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HOT Minerii din Petrila sporesc realizările în întrecerea socialistă

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romlne 

cu privire la redistribuirea cadrelor 
din agricultură

niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne hotărăsc :

1). In gospodăriile agricole de 
stat vor lucra în medie pe gospo 
dărie cel puțin 5 specialiști cu pre
gătire tehnică superioară ceea ce 
reprezintă în total 3.212 specialiști. 
Pentru acoperirea necesarului de 
specialiști vor fi trimiși în unită
țile socialiste din agricultură 284 
de ingineri și medici veterinari 
din organele de conducere — de
partament și trusturi — iar în alte 
sectoare 42 de ingineri mecaniza
tori. De asemenea, din gospodă
riile care au un număr excedentar 
de specialiști, aceștia vor fi tri
miși în gospodăriile care nu dispun 
de cadre suficiente și se vor face 
unele redistribuiri de cadre și în
tre regiuni.

In trustul central și în trustu
rile regionale ale gospodăriilor 
agricole de stat -<or lucra 175 de 
ingineri agronomi, zootehnicieni, 
mecanizatori și medici veterinari, 
din care 50 în trustul central.

2. — In gospodăriile agricole 
colective se va asigura cel puțin 1 
inginer agronom sau zootehnician 
de fiecare gospodărie.

La sfîrșitul anului 1962 vor 
fi 5 558 de gospodării agricole 
colective. Față de numărul de 
2.076 de ingineri agronomi și zo
otehnicieni existenți în 1.805 gos- 
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Noi succese în creșterea producției 
și reducerea prețului de cost

Pentru organizarea, îndrumarea 
și conducerea competentă a proce
sului de producție în agricultură 
este necesară prezența în unitățile 
agricole socialiste a cadrelor de 
ingineri agronomi, zootehnicieni și 
medici veterinari.

Specialiștii din agricultură care 
lucrează în unitățile de producție 
au adus o contribuție importantă 
la creșterea permanentă a produc
ției agricole, la realizările obținu
te în ultimii ani în gospodăriile 
agricole de stat și în gospodăriile 
colective.

In anii regimului democrat-popu
lar, datorită măsurilor luate de 
partid și guvern, numărul specia
liștilor cu pregătire agricolă su
perioară a crescut cu peste 14.000.

Ca urmare a lipsurilor existente 
I în Sistemul de organizare a con- 
‘'•ducerii agriculturii, a slabei preo

cupări a Ministerului Agriculturii 
și a sfaturilor populare s-au ma
nifestat deficiențe serioase în în
drumarea spre producție a specia
liștilor agricoli.

Actuala repartizare a specialiști
lor din agricultură se caracterizea
ză prin concentrarea lor mai ales 
în organele de coordonare și în
drumare agricolă, în aparatul sfa
turilor populare, în unitățile dife
ritelor ministere și organe centrale, 
în cercetarea științifică și în în- 
vățămînt. In același timp, în uni
tățile de producție și în mod deo 
sebit în gospodăriile colective, a- 
colo unde se hotărăște soarta pro
ducției, numărul specialiștilor este 
cu totul insuficient.

Din datele recensămintului ca
drelor tehnice agricole rezultă că 
din totalul de 15.730 de ingineri 
agronomi, zootehnicieni, mecaniza
tori și medici veterinari, numai 
7.403 (47 la sută) sînt în unitățile 
agricole de producție, iar 5.936 
(38 la sută) sînt în aparatul Mi
nisterului Agriculturii și al sfatu- 

1 Iilor populare, în munca de cer
cetare, precum și în diferite uni
tăți economice bugetare din siste
mul

In 
trale 
tora _ 
sînt 2.391 (15 la sută) special' 
cu pregătire superioară agricolă. 
Numai în Ministerul Industriei A- 
limentare și în unitățile de stat sînt 
încadrați în total 650 de specia
liști ; la Centrocoop sînt 112 spe
cialiști agricoli, dintre care numai 

** la cele 2 întreprinderi pentru plan
te medicinale din București sînt 27.

Marea majoritate a specialiștilor 
cu pregătire superioară din agri
cultură 
în jurul 
bit în 
acestora 
gricole se ridică la peste 800.

Lipsuri serioase sînt și în ce pri
vește folosirea specialiștilor agri
coli încadrați în unități de pro
ducție. La gospodăriile agricole 
de stat Bragadiru și Roșia, situate 
în raza Capitalei, sînt încadrați 27 
și respectiv 21 de ingineri și me
dici veterinari, în timp ce la gos
podăriile agricole de stat Agighiol 
și Stupina, care au cîte 5.000 ha., 
nu există nici un inginer sau alt 
specialist cu studii superjoare.

Această situație necorespunză- 
tcare in repartizarea și folosirea 
cadrelor cu pregătire superioară a • 
gricolă impune, în condițiile ter
minării colectivizării agriculturii, 
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și unități subordonate aces~ 
djn afara sectorului agricol

sînt concentrați în orașe, 
orașelor și în mod deose 
București, unde numărul 
numai în sectoarele nea-

redistribuirea . inginerilor 
nomi 
dicilor veterinari în vederea 
miterii acestora în unitățile agri
cole de producție și în mod deose
bit în gospodăriile colective.

In acest scop Comitetul Cen
tral al P.M.R. și Consiliul de Mi-

podarii colective, urmează 
iucadrari în gospodării 
încă 3-932 de 
și zootehnicieni, 
afara unităților 
cola. In felul 
5.558 de 
care vor exista la sfîrșitul 
lui 1962, vor avea cîte un inginer 
agronom, iar în 450 de gospodării 
colective care au un caracter zo
otehnic dezvoltat, în afară de in
ginerul agronom, va fi și cîte un 
inginer zootehnist. Gospodăriile 
colective în perspectivă de a se 
uni vor avea asigurată asistența 
tehnică de către inginerul gospo
dăriei cu cate urmează a se unifi
ca.

3. — Numărul circumscripțiilor 
sanitar-veterinare va crește la 
1.610, astfel ca la 3—4 gospodării 
colective să revină o circumscrip
ție. In acest scop 500 de medici 
veterinari vor fi repartizați 
circumscripțiile nou create.

Medicii veterinari vor răspunde 
direct de efectivele de ani
male de cele 3—4 gospodării din 
raza circumscripției. Totodată ei 
vor asigura și asistența sanitar-ve- 
terinară a animalelor proprietate 
personală a colectiviștilor.

Medicii veterinari din gospo
dăriile agricole de stat vor a- 
corda asistență zooveterinară 
și animalelor gospodăriei co
lective și celor proprietate per
sonală a colectiviștilor din lo
calitatea unde își are reședin
ța gospodăria de stat.

4. Stațiunile de 
tractoare vor fi încadrate 
medie cu 2—3 ingineri meca
nizatori. Pentru completarea 
numărului necesar de mecani
zatori vor fi trecuți în S.M.T. 
din aparatul de coordonare și 
îndrumare, din cercetare și în- 
vățămînt și din alte sectoare 
278 de ingineri mecanizatori.

In serviciile regionale ale 
stațiunilor de mașini și trac
toare vor fi în total 43 de in
gineri mecanizatori, 
trustul central — 25.

5. in alte unități de produc
ție (uzine de reparații, stațiuni 
și centre de însămînțări arti
ficiale, centre de incubație, pe
piniere și partea de producție 
din stațiunile de cercetare) în

ia

mașini și
în

iar în

care în prezenț lucrează 
de specialiști, vor rămîne

6. Pentru aparatul organelor 
de conducere, îndrumare, în- 
vățămînt și cercetare agricolă, 
precum și pentru alte unități 
economice și bugetare din sis
temul agriculturii este necesar 
următorul număr de ingineri 
agronomi, zootehnicieni, meca
nizatori și medici veterinari:

a) In aparatul Consiliului 
Superior al Agriculturii vor fi 
61 de ingineri agronomi, zoo
tehnicieni, mecanizatori și me
dici veterinari.

b) La consiliul agricol re
gional, în permanența secții
lor vor fi, în medie, 5 ingineri 
agronomi, zootehnicieni, me
dici veterinari, inclusiv preșe
dintele consiliului 
gional, în total 85 
liști pe țară.

0) La consiliul 
ional în permanenta secțiilor 
vor fi 3 specialiști, inclusiv 
președintele consiliului agricol 
raional, și anume: un inginer, 
un zootehnician sau un medic 
veterinar și un inginer agro
nom cu specializare în legu
micultura, viticultură, sau po
micultură, după specificul ra
ionului. De asemenea, în ora
șele de subordonare regională 
care au în raza lor gospodării 
colective, vor ră’mîne 1-2 spe
cialiști. In total, în organele 
raionale și orășenești vor lu
cra 462 de specialiști.

d) In unitățile de cercetare 
științifică, din totalul rde 1.249 
de specialiști 390 vor fi repar
tizați în unitățile de produc
ție. Dintre specialiștii care vor 
rămîne în institutele și stațiu
nile de cercetare, 331 vor lu
cra în sectoarele de producție 
ale unităților de cercetare.

e) In învățămîntul agricol 
din totalul de 1.520 de specia
liști vor rămîne 1.126, iar 394 
vor fi repartizați în unitățile 
de producție.

f) In alte unități economice 
și bugetare din subordinea 
Consiliului Superior al Agri
culturii, din totălul de 708 
specialiști vor rămîne 400, iar

663 
556.
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Unui din angajamentele 
luate de colectivul sectorului 
П al minei Petrila este și a- 
cela de a îndeplini ritmic pla
nul de producție pe fiecare zi, 
în fiecare lună. Printr-o bună 
organizare a muncii, minerii 
de aici au obținut succese im
portante în această privință. 
Nu a existat lună din acest an 
în care ei să nu-și fi îndeplinit 
cu cinste angajamentul luat, 
dînd în plus patriei cantități 
sporite de cărbune.

Din prima zi lucrătoare a a- 
nului și pînă în prezent co
lectivul sectorului II al Petri- 
lei a trimis industriei noastre 
socialiste 7700 tone de cărbu
ne peste pian. In 
mestru al anului, 
sector au redus cu

primul tri- 
minerii din 
2,94 lei pre-

țul de cost pe tont de căr
bune.

In întrecerea socialistă pen
tru sporirea producției de căr
bune și reducerea prețului de 
cost s-au evidențiat brigăzile 
conduse de comuniștii Firoiu 
loan și Michiev Gheorghe care 
au extras fiecare cîte 560 tone 
de cărbune peste plan, depă- 
șindu-și cu aproape 20 la sută 
angajamentele luate.

Realizări importante a obți
nut și brigada lui Zaharia Va- 
sile. Această brigadă, care era 
rămasă în urmă, a fost pre
luată acum cîteva luni de tov. 
Zaharia Vasile. Bun organiza
tor al muncii, tov. Zaharia a 
reușit ca în scurt timp să ri
dice brigada Ia nivelul celor 
fruntașe, avînd acum peste 
plan aproape 500 tone cărbune.

Crește productivitatea muncii
Fiecare miner din sectorul 

III al minei Petrila se strădu
iește să lucreze bine, mai cu 
spor, să depună eforturi sus
ținute pentru creșterea con
tinuă a productivității muncii. 
Prin introducerea pe scară lar
gă a tehnicii noi, ridicarea ca
lificării muncitorilor, îmbună
tățirea aprovizionării cu ma
teriale și vagonete, minerii de 
aici au realizat in perioada < 
care s-a scurs din anul acesta
o productivitate medie cu 0,334f 
tone cărbune pe post mai mare 
de cit cea ріапійсаій- In luna 
trecută productivitatea muncii 
pe sector a crescut cu aproape 
0,500 tone cărbune pe post fa
ță de plan.

Cele mai frumoase rezultate 
in această privință au fost ob-

_=©=_
Prin inovații — 

750.000 lei economii
La cabinetul tehnic al ter

mocentralei Paroșeni au fost 
prezentate de la începutul a- 
nuluî 1962 șl pînă acum 27 de 
propuneri de inovații. Dintre 
acestea, majoritatea au fost a- 
plicate contribuind la obține
rea unei economii de circa 
750.000 lei. Mult apreciate sînt 
inovațiile tovarășilor Căpățînă 
Vasile, Nagy Alexandru, Bîrsan 
Simion, Sotica Florea și Bala- 
ban Gheorghe care, au îmbu
nătățit funcționarea supapelor 
de reglaj la unele turbine.

ținute de minerii Dărămuș Ilie, 
Romanescu Vasile, Temneanu 
lancu, Dumitrașcu Ilie, vago
netarii Benfl Francisc, Manole 
Gheorghe și alții care în frun
te cu Olteanu Silvestru, șeful 
lor de brigadă, au realizat o 
productivitate de 7 tone pe 
post. Și ortacii lui Purda Con
stantin, Cîșlaru Joan șî din alte 
brigăzi au depășit în medie cu 
16 la sută productivitatea pla
nificat^ • în cele 4 luni care 
s-au fciLo din anul acesta.
----- _=Ѳ^_
. Turneul Filarmonicii 

de stat din A’ad "
In turneul întreprins în re-; 

giunea noastră, orchestra de 
muzică populară a Filarmoni
cii de stat din Arad a prezen
tat miercuri seara pentru pu
blicul petroșănean un specta
col intitulat „Cîntece șl j<5curi 
de pe meleaguri mureșene".

De un succes binemeritat 
s-au bucurat în cadrul spec
tacolului cunoseuții cîntărețl 
de muzică populară Ștefan 
Lăzărescu și Victoria Baciu, 
colaboratori ai radiodifuziunii1,,' 
care au interpretat cu măies
trie și- sensibilitate cîritecele' 
noastre populare.

Alături de aceștia o contri
buție deosebită la reușita spec
tacolului l-au adus și soliștii 
arădani Adriana Comșa, Mar
cela Anghelescu, Irina Ciucaș 
și Marcela Ghemeș.(Continuare in pag. 4-a)

Minerii din brigada condusă de Codrea Gheor- 
ghe din sectorul IV al minei Aninoasa muncesc 
cu însuflețire pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului și creșterea productivității muncii. In pri
mele luni ale acestui an ei au dat peste plan

mai bine de 320 tone de cărbune. In prima de
cadă a lunii mai brigada a obținut de aseme
nea realizări importante.

IN CLIȘEU : Codrea Gheorghe, discutînd ca 
unul din schimburile brigăzii pe este d eondacaU
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Initiative basc care trebuie continuate

Festivalul regional al cintecului 
și dansului „Pe plaiurile Hunedoarei"

In ultimul timp munca cul
tural-educativă în rîndul mun
citorilor mineri de la E. M. Lu- 
penl s-a îmbunătățit simțitor, 
ca urmare a măsurilor luate de 
către comitetul de partid și 
comitetul sindicatului minei.

Comisia culturală, care a fost 
reorganizată și instruită, șl-a 
întocmit — la indicația comi
tetului de partid — un plan de 
muncă pe trimestrul II cu sar
cini și responsabilități concre
te pentru fiecare membru al 
său. Un accent deosebit s-a 
pus în planul de muncă pe in- 
tensificarea propagandei tehni
ce prin conferințe — mijloc 
Important de sprijinire a sar
cinilor de producție.

împreună cu A.S.I.T., a fost 
întocmită o tematică a confe
rințelor tehnice și de produc
ție. O parte din acestea, cum 
sînt „Armarea metalică și a- 
vantajele ei“, „Se extinde teh
nica nouă la mina Lupeni", 
„Despre protecția muncii" și 
altele s-au tinut în cadrul sec
toarelor II, III, IV A, VII, VIII, 
la care au participat un mare 
număr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. De asemenea, nu
meroși tehnicieni și ingineri au 
audiat un ciclu de conferințe 
privind tehnica rambleierli șl 
a armării.

In urma unei ședințe ținute 
în luna februarie cu birourile 
organizațiilor de bază P.M.R., 
cu birourile organizațiilor 
U.T.M., cu președinții comite
telor de secții sindicale și res
ponsabilii culturali, s-a hotărît 
să se înființeze brigăzi artisti
ce de agitație pe sectoare. Pînă 
in prezent, au luat ființă mai 
multe brigăzi de agitație în 
sectoarele IX, VIII, III și altele. 
O parte din ele au prezentat 
deja programe artistice care 
s-au bucurat de succes. Un 
fapt îmbucurător este și înfi
ințarea unei formații de tea
tru care a trecut la pregătirea 
piesei „siciliana".

De asemenea, în colaborare 
cu S.R.S.C., s-a stabilit pe În
treg anul, un ciclu de confe
rințe pentru popularizarea ști
inței și culturii, conferințe pri

vind situația internațională etc. 
O parte din acestea s-au ținut 
fie la club, fie la mină. De e- 
xemplu conferințele „Formarea 
poporului și limbii romîne" ți
nută de academicianul ștefan 
Gheorghe, „Despre distanțele 
cerești" ținută de prof. dr. Pe
trescu Gheorghe, au fost au
diate cu mult interes de un 
număr mare de muncitori. Oa
menii muncii au cerut ca ase
menea conferințe să fie ținute 
mai des.

Cu toate rezultatele bune 
obținute în munca cultural- 
educativă la E. M. Lupeni, nu 
s-ar putea spune că s-a făcut 
totul. Lipsuri se manifestă 
mai ales în mobilizarea mine
rilor la acțiunile cultural-edu
cative organizate la club sau 
mină. Prea puțini ingineri și 
tehnicieni, conducători de sec
toare și secții participă alături 
de muncitori la aceste acțiuni 
Sau la formațiile artistice.

Deși faptele au arătat că sînt 

Alături de manualele școlare, cărțile de literatură au un 
rol important in ridicarea nivelului de cultură al elevilor. De 
aceea și elevii consacră o parte din timpul lor liber literaturii.

IN CLIȘEU : Elevii Hașa Emilia și Pătrașcu Gheorghe de 
la școala medie din Vulcan imprumutind cărți de literatură de 
la biblioteca școlii.

condiții pentru înființarea de 
brigăzi artistice de agitație la 
fiecare sector, aceasta nu s-a 
făcut peste tot. Nu au fost tra
se la răspundere acele comitete 
ale secțiilor sindicale care, deși 
s-au angajat să înființeze în 
sectoarele lor brigăzi de agi
tație, și-au uitat angajamen
tul.

Puțin s-a făcut și în antre
narea muncitorilor spre carte, 
spre sălile bibliotecii.

Comitetul de partid și comi
tetul sindicatului de la E. M. 
Lupeni vor trebui să ia măsuri 
de înlăturare a acestor lipsuri, 
spre a asigura o susținută 
muncă culturală în rîndul 
muncitorilor, inițiativele luate 
în direcția legării mai strînse 
a muncii culturale de sarcinile 
de producție trebuie continua
te, deoarece ele vin efectiv în 
sprijinul luptei pentru reali
zarea sarcinilor economice ca
re stau în fața minerilor.

C. COTOȘPAN

Anul acesta Sfatul popular 
al regiunii Hunedoara, Consi
liul regional al sindicatelor și 
Comitetul regional, U.T.M. or
ganizează în cinstea celei de a 
18-a aniversări a eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, 
Festivalul regional al cintecu
lui și dansului intitulat „Pe 
plaiurile Hunedoarei".

scopul acestui festival este 
de a intensifica activitatea cul
tural-artistică a formațiilor de 
amatori existente, constituirea 
de noi formații artistice, îm
bogățirea repertoriului forma
țiilor corale, coregrafice și a 
brigăzilor artistice de agitație 
cu lucrări noi, valoroase, care 
să însuflețească lupta oameni
lor muncii pentru traducerea 
în viață a istoricelor hotărlri 
ale Congresului al Ш-lea al 
PM.R.

De asemenea festivalul are 
ca scop ridicarea nivelului ca
litativ al spectacolelor, dez
voltarea aptitudinilor artistice 
ale amatorilor, sporirea numă
rului de spectacole și concerte 
precum și asigurarea continui
tății în activitatea formațiilor 
artistice de amatori.

La acest festival participă 
următoarele genuri de forma
ții artistice : formații corale 
mixte pe două, trei șau mai 
multe voci, orchestre semisim- 
fonice, de mandoline, de muzi
cuțe, formații de muzică ușoa
ră, de muzică populară, fanfa
re, echipe de fluierași, brigăzi 
artistice de agitație, echipe de 
dansuri, soliști vocali și instru
mentiști, soliști dansatori.

Pentru a putea participa la 
acest festival, toate cluburile 
sînt obligate să prezinte mi
nimum 4 formații printre ca
re : formații corale, coregrafi
ce, de muzică ușoară, brigadă 
artistică de agitație și cîte 5 
soliști din fiecare gen. De a- 
semenea, toate satele din raza 
unei comune vor fi reprezen
tate la festival cu formații pro
prii cu care vor participa Ia 
spectacolul pe comună. Cămi
nul cultural de centru va par
ticipa la faza superioară cu un 
spectacol complet care să cu
prindă toate genurile artistice.

Tot ca o condiție obligatorie 
este și aceea ca formațiile ar
tistice să prezinte. înainte de 
prima fază, cel puțin 2—3 spec
tacole cu public, avînd în re
pertoriu cel puțin 2—3 lucrări 
noi.

Tuturor formațiilor și soliș
tilor participanți la festival li 
se vor acorda diplome de parti
cipare iar celor clasate pe pri
mele trei locuri la faza regio
nală li se vor acorda premii.

In vederea desfășurării în 
bune condițluni a festivalului 
cintecului și dansului, zilele 
trecute s-a constituit la Petro
șani comisia orășenească de 
organizare a festivalului care 
și-a întocmit un plan de mă
suri cu sarcini concrete și date 
fixe pentru prezentarea de 
spectacole, stabilind și forma
țiile cu care participă la con
curs fiecare club sau cămin 
cultural.

De pe acum se prevede par
ticiparea unui număr însemnat 
de formații artistice din Valea 
Jiului la festivalul închinat ce
lei de-a 18-a aniversări a eli
berării patriei. Este necesar ca 
toate formațiile, membrii lor, 
ajutați și îndrumați de condu
cerile sindicatelor și cluburilor, 
să depună toate eforturile pen
tru a se pregăti temeinic, de 
a-și Îmbunătăți repertoriul șl 
calitatea programelor artistice 
spre a reprezenta1 cu cinste, la 
faza regională, mișcarea artis
tică de amatori din Valea Jiu
lui și pe harnicii ei mineri.

НІИ taatăwlBii: „Nana*
De ieri, pe ecranul cinema

tografului „Alexandru Sahia" 
din Petroșani a început să ru
leze filmul sovietic „Nana", o 
producție a studioului „Gruzia 
film".

Filmul redă, prin mijloace 
simple, o problemă de dragoste 
între doi tineri, problemă care 
se rezolvă cu bine datorită ma
turității în gîndire și a con
cepției noi despre societate a 
tineretului sovietic.

După o absență de 10 ani, 
tlnărul Ghiga revine pe melea
gurile natale ca inginer într-o 
mare uzină metalurgică din o- 
rașul care se înălțase în locul 
sătucului de odinioară. Regă
sirea Nanei, prietena din co
pilărie pentru care nutrise în
totdeauna o dragoste profun
dă, crează o situație dramati
că dureroasă : Nana era* căsă
torită de cîțiva ani. După u- 
nele șovăieli cei doi tineri do-., 
vedesc multă maturitate în re
zolvarea acestui conflict psi
hologic.

î M P
Unde mergi ?
La club.

— Păi azi e luni, ce cauți aco
lo?

— Am repetiție, am fost a~ 
nunțați de sîmbătă.

— Dar cînd ne intilnim ?
— Vino fi tu la club, e tare fru

mos /...
Ăsta este un fragment de discu

ție dintre o fată și un băiat într-o 
după-amiază de primăvară. Băia
tul, un tînăr înalt, bine făcut, in
sista ca fata să renunțe la club și 
să facă amîndoi o plimbare. Pata 
însă nu se lăsa înduplecată.

— Eu n-am lipsit niciodată de 
la repetiții și nu vreau să lipsesc 
nici acum. Dacă vrei, mă aștepți 
mai spre seară. La revedere, mă 
grăbesc...

— Știu că te așteaptă „parle- 
nerul“ tău... Pâră el ești moartă 
așa că... n-ai decît... Noi am ter
minata La revedere...

— Zamfire, dar cum vorbești ? 
Așa mă cunoști tu pe mine ?

— Am terminat! — Ți-am 
spus-o...

— Zamfire!... Zamfire 
Stai!

Băiatul își aranja părul și în- 
gînînd o melodie ca să-și ascun
dă tulburarea se îndreptă, spre 
centrul orașului. Pata rămase pe 
loc descumpănită Păcu cîțiva pași 
pe urmele lui. Apoi se opri, își 
încreți fruntea și cu o mișcare 
bruscă se întoarse și se grăbi spre 
club.

...Unu doi, unu doi. Mai iute, 
Bogdane, fi mai atent ! Uită-te în 
oglinzi și corecteazĂ-te. Muzica! 
Reluăm de la început...

Instructorul formației de dansuri 
urmărea atent mișcările celor uns
prezece pereebi de danșatori care 
se învîrteau în ritmul muzicii-

Deodată orchestra amuți din 
nou, iar perechile se opriră din 
dans.

Privirile tuturor se îndreptară

SCHIȚĂ

spre ușă, unde, Stela stătea de
zamăgită. Avea fața palidă iar u- 
merii rotunzi, lăsați în jos. Pen
tru un moment nu spuse nimeni 
nici un cuvânt. Instructorul de dans 
se apropie de fată și o întrebă mi
rat :

— Ce-i cu tine. Stela, ești bol
navă ? Ce. s-a întîmpldt ? Ai ochii 
roșii...

— Nu, nu tint bolnavă, nu am 
nimic. Am întîrziat o jumătate de 
oră... Vă rog să mă iertați.

— Să înceapă muzica! Vino. 
Tudorică, să dansăm-

Orchestra începu o bătută de 
pe Someș. Stela se avîntă în joc. 
Ochii ei albaștri priveau undeva în 
gol. Nu auzea ritmul muzicii, nici 
îndrumările instructorului. T udor, 
partenerul ei de. dans. încercă de 

cîteva ori să o întrebe ce o fră- 
rriintă. Nu primi însă nici un răs
puns.

Repetiția s-a terminat. Stela, 
fără să-și privească colegii, dădu 
fuga în vestiar. Tinerii plecară 
voioși. Instructorul de dansuri mai 
rămase în sală privind pe geam 
îngîndurat. Prin minte i se perin
dau diferite gînduri. Ce s-o fi 
întîmplat cu Stela, ce are ? Cum 
să-i afle frămîntările ? Cum s-o 
ajute, E doar cea mai bună dan
satoare, solistă. Au mai rămas doar 
vreo 2 săplămîni pînă la premie
ră și tocmai acum să se întîm- 
ple ?...

Prin minte îi fulgeră un gînd, 
cînd pe stradă îl văzu pe Zamfir 
care cocheta cu o fată. Din cîțiva 
pași coborî scările și ajunse în 
stradă.

— Zamfire, am o vorbă cu ti
ne! — spuse instructorul tînăru- 
lui care se îndrepta spre parc.

— Dacă ai, spune-mi-o...
— Numai ție, nu și altora...
— Atunci așteaptă pînă sînt 

singur...
— Acum vreau, că~i ceva foarte 

urgent.
— Dacă dumneavoastră spuneți, 

tovarășe „profesor" de dans, vă 
ascult.

— Zamfire, eu nu vorbesc ! 
zeflemea, așa că te rog și pe tine 
să...

— Spune o dată ce vrei, că mă 
grăbesc.

-*• Te-ai certat cu Stela ?

— Nu m-am certat dar am ter- 
minat cu ea. Să-l țină de mină 
pe Tudor, că toată după-masa se 
învîrte cu el la club.

— Tu de ce nu vii la club cu 
ea ? Poate se găsește și pentru ti
ne o ocupație, chiar dacă nu ști să 
dansezi,

— Eu nu știu ? Știți voi, ăștia 
din Oltenia, ce-i aia bătuta de pe 
Someș? Habar n-aveți! Nu știți 
cum se joacă.

~ Atunci de ce nu vii ?
— Pentru că voi denaturați jo

cul și spuneți că așa-i... „artistic"!
Din vorbă în vorbă ajunseră în 

curtea clubului.
— Vino sus în sală.
— Nu vin, nu vreau s-o mai 

văd-
— Nu-i aici a plecat plîngînd.
—- Plîngînd !...
— Da, nu crezi ?
:...................................; c :

In sala de repetiții erau numai 
amîndoi. Instructorul de dans luă 
acordeonul și începu să cînte o me
lodie. Zamfir ascultă atent apoi 
spuse :

— Pentru ponturi știi să cînți ?
— Cum de nu!
Degete alunecară cu iuțeală pe 

clapele acordeonului scoțînd o me
lodie care îl făcu pe Zamfir să 
ofteze. își aduse aminte de locurile 
natale. Fără să mai zăbovească 
pocni din degete, scoase un chiuit 
și începu un dans îndrăgit, presă
rat cu ponturi. Picioarele i se miș
cau cu otita iuțeala, în tactul mu
ticii, incit instructorul rămase ui
mit.

— Bravo Zamfire! Și eu să nu 
Știu pînă acum!... Joci minunat- 
Dar stai puțin....

Dădu fuga în vestiar și o aduse 
pe Stela. Zamfir roși și apoi în
gălbeni;.

— De ăștia-mi ești ?
— Hai și nu fi rău. Impăca- 

ți-vă.
Stela se apropie cu sfială de 

Zamfir. In gît i se puse un no. 
El o privi ș-apoi zimbi. Fața i se 
îmbujora.

— Hai, una ca pe Someș. Să 
vadă ea că nu numai Tudor știe 
să joace.

Acordeonul începu din nou. 
Geamurile vibrară, iar dușumeaua 
suna înfundat. Zamfir se privea 
în oglinzi și își învîrtea partenera 
cu foc. încet, încet, pe ușă ceilalți 
dansatori intrară unul cîte unul 
și se opreau să-i admire pe cei doi 
tineri. După ce muzica încetă, iz
bucni un ropot de aplauze. Se au
ziră voci.

— Bravo Zamfire!’.., bravo 
Zamfire !•.. Ăsta joc. El sa fie so
list —■ se auziră mai multe voci 
din sală.

☆

...La premiera care avu loc nu 
după mult timp de la această în- 
tîmplare, prezentatorul spectaco
lului anunță :

— Urmează echipa de dansun 
populare a clubului nostru care va 
interpreta o îrrvîrtită de pe Somes. 
Soliști : familia Zamfir.

FLAVIU ISTBATE
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Sarcini de seamă în fata organizațiilor PUBLICITATE
de tineret din școli эоммооооооомооеооомеомеомѳеоее

In anii puterii populare învăță- 
mîntul din țara noastră a cunos
cut o dezvoltare fără precedent. 
Prin grija partidului și a statului 
s-au deschis larg porțile școlilor 
de toate gradele pentru fiii oame
nilor muncii.

Paralel cu dezvoltarea bazei ma
teriale a invățămîntului, partidul 
manifestă o grijă necontenită pen
tru nhțpâtățirea procesului ins 
tructiv-educativ în școli.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile de tineret din 
școlile Văii Jiului și-au îmbună
tățit simțitor activitatea în direc
ția mobilizării elevilor la însuși
rea temeinică a materialelor, a 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
tineretului școlar. In școlile medii 
și profesionale din Lupeni, Vul
can ți Petroșani au fost organiza
te periodic adunări generale, în 
caie -a analizat felul în care ele
vii se preocupă de 
sarcinilor lor școlare. Aceste adu
nări au dezbătut teme actuale, 
între care,: învăța bine, în
seamnă a-ți iubi patria", „Patri 
socialistă aie .... oe cadre te
meinic pregătite", „Dragostea față 
de meseria aleasă" și altele.

îmbunătățirea situației la învă
țătură a elevilor a stat în aten
ția comitetelor U.T.M. din școli, 
In acest scop au fost organizate 
grupe de întrajutorare, elevii ră
mași în urmă au fost mobilizați 
la orele de meditații. Avînd astfel 
de preocupări, organizația U.T.M. 
din clasa X-a В de la școala me
die. Lupeni, de pildă, a sprijinit 
efectiv cadrele didactice în redu
cerea la jumătate a numărului co- 
rigențelor față de trimestrul I.

O rodnică activitate pentru mo
bilizarea elevilor la învățătură 
desfășoară și organizațiile U.T.M. 

; din аші II D și II C de la școala 
profesională Lupeni, de la școala 
medie Vulcan, clasa a X-a, de la 
școala medie Lonea, de la școala 
profesională și de la școala me
die Petroșani.

In școlile noastre avem mulți 
fruntași la învățătură, cum sînt 
Mehmet Ioan de la școala profe
sională Lupeni, Popa Ioan de h 
școala profesională Petroșani. 
Fenyddi Viorica, de la școala me
die Petroșani, Costinaș Eleonora 
de la școala medie Vulcan, Brâ- 
diceanu Valeria, Sculi Georgeca, 
Barbu Ioan de la școala medie Lu
peni. Acești elevi fac cinste organi
zațiilor U.T.M. și școlilor unde 
învață.

S~ă îmbunătățit substanțial, în 
ultimul timp și preocuparea orga
nizațiilor de tineret pentru educa
rea comunistă a elevilor. Ele au 
acordat mai multă atenție popu
larizării în rindurile elevilor a ho- 
tăzîrilor partidului și guvernului, 
a realizărilor regimului democrat 
popular, organizării adunărilor cu 
teme și a informărilor politice. 
In scopul cunoașterii tradițiilor 
revoluționare ale partidului și 
U.T.C.-ului s-au organizat diferi
te întâlniri cu activiști de partid și 
de stat. Merită să fie scoasă în 
evidență preocuparea în acest sens 

' j,a comitetelor U.T.M. de la școlile 
profesionale din Petroșani și Lu
peni, de la școala ■ medie 
Lupeni, preocuparea organizațiilor 
de pionieri din Petroșani și Lupeni.

----------------- 0

IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

la
au

îndeplinirea

In anul școlar 1961—1962 
școlile medii și profesionale 
fost organizate forme de învăță- 
mînt politic în care sînt cuprinși 
toți elevii. In atenția comitetelor 
U.T.M. a stat îndrumarea propa
gandiștilor pentru ca aceștia să 
asigure un conținut bogat de idei 
lecțiilor ce se predau. îndrumați 
de organizațiile U.T.M. mulți pro
pagandiști, intre care tov. Linca 
Pândele, Boncota loan, Vișchi 
Arpad, Jerca Viorica, Purdea E- 
milia, Teutsch Maria, au reușit să 
imprime un bogat conținut edu
cativ activității cercurilor pe care 
le conduc.

Organizațiile U.T.M. au avut o 
mai mate preocupare față de or
ganizarea timpului liber al elevi
lor. In multe clase au fost creiate 
formații artistice și sportive în 
care sînt cuprinși majoritatea e- 
levilor. La școala medie Petroșani, 
școala profesională Petroșani s-au 
organizat periodic reuniuni tovă
rășești cu un bogat conținut edu
cativ. La școala medie Lupeni se 
organizează cu regularitate con
cursuri „Drumeții veseli" și „Cane 
știe cîștigă" pe diferite teme e- 
ducative.

Cu toate acestea, unele organi
zații U.T.M. nu-și îndeplinesc în
că sarcinile în organizarea timpu
lui liber al elevilor. Această de
ficiență pornește în primul rînd 
de la faptul că organizațiile U.T.M. 
din școli, cit și conducerile școli
lor n-au urmărit îndeaproape 'rea
lizarea obiectivelor stabilite în pla
nurile de muncă' comune. De pil
dă, la școala medie din Lu
peni, pe lingă faptul că pianul 
comun al acțiunilor educative a 
fost întocmit superficial, realizarea 
obiectivelor prevăzute a fost negli
jată. Astfel, s-a ajuns ca unii elevi 
să-și piardă timpul liber fără rost, 
să aibă preocupări străine de școa
lă.

Lipsa de preocupare față de 
organizarea timpului liber al ele
vilor a avut o influență negativă 
și asupra situației la învățătură a 
unor elevi. In mică măsură s-au 
preocupat unele organizații U.T.M. 
de combaterea mediocrității la în
vățătură. Sînt încă elevi ca Arde- 
leanu Vladislav, Androne Tudor, 
Beraru Adrian, Tudorița Mihai, 
Herlea Dan, Cîta Dumitru, Men
del Radu, Vitcă Olga care se mul
țumesc să treacă de la un an la 
altul cu note minime de 5. In con
cepția unor asemenea elevi mai 
dăinuie ți acum teoria învechită 
că „nu sînt tocilar", „nu învăț 
pentru note" etc. Față de acești: 
organizațiile U.T.M., utemiștii n-au 
luat poziție combativă. Dimpotri
vă, sînt unii elevi care consideră 
că ii ajută 
„suflă", sau 
la teze. In 
medii din 
însăși secretara organizației U.T.M. 
dovedește lipsă de combativitate, 
încurajează manifestările negative 
în rîndul elevilor.

Dacă sînt asemenea manifestări 
la unde școli, ele nu sînt întim-

plătoare. Comitetele U.T.M., pe 
școli n-au asigurat o îndrumare 
permanentă a organizațiilor 
U.T.M. din clase și anii de studii 
asupra felului în care să se preo
cupe de mobilizarea elevilor la 
învățătură. N-a existat preocupare 
suficientă pentru a dezvolta în 
conștiința fiecărui elev simțul da
toriei față de învățătură.

Organele și organizațiile U.T.M., 
în colaborare cu cadrele didactice, 
vor trebui să desfășoare o muncă 
susținută în rîndul tuturor elevilor 
pentru a-i face să înțeleagă că 
învățătura nu mai constituie o pro
blemă personală, că ea este o 
datorie patriotică. In adunările 
generale să se analizeze cu mai 
multă atenție felul în care utemiș- 
tii se achită de sarcina statutară 
de a fi fruntași la învățătură. Să 
fie invitați la aceste adunări mun
citori fruntași în producție cate să 
vorbească elevilor despre necesita
tea însușirii temeinice a cunoștin
țelor ce se predau în școală.

Ținînd seama că pînă la sfîrșitul 
anului școlar a rămas puțin timp, 
organizațiile U.T.M. vor trebui 
să-și axeze întreaga activitate în 
direcția mobilizării elevilor lâ îm
bunătățirea situației lor la învăță
tură. Comitetele U.T.M. din 
școli, organizațiile U.T.M. din cla
se să sprijine măsurile luate de 
conducerile școlilor pentru ajuto
rarea elevilor mai slabi la învă
țătură, să mobilizeze elevii la o- 
rele de consultații, să combată in
disciplina, superficialitatea la învă
țătură și, în colaborare cu cadrele 
didactice, să asigure ca pînă la 
sfîrșitul anului școlar fiecare elev 
să obțină rezultate cit mai bune 
la învățătură.

In acest fel, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. din școli vor contribui e- 
fectiv la înfăptuirea sarcinilor pu
se de partid in fața școlilor noas
tre noi, privind pregătirea cadrelor 
de muncitori și intelectuali de 
naîine.

ib,0==—

iluminație fluorescentă
LA VULCAN

In aceste zile de primăvară, 
pe lingă numeroasele acțiuni 
de înfrumusețare a orașului 
Vulcan se execută cu mult spor 
și lucrări de introducere a ilu
minatului fluorescent.

Pînă acum echipele șantie
rului 10 construcții din Vulcan 
au plantat 42 stilpi de beton 
șl au efectuat lucrări de insta
lație pe o lungime de cea. 50 
m. Curind tuburile fluorescen
te var ilumina strada Repu
blicii din centrul orașului.

Publicație de concurs
Institutul de Mine din Petroșani anunță scoaterea la 

concurs a următoarelor posturi didactice :
1. Un post de profesor, poziția 2, la disciplina minera

logie și petrografie, din cad rul catedrei de geologie.
2. Un post de conferențiar, poziția 6, la disciplina ter- 

motehnică, din cadrul catedrei de mecanică minieră.
3. Un post de conferențiar, poziția 3, la disciplina ma

șini și materiale electrice și acționări și tracțiune electrică, 
din cadrul catedrei de electrotehnică minieră.

4. Un post de conferențiar, poziția 7, la disciplina teh 
nologia metalelor și bazele tehnologiei construcției utila 
jului minier, din cadrul catedrei de mecanică aplicată.

5. Un post de conferențiar, poziția 3, la disciplina ma 
tematici superioare, din cadrul catedrei de matematică.

0. Un post de conferențiar, poziția 4, la disciplina ma 
tematici superioare, din cadrul catedrei de matematică.

7. Un post de conferențiar, poziția 2, la disciplina ebd 
mie generală și analitică, din cadrul catedrei de chimie 
fizică.

8. Un post de conferențiar, poziția 5, la disciplina re 
zistența materialelor, din cadrul catedrei de mecanică a 
plicată.

La concurs pot participa ■
a) Pentru funcția de 

titlul științific de doctor 
profesor in învățămîntul

b) Pentru funcția de 
sedă titlul de doctor in științe, candidat în științe sau gra
dul didactic de conferențiar.

Pot fi admiși la concurs pentru funcția de profesor 
sau conferențiar și fără titlurile științifice sau gradele di
dactice superioare mai sus menționate, specialiști de Înaltă 
valoare, cu vechime în producție sau în aparatul de stat, 
care posedă studii superioare de specialitate.

Persoanele care doresc să participe la concurs vor de
pune în termen de o lună de la apariția prezentului a- 
nunț, la secretariatul Institutului de Mine Petroșani, «tr. 
Institutului nr. 20, următoa rele acte :

— copii legalizate de pe actele de studii.
— copie legalizată de pe diploma de doctor sau candi

dat în științe.
— copie legalizată de pe atestatul de profesor sau 

conferențiar.
— lucrările științifice ale 

plar.
— memoriul de activitate 

de candidat.
— certificatul de caracterizare a activității profesionale 

și sociale a candidatului, eliberat de instituția (întreprinde
rea) în care își are funcția de bază.

— autobiografia.
Concursul va avea loc la Institutul de Mine din Petro

șani după o lună de la apa riția prezentului anunț. Data 
concursului se va comunica fiecărui candidat.

Informații suplimentare se pot lua zilnle de la secreta
riatul Institutului de Міпё din Petroșani, str. Institutului 
nr. 20.

I
profesor, persoanele care posedă 
in științe sau gradul didactic de 
su perior.
conferențiar, persoanele care po-

candidatului, într-un exem-

didactieo-științifică, semnat

I

pe aceștia dacă le 
le înlesnesc copiatul 

clasa a X-a a școlii 
Lonea, de pildă,

Cerc de citit cu
Educarea multilaterală a fe

meilor constituie o preocupare 
de seamă a comitetului de fe
mei din comuna Iscroni. In a- 
cest scop au fost create pe cir
cumscripții cercuri de citit ca
re cuprind un număr mare de 
femei. Printre cercurile de ci
tit cu activitate rodnică se nu
mără și cel condus de tovarășa 
Copil Olga. In cadrul cercului 
femeile citesc diferite mate
riale pe teme de educație, sa-

La ultima ședință a cer
ia care au participat 15 
s-a citit broșura „Som- 
visele".

activitate rodnică
nitare, recenzii, articole

cului, 
femei, 
nul și

Printre cele mai active fe
mei din cadrul cercului de ci
tit condus de tov. Copil Olga 
se numără tovarășele Oprea 
Ruxandra, Tămaș Lucreția și 
multe а Геіе.

MARIA DUMITRESCU 
corespondentă

©

ani din 
nu de 
cultură 

elevilor.

Lectorat de cultură generală
In cadrul școlii de 8 

Aninoasa s-a deschis 
mult un lectorat de 
generală cu părinții
Pînă in prezent au fost ținute 
de către învățătorii și profeso
rii școlii 11 conferințe, printre 
care : „Prin muncă omul trans
formă natura", „Originea și e-

voluția omului", „Ce știm des
pre atmosferă", „Bolile de ini
mă și prevenirea lor", „Des
pre vrăji, doftoroaie șl leacuri 
băbești" etc. Aceste conferin
țe sînt ascultate cu un viu in
teres.

i

T. A. P. L
Petroșani

vă invită
să vizitați

parcul, grădina

Muzici

I

N. ROVENȚA 
corespondent

I

SI MO IOSIF 
corespondent

j 
î ț
i
♦

»
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CITIȚI și RASPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.

și saloanele

GAMBRINUS
TOVARĂȘI Grătar special

MICI — BERE

plinim tiling

Dacă constatau abateri la locul 
DE MUNCA UNDE All FOST CHEMAU PENTRU 
PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII , 
PÎNĂ CE LOCUL И NUN CĂ TIU HAI PREZINTĂ PERICOL

EiilNtaria niiiefâ Vile» 

ține pe data de 15 iunie 
1952, la sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri :

— maiștri mineri princi
pali,

— maiștri
— maiștri 

nici.
Informații 

Sfi pot primi
mnncă și salarii de la E. M. 
Vulcan, unde se vor depe
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri, 
electro-meea-

suplimentase 
la serviciul



4 STEAGUL ROȘU
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HOTĂRÎREA
Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Romin 

$l a Consiliului Oe Miniștri al Republicii Populare Romîne 
cu privire ia redistribuirea cadrelor de specialiști din agricultura

(Urmare din pag. l-a)
308 vor trece în gospodăriile 
colective și în circumscripțiile 
sanitar-veterinare.

g) In unitățile subordonate 
consiliului agricol regional (o- 
ficiul regional de proiectare 
și organizare a teritoriului, la
boratoare de control al semin
țelor și sanitar-veterinare, ca
sa agronomului etc.) vor lu
cra 197 de specialiști agricoli.

h) In alte ministere, organe 
centrale, instituții și întreprin
deri din afara sistemului agri
culturii, din totalul de 2.391 
ingineri agronomi, zootehni- 
cieni, mecanizatori și medici 
veterinari, existenți în aceste 
unități, vor rămîne 636 cadre, 
iar 1.755 vor fi repartizați în 
unitățile de producție.

x7. In acțiunea de sporire a 
numărului de specialiști agri
coli în cîmpul muncii se vor 
lua în considerare și reactiva
rea inginerilor agronomi și a 
medicilor veterinari pensionari 
care doresc să lucreze în agri
cultură. Aceștia pot fi înca
drați în gospodăriile agricole 
colective, în laboratoare sau 
în alte funcții corespunzătoa
re capacității si posibilităților 
lor de a munci.

8. Pentru crearea condițiilor 
de muncă și de viață cores
punzătoare inginerilor și me
dicilor veterinari care lucrează 
în gospodăriile agricole de 
stat. în stațiunile de mașini 
și tractoare. în gospodăriile 
agricole colective șl în circum
scripțiile sanitar-veterinare, în 
scopul permanentizării lor în 
aceste unități se stabilesc ur
mătoarele :

a) Inginerilor și medicilor 
veterinari care trec în unită
țile de producție li se va men
ține salariul tarifar de înca
drare avut la unitatea de la 
care sînt transferați, în cazul 
în care salariul tarifar de în
cadrare la noul loc de muncă 
este mai mic. De asemenea, li 
se va menține alocația de stat 
p-sntru copii avută la data 
transferării. Salarizarea' și pla
ta alocației de stat pentru co
pii se vor face prin comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare raionale, respectiv prin 
gospodăriile agricole de stat 
sau prin stațiunile de mașini 
și tractoare unde au fost 
transferați.

b) Inginerii care lucrează în 
prezent în gospodăriile agri
cole colective și sînt salari
zați integral de stat vor fi sa
larizați în continuare în ace
leași condiții, prin comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare raionale.

Inginerii salarizați în pro
porție de 50 la sută de stat 
și 50 Ia sută de gospodăriile 
agricole colective sau integral 
de gospodăriile agricole colec
tive vor fi salarizați în conti
nuare în același mod.

Inginerii care sînt salarizați 
în proporție de 100 la sută sau 
de 50 la sută de stat, cit și 
cei care sînt salarizați inte
gral din fondurile gospodăriei 
colective vor beneficia, de 
toate drepturile pe care le au 
salariații de stat (concediu de 
odihnă, de boală, alocația de 
stat pentru copii, pensie etc.). 
Aceste drepturi se vor plăti 
de către stat și vor fi calculate 
pe baza salariului integral al 
funcției indeplinite.

c) Inginerii și medicii vete
rinari care lucrează în gospo
dăriile de stat, în stațiunile 
de mașini și tractoare, în gos
podăriile agricole colective sau 
în circumscripții sanitar-vete
rinare situate in localități un

de se asigură mai greu perma
nentizarea cadrelor de specia
liști din cauza condițiilor exis
tente vor primi un spor lunar 
intre 10 și 20 la sută din sa
lariul funcțiunii îndeplinite. 
Sporul se va acorda diferen
țiat, pe baza criteriilor ce se 
vor stabili de către Comitetul 
de stat pentru probleme de 
muncă și salarii potrivit 
principiilor aplicate pentru 
alte cadre care lucrează 
în mediul rural, cum 
sint medicii și învățătorii. Pla
ta acestor sporuri se va face 
dintr-un fond constituit în li
mita a 3 la sută din fondul de 
salariu prevăzut pentru ca
drele de specialiști ce lucrea
ză in unitățile de producție 
din agricultură.

d) Se recomandă gospodării
lor agricole colective ca, pen
tru contribuția adusă la înde
plinirea planului de producție, 
să acorde inginerilor și tehni
cienilor încadrați în aceste u- 
nități pînă la 15 la sută din 
retribuția în zile muncă cuve
nită președintelui gospodăriei, 
iar pentru depășirea planului 
de producție să le acorde pre
mii în bani și în natură pînă 
la nivelul premiilor acordate 
președintelui gospodăriei.

e) Pentru cointeresarea in
ginerilor, medicilor veterinari 
și tehnicienilor la realizarea și 
depășirea planului de produc
ție a gospodăriilor agricole co
lective în care lucrează se pot 
acorda premii pe baza urmă
toarelor principii:

— inginerii și tehnicienii pot 
primi anual pînă la 2 salarii 
tarifare de încadrare pentru 
realizarea și depășirea planu
lui de producție și de livrăr' 
al gospodăriei în care lucrează.

— medicii veterinari din cir
cumscripțiile sanitar-veterina
re pot primi anual pînă la 2 
salarii tarifare de încadrare, 
iar tehnicienii veterinari de la 
circumscripții pînă la un salariu 
și jumătate pentru rezultatele 

obținute în apărarea sănătății a- 
nimalelor și în realizarea pla
nului de producție în sectorul 
zootehnic din gospodăriile a- 
gricole colective de care răs
pund.

Premiile cuvenite pentru rea
lizarea planului de producție 
se vor plăti de către comite
tele executive ale sfaturilor 
populare raionale și orășenești 
din fondul de premii alocat 
anual prin planul de stat ce se 
va constitui la nivelul cotei de 
premiere stabilite pentru per
sonalul de conducere și teh
nic administrativ din stațiu
nile de mașini și tractoare.

f) Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor asigu
ra locuințe inginerilor și me
dicilor veterinari transferați în 
unitățile agricole. Aceștia vor 
putea să-și păstreze domiciliul 
în localitatea de unde au fost 
transferați pînă la asigurarea 
locuinței la noul loc de mun
că, însă nu mai mult de 2 ani. 
Se recomandă gospodăriilor 'a- 
gricole colective ca, acolo unde 
nu există posibilitatea de a a- 
sigura o locuință corespunză
toare, în termen de cel mult 
2 ăni să construiască pe baza 
unor proiecte-tip, locuințe pen
tru inginerii care li se repar
tizează.

g) Pînă la asigurarea spa
țiului corespunzător de locuit 
și mutarea familiei, inginerii 
și medicii veterinari transfe
rați vor primi o indemnizație 
lunară diferențiată, după cum 
urmează :

— cei căsătoriți, fără copii, 
cite 200 lei;

s— cei căsătoriți, cu copii, 

200 lei, plus cite 100 lei de 
fiecare copil, cu excepția co
piilor care primesc burse;

— cei necăsătoriți vor primi 
cîte 200 lei numai dacă sînt 
susținătorii părinților și locu
iesc împreună cu aceștia.

La mutarea familiei li se 
vor plăti drepturile de trans
fer prevăzute de Codul Muncii.

Pentru vizitarea familiei o- 
dată la 45 zile se va acorda 
inginerilor și medicilor veteri
nari un concediu plătit de 3 
zile. Cheltuielile de transport 
ocazionate de această vizită 
vor fi suportate de către stat.

h) inginerii agronomi și me
dicii veterinari pensionari ca
re se încadrează în muncă în 
unitățile agricole vor primi, pe 
lingă pensia legală, toate drep
turile cuvenite funcției pe ca
re o îndeplinesc.

i) Copiii inginerilor și me
dicilor veterinari care lucrează 
în gospodăriile agricole de stat, 
în gospodăriile agricole colec
tive, în stațiunile de mașini și 
tractoare și în circumscripții 
sanitar-veterinare care sînt ad
miși în învățămîntul mediu și 
superior și promovează cu re
gularitate anii școlari vor 
primi bursă și loc în cămin pe 
toată durata școlarizării.

j) Pentru asigurarea stabili
tății inginerilor și medicilor 
veterinari în unitățile agricole 
de producție și a stimulării 
lor în vederea însușirii și apli
cării în producție a cuceriri
lor științei și tehnicii, consilii
le agricole regionale și raiona
le vor organiza periodic semi- 
narii cu toți inginerii agro
nomi și cu medicii veterinari 
care lucrează în unitățile de 
producție.

Consiliul superior al Agri
culturii, împreună cu Comite
tul de stat pentru pro
bleme de muncă și sa
larii vor studia modalitatea 
acordării unui spor de vechi
me cadrelor cu studii superi
oare care lucrează un timp 
mai îndelungat, fără întreru-
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președinte al Consiliului de Miniștri > 
al Republicii Populare Romîne 

ION GHEORGHE MAURER

TELEGRAME EXTERNE
S.U.A. au efectuat o nouă 
explozie nucleară sub apă

WASHINGTON 12 (Agerpres)
La 11 mai Statele [Unite au 

efectuat o explozie nucleară 
sub apă. După cum se arată 
în declarația Comisiei pentru 
energia atomică a S.U.A., ă- 
ceastă explozie a fost efectuată 
în partea de est a Oceanului 
Pacific. Ea este a 9-a explozie 
din seria experiențelor nu
cleare pe care statele Unit* 
le efectuează în prezent.

_=©=_

Bandele fasciste din O.A.S. 
își continuă fărădelegile

ALGER 12 (Agerpres)
După cum anunță corespon

denții din Alger ai agențiilor 
de presă, bandele fasciste ale 
O.A.S. își continuă' șirul ata
curilor sîngero ’ase împotriva 
populației pașnice algeriene.

Ultracolonialiștii din O.A.S. 
au săvîrșit noi acte teroriste 
în Algeria omorînd 30 de per
soane și rănind alte 19. Ca și 
în zilele precedente în rîndul 
victimelor teroriștilor din O.A.S. 
se află numeroase femei și 
copil. 

pere, direct în unitățile de 
producție, și vor face propu
neri în acest sens Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne 
pînă la 1 iulie 1962.
. 9. — Criteriul principal de apre

ciere a cadrelor de specialiști va 
trebui să-1 constituie rezultatele 
obținute de aceștia în activitatea 
depusă pentru sporirea producției 
agricole, dragostea și atașamentul 
lor profund pentru cauza ridicării 
continue a nivelului agriculturii 
socialiste.

10. — Pentru acoperirea chel
tuielilor necesare trimiterii în pro
ducție a inginerilor și medicilor 
veterinari și pentru crearea unor 
condiții de cointeresare a cadre
lor ce lucrează în gospodăriile co
lective și în circumscripțiile sani
tar-veterinare este necesară, pe a- 
nul 1962, suma de 100.092.000 
de lei din care 67.800.000 de lei 
pentru salarii și 32.292.000 de lei 
pentru cheltuieli de transport, 
transfer, premii etc. Din această 
sumă, 96.007.000 de lei se vor a- 
coperi din fondurile alocate prin 
plan în acest scop și prin virarea 
fondului de salarii, premii etc. de 
la unitățile unde sînt încadrați 
specialiștii ae se trimit în produc
ție. Diferența de 4.085.000 de lei 
va fi acoperită din rezerva buge
tară la dispoziția Consiliului de 
Miniștri.

Ministerele, celelalte organe cen
trale de stat și economice și sfa
turile populare vor vira fondul de 
salarii, premii etc. aferent specia
liștilor trimiși în unitățile de pro
ducție, sfaturilor populare regio
nale, începînd cu data de 1 iunie 
1962.

11. —In scopul reglementării tre
cerii în unitățile de producție ' a 
cadrelor de specialiști agricoli și 
pentru evitarea angajării nejustifi- 
cate a acestora în alte organe și 
unități decît cele de producție a- 
gri-olă se vor lua următoarele mă
suri :

a) Posturile ocupate de specialiș
tii care pleacă definitiv în unită
țile de producție vor fi blocate.

b) . Comitetul de stat pentru 
probleme de muncă și 
salarii va revizui în ter-

Mișcapea gpevistă din Spania 
ia amploare

MADRID 12 (Agerpres)
Mișcarea grevistă a oameni

lor muncii din Spania continuă 
și se extinde. După cum rela
tează agențiile de presă, greva 
s-a extins în mai multe ora
șe din Castilia și orașele Cor
doba și Linares. Au încetat, 
de asemenea, lucrul zeci de 
mii de muncitori din orașele 
Jaen și Puertoliano, unde sînt 
situate importante întreprin
deri petrochimice. La Cadiz 
continuă să afecteze șantierele 
navale.

In Catalonia greviștilor li 
s-au ălăturat muncitorii de la 
o serie de fabrici textile din 
diverse orașe.

Lupta grevistă ia un carac
ter tot mai înverșunat in re
giunea Billbao, unde potrivit 
relatărilor agenției France 
Presse, continuă să se afle în 
grevă 45.000 de muncitori în 
afară de cei de la uzina meta
lurgică, uzina de automobile, 
care livrează fabricate în baza 
unei licențe vest-germane, și 
uzina de frigidere, care au în
cetat lucrul vineri 'după-amia- 
za. 

men de 20 de zile posturile blo
cate și, în cazuri bine justificate 
va debloca unele posturi peptru în
cadrarea lor cu economiști sau cu 
alți specialiști decît agricoli, după 
care, posturile blocate se anulea
ză

c) . Fondul de salarii aferent pos
turilor deblocate de Comitetul de 
stat pentru probleme de 
muncă și salarii va fi 
acoperit prin redistribuirea fondu
lui de salarii pe total minister, u- 
nități centrale sau sfaturi populare.

d) . Conducătorii de instituții și 
întreprinderi care vor menține în 
continuare ingineri de specialitate 
agricolă și medici veterinari peste 
numărul stabilit sau vor face an
gajări pe alte funcții decît cele 
aprobate vor fi trași la răspundere 
și li se va imputa salariul plătit 
acestor angajați, iar posturile res
pective vor fi anulate. In acest 
scop, Banca de Stat va exercita un 
control permanent și va anula pos
turile pe care s-au făcut asemenea 
angajări, sesizînd fondurile tute
lare.

e) . In viitor, posturi de ingineri 
în specialitățile agricole și medici 
veterinari nu se vor putea crea dt" 
cit cu avizul Consiliului Superior 
al Agriculturii

12. — In vederea folosirii ra
ționale a cadrelor tehnice agricole 
cu pregătire medie. Consiliul Su
perior al Agriculturii va analiza 
felul cum sînt repartizate și folo
site aceste cadre în sistemul agri
culturii și în alte sectoare și va 
lua măsuri pentru îndrumarea lor 
în unitățile de producție.

☆

încadrarea specialiștilor agricoli 
în. gospodăriile agricole de stat și 
colective are o deosebită impor
tanță pentru consolidarea și dez
voltarea unităților agricole socia
liste. Organele și organizațiile de 
partid și comitetele executive ăle 
sfaturilor populare se vor ocupa 
îndeaproape de asigurarea condi
țiilor corespunzătoare de muncă 
și de viață specialiștilor din agri
cultură, de ridicarea nivelului po
litic și profesional al acestor ca
dre și de antrenarea lor »n viața 
sodal-culturală a satului.

Agențiile de presă evaluează, 4 
de asemenea, la aproape 48.000 
numărul muncitorilor aflați 
în grevă în provincia Biscaya. 
In această provincie alți 12.000 
de muncitori siderurgiști au 
declarat că vor intra și ei în 
grevă dacă autoritățile nu vor 
satisface revendicările oame
nilor muncii aflați deja în gre
vă.

De asemenea, în orașul Leon 
au intrat în grevă încă 24.000 
de muncitori. După cum recu
nosc însăși autoritățile fran- 
chiste, în Asturia continuă 
greva celor 30.000 de mineri.

După cum relatează cores
pondentul din Madrid al a- 
genției France Presse, poliția 
și trupele guvernamentale con
tinuă să recurgă Ia crunte re
presiuni împotriva participan- 
ți.lor la grevă. Au fost arestați 
pînă în prezent sute de mun
citori greviști fiind acuzați că 
sînt „comuniști" și „rebeli".

Cu toate aceste măsuri luate z 
de autorități, hotărîrea de 
luptă a oamenilor muncii din 
Spania a rămas neclintită.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul : „6 August" — Poligrafie


