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H O 7 ’ Â R1R E A
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 Central al Partidului Mun
citoresc Romîn ți Consiliul de Mi
niștri au adoptat o Hotărîre privind 
îmbunătățirea pregătirii și salariză
rii cadrelor tehnice economice și de 
cercetare științifică. In Hotărîre se 
arată :

Hotărîrilc Congresului al lll-lea al 
rtidului Muncitoresc Romîn cu pri

vire la planul economic de șase ani 
și la programul de dezvoltare a eco
nomiei. naționale în perspectivă pun 
în fața cadrelor tehnico-economice și 
de cercetare științifică sarcini de 
mare răspundere în legătură cu intro
ducerea tehnicii noi în toate ramurile 
economiei naționale, mecanizarea și 
automatizarea treptată a proceselor 
tehnologice din industrie, transporturi 
și construcții, creșterea producției și 
productivității muncii și sporirea efi
cienței economice a investițiilor.

Prin măsurile luate de partid și 
guvern, au fost pregătiți în anii 
1949—1960 în institutele de învăță- 
mînt superior 49.000 ingineri și pes
te 14,000 cadre cu studii superioa
re economice.

In această perioadă, mii de cadre 
capabile și cu o îndelungată expe
riență în producție, care în trecut nu 
au avut posibilitatea să se califice în 
școli supei ioare au fost îndrumate să 
urmeze formele de învățămînt tehnic 
și economic seral și fără frecvență, 
creîndu-ii-se condițiile necesare pen
tru studii.

Introducerea sistemului de salari
zare pe funcții pentru personalul teh- 
lîic-administrativ și de specialitate — 
prin Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri din 1956, care a stabilit condițiile 
de studii și stagiu necesare pentru o- 
cuparea diferitelor funcții — a con
tribuit la o mai bună utilizare și re
partizare a cadrelor tehnico-economi
ce, le-a stimulat să-și ridice nivelul 
cunoștințelor profesionale și să-și îm
bunătățească activitatea. Pe baza pre
vederilor indicatoarelor de pregătire 
și de stagiu aprobate de Consiliul de 
Miniștri, mulți conducători de între
prinderi și instituții au promovat în 
posturi de răspundere, tehnice și eco
nomice, cadre cu pregătire superioarăs 
corespunzătoare sarcinilor complexe 
ce le reveneau.

Mai justa repartizare și promovare 
a cadrelor, ca urmare a aplicării a- 
ccstei Hotărîri, a influențat în mod 
favorabil importantele realizări ob
ținute în ultimii ani în ce privește 
creșterea continuă a producției și pro
ductivității muncii, reducerea prețu
lui de cost și îmbunătățirea calită
ții produselor.

Cu toate rezultatele obținute în pre
gătirea cadrelor cu studii superioare, 
față de amploarea sarcinilor care se 
pun tuturor ramurilor economiei na
ționale, numărul absolvenților institu
telor superioare tehnice și economice 
nu este pe măsura nevoilor. Totodată, 
se constată că ministerele nu s-au 

preocupat în mod sistematic de justa 
repartizare în producție a cadrelor 
tinere provenite din învățămîntul su
perior, de creșterea și promovarea 
lor în munci de răspundere, în con
formitate cu aptitudinile lor și cu 
progresele înregistrate în activitatea 
lor.

Ținînd seama de importantele o- 
biective ale dezvoltării economiei 
naționale, Hotărîrea trasează Comi
tetului de Stat al Planificării, Minis
terului Irivățămîntului și Culturii și 
ministerelor economice sarcina de a 
elabora un program de perspectivă 
pentru pregătirea cadrelor cu studii 
superioare tehnice și economice, ast
fel ca pînă la finele anului 1965 să 
asigure, in cea mai mare parte, ocu
parea cu cadre corespunzătoare a 
posturilor care cer pregătire su
perioară.

De asemenea, se vor prevedea ne
voile de cadre cu pregătire medie 
tehnică și economică pe specialități, 
in toate domeniile de activitate, în 
așa fel îneît în următorii 5-6 ani să 
poată fi acoperite cerințele de astfel 
de cadre.

In vederea stimulării activității în 
producție, pentru realizarea sarcinilor 
mari și complexe ce decurg din pla
nul de 6 ani și din programul dc 
perspectivă, precum și a intensifică
rii ritmului de pregătire a cadrelor 
tehnice și economice, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
nin și Consiliul de Miniștri al Repu- 
blicii Populare Romine consideră ne
cesară majorarea salariilor ingineri
lor, maiștrilor, tehnicienilor, cadrelor 
economice, de conducere tehnică și e- 
conomică, precum și a cadrelor de 
cercetare științifică și de proiectare 
cu începere de la 1 august I960, u: 
medie cu 20 la sută.

Creșterea salariilor va fi diferen
țiată, ținînd seama de importanța ra
murilor, precum și de mărimea și 
complexitatea întreprinderilor. Prin 
creșterea salariilor maiștrilor și ca
drelor tehnice se va asigura o mai 
justă corelare a salariilor lor eu cele 
ale muncitorilor din sectoarele pe care 
le conduc.

In vederea stimulării în mâi mare 
măsură a creșterii producției agricole 
vegetale și animale și reducerii cos
turilor de producție, este necesar ca 
în gospodăriile agricole de stat și în 
alte unități agricole de stat productive 
să se introducă salarizarea proporțio
nală cu realizarea și depășirea pla
nului de producție marfă

Sistemul de premiere a personalu
lui tehnic-administrativ din unitățile 
economice, aprobat de Consiliul de 
Miniștri în anul 1958 și aplicat în 
food experimental începînd din anul 
1959, a dat rezultate pozitive. Fiind 
legat de realizarea și depășirea prin
cipalilor indicatori calitativi ai pla
nului^ îndeosebi de fediicetea prețu
lui de cost și cu condiția realizării 

producției marfă livrată și recepțio
nată, sistemul de premiere a mobi
lizat cadrele tehnico-administrative la 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
•plan.

In vederea scoaterii la iveală în 
(mai mare măsură a însemnatelor re
zerve existente în toate ramurile eco
nomiei naționale, începînd cu trimes
trul al lll-lea al anului 1960 va fi 
sporit fondul de premiere a perso
nalului tehnico-administrativ.

O dată cu majorarea salariilor ta
rifare ale cadrelor de cercetare știin
țifică se va îmbunătăți și modul de 
premiere a acestor cadre pentru reali
zarea unor lucrări de calitate superioa
ră legate de dezvoltarea economiei, știi n 
ței și culturii, lucrări cu eficacitate eco
nomică ridicată, precum și pentru pu
nerea în practică a soluțiilor propuse. 
Fondurile de premiere a cadrelor de 
cercetare științifică vor fi sporite în 
aceeași proporție cu cele ale cadre
lor tehnice și de specialitate din uni
tățile economice productive.

Totodată, indemnizațiile lunare pen
tru titlurile de candidat în științe și 
doctor în științe — care în prezent 
se acordă numai cadrelor cu titluri 
științifice din învățâmîiitul superior 
— vor putea fi acordate și cadrelor 
de cercetare științifică, precum și ce
lor din producție, a căror activitate 
se desfășoară în specialitatea pentru 
care dețin titlul științific și ale că
ror lucrări, prin nivelul lor înalt, 
reprezintă o contribuție deosebită.

Ca urmare a acestor măsuri, spo
rul veniturilor din salarii ale ingine
rilor, maiștrilor, tehnicienilor, cadre
lor economice, de conducere tehnică 
și economică, ale cadrelor din dome
niul proiectării și cercetării științifi
ce, obținut pe baza actualei Hotărîri 
privind creșterea salariilor tarifare și 
fondurilor de premiere, va fi de 
APROAPE 1 MILIARD LEI ANUAL.

In scopul ridicării nivelului de pre
gătire, mai justei promovări și îmbu
nătățirii salarizării cadrelor tehnice, 
economice și de cercetare științifică, 
Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne 
hotărăsc:

1. — Pentru asigurarea conducerii 
calificate a activității tehnico-econo
mice la nivelul cerințelor sporite ale 
dezvoltării economiei naționale, cu în
cepere de !a 1 august 1960 posturile 
de conducere tehnică și economică i 
director tehnic, inginer șef, șef de 
serviciu (organizarea producției, pla
nificare, investiții, constructor șef, 
tehnolog șef, mecanic șef, control teh
nic etc.), șef de secție producție, șef 
de birou din întreprinderi, trusturi, 
ministere și din alte otgane centrale 
economice vor fi ocupate numai de 
cadre cu studii superioare tehnice sau 
economice.

(Continuare In pag. 2-a)

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire la reducerea prețurilor 

de vînzare cu amănuntul la unele bunuri 
de consum

Rezultatele obținute în creșterea pro
ducției industriale și agricole, în spo
rirea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost, în obținerea de 
economii peste cele planificate, pre
cum și succesele în îndeplinirea și 
depășirea planului de stat pe semes
trul I 1960, fac posibilă aplicarea 
unor noi reduceri ale prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la unele bu
nuri de consum.

Ca urmare a celor de mai sus, Co
mitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliul de Miniș
tri al Republicii Populare Romîne,

HOTĂRĂSC:

1. Se vor reduce prețurile de vîn
zare la peste 1.100 sortimente de 
mărfuri: carne de porc, orez, pro
duse de franzelărie, citrice, textile, 
încălțăminte, obiecte de uz gospodă
resc, medicamente ș.a.

Prețurile cu . amănuntul se r.cln: : 
La carnea de porc, calitatea I-a, 

eu 6,7%, la orez calitatea I-a cu 
peste 11%, produsele de franzelărie 
(cornuri, chifle, covrigi etc,), între 
12%—28,5%, la ciocolată și unele 
produse de ciocolată pînă la 32%, 
diverse alte produse alimentare cum 
sînt: citrice, ceai, cafea, cacao, sar
dele etc., între 7%—36%.

La încălțămintea cu fețe de piele 
și talpă de cauciuc între 7%—32%, 
la perdele între 10%—70%, la unele 
confecții din mătase naturală (cra
vate, baticuri, fulare etc.) între 6% — 
27% și la unele sortimente de cio
rapi între 25 %— 50% ;

La ceasornice între 20% — 25% ; la 
frigidere și aspiratoare din import 
între 10%—18%, la răcitoare cu 
gheață cu 20%, la picknp-uri cu 
15%, la apă de colonie și toaletă în 
medie cu 10%'j

La motociclete cu pînă la 17,4%.
La unele medicamente (antibiotice, 

vitamine etc.) cu pînă la 55%.
2. începînd cu anul școlar 1960 — 

1961 toți elevii din clasele I-a—Vll-a 
inclusiv, — adică peste 2.100.000 de 
elevi — vor primi gratuit manualele 
școlare.

3. Principalele sortimente de pro
duse alimentare, industriale, medica
mente ale căror prețuri se reduc sînt 
următoarele :

PRODUSE ALIMENTARE
Reducere

I. Carne de pore
(călit. I-a) 6,7%

II. Orez (călit. I-a) 11,1%
III. Produse de franzelărie

— chifle, cornuri 28,5%
— împletituri, (franzeluțe 24,2%
— covrigi între 12,5% și 25 %

IV. Produse de franzelărie 
eu adaos de ulei, 
zahăr efc.

— cornuri, batoane
în niedie cu 20 %

— bulei 25 %
— covrigi între 12,5% șl 20 %
— cozonac de brutărie 20,8%
— chec - 14,3%

V. Ciocolată și produse
de eioeolată

— ciocolată amăruie
în medie eu 13 %

— ciocolată menaj
în medie cu 16,7%

— ciocolată eu lapte
în medie ei) 15 %

— ciocolată cu vanilie
în medie cu 15,9%

— bomboane de ciocolată
cu cremă în medie cu 31,4%

— bomboane fine de ciocolată
în medie cu 29,3%

VI. Diverse produse 
alimentare

— ceai în medie cu 9,1%
— cafea boabe crudă 29,2%
— cacao pudră calitatea I 25 %
— sardele în ulei 20 %
— heringi sărați în medie cu 15,4%
— portocale 18,7%
— mandarine 7,1%
— stafide 36 %
— piper 20 %

PRODUSE INDUSTRIALE
VII. încălfăminfe
a) încălțăminte pentru

bărbați
— Pantofi sau sandale cu fețe

de piele box, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 7,6%

— Pantofi sau sandale cu fețe
de piele bizon, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 16,8%

— Pantofi sau sandale cu fețe 
din piele de porc, cu talpă
de cauciuc ștanțat 15,9%

— Bocanci cu burduf cu fețe
de piele bizon, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 11,4%

— Pantofi cu fețe de piele box,
cu talpă de cauciuc micro- 
poros 15,7%

— Pantofi cu fețe de piele bi
zon, cu talpă de cauciuc mi- 
croporcs 22,9%

— .Sandale romane cu fețe de
piele bizon, cu talpă de cau
ciuc microporos 13,6%

— Sandale romane cu fețe de 
piele blanc de porc, ctt tal
pă de cauciuc microporos 14,3%

— Pantofi model cu fețe de
piele box, cu talpă cauciuc 
natural 16,7%

— Pantofi model cu fețe de
piele bizon, cu talpă cau
ciuc natural 22,9%

— Cisme de protecție din cau
ciuc, pentru bărbați în me
die cu 21 %

b) încălțăminte pentru
femei

— Pantofi sau sandale cu fețe
de piele box, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 7 %

— Pantofi sau sandale cu fețe
de piele șevro, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 7 ' %

— Pantofi sau sandale cu fețe
de piele porc, cu talpă de 
cauciuc ștanțat 16,7%

— Ghete cu fețe de piele box, 
cu talpă de cauciuc ștan-
tat 8 %

— Ghete cu fețe de piele bi
zon, cu talpă de cauciuc 
ștanțat 16,8%

— Pantofi cu fețe de piele box,
cu talpă de cauciuc micro- 
poros 15,2%

— Pantofi cu fețe de piele bi
zon, cu talpă de cauciuc mi
croporos 21,2%

— Sandale cu fețe de piele șe
vro, cu talpă de cauciuc mi
croporos 12 %

— Sandale române cu fețe de
piele bizon, cu talpă de cau
ciuc microporos 20 %

— Sandale romane cu fețe de
, piele porc, cu talpă de cau

ciuc microporos 16,5%

(Continuare în pag. 3-a)



HOT ĂRÎREA
Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc

Romîn și a Consiliului de Miniștri al R.P. Romine 
cu privire la pregătirea și promovarea cadrelor 

tehnice, economice și de cercetare științifică, 
precum și la îmbunătățirea salarizării lor

ACTIVITATE GOSPODĂREASCA RODNICA

(Urmare din pag. l-a)

2. — De la aceeași dată, posturile 
de ingineri, ingineri principali, pre
cum și posturi cerînd studii supe
rioare economice vor fi prevăzute nu
mai în locurile unde specificul mun
cii necesită studii superioare tehnice 
sau economice și vor putea fi ocu
pate numai de cadre avînd studiile 
prevăzute de indicatoarele de pregă
tire și stagiu. Posturile de tehnicie
ni vor fi prevăzute numai acolo 
unde caracterul muncii cere studii 
medii tehnice și vor fi ocupate nu
mai de cadre avînd pregătire medie 
tehnică.

3. — Hotărîrea prevede îmbunătă
țirea nomenclatoarelor de funcțiuni, 
ținînd seama de profilul întreprinde
rilor, de nivelul tehnic și organizato
ric al producției, de complexitatea a- 
cesteia, de caracterul tehnologiei, gra
dul de mecanizare și automatizare a 
procesului de producție, precum și de 
sarcinile de dezvoltare în perspectivă.

4. — Ministerele, celelalte organe 
economice centrale și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare re
gionale și unitățile subordonate lor 
vor acoraa o atenție permanentă pro
movării în posturi tehnice, economice 
și de conducere a cadrelor tinere de 
ingineri și economiști, cu practică de 
producție și pe baza rezultatelor ob
ținute în muncă.

5. — In cazuri cînd, în urma mă
surilor specificate mai sus, unele pos
turi pentru care indicatorul prevede 
studii superioare nu pot ti ocupate 
de ingineri sau cadre cu pregătire 
economică superioară, vor putea fi 
menținute cadre cu experiența înde
lungată în producție care și-au însu
șit cunoștințele necesare pentru în
deplinirea în tune condițiuni a func
ției ce ocupă, cu aprobarea, de la 
caz la caz, a ministrului, conducă
torului organului central sau preșe
dintelui sfatului popular regional.

6. — Salariații care ocupă în pre
zent posturi care necesită studii su
perioare tehnice sau economice, fără 
a avea studiile cerute de indicator, 
vor fi trecuți pe posturi corespunză
toare pregătirii lor, cu excepția ca
zurilor prevăzute în aiticolul 5.

7. — Ministerul Invățămîntului și 
Culturii și Comitetul de Stat al Pla
nificării, împreună cu celelalte or
gane centrale interesate, vor elabora 
pînă cel tîrziu la 15 august a.c. pla
nul de școlarizare mărit, pentru pre
gătirea cadrelor tehnice pe anul șco
lar 1960-61, iar pînă la 15 aprilie 
1961 vor prezenta Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn un plan de măsuri care să asi
gure admiterea în facultățile tehnice 
și economice a unui număr crescut 
de studenți și să permită acoperirea 
în cea mai mare parte, pînă la finele 
anului 1965, a necesarului de cadre 
tehnice și economice cu studii supe
rioare și medii pentru toate ramurile 
economiei naționale.

8. — Cu începere de la data de 1 
august 1960 se majorează salariile ta
rifare ale următoarelor categorii de 
salariat! care îndeplinesc condițiile de 

studii și stagii prevăzute de indica
tor î

— Ingineri, maiștri, tehnicieni, ca
dre de conducere tehnică — in me
die cu 25 la sută:

— cadre de cercetare științifică și 
de proiectare — in medie cu 25 la 
sută ;

— cadre cu pregătire economică 
superioară — in medie cu 15 la sută;

— cadre cu pregătire medic econo
mică — in medie cu 10 la sută;

— cadre tehnice și economice din 
aparatul și unitățile in subordinea 
sfaturilor populare — in medie cu 18 
la sută.

9. — Cu începere de la 1 august 
1960 se majorează în medie cu 25 la 
sută salariile tarifare ale inginerilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, cadrelor de 
conducere tehnică și cu 15 la sută ale 
cadrelor cu studii economice supe
rioare și cadrelor de conducere eco
nomică din agricultură.

In scopul stimulării în mai marc 
măsură a luptei pentru creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
al îndeplinirii planului de livrări și 
reducerii costurilor, se introduce în 
gospodăriile agricole de stat și in 
alte unități agricole de stat produc
tive (ferme, îngrășătorii etc.), sala
rizarea proporționala cu realizarea și 
depășirea planului.

Salariul tarifar se va acorda în în
tregime la realizarea planului de pro
ducție ; la depășirea planului se va 
acorda — fără nici o plafonare — 
cîte 1 la sută din salariul tarifar 
pentru fiecare procent de depășire; 
în caz de nerealizare a planului, sa
lariul tarifar se va acorda în pro
porția realizării acestuia, fără a pu
tea fi mai mic de 85 la sută din noul 
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 ca
drelor care vor fi menținute pe pos
turi fără a îndeplini condițiile de stu
dii cerute de indicator.

11. — incepînd cu trimestrul al 
!II-lea al anului 1960, se majorează 
în medie cu 50 la sută fondul de 
premiere a personalului tehnic-adnii- 
nistrativ din unitățile economice și a 
personalului de cercetare din institu
tele de țercetări științifice.

Comitetul de Stat pentru Proble
mele de Muncă și Salarii va supune 
spre aprobare Consiliului de Miniștri, 
pînă ta data de 1 august 1960, com- 
plectările și precizările la criteriile și 
condițiile de premiere a personalului 
tehnic-administrativ, rezultate ca ne
cesare în uima experimentării înce- 
pînd din a iul 1959 a acestor criterii.

Se introduce premierea cadrelor de 
cercetare științifică pentru realizarea 
unor lucrări de înaltă calitate, legate 
de dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, lucrări cu eficacitate econo
mică ridicată, precum și pentru apli
carea în practică a soluțiilor propuse,

12. — Indemnizațiile lunare pentru 
titluri științifice se vor putea acorda 
cu începere de la 1 august 1960 ca
drelor de cercetare și Celor din pro
ducție. cu condiția ca activitatea lor 
să se desfășoare în specialitatea pen

tru care dețin titlul științific și ca ei 
să-și valorifice la locul de munca cu
noștințele științifice,

13. — Salariații cărora li se majo
rează salariile tarifare pe baza pre
vederilor prezentei Hotărîri beneficia
ză în continuare de alocația de stat 
pentru copii și de celelalte drepturi 
care se acorda în funcție de nivelul 
salariilor tarifare, chiar dacă, în 
urma majorării salariilor, depășesc 
plafoanele de salarii stabilite prin 
reglementările în vigoare.

14. Pentru funcțiile la care, con
form prevederilor prezentei Hotărîri, 
se majorează salariile, recompensa 
(sporul) de vechime se menține la ni
velul absolut avut pînă la 1 august 
1960 pe baza reglementării în vigoare.

☆

Miniștrii, conducătorii celorlalte or
gane centrale, precum și comitetele 
executive ale sfaturilor populare re
gionale vor lua, împreună cu Comi
tetul de Stat pentru Problemele de 
Muncă și Salarii, toate măsurile ne
cesare pentru aplicarea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor ce decurg 
din Hotărîrea de față.

'finind seama de rolul sindicatelor 
în perfecționarea organizării produc
ției, în introducerea tehnicii noi în 
creșterea nivelului tehnico-prot'esio- 
nal al cadrelor, în organizarea în
trecerii socialiste și ridicarea continuă 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc, Consiliul Central al Sindicate
lor și comitetele centrale ale uniu
nilor sindicatelor de ramură' vor spri
jini ministerele, celelalte organe cen
trale și comitetele executive ale sfatu
rilor populare în aplicarea pevederi- 
lor din prezenta Hotărîre.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești de partid vor controla în
deplinirea sarcinilor ce decurg din 
prezenta Hotărîre privind încadrarea 
în posturi de conducere, tehnice și 
economice a cadrelor cu studii, fo
losirea mai judicioasă a cadrelor teh
nice și economice și aplicarea întoc
mai a măsurilor de îmbunătățire a 
salarizării, în vederea creșterii nive
lului tehnic și organizatoric al între
prinderilor, obținerii unei producții de 
calitate superioară și cu maximum de 
eficiență economică.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romi
ne iși exprimă convingerea că ingi
nerii, maiștrii, tehnicienii, cadrele eco
nomice, de proiectare și cercetătorii 
științifici vor depune o muncă și mai 
susținută, împreună cu toți oamenii 
muncii, pentru introducerea progre
sului tehnic în economie, dezvoltarea 
producției, creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție — baza sigură a 
ridicării necontenite a nivelului de 
trai material și cultural al întregului 
popor muncitor,

Hotărîrea este semnată de tovară
șul GH. GHEORGHIU-DEJ, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, și de tova
rășul GHIVU STOICA, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne,

Săptămîna trecută în 
sala marc a clubului tnun 
citoresc al. siderurgiștilor 
din O.M. a avut loc o a- 
dunare a femeilor din o- 
rașul Hunedoara. S-a vor
bit aici pe larg despre 
rodnica activitate gospo
dărească desfășurată de 
femeile din localitate în 
cursul celui dintîi semes
tru al acestui an. Cifrele 
citate în referatul prezen
tat de tovarășa Segato 
Elena președinta comite
tului orășenesc al femei
lor ilustrează grăitor că 
datorită unei munci inten
se a comisiilor de femei 
din circumscripții econo
miile realizate prin mun
că voluntară se ridica la 
aproape 190.000 lei, numă
rul orelor depășind 76.000.

A fost apreciată ca bu
nă munca brigăzilor de 
muncă patriotică conduse 
de Vîntu Victoria, Arde- 
leanu Maria și Marines
cu Valeria iar brigăzilor 
li s-au înmînat drapele de 
fruntașe în munca patrio
tică. S-a subliniat de ase
menea că în circumscrip
țiile unde comisiile de fe

mei s-au străduit să mo
bilizeze gospodinele la 
munca obștească rezulta
tele au fost mulțumitoare. 
In acest sens este meri
torie munca tovarășelor 
Maria Cervencovici, Bi- 
ciușcă Maria, Crainic Eli- 
sabeta, Sevastița Maria, 
Gostian Aurora, Toplicean 
Malvina, Navratil Elisabe- 
ta. Unui număr de 31 de 
femei — președinte ale 
comisiilor de circumscrip
ții — lc-au fost înmînate 
diplome de fruntașe în ac
tivitatea gospodărească.

S-a arătat că femeile 
au obținut succese fru
moase și în colectarea de 
fier vechi. Numai brigăzile 
conduse de Maria Arde
leana și Victoria Vîntu au 
reușit să predea la l.C.M. 
peste 10.000 kg.

A fost apoi dezbătută 
problema păstrării avutu
lui obștesc și contribuția 
femeilor în această direc
ție mentionîndu-se activi
tatea celor 7 comisii de 
control obștesc din care 
fac parte 21 de femei gos
podine și salariate, sco- 
țîndu-se în relief și nume

de gospodine care au c 
deosebită grijă de aparta
mentele în care locuiesc 
(Bartok Elisabeta, Modîl- 
că Sofia, Elena Rejeb și 
altele).

Larga participare a fe
meilor din oraș la munca 
de mai bună gospodărire 
și înfrumusețare a orașu
lui dovedește creșterea 
simțului de răspundere 
față de problemele de gos
podărire obștească și în 
același timp o mai adîncă 
preocupare a comisiilor de. 
femei din circumscripții 
pentru mobilizarea femei
lor la acțiunile obștești 
întreprinse de sfatul popu
lar al orașului și de co
mitetul orășenesc al fe
meilor.

Tovarășul Ardelean loan 
președintele sfatului popu
lar al orașului a felicitat 
călduros pe femeile din 
Hunedoara pentru activita
tea lor frumoasă și a în
mînat drapele de fruntașe 
îi: munca patriotică celor 
trei brigăzi și diplome 
circumscripțiilor cu cele 
mai bune rezultate în 
muncă.

■ ♦♦♦♦---------------------------------------

ACTORII ÎN MIJLOCUL * 
SIDERURGIȘTILOR NOȘTRI
Colectivul Teatrului Ti

neretului din București a 
prezentat timp de două 
zile — marii 19 și mier
curi 20 iulie a.c. — patru 
spectacole pe scena Casei 
orășenești de cultură din 
orașul nostru. Spectatorii 
hunedoreni au aplaudat 
jocul actorilor care au 
dat viață întîmpi arilor po
vestite de scriitorul clasic 
german Friedrich Schiller 
în drama în 5 acte „Ho
ții" și dramaturgul Virgil 
Stoenescu în comedia în 
3 acte „Scrisori de dra
goste".

Cele două lucrări, din 
epoci și de facturi total 
diferite — puse în scenă 
de regizorul D. D. Nelea- 
nu — au fost realizate la 
un nivel artistic superior 
de colectivul Teatrului Ti
neretului, din rîndul că
ruia fac parte artistul e- 
merit V. Vaientineanu, 
Marcel Gingulescu, precum 
>i numeroși actori tineri 
printre care Florin Vasi- 
liu, Lia Sahighian, Lilia
na Țicău, George Marco- 
vici, Al. Ciprian, 1. Ci- 
prian, M. Marselos, Mir
cea Anghelescu etc. Dra
ma „Hoții" este una 
din lucrările cele mai re
prezentative ale romantis
mului german din veacul 
al 18-lea. Schiller ridică 
în această operă un pro
test hotărît împotriva rîn- 
duielilor lumii feudale. 
Comedia „Scrisori de dra
goste" dezbate probleme 
ale zilelor noastre, legate 
de noua morală socialis
tă, de raporturile noi în
tre tineri pe care această 
morală le implică.

In perioada petrecută în 
Hunedoara colectivul ar
tistic al Teatrului Tinere
tului a vizitat întreg ora
șul, cartierul nou munci
toresc și combinatul side
rurgic. In uzină au cunos
cut activitatea sectoarelor 
de bază (furnale, oțelării, 
laminoare, cocserie) au 
stat de vorbă cu echipele 
de siderurgiști de la care 
au primit explicații amă-

mințite și cărora le-au 
împărtășit la rîndu-le din 
munca lor de slujitori ai 
prtei. Asemenea legături 
sirînse între artiști și oa
menii muncii hunedoreni 
(uniți prin scopul lor co
mun de constructori ai so
cialismului) vor continua 
cu aceleași bune rezulta
te și în viitor.

M. IANCU

----------------------

Adunarea constructorilor 
de la I.C.S.H.

Joi 21 iulie a.c., după 
terminarea schimbului de 
muncă, montorii, sudorii, 
instalatorii, șamotorii și 
ceilalți constructori din 
patru grupuri de șantiere 
ale I.C.S.H.-ului, s-au în
trunit în cadrul unei entu
ziaste adunări pe platfor
ma noului cuptor de 400 
tone al oțelăriei nr. 2.

Cu acest prilej, condu
cerea I.C.S.H.-ului a ară
tat sarcinile ce stau în 
fața muncitorilor, în vede
rea punerii în exploatare 
a cuptorului nr. 4 Martin 
la termenul fixat. Au luat 
apoi cuvînful numeroși 
constructori fruntași în 
producție, pi intre care in
ginerul Cristescu Petre, 
Enoitt Constantin, Bocan 
Gheorghe, Dcca loan și 
alții. Ei au afirmat încă 
odată hotărîrea colective
lor de muncă din care 
fac parte, pentru, a termi
na cu două și nouă zile 
mai repede lucrările de 
montaj, instalația de ră
cire, zidăria de șamot și

---------------------- ♦♦-----------------------

Preocupări de actualitate
In vederea deschiderii 

cu succes a învățămîntu- 
lui de partid pe anul 
1960-1961, comitetul de 
partid din combinat a 
luat unele măsuri concrete. 
Printre acestea se numă
ră recrutarea a un nu-

măr de 140 propagandiști 
care vor fi instruiri în ca
drul unor cursuri cu du
rata de 15 zile, ce se vor 
organiza pe lîngă comite
tul regional de partid și 
comitetul de partid din 
e.s.H.

altele, prevăzute în grafi
cele de producție.

Luînd cuvîntul în înche
ierea adunării tovarășul 
Frankfurt Titeriu, secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid Lhtnedoara, 
a subliniat importanța ce 
o are acest agregat mo
dern pentru dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale 
și a exprimat convingerea 
că și de această dată con
structorii hunedoreni se 
vor achita cu cinste de 
sarcina trasată de partid, 
de a pune în funcțiune 
cuptorul de 400 tone al 
noii oțelării, la termenul 
fixat.

☆
Z/î hala oțelăriei noi, 

în sectorul de activitate 
al constructorilor, predo
mină iureșul clocotitor al 
muncit. Pe lîngă grinzile 
și piesele uriașe de metal, 
constructorii par Ca niș
te adevăr ați pitici. Mem
brii brigăzii conduse de 
comunistul Năstase Nico- 
lae, care este și secreta
rul organizației de U.T.M., 
au montat aici, în zona 
cuptorului, stîlpii și plat
forma metalică, iar brigă
zile tovarășilor Gligor Pa
vel și Erdehj Vasile, îm
preună cu Roman Radu 
au montat 1000 piese me
talice la bolțile camerelor 
regeneratoare și camere
lor de zgură, ca și la 
bolta bazică a noului cup-, 
tor. de 400 tonei



HOTĂRÎRE A
Cornelului Central Partidului Muncitoresc 

Romîn și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire la reducerea 

preturilor de vînzare cu amănuntul 
la unele bunuri de consum

ÎNTRECEREA SOCIALISTA —
factor mobilizator în muncă

(Urmare din paj. l-a)'

c) încălțăminte pentru 
băieți și fele 

(Unele mărimi)
— Pantofi cit fețe de piele box,

cu talpă de cauciuc micro- 
poros 7,5%

— Pantofi cu fețe de piele bf-
zon, cu talpă de cauciuc mi- 
croporos 14,1%

— Pantofi cu fețe de piele șe-
vro, cu talpă de cauciuc nii- 
croporos- 7,5%

-- Sandale cu fețe de piele box, 
cu talpă de cauciuc miero- 
poros 7,5%
Sandale cu fețe de piele bi
zon, ,cu talpă de cauciuc mi- 
croporos 14,1%

— Bocanci eu fețe de piele bi
zon, cu talpă de cauciuc 
stanțat 7,7%

— Ghete cu fețe de piele box,
cu talpă de cauciuc micro- 
poros 8,2%

— Ghete cu fețe de piele bi
zon, cu talpă de cauciuc mi- 
croporos 12,7%

XI. Ceasornice de mînă, 
de buzunar și 
deșteptătoare

— Pobeda 25%
-— Kama 25%
- U.M.F. Rubla 25%
— Henna croniat 25%
— Telus placat 25%
— Ceasornice deșteptătoare 20%
— Ceasornice de buzunar 25%

(II. Articole de uz casnic
— Frigidere „Zill" 18%
— Frigidere „Saratov" •7%
— Răcitoare cu gheață 20%
-• Aspiratoare de praf „Racheta" 10%
— /Aspiratoare de praf „Ceaika" 10%
— Aspiratoare de nraf „Uraleț" 15%
— Piese de schimb

pentru aspiratoare «5%

— Motociclete BK 350 cmc 15,1%
— Atașe moto AWO 20 %
— Atașe moto Simson 12 %
— Piese din import pentru mo

tociclete 15 %

XVII. Articole și lucrări 
fotografice

— Filme și plăci foto
între 20%

— Hîrtie foto Agfa — Color
— Revelator Agfa — Color 

pentru filme și hîrtie
— Tarife la unele lucrări 

fotografice între >7%

Și 30%
25%

ȘÎ 41%

XIII. Articole muzicale
— Pickup —

„Supraphon H. 21“ 15%
— Pickup —

„Supraphon MD. 51“ 15%
— Pickup — „Jubileu" 15%
— Muzicuțe de gură 15%
— Benzi de magnetofon 20%

XIV. Medicamente
VIII. Perdele

a) Perdele țesute din 
bumbac

— Lygojana
Libelula

— Pescăruș

între 10 % —11,5%
între 40 %—46,7% 
între 43,8%—45,7%

b) Perdele tricotate 
din bumbac

(Unele sortimente)

între 42,5%—61,2%

— Penicilină între 40% și 46%
— Dicilină (tablete) 47%
— Vitamina Bx (fiole)

între 20% Și 24%
— Vitamina B12 (fiole) 17%
— Vitamina U (fiole) 36%
— Vitamina C (tatlete 0,C5) 55%
— Stomuden D și G (fiole) 47%
— Sulfatiazol (tablele) 26%
— Viplex 24%
- Rutifilin 50%

— Gerovital 50%
— Neanemovit — sirop 30%
— P.A.S. — substanță 27%

c) Perdele țesute din 
mătase

— Perdea fără bordură
între 27 %— 28 %

— Perdea cu bordură
între 19% — 20 %

— Perdea cu a jur 28,6%
— Perdea Jacard 14 %
— Perdea din fire acetat,

cu bordură între 24,6%—32,5%

IX. Confecfii de galanterie 
din mătase naturală

XV. Articole de toaletă
— Apă de colonie în medie cu 10%
— Apă de toaletă în medie cu 10%

XVI. Motociclete, atașe 
moto și piese de 
schimb pentru 
motociclete

— Baticuri între 6,5% și 22,3%
— Eșarfe în medie cu 20,6%
— Fulare între 19,8% și 20,7%
— Cravate între 11,3% și 27,4%

X. Batiste și ciorapi

— Batiste din import, pentru
bărbați și femei, între 14,3 și ,33%

— Ciorapi nylon, din
import, între 25 % și 50%

— Motociclete I\ 175 cmc 13,7%
Motociclete MZ 125 cmc 14,2%

— Motociclete MZ 175 cmc 14,7%
—- Motociclete MZ 250 cmc 14,7%
— Motociclete Jawa 125 cmc 17.4%
— Motociclete Jawa 175 cmc 14,6%
— Motociclete Jawa 250 cmc 14,8%
— Motociclete Jawa 350 cmc 15,1%
— Motociclete Danuvia

125 cmc 13,8%
— Motociclete Simson

425 S 250 cmc 9 %
— Motociclete Paaonia

250 cmc 13,6%

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

GHE0R6HE GHEORGHIU-DEJ

XVIII. Diverse produse 
industriale

— Condensatori electrolitici
în medie cu.. 35%

— Stilouri din import 20%
— Penițe de aur 12—14 karate 20%

4. Se stabilește un preț unic la 
vii,zarea cu amănuntul al benzinei 
auto prin reducerea prețului de la 
3,50 lei/litru la 1,45 lei/litru.

De asemenea, se reduce prețul de 
vînzare cu amănuntul la petrosin cu 
27,5%.

5. Se reduc prețurile de vînzare cu 
amănuntul, pentru unele medicamen
te de uz veterinar.

6. Reducerea prețurilor intră în vi
goare începînd de la data de 25 iu
lie 1960.

7. Ministerul Comerțului, Ministe
rul Sănătății și Prevederilor Socia
le, Ministerul Petrolului și Chimiei, 
Ministerul Agriculturii și Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugă
rești vor stabili listele complecte ale 
produselor la care se reduc prețu
rile pe baza prezentei Hotârîri și vor 
lua măsurile organizatorice necesare 
pentru aplictrwi reducerii de prețuri

8. Unitățile comerciale de stat și 
cooperatiste vor afișa lista complect, 
a tuturor produselor cu prețurile re-
duse.

9. Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale, al Capitalei 
R. P. Romîne și al orașului Constan
ța, precum și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești vor în
tocmi în termen de 15 zile de la 
apariția prezentei Hotârîri listele cu 
prețurile reduse la articolele similare 
cu produsele la care s-au aprobat re
ducerile de prețuri, în conformitate 
cu Instrucțiunile Ministerului Comer
țului.

&
Prin aplicarea măsurilor de redu

cere a prețurilor la mărfurile de mai 
sus și prin gratuitatea manualelor 
școlare, populația va cîștiga CIRCA 
UN MILIARD DE LEI ANUAL, ceea 
ce va contribui la ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii.

La baza îndeplinirii an
gajamentelor luate de co
lectivul de muncă al gru
pului 4 construcții civile 
— I.C.S.H. stă extinderea 
și ridicarea pe o treaptă 
superioară a întrecerii 
socialiste. Astfel că pes
te 80 la sută din efecti
vul muncitorilor din grup 
s-au încadrat in această 
întrecere sub lozinca: 
„Să construim mai mult, 
mai repede și mai ieftin'. 
De pildă, în cinstea ce
lui de-al lll-lea Congres 
al partidului, angajamen
tul constructorilor de a 
preda 200 apartamente a 
fost depășit cu încă pa
tru apartamente, iar ter
menul de executare a lor 
a fost redus cu două 
zile.

Acestea se datoresc în 
primul rind aplicării for
melor noi în întrecerea 
socialistă cum sînt: în
trecerea pe profesii, 
schimburile de experiență 
între brigăzi pe speciali
tăți, popularizarea celor 
mai bune brigăzi și a 
fruntașilor în producție, 
stimularea muncitorilor 
care au obținut cele mai 
frumoase rezultate în 
muncă etc.

Experiența bună, acu
mulată în această direc
ție, este dovedită de re
zultatele fruntașilor ce 
caută zi de zi să reducă 
pierderile admisibile la 
materiale, să folosească 
cele mai avansate me
tode de muncă, în sco
pul de a da lucrări de 
bună calitate și de a 
mări productivitatea mun- 
uii.

Sînt demne de eviden
țiat in acest sens succe
sele frumoase obținute 
de brigăzile tovarășilor 
Petraș Petru zugrav, Ro- 
șianu Ștefan zidar, Dan 
Vasile parchetar, Brăniș- 
ieanu 7'itus instalator și 
Fischer Wilhelm dulgher, 
care prin buna organiza
re a locului de muncă și 
folosirea în mod cit mai 
productiv a timpului de 
lucru, au reușit să depă
șească planul lunar de 
producție în medie cu 25 
la sută, iar angajamen
tele luate să și le înde
plinească întocmai.

De asemenea, brigada 
de zidari a lui Weber

Andrei, luerînd la blocul 
nr. 101 (cuprins în an
gajamentul luat în cin
stea celui de-al lll-lea 
Congres al partidului), pe 
lingă faptul că brigada 
a predat lucrarea la ter
menul stabilit a realizat 
și economii de materiale 
de construcție : 7.000 că
rămizi, 3.000 kg. ciment, 
16 m.c. nisip și altele — 
materiale ce au fost tre
cute la construcția blo
cului nr. 89 ce se înalță 
din economii.

Însuflețiți de realizările 
frumoase obținute de la 
începutul anului, prin 
predarea a 462 aparta
mente, și antrenați în 
întrecerea socialistă, mun
citorii noștri și-au mani
festat dorința de a ter
mina planul anual de pre
dare a apartamentelor în 
cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Pentru a traduce în 
fapte propunerea acestora, 
comitetul de secție îm
preună cu conducerea ad
ministrativă a grupului, 
sub îndrumarea organiza
ției de partid, au trecut 
de îndată la studierea po
sibilităților de realizare 
a planului anual, in așa 
fel ca cele peste 700 a- 
partamente să fie date 
în folosința oamenilor 
muncii din orașul Hune
doara la data arătată 
mai sus.

In urma calculelor e- 
fectuate, a reieșit că cele 
240 apartamente ce ne-au 
mai rămas pînă la finele 
anului acesta, se pot pre
da prin împărțirea pla
nului în două etape : 120 
apartamente în cinstea 
zilei de 23 August și alte 
120 in cinstea zilei de 
7 Noiembrie.

In consfătuirea de pro
ducție ținută la începutul 
lunii iulie a.c., construc
torii au definitivat anga
jamentul și și-au propus 
să mai dea in folosință 
înainte de termen, școala 
cu 16 clase, blocurile din 
Teliuc, complexul mixt de 
deservire U.C.E.C.O.M, 
etc. Brigada de instala
tori a lui Nazarin An
drei s-a angajat să pre
dea lucrările cu patru 
zile înainte de termen, iar 
cea de zugravi a lui Pe
traș Petru ca 2 zile îna
inte de vreme.

__________________ —------ .♦♦♦♦

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA

Pe baza angajamente
lor luate de către munci
tori, comitetul de secție 
sindical de comun acord 
cu conducerea adminis
trativă a întocmit un 
grafic de eșalonare în 
ceea ce privește terme
nele de predare a blocu
rilor în prima și a doua 
etapă. Totodată, membrii 
comitetului șindical au 
fost repartizați pe locu
rile de muncă, cu sarcini 
concrete pentru a sprijini 
îndeaproape brigăzile de 
constructori. Pentru a în
tări calitatea lucrărilor, 
dat fiind faptul că la 
unele dintre ele calita
tea a lăsat uneori de do
rit, s-a analizat cu tot 
personalul tehnic și șefii 
de brigăzi cauzele care 
au dus la slăbirea cali
tății și s-an stabilit mă
suri concrete de reme
diere.

Tocmai pentru aceasta
nu a fost abandonat
schimbul de 
între brigăzi.

experiență 
Astfel că

brigada de zidari-tenciii- 
tori a tovarășului Roșia- 
nu Ștefan va demonstra 
practic celorlalte brigăzi 
de zidari metodele de 
muncă ce duc la realiza
rea unor lucrări de cali
tate superioară...

Inițiativa de a construi 
un bloc din economii se 
concretizează și ea pe zi 
ce trece. Blocul nr. 89, 
care cumulează t „ie ma- 
teiialele economisite la 
celelalte blocuri, avansea
ză.

In urma prelucrării do
cumentelor celui de-al lll- 
lea Congres ai P.M.R. 
care prevăd scurtarea ter
menelor de executare a 
construcțiilot, muncitorii 
din acest grup s-au an
gajat ca blocul 121 abia 
început, să fie gata la 
roșu, inclusiv șarpanta și 
învelitoarea, în numai pa
tru luni în Ioc de șase, 
cit dura înainte. Rezulta
tele obținute piuă în pre
zent, precum și angaja
mentele pe care și le-au 
luat muncitorii dovedesc
dragostea și atașamentul 
lor față de partid și gu
vern.

BOERU GRIGORE 
președintele comitetului 

de secție grupul IV 
construcții civile

OAMENII MUNCII AU PRIMIT 
CU BUCURIE NOUA HOTĂRÎRE

In cursul zilei de ieri 
străzile Hunedoarei au 
cunoscut o mare anima
ție. Grupuri, grupuri, 
oamenii muncii se opreau 
in fața vitrinelor unde 
erau afișate noile prețuri 
reduse ale unui însemnat 
număr de sortimente de 
mărfuri. Este vorba de 
peste 1.100 sortimente de 
mărfuri alimentare și in
dustriale. Bărbați sau fe
mei, tineri sau virstnici

comentau cu însuflețire 
noua reducere de prețuri, 
subliniind că numai da
torită acesteia populația 
va Cîștiga anual aproxi
mativ un miliard de lei.

Spre seară la ora cînd 
sosesc ziarele — cu toa
te că ploaia cădea fără 
încetare — în jurul chioș
curilor așteptau sute de 
oameni să-și ia 2iarele ce 
publicau pe primele pa
gini Hotărirea partidului 
și guvernului.

Palcău Octavian — se- 
cretarul organizației de 
partid de la bluming — 
a arătat că colectivul de 
aici va munci cu mai 
multă însuflețire pentru 
sporirea productivității și 
reducerea continuă a pre
țului de cost. Un anga
jament asemănător și-a 
luat în numele schimbu
lui său maistrul comunist 
Varga Herman de la noua 
oțelărie Martin,



Îndeplinirea prevederilor contractului colectiv -
CHEIE A SUCCESELOR ÎN PRODUCȚIE

ZIDARII ȘAMOTORI LA LUCRU

In anii trecuți, atit con
ducerea combinatului cîl 
și comitetul sindical, au 
considerat contractul co
lectiv ca un program de 
muncă și au luptat pen
tru realizarea integrala a 
angajamentelor reciproce, 
ceea ce a dus la obține
rea unor indici economici 
superiori, precum și la 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și trai ale sa- 
lariaților. Bazat pe aceas
tă experiență contractul 
colectiv pe anul 1960 a 
devenit o importantă ac
țiune politică de masă, în
dreptată spre creșterea 
continuă a producției și 
productivității muncii, îm
bunătățirea calității pro
duselor și scăderea prețu
lui de cost, fapt ce a dus 
la mobilizarea colectivelor 
de muncă în sectoare, la 
depășirea planurilor de 
producție și la făurirea 
unor tot mai bune con
diții de muncă și de trai.

Numărul mare de mun
citori care au participat la 
dezbaterea proiectului de 
contract colectiv pe anul 
1960, propunerile nume
roase făcute de ei în sco
pul îmbunătățirii angaja
mentelor luate, au făcut 
ca actualul contract să re
flecte problemele cele mai 
esențiale legate de crește
rea condițiilor necesare 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate de oa-

Concursul:
„Să cunoaștem 
filmele romînești"

Comitetul organizalo- \ 
, ric regional A.V.S.A.P. ( 
i in colaborare cu Intre- ) 
1 prinderea cinematografi- / 
1 că regională organizea- ( 

ză tn cinstea zilei de 23 ( 
August un concurs pe S 

i tema „Să cunoaștem fii- ) 
r mele romtnești". Pol ) 

1 participa la concurs toți ( 
oamenii muncii din re- ( 

. giune pe baza comple- ( 
I tării unor buletine de > 
I participare ce se găsesc ) 
1 de vînzare la caseriile r 

cinematografelor. Ctști- ( 
gătorilor li se vor a- S 
corda numeroase premii S 
de valoare în obiecte ca: ( 

, aparate de radio, bicicle- ( 
i ie, ceasornice deșteptă- ( 
1 toare, stofă, stilouri ele. ) 
1 întrecerea se desfășoară ) 
J intre 20 iulie 25 august ) 
( a.c. iar răspunsurile la ( 
i întrebări se primesc pînă 1 

cel ttrziu la 25 august k 
1 pe adresa întreprinderii 
' cinematografice regionale ( 
, Deva. I
i In cadrul acestui con- \ 
1 curs pe ecranul cinema- J 

tografului Victoria vor ) 
rula in matineu urmă- ) 
toarele filme: 24-25 iu-? 
lie „Pagini de vitejie"; ( 
26—27 iulie; „Erupția"; (

■ 28—29 iulie — „Băie- J
1 ții noștri"; 30—31 iu-) 

lie — „Pe drumurile)
1 Romîniei"; 1—2 august) 

— „Al.o?.„ ați greșit r 
numărul". ( 

menii muncii și pentru îm
bunătățirea condițiilor lor 
de viață.

Astfel esența contrac
tului colectiv pe anul 1960 
se rezumă la obligațiile 
reciproce ale conducerii 
combinatului și ale comi
tetului sindical pentru în
deplinirea planului de stat 
pe 1960, organizarea în
trecerii socialiste, extinde
rea experienței înaintate 
și a mișcării de inovații; 
retribuirea muncii, urmări
rea și pregătirea cadrelor, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale 
salariaților.

Conducerea combinatu
lui a urmărit îndeaproa
pe îndeplinirea obligațiilor 
ce-i reveneau. In acest 
scop, dintr-un total de 86 
măsuri tehnico-organizato- 
rice scadente în semes
trul unu al anului 1960 
au fost puse în aplicare 
un număr de 51, iar al
tele 21 sînt în curs de 
aplicare. Astfel, a fost 
dată în exploatare insta
lația de măcinare fină a 
seinicocsului și a stației 
de concasare brută în ca
drul uzinei cocso-chimice ; 
la laminorul de 8u0 nun. 
a fost pus în funcțiune 
dispozitivul de încărcat 
cilindrii; s-a rezolvat a- 
litnentarea cu apă a fur
nalelor 3-4 pe rețea aeria
nă precum și terminarea 
instalației pentru introdu
cerea gazului metan la 
furnalele 5-6 și multe al
tele.

Pentru asigurarea secu
rității muncii, pe linie de 
protecție a muncii, au fost 
prevăzute aplicarea a 14 
măsuri în cursul semes- 
irului I. Dintre acestea, 9 
au fost rezolvate iar trei 
sînt în curs de terminare, 
în acest sens au fost exe
cutate lucrările de pur- 
jare cu aburi la conducta 
de gaz de cocs de la fa
brica de aglomerare, S-a 
montat o conductă de apă 
potabilă la atelierul me
canic și s-au completat 
.macaralele de la lamino
rul de 800 mat, cu se
paratoare, pentru curentul 
electric.

In decursul semestrului 
I au fost date în folosin
ță 180 apartamente, cu o 

»»

Biblioteca volantă din secția forjă a combi
natului este destul de căutată de munci
tori,

IN FOTO! Comunistul forjor Goldan Ion 
împrumutînd cărți de la biblioteca volantă.

suprafață totală de peste 
10.000 m.p. spațiu locuibil. 
In grupul de laminoare 
Peștiș a fost deschisă o 
cantină nouă, complet uti
lată, la care servesc masa 
muncitorii ce lucrează la 
aceste agregate. A fost 

’ dat în folosință un sta
dion cu o capacitate de 
15.000 locuri.

Comitetul sindical al 
combinatului a îndrumat 
și sprijinit îndeaproape c- 
forturile și inițiativele ma
selor largi de muncitori. 
In întrecerea socialistă au 
fost antrenați un număr 
de cca. 10.890 muncitori 
din rîndul cărora s-att ri
dicat 1.739 fruntași în pro
ducție, iar 2.178 de tova
răși aplică metode avan
sate de muncă. Pentru a 
veni în sprijinul .muncito
rilor, biblioteca certfală 
și bibliotecile volante din 
secții au fost dotate în 
cursul semestrului I cu 
cărți și reviste de specia
litate în valoare de 20.000 
lei. A fost dat în folosin
ță un club nou cu o ca
pacitate de 1.400 locuri 
unde se duce o vie acti
vitate cultura l-educativ ă.

însuflețiți de Difective-

CREȘTE NUMĂRUL
INOVAȚIILOR

Desfășurînd o susținută 
activitate de propagare a 
tehnicii noi în rîndul con
structorilor, colectivul de 
muncă al cabinetului teh
nic din I.C.S.H. a reușit 
să dobîndească rezultate 
dintre cele mai bune. In 
această privință sînt eloc
vente cele 108 propuneri 
de inovații, înregistrate în 
semestrul I al anului cu
rent. Dintre ele, mai mult 
de 70 au fost aplicate cu 
succes în producție. Iată 
cîteva exemple: „Mecani
zarea transpoi tării cără
mizilor refractare la bate
ria IV-a de cocs“, „înlo
cuirea pastilelor și nuci
lor la mecanismul de di- 

le celui de-al 111-ka Con
gres al P.M.R. și luptînd 
sa traducă în viață și pro
priile sale angajamente pe 
anul 1960, colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni al Combinatului 
siderurgic Hunedoara a 
reușit să încheie semestrul 
I al anului cu deosebite 
succese în muncă. Astfel 
față de angajamentul a- 
nual de a depăși produc
ția cu 1,5 la sută s-a rea
lizat o depășire de 3,95 la 
sută, iar productivitatea 
muncii pe combinat a 
crescut cu 5,42 la sută 
ceea ce s-a concretizat în 
cele 24.173 tone aglome
rat, 6.104 tone cocs meta
lurgic, 21.427 tone fontă, 
46.248 tone oțel și 38.518 
tone laminate date peste 
plan pînă la 1 iulie 1960.
Cunoscîndu-le abnegația, 

puterea de luptă și hotă- 
rîrea, colectivul de siderur- 
giști, mobilizați de orga
nizațiile de partid, justifi
că convingerea că obliga
țiile luate în contractul 
colectiv vor fi duse la bun 
sfîrșit și că rezultatele în 
producție la sfîrșitul anu
lui vor prilejui un bilanț 
și mai frumos.

M. DUNAREANU

recție al autocamioanelor 
cu bucșe de cauciuc"; 
„Modificarea tehnologiei 
de montaj a construcțiilor 
metalice" și altele.

VOM FI
Creșterea producției de 

metal este o problemă 
care preocupă nu numai 
pe Jurnaliști, ori pe oțe- 
lari, ci și pe colectivul 
care lucrează în transpor
turile uzinale. întrecerea 
feroviarilor are ca scop 
imediat aprovizionarea o- 
perativă a fiecărui sector 
de producție cu materiile 
prime și materialele de 
care are nevoie, pentru ca 
oțelarii, furnaliștii și cei
lalți siderurgiști, care au 
primit cu entuziasm sar
cinile puse de Congresul 
partidului de a mări pro
ductivitatea cuptoarelor și 
agregatelor, să poată rea- 
liza sporurile de produc
ție preconizate. Legat de 
această problemă, speci
fic sectoarelor de muncă 
din transporturi, mecanicii, 
fochiștii, manevranții, im- 

’ piegații de mișcare și în
treg personalul feroviar 
depun o susținută muncă 
pentru reducerea număru
lui de ore de staționare a 
vagoanelor C.F.R., pentru 
realizarea și depășirea 
planului la aprovizionare, 
evacuare și expedierea 
produselor, pentru econo
misirea de combustibil și 
lubrefianți, pentru noi eco
nomii.

Urmărind îndeaproape 
materializarea Celor arăta
te biroul organizației de

Pe platforma de încăr
care a oțelăriei Martin 
nr. I, cuptoarele duduie 
înfundat. Ele emană o 
căldură copleșitoare, înso
țită de o lumină purpu
rie, asemenea apusului 
de soare. Cu tnîinilc stre
așină la cozorocul șepcii, 
oțelarii privesc prin o- 
chelarii de cobalt, proce
sul de topire a metalului.

In jurul cuptorului nr. 
2 domnea o vie ani
mație. S-a întîmplat o 
avarie, sau ce ? Aș, de 
unde I Zidarii șamotori 
de la secția cuptoare in
dustriale l-au luat cu „a- 
sall". Deși cuptorul era 
cald încă, ei au început 
să execute lucrările <ie re
parație capitală, planifi
cată, în urma miilor de 
tone oțel pe care acesta 
le-a elaborat pînă acum.

Pe o bară de metal, în 
zona de lucru a șamoto- 
rilor, se află un panou, pe 
care stă scris angajamen
tul acestora de a reda 
cuptorul în producție cu 
două zile mai devreme. 
Pentru acest fapt s-a ini
țiat o întrecere între c- 
chipa condusă de tovară
șul Roja Martin și cea a 
lui Toma loan. Fiecare 
minut este folosit pentru 
a da maximum de raida- 
inert. Ambele echipe oe 
zidari șamotori au reușit 
să termine demolarea 
cuptorului într-un timp re
cord. In urma lor lăcă
tușii au început deja să 
monteze subansamblele de 
construcție metalică : sche
la de susținere, longero- 
nul, partea din mijloc a 
cuptorului și altele. Apoi 
șamotorii au trecut de în
dată la efectuarea lucrări

------------— ♦♦♦♦♦♦ —------------ ——— ---------------------------

LA ÎNĂLȚIMEA SARCINILOR
bază a repartizat membrii 
săi pe sectoare de activi
tate iar membrilor și can- 
didațiior de partid le-a 
trasat sarcini corespunză
toare cu pregătirea lor 
politică și profesională și 
cu funcția ce o îndepli
nesc. In urma acestui fapt 
întreaga activitate politică 
și economică a cunoscut 
o serioasă îmbunătățire. 
Grupele sindicale ca cele 
din stația nr. 1 Peștiș și 
din stația nr. 2 triaj au 
chemat la întrecere pe 
toate celelalte. Efectul s-a 
patut constata de îndată. 
A crescut entuziasmul oa
menilor și lupta pentru 
titlul de stație fruntașă 
s-a întețit.

Important este că rezul
tatele in întrecere se com
pletează de la o lună la 
alta. Dacă în luna apri
lie colectivul ce lucrează 
în stația nr. 1 Peștiș s-a 
clasat fruntaș pe sectorul 
mișcare — tracțiune din 
cadrul C.F.U. în lunile 
mai și iunie el a fost în
trecut de personalul ce 
deservește stația nr. 2.

Planul de transport la 
aprovizionare evacuare șl 
expedierea producției mar
fă a fost realizat în pri
mul semestru al anului în 
proporție de 102 la sută. 
De asemen.-a rezultatele 
bune obținute de către Ie- 

lor de zidărie la camerele 
regeneratoare și in conti
nuare la cele de zgură.

Există în acești oameni 
multă voință de muncă 
și, mai ales, ambiția de 
a da lucrări numai de 
bună calitate. Prin însu
șirile ce-i caracterizează 
ei și-au căpătat faima și 
buna reputație în tot com
binatul. Și astea numai 
datorită unei munci răb
dătoare, plină de simț de 
răspundere. Cine ar pu
tea tăgădui calitatea lu
crărilor de reparații efec
tuate de harnicii zidari 
la cuptoarele S.M., la ce
le adinei de la laminoa
re, sau la cauperele fur
nalelor vechi și noi ? Ni
meni I Ba oțelarii i-au și 
felicitat printr-o scrisoare, 
pentru priceperea cu care 
au muncit.

Faptele șînt în stare să 
confirme că reparatorii de 
cuptoare sînt nu numai 
muncitori înaintați, price- 
puți în ale meseriei, ci și 
gospodari inimoși. In ca
drul reparațiilor mijlocii 
la cuptoarele Martin ca 
și la reparațiile unor cau- 
pere ale furnalelor vechi,

—— - . * i. ............

PRIN ACȚIUNI
PATRIOTICE

Mobilizați și î rdrumați 
de organizațiile U.T.M., ti
nerii din cele 5 șantiere 
de construcții de la I.C.S.H. 
încadrați în brigăzile de 
muncă patriotică au pres
tat 14.902 ore muncă vo
luntară la transportatul 

roviari se pot concretiza 
în realizările tuturor sec
toarelor productive din 
combinat care au dat pes
te plan mii de tone cocs, 
fontă, oțel și laminate.

O muncă susținută s-a 
dus în problema reducerii 
prețului de cost, aci acti
vitatea fiind îndreptată și 
înspre buna întreținere a 
utilajului, obținerea de e- 
conomii la combustibil, lu
brefianți și piese de 
schimb. De la începutul a- 
nului și pînă in prezent 
feroviarii au putut realiza 
astfel peste 2.841.000 lei 
economii la prețul de cost. 
Merită a-fi evidential im- 
piegații de mișcare Domo- 
coș losif din stația nr. 2, 
Rădulescu Marius, Onofrei 
Vasile, șeful de tură Bul- 
garu Teodor din stația nr. 
3, care prin buna coordo
nare și dirijare a trenuri
lor au contribuit într-o 
măsură însemnată la obți
nerea de economii. De a- 
semenea mecanicii Marcu 
Aurel, Bodea Aron, Mi
hai Teodor, loniță Ștefan, 
Andrășescu Ștefan și alții, 
împreună cu fochiștii din 
brigăzile organizate pe lo
comotive, au reușit să eco
nomisească cantități în
semnate de ulei, motorină, 
păcură și cărbune.

In ceea ce privește me
dia de staționare a vagoa
nelor, pe lîngă faptul că 

ci au ales cu grijă că
rămizile bene, rezultate 
din demolări, le-au sortat, 
apoi le-au refoțosit la lo
curile mai puțin expuse 
uzurii.

Ca urmare a muncii 
gospodărești chibzuite, fon 
dul de economii al secției 
a crescut simțitor. De la 
începutul anului și pînă 
la 15 iulie a.c., zidarii șa
motori au realizat econo
mii în valoare de 1.200.600 
lei. Dar reparatorii de cup
toare n-au pus punct a- 
cestei sume. Prin folosirea 
într-un chip cît mai gos
podăresc a cărămizilor re
fractare noi și refolosirea 
celor vechi, recuperate, 
ca și prin scurtarea ter
menului de reparație al 
cuptorului nr. 2 S.M. la 
care lucrează în prezent, 
ei vor mai dobîndi alte 
200.000 lei economii.

Șamotorii sînt bucuroși 
că în frontul luptei pen
tru sporirea producției de 
fontă, oțJ și laminate, 
aduc și ei partea modestă 
de contribuție, prelungind 
viața agregatelor sickrur- 
gice, prin reparații de ca
litate.

V. DRAGOMliF

celor 426.900 cărămizi pe 
locurile inaccesibile auto
camioanelor, au dislocat
499 m.c. pămînt, au exca
vat 21 tone praf de șa- 
rr.ot și au colectat 118.789
kg. fier vechi.

de la începutul anului nci 
s-a plătit nici un ieu lo
cație, s-a realizat și o e- 
cononue de 56.477 ore- 
vagon,

Dacă acestea sînt cîteva 
din rezultatele frumoase 
ale feroviarilor, trebuie să 
spunem că în fruntea în
trecerii s-au situat tot tim
pul comuniștii, cum sînt 
șeful de manevră Popa 
Simion, mecanicii Șerban 
Constantin, Radu Nicolae, 
Cimpoeru Dumitru și alții 
care prin exemplul lor au 
antrenat și pe ceilalți 
muncitori în lupta pen
tru obținerea de rezultate 
tot mai frumoase.

Congresul al III-lea al 
partidului a pus în fața 
siderurgiștilor noștri sar
cini de importanță covâr
șitoare pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Ele 
însuflețesc deopotrivă și 
pe feroviari, care știu să 
lupte pentru a se situa la 
înălțimea sarcinilor ce le 
revin. Pe baza propuneri
lor făcute și a măsurilor 
preconizate feroviarii au 
pornit o nouă etapă a în
trecerii pentru a sprijini 
mai mult pe muncitorii, 
inginerii și tehnicienii si
derurgiști în creșterea ran
damentului agregatelor, 
astfel ca să poată produce 
mai mult metal, mai bun 
și mai ieftin.

CRIȘAN DUMITRU 
planificator
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