons
trucții vechi au fost demolate șt 
astfel parcului i-a fost afectat un 
teren mai maré. Porțiufiea cu care 
s-a mărit, parcul a fost împrejmui
tă cu gard nou. Tinerii din brigă
zile de muncă patriotică partici
pante la acțiunea de mărire și ame
najare a parcului aduc tocmai de 
la Bărbăteni pămint bun pentru 
ronduri de flori. Se conturează 
noi alei, în parc va fi amenajat un 
solar pentru copii cu instalații pen
tru joacă. Acțiunea va 
tă printr-o curățire și 
întregului parc, spre á 
loc plăcut de odihnă
pentru cetățenii Lupeniului

Este, într-adevăr mult de lucru, 
dar brigăzile de muncă patrioti
că, mai ales cele de la preparație, 
vin la lucru în fiecare după-amia- 
ză. Se evidențiază îndeosebi briga
da de muncă patriotică de la pre
parație condusă de tovarășul Spi- 
ridon Ioan. ai cărei tineri mun
cesc cu mult entuziasm la amena
jarea rondurilor, aleilor, la trans
portul pămîntului.

Se impune însă ca la munca de 
mărire și amenajare a parcului si 
participe, alături de brigăzile de 
muncă patriotică de la preparație. 
filatură etc., și brigăzile de muncă 
patriotică de la mina Lupeni. Nu 
poate fi îngăduită atitudinea tov 
Jura Ioan, secretarul comitetului 
U.T.M. al minei Lupeni si Barna

Constantin, membru în comitetul 
U.T.M. al minei, care nu mobili
zează brigăzile de muncă patrioti
că de la mină la amenajarea par
cului, pe motiv, că „ele au ce face 
și la mină“. De altfel nici la mină 
brigăzile de muncă patriotică n-au 
fost antrenate în ultima vreme la 
acțiuni mai importante, fapt care 
nu arată altceva de cit subapre
cierea de către tovarășii Jura Ioan 
și Batpa Constantin a

a mobiliza tinerii la 
podărești.

Parcul „6 August" 
fie măritași amenajat
losința întregului oraș. Este deci 
neapărat necesar ca la lucrările ce 
se efectuează aici să participe bri
găzile de muncă patriotică din toa
te întreprinderile și instituțiile, care 
să se întreacă în muncă pentru a 
face parcul cît mai frumos.

sarcinii dc 
acțiuni gos-

urmează să 
pentru fo-

sa știu,.
★ *

fi încheia- 
retușare a 
deveni un 
și recreare

La primirea carnetului roșu
— Să păstrezi cu cinste acest 

carnet roșu și să fii demn de 
calitatea de utemist!

Secretarul Comitetului raional 
U.T.M. strînge mîna tînărulul, 
devenit membru al Uniunii Tine
retului Muncitor. Obraji i sînt 
îmbujorați, năvăliți de emoție, 
dar ochii-i lucesc vioi, fericiți, 
exprimînd hotărîre — hotărîrea 
de a munci neobosit pentru a 
merita înalta cinste ce i s-a a- 
cordat odată cu înmînarea car
netului roșu de utemist.

La sediul Comitetului U.T.M 
se prezintă săptămînal un mare 
număr de tineri, fete și băieți, 
mineri și elevi, strungari șl de 
multe alte profesii, sau unii ca
re abia acum își aleg drumul 
de viitor. Cei mai muiți sînt ti
neri care n-au împlinit douăzeci 
de ani. 
mism înainte, pășesc încrezători 
în viată, pe tumultosul șantie» 
pe care se făurește viitorul nos
tru mărej. Ce poate produce o 
mai mare satisfacție pentru ur> 
tînăr. de cît cinstea de a purta 
carnetul roșu de utemist.

— Am cerut să devin utemist 
pentru a fî strtns legat de cei
lalți tineri, de tovarășii mei 
muncă, de utemiști; vreau 
devin un muncitor înaintat, 
ntn adevărat. Și unde puteam 
învăț mai bine ce înseamnă 
fii un bun muncitor, harnic, dis
ciplinat, decît în rîndurile orga 
nizației U.T.M Pentru aceasta 
am cerut să devin uterpist.

Tfnărul Andronie Tudor n-are 
decît 17 ani. A trecut mai multp 
luni de cînd a devenit muncitot 
la secția L 5 C.F.R. Petroșani 
Aici el lucrează alături de muiți 
utemiști. Ce i-a plăcut lui la 
utemiști mai mult a fost sîrgu- 
Ința cu care muncesc, disciplina,

♦♦ er u » ■■ ~-------

OCICLET E

<
• Industria chimică este una < 

'din principalele ramuri ale ecO- < 
nomiei noastre naționale, crea- < 
ție a regimului democrat-popular, ( 
care in anii noului plan de șase 
ani aprobat de cel de-al Ul-lea 
Congres al P.M.R,, va cunoaște o 
dezvoltare deosebit de puternici. / 
Ftf/« de nivelul anului 1959, pro- ? 
ducția globali a industriei cbi- < 
mice, cauciucului, celulozei și bir- < 
tiei va crește pini în 1965 de 3,3 j 
ori. Principala atenție este indrep- < 
tată spre dezvoltarea producției j 
de îngrășăminte chimice și anti- s 
dăunători pentru agricultură, ma- 5 
se plastice și rășini sintetice, fi- > 
bre și fire sintetice necesare in- ) 
dustriei textile, cauciuc sintetic, J 
bîrtie. Petrochimia, ramură nouă, 1 
în plină dezvoltare a industriei < 
chimice, va asigura o valorificare c 
superioară a bogatelor resurse de < 
petrol ale țării noastre. Printre u- î 
mtățile industriei chimice care se | 
vor construi in anii șesenalului se. ' 
numără : un combinat de îngră- J 
șăminte azotoase, acid acetic și ) 
butanol la Cralova, un combinat 5 
de amoniac și îngrășăminte con- > 
centrate la Tg. Mureș, o fabrică â' 
de celofibră din celuloză pe bâză 
de stuf și lemn și' multe altele.' £

5

Toți privesc cu opti

elanul cu care participă la viața 
colectivului. De aceea a dorit și 
el să fie în rînd cu utemiștii. 
Animat de aceste gînduri, tînă-ț 
rul Andronie s-a prezentat în- 
tr-o zi, după terminarea șutului, 
la secretarul organizației U.T.M., 
tov. Ruică Ion, și l-a întrebat 
cum ar putea deveni utemist. 
Secretarul i-a vorbit atunci cum 
trebuie să se pregătească pentru 
a deveni membru al U.T.M., ce 
trebuie să citească, cum să mun
cească pentru a merita titlul' de 
utemist. Si Andronie Tudor a 
studiat Statutul U.T.M., s-a stră» 
duit să fie exemplu în îndeplini
rea sarcinilor ce îi revin în ser
viciu. Ajutat de utemiști, Andro- 
uie Tudor s-a pregătit temeinic 
pentru intrarea în U.T.M. In a- 
dunarea în care s-a discutat pri
mirea lui în U.T.M. utemișții, a- 
preciindu-1 ca un muncitor har
nic, șîrguincios au votat în una
nimitate pentru confirmarea lui 
ca utemist.

Zilele trecute Andronie Tudor a 
primit carnetul roșu. Acum e a« 
lături de ceilalți utemiști...

4 0
Numai in acest an, numeroși 

mineri și muncitori de la mina Uri- 
răni între care tov. Demeter A 
gustin, Teodorescu Stancu, Polo
boc Constantin, Vultur Teodor și 
muiți alți tineri și-au cumpărat 
motociclete. Acest fapt este o ex
presie a cîștigurilor bune ce le slut 
asigurate, a nivelului de trai tot 
mai ridicat.

In 
insă

Să cunoaștem mina
Se știe că aerul, în condiții nor

male, este format din 21 părți oxi
gen și 79 părți azot. Oxigenul pre
zintă o importanță deosebită, de
oarece el întreține viața. Reduce
rea conținutului de oxigen în aer 
provoacă asfixia.

In mină există factori care duc 
la scăderea conținutului de oxigen 
în aer, la apariția unor gaze. Cu
noașterea acestor factori ne face 
conștienți de necesitatea folosirii 
din plin a condițiilor create în mi
nă pentru întreținerea unor condi
ții bune de muncă, pentru apăra
rea sănătății. Să facem deci cu
noștință cu gazele de mină.

în aerul de mină crește conți
nutul de bioxid de carbon. El pro
vine din respirația oamenilor, din 
procesele de ardere a lămpilor de 
mină și a exploziilor, din putrezi
rea lemnelor, din zăcămînt. Bioxi
dul de carbon nu este un gaz otră
vitor, dar conținutul lui in atmos
fera din mină crește în detrimen
tul oxigenului, ceea ce dăunează. 
Bioxidul de carbon, fiind mai greu 
de cit aerul, prezența lui poate fi 
pusă în evidență conttolînd cu a- 
iutorul lămpii de siguranță aerul 
îo apropierea vetrei galeriilor sau 
abatajelor. Dacă flacăra lămpii 
tremură și se micșorează, conținu
tul de bioxid de carbon este de

legătură cu aceasta te pune 
o problemă : o parte din ti-

Aerul din
la sută. Dacă flacăra lăm-2—3

pii se stinge, conținutul este de 
5—6 la sută.

Oxidul de carbon este un gaz 
foarte otrăvitor și provine de la 
pușcarea cu explovizi și din arde
rile subterane. Este un gaz peri
culos, deoarece provoacă asfixia 
la procente mici. Otrăvitor este de 
asemenea hidrogenul sulfurat care 
are miros de ouă clocite.

Cel mai periculos dintre gazele 
de mină este însă metanul. Ames
tecul de metan și aer in anumite 
proporții devine exploziv. Metanul 
se infiltrează din porii zăcămîntu- 
lui, din suflări. Fiind mai ușor d»- 
cît aerul, el se ridică sub tavan 
unde se acumulează în cazul cind 
abatajul nu este corespunzător 
Prezența lui se pune în evidență cu 
ajutorul lămpii de siguranță cu 
benzină, controlul cu lampa făcîu- 
du-se în locurile cele mai ridicate 
ale abatajului sau gaierii-

Normele de tehnica securității 
prevăd că în cazul cînd conținu
tul de metan în aer este de 2 la 
sută sau mai mult, locul de muncă 
trebuie evacuat, luindu-se ¡media» 
măsuri de aerisire. Cînd conținutul 
de metan este mai mic de 2 la 
sută, echipa de la locul de muncă 
respectiv va lua măsuri de activa
re a aerajului, de prevenire * a-

de
si, 
un 
să 
să

î
T*

I. DUBEK
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sport
Asociației «
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NAGYSZEGI ANDREI 
preparația Petrila

nerii care și-au cumpărat motoci
clete nu posedă carnete de condu
cere. Motociclismul este un 
valoros, și sugerăm 
sportive Retezatul sau organizației {
A.V.S.A.P. de la mină să vină în * 
ajutorul tinerilor care și-au cumpă « 
rat motociclete organizînd cursuri • 
sau instructaje în care să fie pre- î 
gătiți pentru a putea obține carnet«, 
de conducere.

subteran
prinderii metanului, raportând îp 
același timp situația maistrului 
miner.

La minele noastre, prin grija 
statului nostru democrat-popular 
se cheltuiesc fonduri mari pentru 
înlăturarea ef -telor dăunătoare 
ale acestor gaze. Toate mașinile și 
instalațiile subterane sînt antigrizii- 
toase, ceea ce înlătură pericolul a- 
prinderii metanului. De asemenea 
se folosesc explozivi de siguranță 
Un loc important printre utilajele 
miniere îl ocupă ventilatoarele care 
împrospătează aerul din mină și 
evacuează gazele dăunătoare. Ti- 
neiii mineri și muncitori sînt da
tori să asigure la locurile lor de 
muncă funcționarea în bune condi- 
țiuni a instalațiilor de ventilat căci 
ele ne apără sănătatea. Cunoscind 
pericolul pe care-1 prezintă meta
nul, ne dăm seama că în subteran 
nu este permis nimănui și în nici 
un caz să intre cu rechizite de fu-! 
mat. De asemenea, tinerii munci-1 
toti subterani trebuie să cunoască J 
temeinic modul în care poate f< • 
întreținut la locul de muncă un s- * 
eraj corespunzător, deoarece un 
miner bun trebuie să știe nu nu
mai să muncească bine, ci să folo- » 
sească din plin condițiile care sînt ♦ 
create în subteran pentru o muncă ♦ 
rodnică. •

A. D. I

BILTOC EMIL 
mina Lupeni

ISPAS CONSTANTIN 
Párosén i
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HOTĂRÎREA
Comitetului Contrai al Partidului MonoitQrotc Romtn 

fi a Conciliului do Minlfhrl al R. P. Romfno eu privire 
la progiflroa fi promovarea cadrelor tehnice, economice 
fl de cercetare ftiinttfic*, precum fi la îmbunMltirea 

salarizării lor
(Urmare din pag. l-a)

Vulturii de pe sfînca

Uzarea și depășirea planului.
Salariul tarifar se va acorda 

in întregime la realizarea plano 
lui de producție; la depășirea 
planului se va acorda — fără 
tuci o plafonare — clte 1 la șută 
din salariul tarifar pentru fleca 
re procent de depășire; in caz 
de nerealizare a planului, sala 
riul tarifar se va acorda in pro 
porția realizării acestuia, fără a 
putea fl mai mic de 85 la sută 
din noui salariu tarifar majorat.

10. — Se majorează în medie 
cu 15 la sută pentru posturile 
tehnice și în medie cu 10 la sută 
pentru cele economice, salariile 
tarifare ale cadrelor care vor fi 
menținute pe posturi fără a în. 
deplini condițiile de studii cerute 
de indicator

11. — inceplnd cu trimestrul 
al llf-lea al anului 1960, se ma 
forează in medie cu 50 la sută 
fondul de premiere a personalu
lui tehnic-adminiistrativ din uni
tățile economice și a personalu 
lut de cercetare din institutele 
de cercetări științifice.

Comitetul de Stat pentru Pro
blemele de Muncă și Salarii va 
supune spre aprobare Consiliu
lui de Miniștri, pînă la data de 
I august 1960, complectările și 
precizările la criteriile și condi- 
ȚfiVs de premiere a personalului 
tehnic-administrativ, rezultate ca 
necesare în urma experimentă
rii începînd din anul 1959 a a- 
cestor criterii.

Se introduce premierea cadre
lor de cercetare științifică pen
tru realizarea unor lucrări de 
înaltă calitate, legate de dezvol
tarea economiei, științei și cul
turii, lucrări cu eficacitate eco
nomică ridicată, precum și pentru 
aplicarea în practică a soluțiilor 
propuse.

12. — Indemnizațiile 
pentru titluri științifice 
putea acorda cu începere 
august 1960 cadrelor de 
re și celor din producție,
dițla ca activitatea lor să se des
fășoare în specialitatea 
care dețin titlul științific și 
el să*și valorifice la locul 
muncă cunoștințele științifice.

13. — Salariatii cărora li 
majorează salariile tarifare 
baza prevederilor prezentei Ho- 
tărîri beneficiază în continuare 
de alocația de stat pentru copii 
și de celelalte drepturi care se 
acordă în funcție de nivelul sa
lariilor tarifare, chiar dacă, în 
Urma majorării salariilor, depă
șesc plafoanele de salarii stabi
lite prin reglementările în vi
goare.

14. — Pentru funcțiile la care, 
conform prevederilor prezentei 
Hotărîri, se majorează salariile, 
recompensa (sporul) de vechime 
se menține la nivelul absolut a-

lunare 
se vor 
de I« 1 
cerceta« 
cu con-

pentru 
ca 
de

se 
pe

vut pînă la 1 august 1960 pe ba
za reglementării în vigoare.

★
Miniștrii, conducătorii celor

lalte organe centrale, precum 
și comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale vor 
lua, împreună cu Comitetul de 
Stat pentru Problemele de Mun
că și Salarii, toate măsurile ne
cesare pentru aplicarea în cele 
mai bune conditiuni a sarcinilor 
ce decurg din Hotărfrea de față.

Ținînd seama de rolul sindica
telor în perfecționare» organiză
rii producției, în introducerea 
tehnicii noi. In creșterea nivelu
lui tehnico-profesional al cadre
lor, în organizarea întrecerii so
cialiste și ridicarea continuă a 
nivelului de trai, al celor ce mun
cesc. Consiliul Central al Sindi
catelor și comitetele centrale ale 
uniunilor sindicatelor de tamură 
vor sprijini ministerele, celelalte 
organe .centrale și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
în aplicarea prevederilor din pre
zenta Hotărîre,

Comitetele regionale, raionale 
și orășenești de partid vor con
trola îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din prezenta Hotărîre pri
vind încadrarea în posturi de 
conducere, tehnice și economice 
a cadrelor cu studii, folosirea 
mai judicioasă a cadrelor tehni
ce și economice și aplicarea în
tocmai a măsurilor de îmbunătă
țire a salarizării. în vederea creș
terii nivelului tehnic și organi
zatoric al întreprinderilor, obți
nerii unei producții de calitate 
superioară și cu maximum de e- 
ficientă economică

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMÎN ȘI CONSILIUL DE 
MINIȘTRI AL REPUBLICII 
POPULARE ROMTNE ÎȘI EX
PRIMA CONVINGEREA CA 
INGINERII. MAIȘTRII, TEHNI
CIENII. CADRELE ECONOMI
CE. DE PROIECTARE SI CER
CETĂTORII ȘTIINȚIFICI VOR 
DEPUNE O MUNCA $1 MA! 
SUSȚINUTA. ÎMPREUNA CU 
TOȚI OAMENII MUNCII, 
TRU INTRODUCEREA 
GREȘULUI TEHNIC ÎN 
NOMIE, DEZVOLTAREA 
DUCȚIEI, CREȘTEREA 
BUCTIVITAȚH MUNCII ȘI RE
DUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE DE PRODUCȚIE 
— BAZA SIGURA A RIDICĂ
RII NECONTFNITE A NIVE
LULUI DE TRAI MATERIAL 
ȘI CULTURAL AL ÎNTREGU
LUI POPOR MUNCITOR.

Hotărfrea este semnată de to
varășul GH. GHEORGHIU.DEJ. 
prlm-secretar ai Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, ș| de tovarășul 
CH1VU STOICA, președintele 
Consiliului de Miniștri al Reou- 
blfcîi Populare Rotnlne.

Pitii sus pe sținea Feregeului, 
este mult de mers din Lupeni. O 
potecă îngustă te urcă pe coasta 
Dosului colibei, treci apoi prin 
poieni înflorite și păduri da brad, 
traversezi larga vale a Feregeu
lui. urci coama înaltă a Dîlmii 
Sirbonilor și deabia după aceea te 
cațeri pe o cărare abruptă tocmai 
la stînca Feregeului.

Ce priveliște frumoasă se des
chide de aici 1 Privind roată, poți 
vedea în depărtare panglica lucie 
a fiului, clădirile termocentralei 
Paroșeni, Lupeniul, Bărbăteniul, 
iar In jur crestele semețe ale mun
ților Parîng și Vulcan.

Pe această stînca, învăluită î» 
liniștea naturii era cîndva un cuib 
de vulturi. Acum însă pe stîncă 
s-au cățărat oameni — construc
torii O.C.M-M.-ului — care au 
deschis un șantier : aici se înalță 
statia de unghi a noului funicular 
4—5 al minei Lupeni.

Multe greutăți au avut de intim 
pmat constructorii pe acest șan
tier. Oamenii se mai cățărau cum
va. dar cum să aduci materialele ? 
Doar era nevoie de sute de tone 
de ciment, balast, cărămizi, fier 
pentru beton, apoj dt utilaje grele 
Nu le puteai transporta cu spina
rea 1

— O să ducem noi ^notarialele 
se oferiră tractoriștii, etnd au

ziră despre ce-i vorba.
Oamenii ii luară in ris.
— Tocmai voi v-ați găsit, cu 

namilele voastre ?
— O să vedem noi — se oțărî- 

ră jigniți, tractoriștii.
Și într-o zi, puternicele tractoa

re remoreînd platforme cu mate
riale de construcții, au pornit la 
asaltul înălțimilor. Tractoriștii Sai-

PEN- 
PRO- 
ECO- 
PRO- 
PRO-

regeultti
tat linii provizorii de fumcular 
cu care se ajută în aprovizionarea 
cu materiale, linii decovil pe plan 
înclinat, grupuri de forță, trolii 
puternice.

Brigăzi de constructori cum estr 
ale săpătorului Stergu Costache. 
betonistului Drangă Ion. dulgherii 
lui Fazakaș Emeric, lăcătușilor Du
mitrescu Virgil și Dornic Ștefan, 
sudorului Băjenaru loan, îndruma
te de maiștrii Vasi Petru, Crișan 
Alexandru, Crișan Simion și spri
jinita de șeful de lat Burdan Ir 
sif au obținut o seamă de succese 
in munca lor atît de grea, desfă
șurată pe coclauri îndepărtate. A 
fost ridicată complet stația de 
unghi și montate utilajele — ine
lară de mașina de acționare, — 
s-a construit stația de întoarcere

un 
in-

coastei» stinco as», mergînd cu 
unghi de inclinare atît de mare 
cit însoțitorii credeau că acuși, a- 
cuși vin peste cap. Motoarele dur 
dwau turbate, șenilele scrîșneau 
pa stîncă, dar înaintarea continua 
metru cu metru.

Cu cită bucurie au fost primiți trac

turiștii de către constructori tind 
au ajuns pe creastă cu platformele 
plina de materiale I Calea de trans
port era de-a cum deschisă. Dt a 
tund, zi de z>, puternicele trac
toare sovietice „Kirov“ duc mate
riale pentru constructori sus. la ca
pătul de ungbi al noului funicu-

■ »i «rfota

unghi a funiicularului nou
a ramurii nr. 2 montîndu-se utila
jele, in prezent se face betonarea 
stafiei de întoarcere a ramurii nr. 
1, s-a început ridicarea pilonilor 
(capre de lemn), au fost întinse o 
bună parte din cablurile purtătoa
re pe întreg traseul funicularu- 
lui...

...Stînca Feregeului are acum alfi 
stăpîni: constructorii O.C.M.M.- 
ului — adevărați vulturi — care 
își aduc contribuția la înălțarea 
unui nou edificiu industrial. Ei 
inving greutăți, distanțe. O fac 
pentru ei, pentru noi toți. Sînt vul
turii zilelor noastre.

MIHAI ȘTEFAN

.4
Vedere parțială a stației de

Funicularul nou se construiește 
dintr-odată în mai multe puncte 
In timp ce pe stînca Feregeului se 
ridică clădirea masivă a stației de 
unghi și lăcătușii mont ori Weiss- 
maier Ervin, Stanciu Aurel, Mu- 
reșan Nicolae, Dragu Nicolae, Ba- 
Unt Petru, Știuca Gheorghe mon
tează instalațiile, sub conducerea 
maistrului Mraz Ludovic, brigada 

‘ de dulgheri a lui Husar Elemer 
înalță pe coama „Cioaca" pilonii 
de lemn ai funicularuluî, iar pe 
„Țelina Rendit' răsună uruitul be
tonierei folosite la betonarea gro
pii de fundație a stației d» întoar
cere a ramurii nr. 1. Pentru ușu
rarea muncii, constructorii au mon-

ii a iilinlu
Un pilon al funiicularului

mari Ludovic. Barabaș loan con
duceau cu o deosebită grijă puter
nicele tractoare sovietice JUrov" 
cu care lucrau. Pe rînd au fost 
trecute văi mlăștinoase, costișe, lo
curi pe unde nimeni nu credea că 
ar putea trece o mașină. Apoi, 
tractoarele au început cățăratul pe

COMUNA E DIN NOU FRUMOASĂ♦
*

♦
♦
♦
♦

♦
♦
t♦♦
♦

♦

♦
J abatm asupra comunei și împre-
♦ ’ ’ “ • *
♦«

*
♦ va trebui multă vreme pentru ia

Hărnicia amnosenilor c bine cu
noscută. Fie că e vorba de a da 
cărbune patriei, fie că se organi
zează acțiuni de înfrumusețare a 
comunei, ei sînt mereu la datorii . 
Prin munca lor colectivă, anino- 
senii au transformat comuna în 
care trăiesc într-o grădină înflo
ritoare. Pe locul viran din centru 
au amenajat o piață. Străzi cu
rate, ronduri, flori și spații verzi, 
garduri frumoase, case și curți 
curate, toate dovedesc spiritu! 
gospodăresc al aninosenilor.

Se vede treaba însă că natura 
a fost cam invidioasă pe atîtea 
realizări înfăptuite doar in cîțiva 
ani. Căci o ploaie torențială s-a

jurimilor ei. Șuvoaie de apă au 
început să care la vale nămol, 
pietriș și resturi de lemne. Din 
loc în loc, apele învolburate au 
ieșit din matcă spălînd rondurile 
de flori, rupind garduri. Pe străzi, 
în curți apa a depozitat mormane 
de nămol și pietriș. Se părea că

comuna să-și recapete înfățișarea 
demaiinainte. Tăria muncii unui 
colectiv strîns unit e însă mare. 
Ca un singur om s-au ridicat toți 
aninosenii să-și reînfrumusețeze 
comuna. Zile în șir pește 1600 de 
oameni au hnpînzit comuna mun
cind la reînfrumusețarea ei. Numă
rul orelor de muncă voluntară a 
trecut de 15.000. Secretarul de 
partid Pop loan, instructorii raio
nali Benișek Mihai, Rusu Gavrilă 
si Mitrea Gheorghe n-au știut ce-i 
odihna. Peste tot unde se simțea 
nevoie de o mină de ajutor erau 
și ei prezenți. Au muncit cu sîrg 
și inginerul Lăzărescu, șeful mi
nei, gospodarul minei Bejan, se
cretarul sfatului popular comunal, 
Gașpar Laurențiu și bfttrinul Bă- 
căian Teodor.

Deputății n-au avut prea mult 
de lucru cu mobilizarea oameni
lor. Au sărit cu toții nechemați. 
Dar așa cum trebuie să fie gos
podarii treburilor obștești, depu
tății Măieruș Viorica, Liciu Lu
cia, Barbu Maria, Nițaș Gheoț-

* « * • 
ghe, Nagy Carol, Moldovan Ijea- • 
na, Săcăluș Petru și alții au fostj 
mereu exemplu, au pus umărul • 
unde era mai greu. •

La reînfrumusețarea comunei •
au participat și tinerii din Ani- • 
noasa. 136 de tineri au prestat* 
peste 900 de ore de muncă vo- ♦ 
luntată. J

Acțiunea de «Înfrumusețare a • 
comunei a luat un larg caracter ♦ 
de masă. Cele 25 da mașini puse * 
la dispoziție de I.C.O. Petroșani,* 
Antnoasa, Lupeni, de mina Ani- • 
noaia au transportat o marc car •• ♦ 

care* 
să vorbești despre ’

• 
gospodine, pionieri care au parti- ♦ 
cipat la această acțiune e aproape 
imposibil- Ceea ce se poate expri- • 
ma mult mei ușor e faptul i& la ♦ 
capătul acestei munci entuziast' * 
comuna a devenit din nou fru- ♦ 
moașă •

d. c. :

titate de nămol și pietriș.
Să redai entuziasmul cu 

s-a muncit, 
miile de oameni tineri, vîrstnicr

Recent, comuniștii din sectorul 
electromecanic al minei Uticani 
împreună cu activul fără de par
tid au analizat posibilitățile ce le 
au pentru realizarea de economii. 
Din discuțiile purtate în adunarea 
generală deschisă a organizației dc 
bază din sector a reieșit că brigă
zile de economii de la repararea 
vagonetclor, cele de la serviciul ge
neral, brigăzile din secțiile forjă, 
lăcătușerie, sudură precum și altele 
au privit cu multă seriozitate pro
blema realizării de economii. Acti
vitatea rodnică a membrilor aces
tor brigăzi a avut ca rezultat în
deplinirea și chiar depășirea an
gajamentului de 60.000 lei econo
mii pe care colectivul sectorului a 
hotărît să le realizeze în acest an.

In referatul comisiei de econo
mii prezentat de șeful sectorului, 
ing. Stanciu Nicolae s-a arătat a- 
portul brigăzilor de economii ia 
realizarea angajamentului luat.

Brigada condusă de Burciu Du
mitru. recondiționînd cuple, piuli
țe, roți, rulmenți, margini și fun
duri dc vagonete a înscris în car
netul său de economii 44.000 iei, 
adică cu 14.000 lei mai mult de 
cit i-a fost angajamentul anual. 
Brigada de la serviciul general a 
contribuit la economiile sectorului 
cu aproape 10.000 lei,

Din rezervele interne descoperi
te și folosite, brigada de economia 
de la lăcătușerie a economisit ma
teriale în valoare de peste 4000 
lei

La propunerea tovarășului Pola- 
reczky Iosif, de la atelierul dt- 
bobinaj al secției electrice s-a tre
cut la «condiționarea contactelor au. ..

OffiOlIllilOI 
iară de iiailid
de diferite mărimi și la înlocuirea 
cuprului de la suportul contactu
lui cu fier cornier. Din inițiativa 
colectivului de aici se recondițio
nează și contactele pentru întreru
pătoare. în realizarea de economii 
au dovedit multă preocupare elec
tricienii Popa Horia, Sviștea Adal- 
bert, Constantinescu Marin, Vieru 
Nicolae care s-au angajat să rea
lizeze 20.000 lei economic în a 
doua jumătate a anului.

Din discuțiile purtate asupra re
feratului a reieșit că la sectorul 
electromecanic încă mai sînt rezer
ve interne nefolosite. Membrul de 
partid Lăcătuș Alexandru a ridicat 
problema circularului mecanic pen
tru tăierea laminatelor (circularul 
stă neintrebuințat dc mai bine de 
un an). Prin folosirea circularului 
la tăiat șine, tuburi, fier lat, cor- 
nier și alte laminate munca atelie
rului de sudură ar fi mult ușura
tă. După calculele comisiei de e- 
conomii, pînă la sfîrșitul anului 
s-ar economisi carbid și oxigen în 
valoare de peste 2.000 lei.

Analizînd posibilitățile de viitor 
pentru realizarea de economii par- 
ticipanții la adunare s-au angajat 
să-și sporească eforturile ca pînă 
la sfîrșitul anului — primul an 
din șesenal — să se realizeze pe 
întregul sector 120.000 lei econo
mii. Ei au hotărît ca fiecare mem
bru și candidat de partid precum 
și tovarășii care fac parte din ac
tivul fără de partid să fie mili- 
tanți activi pentru descoperirea și 
folosirea tuturor rezervelor interne 
în scopul realizării de noi econo
mii.

M. LA ZUR



STEAGUL ROȘU

Noile acțiuni agresive ale aviației militare a S.U.A 
in discuția Consiliului de Securitate

Apelul oamenilor de litere 
și arfă din. Islanda

NEW YORK 23 (Agerpres)'. 
TASS anunță :

După cum s-a mai anunțat, 
la 22 iulie, ora 15,20 (ora New 
York-ului), s-a deschis o ședință 
a Consiliului de Securitate con
vocată la cererea Uniunii Sovie
tice.

Pe ordiinea de zi a Consiliului 
de Securitate figurează proble
ma cu privire la „Noile acțiuni 
agresive ale aviației militare a 
S.U.A1. împotriva Uniunii Sovie-

O declarație a primului 
ministru Kassem privitor la 

tratativele eu societățile 
petrolifere din Irak

BAGDAD 23 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 21 iulie, răspunzînd la îrp 
irebarea unui corespondent al a- 
genției de presă irakiene cu pri
vire la rezultatele recentelor 
tratative cu societățile petrolu
lui, care acționează în Irak, șî cu 
privire la sporirea cotei părți 
a Irakului din veniturile prove
nite din exportul de petrol, pri- 
mul ministru Kassem, a declarat: 
Prin scrisoarea sa din 20 iulie 
societatea engleză a petrolului 
„Basra Petroleum Company" a 
incunoștiințat guvernul Irakului 
despre reducerea extracției do 
petrol cu 5 milioane tone anual.

Este limpede, a spus Kassem 
tn continuare, că prin hotărîrea 
ei de a sista extracția de petrol 
în regiunea Rumaila și prin re
ducerea intenționată cu 5 mili
oane tone anual a minimului a- 
supra căruia se ajunsese la un 
acord, societatea pricinuîește pa
gube economiei naționale și exer
cită presiuni asupra Republicii 
Irak.

Declarăm, a subliniat primul 
ministru, că Irakul va urma ca
lea înțelegerii și tratativelor pen
tru a determina societatea să-și 
îndeplinească obligația, înainte 
de a lua măsuri preventive îm
potriva ei. Trakul va ști să-și a- 
pere drepturile naționale, deoa
rece Republica Irak nu poate to
lera încălcarea lor. Ne rezervăm 
dreptul de a lua măsuri împo
triva societății, dacă ea se va 
eschiva de la îndeplinirea obli
gațiilor și va exercita presiuni 
asupra Irakului.

Jocul necinstit al Washingtonului în Congo
NEW YORK (Agerpres) TASS 

anunță :
Statele Unite desfășoară o in

tensă activitate de subminare îm
potriva guvernului tinerei repu
blici independente Congo. Poziția 
adoptată de Washington în legă
tură cu evenimentele din Congo 
arată in mod convingător pe cine 
spriijnă Statele Unite și în ce scop. 
Analiza materialelor despre Con
go, publicate în ultimul timp de 
presa americană, oferă numeroase 
exemple care dovedesc că cercu
rile conducătoare din S.U.A., fă- 
cînd jocul intereselor marilor mo
nopoluri, desfășoară un joc necins
tit.

S.U.A. manifestă interes față de 
Congo în primul rînd pentru că 
subsolul acestei* țări este deosebit 
de bogat în uraniu, cobalt și alte 
metale rare. încă la 12 iunie zia
rul ;,New York Herald Tribune“, 
arată într-o corespondență din 
Leopoldville că viitorul statului 
Congo, „prezintă un interes vital 
pentru Statele Unite care au sem
nat în 1955 un acord cu Belgia 
prin care se acordă de fapt State
lor Unite și Angliei monopolul a- 
supro întregului uraniu extras din 
Congo“.

„Din momentul în care s-a a- 
nunțat că la 30 iunie Congo va 
obține independența, scria zilele 
trecute ziarul „Star“ din Washing

tice, acțiuni care pun în pericol 
pacea lumii“.

După aprobarea ordinei de zi 
de către Consiliul de Securitate, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Uniunii Sovietice. V. V. Kuzne- 
țov, prim-locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

După ce a amintit că guvernul
U. R.S.S. este nevoit, să prezinte 
pentru a doua oară în cursul a- 
cestui an Consiliului de Securi
tate problema acțiunilor agresi
ve ale S.U.A., care continuă,
V. V. Kuznețov a subliniat că 
încălcarea frontierei U.R.S.S. de 
către un bombardier american 
dovedește că guvernul S.U.A. 
continuă să urmeze o cale pri
mejdioasă pentru cauza păcii, 
care a și dus la zădărnicirea 
conferinței la nivel înalt și a 
fost condamnată în unanimitate 
de opinia publică mondială.

IN JURUL SITUAȚIEI DIN CONGO
Declarația lui Lumumba la Accra

ACCRA 23 (Agerpres).
După eum anunță corespon

dentul din Acera (Republica 
Ghana) al agenției Reuter, pri
mul ministru al Republicii Con
go, Patrice Lumumba, a sosit la 
Acera în drum spre New York 
Intr-o declarație făcută pentru 
presă, Patrice Lumumba a spus 
că în Organizația Națiunilor U- 
nite el „va apăra cauza libertă
ții Congo-ului și va informa o- 
pinia publică mondială despre 
adevărata stare de lucruri din 
Congo“. Politica guvernului 
Congo-ului, a spus Lumumba,

Secretariatul Partidului Comunist din S.U.A. 
condamnă agresiunea imperialistă în Congo

NEW YORK 23 (Agerpres).
Secretariatul național al Parti

dului Comunist din S.U.A. a pu
blicat o declarație în care sînt 
condamnate cu asprime „încer
cările colonialiștilor belgieni, 
sprijiniți de imperialismul inter
național, de a înrobi din nou Re
publica Congo“.

ton, businessmenii americani, în 
dorința lor de a acapara o piață 
atît de avantajoasă au tăbărît a- 
supra Congo-ului ca muștele în ju
rul unui borcan cu miere“.

Figura centrală pe care mizează 
Ș.U.A. și Belgia în lupta lor îm
potriva poporului congolez este un 
oarecare Chombe, conducătorul în 
vîrstă de 43 de ani al guvernului 
uneia din cele șase provincii ale 
Republicii Congo — Katanga. Zi
lele trecute, Chombe a anunțat că 
Katanga, cea mai bogată provin
cie a țării, principala regiune de 
exploatare a uraniului, cobaltului 
și a altor metale prețioase, se des
parte de Republica Congo. Pentru 
a înțelege cine îl sprijină pe sepa
ratistul Chombe și conduce acțiu
nile sale trădătoare împotriva po
porului său, este suficient să re
producem portretul pe care i l-a 
făcut presa americană.

Iată ce spune despre el în ulti
mul său număr revista „Time“. 
„Chombe este o personalitate deo
sebită din Congo, deoarece s-a 
născut și a crescut într-o familie în
stărită. Tatăl sau a fost un om bo
gat chiar și din punctul de vedere 
al standardelor europene. El a fost 
stăpînul unor mari plantații în a- 
propiere de Musumba.

în calitate de reprezentant al 
așa numitei clase mijlocii indigene 
„civilizate“, Chombe se bucură de

Din însărcinarea guvernului 
sovietic, V V. Kuznețov, a pre
zentat spre examinare Consiliu
lui de Securitate un proiect de 
rezoluție prin care recomandă 
acestuia să condamne acțiunile 
provocatoare ale aviației milita
re a S.U.A. care continuă, consi- 
derîndu-le drept acțiuni agresi
ve. Proiectul de rezoluție cuprin
de cererea ,ca guvernul Statelor 
Unite să ia măsuri urgente pen
tru curmarea acestor acțiuni șî 
preîntîmpinarea lor pe viitor.

Intr-o cuvîntare de două mi
nute reprezentantul S. U. A., 
Lodge, s-a limitat la afirmația 
neîntemeiată că avionul ameri
can de recunoaștere „R.B.-47“ 
ar fi fost doborît la 50 mile de 
coasta sovietică.

Cu aceasta Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. și-a suspendat 
lucrările pînă luni 25 iulie.*

■ ■■ - = * » * — — 

a avut și are la bază „senti
mentul propriei demnități, el va 
duce o politică de pace și nu va 
recurge la violențe. Totodată, 
primul ministru a subliniat că 
incidentele din Congo au avut 
cauze ce trebuie căutate în re
gimul colonial.

La sosirea pe aeroportul din 
Acera, primul ministru al Repu
blicii Congo, Patrice Lumumba 
a fost tntîmpinat de ministrul 
de finanțe al Republicii Ghana, 
K. A. Gbedemah, și de numeroși 
miniștri ai guvernului Republi 
cil Ghana

Declarația subliniază că : „Bel
gia vorbește cu cinism de apă
rarea europenilor și în același 
timp săvîrșește cele mai îngro
zitoare atrocități față de munci
torii africani, față de familiile 
lor, față de bătrîni și copii“.

Arătînd că răspunderea pentru 

privilegii deosebite din partea au
torităților coloniale.

Forța care-1 sprijină pe Chom
be, arată în continuare revista 
„Time“, este puternica societate 
belgiană din Katanga superioară 
„Union Miniere“ care a finanțat 
campania electorală.' în urma căreia 
Chombe a ajuns șeful guvernului 
provinciei Katanga. Reprezentan
tul direcției societății „Union Mi
niere“ a declarat că societatea îl 
sprijină pe Chombe pentru că aces
ta este un „om de afaceri“ care 
își dă seama cit valorează dolarii 
și cenții.

în calitatea de premier al guver
nului provinciei Katanga, Chombe 
a elaborat planurile atragerii în 
această provincie a capitalurilor 
americane, vest-germane și france
ze. Cu puțin înainte de obținerea 
independenței de către Congo. 
Chombe a vizitat S.U.A., R.F.G. și 
Franța. După această călătorie, 
Chombe a început să se plimbe 
într-un Cadillac nou și șă repete 
neobosit: j,Cel mai mult avem ne
voie de americani“.

Vizita lui Chombe la Washing
ton, despre care vorbește „Time“, 
a avut loc în luna mai a.c. Depar
tamentul de stat a depus multe e- 
forturi ca atît vizita lui Chombe 
în America cît și rezultatele aces
tei vizite să atragă cît mai puțin 
atenția. Cu toate acestea în ziarele

REYKJAVIK 23 (Agerpres).
La 22 iulie ziarul „Thjodvil- 

jian“ a publicat un apel semnat 
de '234 de oameni de litere și 
artă, membri ai parlamentului, 
precum și reprezentanți de sea
mă ai vieții publice din islanda. 
Autorii acestui apel cheamă po
porul islandez să continue lupta 
pentru denunțarea acordului cu 
S.U.A., pe baza căruia la Kefla- 
vik a fost creată o bază militară 
americană, precum și pentru re
tragerea tuturor trupelor străine 
din țară. „Noi, subsemnați!, se 
spune în apel, avem păreri dife
rite în multe probleme, dar cu 
toții declarăm că nu vrem să a- 
vem pe teritoriul țării noastre 
nici armate și nici baze mili
tare... «k

Atragem atenția islandezilor 
că bazele militare implică o u- 
r.iașă primejdie chiar în timp de 
pace, iar în cazul unui război 
mondial înseamnă primejdia dis
trugerii directe a țării pe al că- 

actuala situație din Congo cade 
în primul rînd asupra imperia
liștilor belgieni, autoni declara
ției subliniază totodată că „în a- 
ceste evenimente acționează pe 
ascuns mina imperialismului a- 
merican — arsenal al sistemului 
colonialist mondial“.

Ciocniri între trupele 
belgiene agresoare și unități 

congoleze
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres)
După cum anunță agenția U.P.I. 

din surse belgiene, la 22 iulie în 
provincia Katanga a avut loc o 
ciocnire între trupele ocupante bel
giene și unitățile congoleze care 
păzeau uzina hidroelectrică de la 
Nzilo.

Belgienii au încercat să ocupe uzi
na și au cerut trupelor congoleze 
să capituleze, dar acestea au refu
zat. Agresorii belgieni au fost res
pinși ; doi soldați belgieni «au fost 
uciși și 11 răniți. Autoritățile mi
litare belgiene au trimis noi unități 
pe calea aerului la uzina de la Nzi
lo, care este situată la cca. 250 km. 
de Elisabethville.

din New York au apărut știri care 
dezvăluie țelurile vizitei lui Chom
be în S.U.A. Ziarul „Star’* de pil
dă, care are legături cu guvernul 
Eiseenhdwer, a anunțat la 2 iunie 
că Chombe a plecat din Washing
ton cu misiunea de a selecționa 
printre compatridții săi 25 de per 
soane care să urmeze în S.U.A., 
pe cheltuiala Departamentului de 
stat cursuri speciale de așa numiți 
„administratori civili“.

Este extrem de semnificativ fap
tul că, curînd după vizita lui 
Chombe la Washington, săptămi- 
nalul american „United ’ States 
News And World Report“ a pre
zis cu o clarviziune suspectă în 
numerele sale din 25 iunie și 11 
iulie că după 30 iunie (ziua pro
clamării independenței Congo) 
provincia Katanga, condusă de 
Chombe, va declara că se despar
te de această nouă republică afri
cană. în cercurile ziaristice din 
Washington se afirmă că publicarea 
unor astfel de „pronosticuri de 
către revista citată a făcut mult 
sînge rău funcționarilor Departa
mentului de stat care se ocupă de 
politica S.U.A. în Africa, deoarece 
a dezvăluit înainte de vreme tran
zacția încheiată de Chombe în tim
pul vizitei sale la Washington.

Aceasta este adevărata față a 
lui Chombe — agentul colonialiști
lor belgieni, care s-a vîndut acum 
uncr noi stăpîni — monopolurilor 
americane. 

rui teritoriu sînt amplasate“. 
Autorii apelului anunță că în 
cursul verii și toamnei acestui 
an ei vor organiza adunări și 
mitinguri de protest împotriva 
amplasării bazelor militare pe 
teritoriul Islandei, vor constitui 
pe întreg cuprinsul tării comi
tete de luptă împotriva bazeloi* 
militare și vor tine în regiunea 
Iacului Thingvallvatn, un miting 
național al persoanelor care se 
pronunță împotriva bazelor mili
tare din Islanda.
------- —=★=*—

Acțiuni ostile ale trupelor 
americane împotriva unui vas 
de pescuit al R. P.D. .Coreene

PHENIAN (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană, ]g 
22 iulie, la propunerea părții co
reea no-chineze, a avut loc cea 
de-a 212 ședință a secretarilor 
comisiei militare de armistițiu.

Potrivit declarației secretarului 
părții coreeano-chineze, la 19 iu
lie 1960 personalul înarmat a! 
părții americane a mitraliat de 
pe o navă militară americană un 
vas de pescuit al R.P.D. Coreene 
care pescuia în apropierea insu
lei de coastă Ardo, în apele 
R.P.D. Coreene. Drept urrr >re 
trei pescari au fost uciși, doi au 
fost grav răniți, iar un pescar 
a fost retinut.

La ședință, secretarul părții co
reeano-chineze a protestat împo- 
triva acțiunilor ostile ale părții 
americane. El a cerut categoric 
ca partea americană să tragă la 
răspundere- toate persoanele im
plicate în incidentul respectiv și 
să ia toate măsurile pentru a nu 
se mai repeta pe viitor asemenea 
acțiuni ostile. Partea coreeano- 
chineză a cerut ca partea ame
ricana să-l înapoieze imediat p» 
pescarul captiv.

PR06RAM DE RADIO
25 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9.30 Tinerețea ne! e dragă, 10,30. 
„Viața e azi mai frumoasă“ — 
muzică ușoară, 11,03 Teatru la 
microfon : „Profesiunea doamnei' 
Warren“ de Bernard Shaw, 12,37 
Muzică ușoară, 13,30 Cîntece des
pre oțelari și mineri, 14,00 Con
cert popular, 15,20 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 16;00 
Ciclul „înaintașii muzicii romî
nești“ : Eduard Caudella, 17.30 
Vreau să știu ! 18,05 Program 
muzical pentru fruntașii în pro* 
ducție din industrie și agricul
tură, 19,05 Muzică ușoară de 
Sergiu Malagamba și Temistocle 
Popa, 19,30 Din folclorul popoa
relor, 21.45 Melodii populare ro
mînești. PROGRAMUL II. 14.07 
Muzică populară romînească din 
Muntenia, 14,30 „Construind so
cialismul, întărim pacea“ — e- 
misiune de cîntece, 15,00 Muzi
că din operete, 16,15 Noi înre
gistrări de cîntece. 16,30 Vor
bește Moscova ! 17,00 Cîntece sa- 
tirice și jocuri populare romî
nești, 17,50 In pas cu știința’: 
Cibernetica și funcțiile sitemu- 
lui nervos. 18,05 Concert de es
tradă, 19,30 Almanah științific, 
20,28 Din creația compozitorului 
Dunaevski, 21,15 Concert de mu
zică populară romînească, 21,45 
Tribuna Radio. 22,00 Muzică de 
dans

CINEMATOGRAFE
25 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE: Furtuna; AL. SAHIA; 
O zi de odihnă; MUNCITO
RESC : Bomba; PETRILA : Drep
tul la dragoste; LONEA: Ani 
înflăcărați; ANINOASA: Stele de 
mai; LUPENI: Rămîi cu noi; 
URICANI: Oameni sau majuri.
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