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LUCRĂRILE CONGRESULUI 
SINDICATELOR

Marți dimineața au continuat 
lucrările Congresului Sindicate
lor din Republica Sodalistă 
România.

La începutul ședinței, Ion 
Cotoț, secretar al C.C.S., a pre
zentat Raportul cu privire la 
proiectul Statutului CJniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Aju continuat apoi discuțiile 
la rapoartele prezentate. Dele
gații care au luat cuvîntul în 
ședințele de luni și marți au 
înfățișat un vast tablou al ac
tivității sindicatelor.

Cu un sentiment de îndrep
tățită mândrie, vorbitorii au 
relevat cu toții succesele ob
ținute de colectivele în care 
lucrează, de întreprinderile din 
ramojra lor de activitate de 
pe .întreg cuprinsul tării în în- 
făUjtutrea mărețelor obiective 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului. Ei au arătat că 
masele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, antrenați în între
cerea socialistă, organizată de 
sindicate, au dobândit în pri
mele luni ale anului 1966 — 
primul an al noului cincinal 
— importante realizări pe ca
re le-au închinat sărbătoririi 
Celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român, în 
WBm'de profundă dragoste și 
nețărmurit atașament față de 
conducătorul iubit al întregu
lui nostru popor.

tiicipanții la discuții au 
subliniat însemnătatea cuvân
tării rostite la Congres de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.. 
arătând că ea constituie un 
prețios izvor de îndrumări 
călăuzitoare, un însuflețrtor în
demn la obținerea de noi suc
cese în creșterea puterii eco
nomice a patriei, în îmbunătă
țirea continuă a condițiilor 

.^materiale și culturale de trai 
**"ale poporului.

Referindu-se la Raportul de 
activitate al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, la proble
mele importante pe oare aces
ta le ridică, vorbitorii au îm
părtășit de la tribuna Congre
sului experiența bogată acu
mulată de sindicate in multi
laterala lor activitate, au

(Continuare în pag. 3-a)
(Continuare in pag. 3-a)

Zidari pe sdielele construcțiilor industriale de la mina Paroșeni.
Foto: N. MOLDOVEANU

RAPORT
asupra proiectatei de statut 

al Uniunii 
a Sindicatelor

Proiectul de statut, publicat î.n 
presă și discutat în adunării ale 
activului sindical, supus dezbate
rii Congresului — a spus tova
rășul Ion Cotoț — a fost primit cu 
mult interes și deplină aprobare de 
către membrii sindicatelor, de că
tre toți oamenii muncii. El expri
mă, prin prevederile sale, schim
bările profunde în viața societății 
noastre, realitățile României socia
liste, staidiul actual al dezvoltării 
mișcării sindicale, sintetizând ex
periența acumulată în decursul a- 
niilor și creînd cadrul necesar pen
tru perfecționarea continuă a for
melor de organizare, a metodelor 
de muncă, a activității sindicatelor 
în general.

Sindicatele din Republica Socia
listă România — se arată în pro
iect — sînt organizații profesionale 
de masă ale clasei muncitoare, cla
să conducătoare în statul nostru 
socialist. Ele unesc în rîndurile 
lor, de bună voie, muncitorii, teh
nicienii, inginerii, funcționarii și 
alți oameni ai muncii din între
prinderi, instituții, fără deosebire 
de naționalitate și sex, în scopul 
luptei pentru dezvoltarea continuă 
a economiei și culturii, pentru creș
terea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, pentru progresul și pros
peritatea patriei noastre socialiste.

Proiectul de statut prevede ca 
mișcarea sindicală din țara noas
tră să poarte denumirea de Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România. Această denumire, pe 
care a mai purtat-o mișcarea sin
dicală din țara noastră la începu
turile organizării sale pe plan na
țional, exprimă cel mai bine uni
tatea organizatorică. și de acțiune 
a tuturor sindicatelor, și răspunde, 
totodată, dorinței manifestate, în 
repetate rînduri, de numeroși oa
meni ai muncii, de cadrele organi
zației noastre.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România își desfășoară activi
tatea sub conducerea politică a
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Partidului Comunist Român, cea 
mai înaltă formă de organizare a 
ciasei muncitoare, forța politică con
ducătoare în Republica Socialistă 
România, militînd cu toată hotărârea 
pentru înfăptuirea politicii sale, ca
re exprimă năzuințele și interesele 
fundamentale ale clasei muncitoa
re, ale tuturor oamenilor muncii.

In proiectul noului statut s-a ur
mărit să se precizeze mâi bine sco
pul și sarcinile fundamentale ale 
sindicatelor, rolul lor în cadrul 
democrației socialiste, al orînduirii 
noastre, atît pe tărîmul atragerii 
maselor, prin forme obștești la or
ganizarea și conducerea produc
ției, la înfăptuirea planurilor eco
nomiei naționale, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai ale 
celor ce muncesc, în desfășurarea 
activității cultural-educative, cit și 
în domeniul relațiilor internațio
nale. ' ■ ’ ■ ,

Sindicatele participă Ia elabora
rea legislației muncii, la elabora
rea și înfăptuirea tuturor măsurilor 
legate de satisfacerea, tot mai de
plină, a intereselor economice și 
social-culturale ale angajaților, îi 
leprezintă pe aceștia la încheierea 
contractelor colective cu conduce
rile întreprinderilor, veghează la 
stricta respectare a drepturilor ce 
se cuvin angajaților pe baza pre
vederilor legislației muncii, apărîn- 
du-i împotriva oricărei încălcări 
ale acestora, conduc asigurările 
soaiale de stat, participă la elabo
rarea măsurilor de protecția mun
cii, organizează și exercită contro
lul obștesc în domeniul condițiilor 
de muncă și al deservirii popu
lației.

Raportorul a subliniat că proiec
tul de statut este străbătut de grija 
pentru dezvoltarea democrației mun
citorești, pentru o și mai puterni
că activizare a sindicatelor, a mem
brilor, a organizațiilor și organelor 
sindicale, pentru creșterea contri-

Comunistul Șulea loan îndeplinește funcția de lăcătuș de întreținere 
lâ casa cazanelor de Ia mina Petrila. Iată-1 în clișeu făcând controlul 
la manometrul de presiune. .

30090 tone cărbune plus pe combinat
De la dispecerul Combinatului 

carbonifer am aflat o veste îmbu
curătoare : în întrecerea entuziastă 
ce o desfășoară minerii Văii Jiu
lui pentru sporirea producției de 
cărbune s-a înregistrat un succes 
însemnat. In ziua de sîmbătă a 
fost extrasă cea de-a 30 000-a tonă 
de cărbune peste plan. Cea mai 
mare contribuție la această reali
zare au adus-o colectivele exploată
rilor miniere Lonea — aproape

O zi pe Valea Jiului
Românesc

Pe sub semeața stincâ, cristalinul 
șuvoi clipocește scăldat intr-o fe
erie de lumin.M ■

Siniem la Îngemănarea apelor, a- 
colo unde, din unirea pîrîurilor Gir
bovul și Cimpușel, șe formează pri
ma undă a Jiului Românesc. Pe sub 
stinsa masivă, care veghează de 
nenumărate' milenii această naște
re, apele cris&tline ...pal li trecute 
eu un singur 
pas: mai Încolo 
insă, după ce-și 
adună afluenți 
din munții Rete
zatului și Vilca- 
nului, albia crește continuu.

...Pe arterele pădurii circulă 
zeci de autocamioane forestiere 
care transportă lemnul exploatat. 
Mașinile care ne trec prin față fac 
parte din coloana brigăzii lui Barbu 
Victor, șofer cu multă experiență 
de la I.M.T.F.

Urcăm cu mașina lui Anghel Pe
tru pe valea Girbpvului. Peisaje 
de o frumusețe nebănuită : cascade 
învolburate, piscuri semețe, păduri 
Întunecate se succed ca intr-un 
film de turism alpin. După o coti
tură, intr-o poiană smălțuită de 
Hori, se ridică o frumoasă cabană 
cu etaj — locuință a forestierilor 
de la exploatarea Girbovul. Drumul 
nostru o ia spre dreapta, pe valea 
piriului Nedeia, pînă lingă conflu
ența cu Nedeiuța. Aici este rampa 
unde așteaptă mari cantități de 

însemnări 
de reporter

15 000 tone de cărbune; LupienI — 
aproape 8 000 tone și Uricani — 
cu peste 6 000 tone de cărbune de
pășire de la începutul anului. Demn 
de relevat este faptul că minerii 
bazinului au realizat o producti
vitate pe combinat cu 40 kg pe 
post mai mare decît cea prevăzută, 
iar la prețul de cost au realizat o 
economie de 8 951 0OO lei.

Aceste realizări minerii Văii Jiu
lui le închină Congresului al V-lea 
al sindicatelor.

lemn de ioc. Cei doi muncitori, Șt. 
Ștefan și A'agy Ștefan, cu ajutorul 
benevol al șoferului încarcă rapid 
mașina care pornește apoi spre 
rampa gării Lupeni.

...Drumul pe valea Cîmpușelu- 
lui este plin de farmec. Tînărul 
șofer Todea Pantilimon conduce cu 
siguranță, pe serpentinele văii, ur- 
Cipd .toi,, mai sus. Dintr-un punct, 

valea se lărgeș
te, spre „Scocul 
Scoarbelor", iar 
chiar in față este 
funicularul și ram
pa brigăzii lui Ho-

biceanu Ionel. Aici așteaptă buș
teni de fag pentru gater. Mașina 
stă puțin; expeditoarea Ristea Ioa
na măsoară lemnul și face bonu
rile de expediție iar Dioancă loan, 
Pincu Mihai, Csuraghi Francisc și 
Dărteasă Petru umplu cu bușteni 
autocamionul. Apoi, mașina pleacă 
și. In mai puțin de o oră, un alt 
autocamion sosește in fața rampei. 
Este chiar șeful brigăzii de șoferi, 
tov. Barbu Victor, care lucrează pe 
acest traseu.

— Sîntem șapte șoferi în briga
dă. Noi acoperim necesitățile de 
transport pentru trei exploatări fo
restiere, Girbovul, Cimpușel și Ple- 
șa — spune iov. Barbu. Luc rind Îm
preună, ca o mare familie, punem 
toți umărul acolo unde-i mai greu 
și putem face față necesităților de 
transport ale exploatărilor respective.

...Cbborînd de-a lungul Jiu
lui Românesc, ajungem in alte 
exploatări forestiere, aparținind sec
torului Lupeni. Fiecare din ele se 
întinde pe valea cite unui pîrîu, 
care le și dă numele : Bilugu, Va
lea de . brazi, Mierleasa, din masi
vul Retezatului, apoi Pietroasa, Tu- 
su. Straja și altele din munții Vll- 
canului.

Pe aceste- meleaguri muncesc 
oameni, de nădejde : Gavrilpaie Ma~ 
reș, . Popa Luca — șefi de brigăzi; 
Santa Gheorghe, Picu loan, Tupu 
Mircea —■ mecanici de ferăstraie-, 
Bădicu Dumitru, Călinoiu Dumitru
— maiștri, de exploatare; Inășescu 
Stelian, Todea Nistor, Jimanu Ion
— mecanici de funiculare-, Popa Ilie, 
Căpraru Mihai, Vinulescu Vasile 
—,, tractoriștii- și alții, care au obți
nut succese meritorii, dind peste 
planul pe 4 luni mai mult de 2 500 
m c lemn de bună calitate 1

...Pe valea Jiului Românesc, a 
piraielor adiacente. curge no
ian de ape; de-a lungul lor, pe 
drumurile forestiere, curge șuvoi și 
lemnul prețios, comoara minților 
noștri.

NHHAI ȘTEFAN



2 STRASSE R@Ș0

UCENICIA TUTORILOR
SPECIALIȘTI $1 CERCETĂTORI
Sesiunea cercurilor științifice de la I. M. P.

JCutivitaiea de deschidere a
* sesiunii a durat puf ini doar 

ctieva minute. Și o dată cu tradl* 
țfonalul „Tovarășe tector, stimata 
comisie, onorat auditoriu" — ca
re preceda expunerea temei — 8-a 
ipstalat o deplină atmosfera de lu- 
aru, de dezbateri. Timp de două 
zile, în fața comisiilor celor trei 
secții — exploatări miniere $i geo
logie; electromecanică minieră; ma
tematici, fizică, chimie, preparare, 
mecanică și rezistență ,— au fost 
expuse 41 de comunicări, rodul 
munca multor luni de căutări, cai 
cule, de documentare in întreprin
deri. laboratoare și biblioteci.

—Pe tablă și perefi Sînt expuse 
scheme, planșe, diagramei epidia 
scopul proiectează schițe, fotogra
fii. La catedră, un tînăr, sau o fi
niră. iși stăpinește emoția. In bănci 
au luat loc colegi, cadre didacti 
ce, specialiști de ia unitățile 
C.C.VJ. și Stația de cercetări pen
tru securitatea minieră. Urmează 
obișnuitele întrebări, discuțiile sînt 
fructuoase, se prezintă propuneri. 
După o scurtă pauză, lotul se reia 
de la început.

Pe sală, in fața ușii amfiteatru
lui A 7, un tînăr blond, cu un șui 
de planșe sub braț. Este Irimescu 
Mircea din anul IV electromeca
nică. înainte de venirea in insti
tut a muncit ca tehnician topograi 
la minele de sare de la Ocna Mu
reș. A făcut parte din două colec 
tfve de cercetare.

— Emoționat ? il întreb.
— Nu prea, și zimbește.
Totuși faptul că pe frunte l-au 

apărut broboane de sudoare dove
dește că întllnirea cu comisia și 
auditoriul nu-i este indiferentă. Ex
punerea lui Irimescu a fost intere 
eanM, concisă, clară. Una din lu
crările la elaborarea căreia a parti
cipat a primit premiul II iar ce
lelalte I s-a acordat mențiune...

Șapte băieți și o fată au venit 
in fața comisiei cu o lucrare con
siderata deosebit de importantă) se 
referă ia determinarea rezistenței 
cărbunilor din Valea Jiului. Au a- 
dus eșantioane din subteranul a trei 
minei se impunea ca bucățile mari 
de cărbune să nu fie supuse la șo
curi și alunei au fost transportate 
In brațe, pe umăr, în cutii și aduse 
cu precauție pînă la aparatele la
boratorului. Au urmat calcule mul
te, Încercarea a trei variante. Re
zultatul : lucrarea, prezentată de 
studentul Roncea Gheorghe, a pri 
mit premiul II.

In fața comisiei de la secția ex
ploatări miniere, ultima temă a tost 
expusă de o fată înaltă, subțirică. 
Cu trăsături ale feței care exprimă 
inteligență. Fata vorbea „ca la 
carte" despre zăcămintele de mi
nereuri de la Baia de Arieș. Expre
siile științifice se succed cu o vi
lest uluitoare. Profesorul de geo
logie. Pop Emu, o ascultă cu vădi
tă Satisfacție. La stirșitul unei ex- 
^teeri excelente — ropot de a-

—■ Credeți ca va fi premiată lu- 
com* expusă de dvs. ? am între
bat o pe studenta Neacșu Anica.

Emoțională la culme, îmi răspun
de printre numeroasele felicitări 
care-i tint adresate de colegi.

— Mi-e greu să afirm așa ceva. 
9tki eă am lucrat toți mult, cu pa- 
same. Ne bucura faptul că lucrarea 
noaetrd a fost propusă pentru a fi 
prezentata la seminarul național al 
cercurllot științifice studențești din 
toamnă.

Pagina reoliMti de 
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Determinarea rezistenței cărbunilor 
din Valea Jiului

lnlocmltâ de un colectiv format din 8 
•tudnnțl, aub conducerea șefului de lucrări 
Ing. H1R1AN CORNEL.

Studierea caracteris
ticilor fizico-mecanice 
ale rocilor și cărbuni
lor este o condiție ab
solut necesară pențru 
rezolvarea practică a 
sarcinilor legate de in
troducerea mecanizării 
și automatizării. De 
aici, necesitatea deter
minării coeficientului de 
tărie „f". De menționat 
că, pînă în prezent, nu 
există o metodă unică 
de stabilire a tăriei 
cărbunilor și s-a folo
sit metoda de clasifi
care a prof. Protodia- 
conov.

Colectivul de cerce
tare a aplicat trei pro
cedee pentru determi

Măsurarea rezistenței prizelor 
de pămînt la exploatările miniere

Lucrare întocmită de PASCULESCU M1HAI 
absolveai șl MARINESCU LUCIAN, anul V 
electromecanică, sub conducerea conf. 
lng. SABATjN 1GOR.

Datorită numărului 
mare de factori care 
intervin, determinarea 
rezistenței prizelor de 
pămînt prin calcul se 
face mai greii și* dă 
erori, deoarece se uti
lizează formule simpli
ficatoare. De aceea, 
verificarea prizeilor de 
pămînt se face prin 
măsurarea rezistenței 
de trecere a prizei de 
pămînt. In practică, se 
măsoară însă rezisten
ța de legare la pămînt 
a instalației care mai 
cuprinde în plus și re
zistența conductorului 
de legare la pămînt.

Măsurarea rezistenței 
de legare la pămînt 
este necesară pentru

narea proprietăților fi- 
zico-meCailice ale căr
bunilor :

1. Determinarea re
zistenței la compresiu
ne în urma încercări
lor la forfecare simplă 
și tracțiune. 2. Metoda 
de concasare statică 
după Vugi. 3. Metoda 
de concasare dinamică, 
propusă de Academia 
de științe a U.R.S.S.

S-au extras probe — 
eșantioane cit mai com
pacte, bulgări mari — 
din stratele 3, 5, 15, 17, 
18 de la minele Lonea, 
Petrii®, Vulcan, Lupeni 
și Uricani.

Concluziile ce s-au 
desprins ; Cărbunii din

verificările periodice 
ale stării prizelor de 
pămînt, ceruțș de pres
cripțiile de exploatare 

rin vigoare și face parte 
din categoria celor mai 
importante măsurători

După ce se analizea
ză comparativ aparatele 
(din import) folosite în 
prezent la exploatări 
pentru măsurarea re
zistenței prizelor de 
pămînt, în lucrare este 
prezentat aparatul 
A.P.P.-2, construit la 
I.R.M.E. București in 
anul 1965. La acest a- 
parat s-a utilizat o va
riantă a metodei com
pensației, după schema 
Behrend, care prezintă 
avantaje, față de cele

înainte de deschiderea sesiunii, 
primul interlocutor este PROF. DR 
ING. POPA ARON, rectorul insti
tutului de mine.

— Ce însemnătate are cea 
de-a Xl-a sesiune a cercurilor 
științifice studențești de la 
I.M.P. ?

— Importanța acestora este cu
noscută. In general viitorii ingineri 
au posibilitatea să facă cunoștință 
cu greutățile și satisfacțiile ce le 
oferă cercetarea. Prin aceasta se 
realizează aprofundarea cunoștințe
lor căpătate în procesul instructiv- 
educatlv astfel ca absolvenții să fie 
oameni competenți, cu spirit ereator, 
obișnuiți cu investigația științifică.

Temele complexe prezentate in 
această sesiune sînt expresia unei 
temeinice pregătiri teoretice șl 
practice, a maturității cu care au fost 
abordate temele; ele oglindesc par
ticiparea activă a studenților la 
progresul tehnicii noastre miniere.

Important consider faptul că In 
acest an s-a remarcat o Îmbunătă
țire simțitoare a activității cercu
rilor științifice studențești; Îndruma
rea din partea cadrelor didactice a 
fost mal competentă, mal stărui
toare și deci, mai eficientă.

Concluziile ce se vor trage după 
încheierea sesiunii ne vor permite, 
avind In vedere condițiile de dez
voltare intelectuală existente, să 
îmbunătățim munca ștffMiflci des
fășurată de studanți. de a Io sti
mula, prin disciplinele de speciali
tate, primii pași pe temuși delicat 
și nobil al cercetării știtațillce.

— Gare este ^tortul condu
cerii Asociației studenților ta or • 

Valea Jiului trebuie 
să fie Incluși în cate
goria de tărie medie, 
întrunit coeficientul „f" 
este cuprins intra 0,6 
și 1. Datele obținute 
infirmă părerea greșită 
că Straiele de cărbuni 
din Valea Jiului ar a- 
vea o tărie ridicată. 
Coeficientul de tărie a 
majorității straielor 
crește de la est spre 
vest. In general, ban
curile de cărbune pla
sate spre culcuș au tă
rie mai mare. Incluziu
nile sferosideritice pre
zente în «trate au pe 
f 2,5 —- 3,4. Tăria 
cărbunelui variază în- 
tr-Un abataj în limite 
de 20—50 la sută.

lalte metode, în pri
vința preciziei măsură
rii, sensibilității, Ușurin
ței efectuării măsurări
lor, etc. Aparatul con
stituie o realizare reu
șită a industriei noas
tre de aparate electri
ce, este comod și ușor 
de manipulat, putînd fi 
utilizat și la măsurarea 
prizelor de pămînt de 
la suprafața minei. Pen
tru utilizarea aparatu
lui în subteranul ex 
ploatărilor grizutoase 
în lucrare se preconi
zează reiproiectarea a- 
numitor circuite care, 
fn urma analizei făcu
te, au prezentat pericol 
de inițiere a explozi 
ilor.

Răspunde studentul DULFU IOAN, 
președintele C.U.A.S.

— Organizarea temeinică a mun
cii de cercetare a studenților pre
zintă o deosebită Importanță pen
tru dezvoltarea gîndlril creatoare 
și independente, pentru educarea 
lor în spiritul colaborării cu cadrele 
din producție. In anul universitar 
1965/1966, în cele 14 cercuri științi
fice studențești au fost cuprinși 286 
membri. Ne-am preocupat cu deose
bire de asigurarea unor condiții op
time de lucru îh laboratoare și 
frecvența studenților la ședințele 
cercurilor științifice.

Micro — interviuri
Ne propunem ca, avtnd sprijinul 

cadrelor didactice, să organizăm 
acțiuni menite a-1 obișnui pe stu- 
denți cu consultarea publicațiilor din 
țară șl străinătate, să dezvoltăm pa
siunea și interesul celor mal capa
bili de a-și afirma capacitatea crea
toare.

— Ce ați remarcat la dezba
terile care au avut loc la sec
ția exploatări miniere și geolo
gie 1

întrebarea a lost adresată dr. ing. 
IL1AȘ TIBERIU, prodecan al Fa
cultății de mine.

— Un evident salt calitativ, teme 
legate atrîns de producție; s-au 
purtat discuții interesante intre 
cadrele didactice. Și popularizarea 
sesiunii a fost mai bună.

fillilrii Midi iM ți 
Mir i ojtlBlzarea paranetrl or 
te explaatare la IR. Unea
Întocmită de studenții COSMA 
ȘTEFAN, POP ARGH1R, C1RJA 
BALOGH RADU, 1UHASZ GH. 
șl BORA ELENA, sub con
ducerea conf. M1LCOVEANU 
DAN

Metodele statistico-matematice și 
calculul probabilităților sînt folosite 
ch» mulțl ani în producția industrială, 
în minerit, statistica matematică 
poate rezolva o gamă foarte largă 
de probleme în legătură cu analiza 
operațională a proceselor de produc
ție, determinarea premizelor pentru 
automatizarea, studiul calității și 
randamentului agregatelor etc. 
Lucrarea îșl propune să analizeze 
operațional parametrii ce influențea
ză producția sectorului IV Lonea

Iată cîteva concluzii la Care s-a 
ajuns în urma calculelor și studierii 
condițiilor tehnice. 1). Numărul de 
vagonete are un grad de determi
nare mic asupra producției sectoru 
lui și deci, sectorul este bine apro
vizionat; gradul de utilizare a vago- 
netelor este însă scăzut, doar de 
76 la sută, cu respectivele conse
cințe : uzura mai intensă a materia
lului rulant, consum suplimentar de 
energie la tractate, manoperă su
plimentară în transport. Mai con
cret, circa 157 vagonete circulă în 
mod nerațional în sectorul IV, 2). 
In ceea ce privește influenta vo
lumului lucrărilor de pregătire asu
pra producției: nu este rațional să 
stabilim înălțimea etajului în func
ție de producția anuală ci invers. 
3). In comparație cu abatajele fron
tale, suprafața abatajelor cameră es
te mai bine folosită. 4). Studiind 
corelația dintre producție, suprafața 
activă a abatajelor cameră și su
prafața activă a abatajelor fron
tale rezultă că este necesară spori
rea numărului abatajelor frontale 
și mărirea, îndeosebi, a vitezei de 
avansare a acestora

Lucrarea, aflată încă în fază de 
elaborare, constituie prima încer
care de acest gen în mineritul țării 
noastre.

— înseamnă că și participa
rea...

— Din partea cadrelor didactice și 
studenților, da. MM surprinde insă 
faptul că au venit așa de puțini 
ingineri de la exploatări șl specia
liști de la C.C.V.J., deși majorita
tea comunicărilor s-au referit la Va
lea Jiului. Prin prezența lor la dez
baterile din secții, discuțiile ar f: 
fost mat interesante, propunerile 
mal numeroase, concluziile mai frac 
tuoase.

Inginerul MEIUȘ DUMITRU, de 
la mina Lupeni, a prezentat o pro- 
punere: „Bine ar fi ca la elabora

rea lucrărilor să lie solicitate și 
cadre din producție. Ar ajuta pe stu- 
denți să aprofundeze aspectul prac
tic, s-ar deschide posibilitatea ca re
zultatele cercetărilor să fie mal re
pede aplicate In producție".

— Ce părere aveți despre 
temele expuse?

întrebarea am adresat-o ingine
rului TARCEA IOAN, de la mina 
Aninoasa.

— Sînt expuse studii interesante 
dintre care multe prezintă interes 
pentru producție. Și noi ne-am zbă
tut, in anii trecuți, să determinăm 
coeficientul de rezistență al cărbu
nilor. Aici am găsit răspunsul prin 
comunicarea studentului Roncea 
Gheorghe.

Lucrările premiate
PREMIUL 1

• „Folosirea statisticii ma
tematice pentru optimizarea 
parametrilor de exploatare la 
E. M. Lonea", întocmită de 
colectivuâ : Gosma Ștefan, a- 
nui V mine, Pop Arghir, anul 
IV preparare, Cârja Balogh 
Radu și Juhasz Gheorghe, a- 
nul IU electromecanică, Bora 
Elena, anul III preparate.

• „Măsurarea rezistenței 
prizelor de pămînt la exploa
tările miniere", întocmită de 
colectivul: Păsculescu Mihai, 
absolvent și Marinescu Lucian, 
anul V electromecanică.

O Teoria erorilor aplicată la 
Studiul teodolitelor de mare 
precizie", realizată de Bitlr 
Eugenia, Florula Etigemiia, Mie 
Emil, Gonczy Tiberiu, tați din 
anul IV topografie.

S-atu mai acordat: 6 premii 
II, 6 premii III și 24 de men
țiuni. Deci, din 47 de comu
nicări, 38 au fost premiate sau 
au primit mențiuni, ceea ce 
dovedește temeinicia cu care 
au lucrat autorii lor.

Studentul Irimescu Mircea expune 
studiul „Coeficientul de iregulari
tate in extracție ai instalației de 
la puțul principal al E. M. lem
noasa". 1

........... ... . ......Vu
La sfîrșitul ședinței festive de în

chidere, ne-am adresat tovarășului 
conferențiar CONSTANTINESCU 
ILIE, prorector al I.M.P., cerindu-i 
părerea despre sesiune. Ni s-a răs
puns :

— Din 70 teme luate în studiu 
în acest an, au fost selecționate și ; 
prezentate 47, întocmite, sub îndru
marea a 63 cadre didactice, de un 
număr de 134 studenți.

Valoarea comunicărilor, atît ca 
prezentare cit și ca fundamentare 
științifică, a lost superioară celor 
prezentate în alte sesiuni deoarece 
forțele s-au concentrat spre rezol
varea unor probleme concrete. Li
nele din lucrări au depășit nivelul 
unei cercetări elaborată de un stu
dent. Prezentarea temelor în secții 
a prilejuit ample dezbateri, ceea ce 
dovedește preocuparea și capacita
tea Celor care au întocmit lucră
rile.

— Concluzii pentru activita
tea viitoare ?

— O legătură strînsă cu produc
ția pentru că cea mai mare răs
plată pentru un cercetător este 
aplicarea în practică a concluziilor 
a soluțiilor ce le propune. Vom an
trena un număr mai mare de stu
denți din anil III-V la activitatea 
cercurilor științifice. Pentru stu
denții anilor I șl II vom organiza 
cercuri de inițiere ștlln’îfică. Va 
trebui totodată ca numărul cadre
lor care îndrumă cercuri’»* științi
fice să crească. In acest fel, consi
der, se vor folosi mal bine rezer
vele ce există pentru ridicarea 1a 
Un nivel mai înalt a activității ști
ințifice.
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relevai, totodată, unele lipsuri e- 
xistente tacă în munca sindicala 
si au făcut numeroase propuneri 
pentru ridicarea ei la nivelul sar
cinilor actualei etape a desăvârși
rii construcției socialiste din tara 
noastră.

Multi vorbitori au dezbătut pro
blemele activității sindicatelor în 
vederea atragerii tot mai largi și 
mai competente a oamenilor mun
cii la planificarea, organizarea și 
conducerea producției. Marin ©ră
cea, președintele Comitetului 
Sindicatului de la Uzina de 
aluminiu din Slatina, Mihai 
Liculescu, inginer șef la Uzinele „E- 
lectroputere“-Cratova, și alții, au 
arătat că una dintre căite prin ca
re muncitorii, inginerii și tehnicie
nii își aduc contribuția la organi
zarea mai bună a procesului de 
producție, la valorificarea rezerve
lor interne existente la locurile de 
muncă o constituie participarea 
tot mai largă la dezbaterea proiec 
telor de plan anuale, la consfătui
rile de producție trimestriale și la 
adunările lunare, în cadrul cărora 
se fac propuneri valoroase.

Colectivul Uzinei „Electroputere". 
de pildă, pe baza unei fundamen
tări tehnico-economice, a propus, 
eu ocazia dezbaterii proiectului de 
Directive ale Congresului al IX-lea 
al P.C.R., să se treacă la fabrica
rea, în țară, a transformatoarelor 
de 400 kV, necesare sistemului e- 
nerțj^tic național. După cum se 
ști* această propunere a fost in- 
Mșttfi de forurile superioare, apro- 
bîndu-se ca, 6 dată cu dezvoltarea 
generală a industriei electrotehni
ce, să se creeze condițiile necesare 
pentru a se fabrica în țară aceste 
transformatoare.

Vorbitorii au arătat, totodată, că 
în pregătirea și organizarea consfă
tuirilor de producție există încă ti
nete deficiențe care se cer înlătu
rate. Sporirea eficienței acestor 
consfătuiri trebuie să se concreti
zeze in aplicarea operativă, con
secventă, a celor mai valoroase 
propuneri care se fac pentru în
deplinirea și depășirea planului și 
a angajamentelor pe care și le Mu 
muncitorii.

A fost, de asemenea, relevată de

/ RAPORT
*asupra proiectului de statut al Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România
fUrmare din pag. l-a)

buției și prezenței lor active în 
toate domeniile vieții sociale. Este 
reafirmat cu claritate principiul 
călăuzitor al structurii și activită
ții organizatorice a sindicatelor — 
centralismul democratic, care asi
gură unitatea lor de voință și de 
acțiune. Totodată, se subliniază ca 
Un principiu fundamental in acti 
vitatea tuturor organelor de con
ducere ale sindicatelor — princi
piul muncii și conducerii colective 
O expresie a democratismului or
ganizației noastre o reprezintă lăr
girea continuă a drepturilor mem
brilor sindicatelor. Definind aceste 
drepturi proiectul de statut stabi
lește, în același timp, cu multa 
claritate și îndatoririle ce revin 
membrilor sindicatelor.

Aplicarea ..cu consecvență și in 
zplrit creator a principiului demo
crației muncitorești în strînsă îm
binare cu centralismul este reflec
tată și în prevederile proiectului de 
statut referitoare la autonomia de 
care se bucură sindicatele în rezol
varea problemelor care intră în a- 
tribuțlile lor, atît în ce privește ac
tivitatea lor, cît si în raporturile cu 
conducerile întreprinderilor șî insti
tuțiilor, cu organele de stat și 
obștești. In cadrul organizatoric în 
care își vor desfășura în viitor sin
dicatele activitatea, exercitarea au
tonomiei lor presupune încadrarea 
•"’surilor pe care le adoptă tn li

către Mihai Băduâescu, președintele 
Comitetului sindicatului de la U- 
zinele „1 Mai "-Ploiești, și alți vor
bitori, necesitatea oa sindicatele să 
acorde importanța cuvenită proble
mei cooperării dintre diferite în
treprinderi, avînd în vedere că de 
respectarea Întocmai a planului ,de 
cooperare depinde, într-o măsură 
hotărltoare, îndeplinirea sarcinilor 
oare revin colectivelor din fiecare 
întreprindere în parte.

Acordînd o mare atenție îmbu
nătățirii continue a conținutului și 
organizării întrecerii socialiste, nu
meroși vorbitori s-au referit la e- 
forturile pe care le depun oame 
mii muncii din fabrici și uzine pen
tru îmbunătățirea calității produse 
lor, creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost. Teo
dora Serșun, președinta Comitetu
lui Uniunii Sindicatelor din ramura 
bunurilor de consum, Maria Făgă- 
rășanu, președinta Comitetului sin 
Picatului de la întreprinderea 
.Partizanul Roșu" din Brașov, Con
stantin Petre, miner, șef de briga 
dă la exploatarea minieră Lupeni, 
Rozalia Tier, președinta Comitetu
lui sindicatului de la Fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" din O* 
radea, Mihai, Peterman, președinte
le Comitetului sindicatului de 
la Combinatul chimico-metalurgio 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Baia 
Mare, au subliniat, printre altele, 
necesitatea de a lega Întrecerea 
socialista cu sarcinile de produc
ție cele mai arzătoare ale diferite
lor locuri de muncă. El s-au refe
rit, de asemenea, la importanța fo
losirii mijloacelor de stimulare mo 
rală, precum și a aplicării corecte 
a principiului cointeresării mate
riale a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor pentru obținerea ce
lor mai bune rezultate în produc
ție în toate privințele și, în primul 
rînd, în direcția calității produselor 
și a realizării de economii prin va
lorificarea rezervelor interne.

O seamă de vorbitori, printre 
care Ion Tîrniceriu, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor 
Suceava, Gheorghe Borș, președin
tele Consiliului local al sindicate
lor din orașul București, scoțînd la 
iveală lipsurile existente în dome
niul răspîndirii și generalizării ex 
perianței înaintate, al informării o 
perative cu ceea ce apare nou în 
tehnică, au reliefat necesitatea fo
losirii unor forme cît mai variate, 
mai interesante și mai eficiente 

mitele normelor și hptărîrilor orga
nelor sindicale superioare, îmbinarea 
armonioasă a intereselor locale cu 
cele generale. Aplicarea principiu
lui autonomiei sindicale va înlătura 
unele practici nejuste, care duceau 
la nesocotirea de către organele 
teritoriale ale sindicatelor a compe
tenței comitetelor sindicatelor în 
rezolvarea problemelor legate de 
condițiile și nevoile specifice, de 
profilul producției, al condițiilor de 
muncă și de trai ale oamenilor din 
întreprinderile și instituțiile res
pective.

In actualul proiect de statut, păs- 
Irîndu-se principiul organizării sin
dicatelor — unitate de bază în 
structura organizatorică a Uniunii 
Generale a Sindicatelor — pe locul 
de producție în întreprinderi și 
instituții, sînt incluse prevederi 
noi, reieșite din experiență, cu pri
vire la mai buna organizare a 
grupelor sindicale, a organizațiilor 
sindicale pe secții și altele.

In spiritul 4 centralismului demo
cratic șl al autonomiei sindicatelor, 
în statut se consemnează că sindi
catele se unesc, după principiul 
ramurii, pe baza propriilor hotărîri, 
în uniuni ale sindicatelor pe ramuri 
de producție. învestirea uniunilor 
cu dreptul de a conduce activitatea 
sindicatelor din ramura respectivă 
face să crească rolul și competenta 
acestora.

Unirea de bună voie a sindica
telor în uniuni pe ramuri de pro

pentru a transforma intr-un bun al 
tuturor tot ce e nou, avansat In 
producție.

Numeroși vorbitori au subliniat 
însemnătatea deosebită pe cat» o 
are în etapa actuală organizarea 
științifică a producției și contribu 
ția valoroasă pe care o aduce în 
această direcție intelectualitatea 
tehnică, a cărei activitate se îm
pletește strîns cu cea a muncitori
lor in întregul proces de producție.

Stan Potorac, președintele Comi
tetului sindicatului de la șantierul 
naval Galați, ing. Gh. Caramfil, 
director general al U.F.S. Săvinești, 
si alții au arătat că comisiile de 
ingineri și tehnicieni desfășoară o 
susținută activitate de cercetare și 
antrenează pe cei mai pregătiți in
gineri, tehnicieni, inovatori și frun
tași în întrecere în studierea con
dițiilor specifice fiecărui loc de 
muncă și la valorificarea rezervelor 
interne. S-a relevat că aceste comi
sii sînt chemate să sprijine și să 
stimuleze mai eficient mișcarea ino
vatorilor și rațlonalizatorilor.

Declarîndu-se întru totul de acord 
cu aprecierea făcută în raport, 
prof. ing. Constantin Dinculescu, 
președintele Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor, a arătat 
că activitatea cadrelor tehnico-ingi- 
nerești va trebui să fie în mai mare 
măsură orientală pentru a cuprinde 
și rezolva în amănunt problemele 
de organizare a producției și mun
cii, corespunzător cerințelor revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
înzestrării' întreprinderilor noastre 
cu mașini și utilaje moderne.

C.N.I.T. va trebui să-și apropie 
mai mult preocupările de cele ale 
comisiilor de ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi și să le ajute în 
activitate, punînd un mai mare ac
cent pe dezbaterea problemelor teh
nice concrete care apar la locurile 
de muncă. De asemenea, este nece
sar ca și organizarea activității

C.N.I.T. să fie îmbunătățită prin 
sporirea numărului actual al secți
ilor de specialitate, prin întărirea 
legăturilor de conlucrare cu uniu
nile pe ramuri de producție.

Progresul tehnic, în toate ramu
rile economiei, impune și din partea 
sindicatelor, așa cum au relevat 
Constantin Alexei, vicepreședinte al 
Comitetului sindicatului de la mina 
„Leșul Ursului", Gheorghe Oprea, 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor din Timișoara, și alții, o 

ducție ale sindicatelor și afilierea 
acestora la Uniunea Generală a Sin
dicatelor redă expresia unității, de 
jos în sus și de sus în jos, a orga
nizațiilor sindicale pe baza intere
selor comune ale tuturor angajați- 
lor din țara noastră. Aceasta asigură 
unitatea trainică, de nezdruncinat, a 
tuturor sindicatelor din România.

Proiectul de statut conține preve
deri referitoare la rolul și sarcinile 
Consiliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, care își desfășoară 
activitatea practică pe baza pro
priului său regulament, sub condu
cerea Uniunii Generale a Sindica
telor.

Pe baza experienței dobîndite și 
a neajunsurilor care au existat în 
activitatea consiliilor regionale, ra
ionale și locale, proiectul de statut 
dă o nouă reglementare roiului și 
sarcinilor acestora, ca organe teri
toriale ale Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, astfel înCît 
să se realizeze o justă si rațională 
folosire a forțelor, o mai bună or
ganizare si conducere a activității 
sindicale.

Considerăm — a spus în înche
iere raportorul — că, prin adoptarea 
proiectului de statut, Congresul va 
da sindicatelor un document impor
tant care va contribui la dezvolta
rea activității lor, la sporirea con
tribuției organizației noastre la 
lupta întregului popor, închinată în
floririi scumpei noastre nătrii — 
Republica Socialistă Romfinta. 

grijă neslăbită pentru calificarea, ri
dicarea calificării și specializarea 
oamenilor muncii, îndeosebi pe șan
tiere și în noile întreprinderi. Vasta 
rețea de cursuri, lectorate, numeroa
sele expuneri, conferințe, simpozi
oane, schimburi de experiență, se
siuni tehnico-științifice, aduc o con
tribuție însemnată la lărgirea ori
zontului de cunoștințe tehnice și 
profesionale ale muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, la informa
rea lor permanentă cu ceea ce este 
nou în acest domeniu în țară și 
străinătate. Unii vorbitori, referindu- 
se la lipsurile existente, au cerut 
ca activitatea de ridicare a califi
cării și de propagandă tehnică să se 
desfășoare mai diferențiat, pe profe
siuni și niveluri de cunoștințe, și 
să fie mai susținut sprijinită de 
conducerile ministerelor șt de alte 
organe centrale, prin editarea și di
fuzarea largă a unui număr cît mai 
mare de manuale și broșuri, de 
filme și alte mijloace.

îon Radu, președintele Consiliu
lui sindicatelor de la Șantierele de 
construcții hidroenergetice și de na
vigație Porțile de Fier, Mircea 
Sgrumală, președintele Consiliului 
sindicatelor Combinatului siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Galați, 
maistrul constructor Birk Matei, 
președintele Comitetului sindicatului 
grupului de șantier 509 — Cluj, și 
alții, s-au referit la sarcinile care 
revin sindicatelor din construcții în 
înfăptuirea politicii de investiții a 
partidului și statului nostru. Ei au 
arătat că, pentru realizarea unor 
construcții de calitate și într-un 
termen Cît mai scurt, sindicatele 
au acordat și vor trebui, în conti
nuare, Bă acorde o atenție și mai 
mare bunei organizări a muncii, 
pregătirii și ridicării nivelului pro
fesional al miilor de constructori și 
mentori, răspîndirii și generalizării 
metodelor noi de lucru, a experien
ței înaintate, folosirii la întreaga 
capacitate a utilajelor, Au fost ci
tate o serie de rezultate bune, prin
tre care faptul că constructorii ma
relui sistem hidroenergetic de pe 
Dunăre, au terminat cu 70 de zile 
înainte de termen închiderea ba- 
tardoului din zona de construcție a 
centralei electrice.

In același timp, referlndu-se la 
lipsurile existente în activitatea 
sindicatelor de pe multe șantiere, 
vorbitorii au subliniat că este ne
cesar să fie antrenat un număr mai 
mare de muncitori și tehnicieni la 
cursurile de ridicarea calificării și 
specializare, să se acorde o atenție 
mai mare întăririi disciplinei în 
muncă, repartizării judicioase, pe 
brigăzi și echipe, a inginerilor și 
maiștrilor, precum și rezolvării mai 
operative a diferitelor probleme pri
vind asigurarea cazării, transportului 
și altor condiții de muncă și de 
trai ale constructorilor.

In cuvîntui lor, Teodor Prunea, 
președintele Consiliului regional ai 
sindicatelor *— București, Vasile Be- 
raru, directorul G.A.S. „Nlcolae 
Bălcescu", din regiunea Dobrogea, 
Wagner Francisc, președintele Co
mitetului sindicatului de la S.M.T. 
Beciul Nou, regiunea Banat, și alți 
delegați, au vorbit despre elanul cu 
care lucrează oamenii muncii de 
pe ogoarele patriei spre a înfăptui 
sarcinile trasate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii în patria 
noastră.

Comitetele sindicatelor din G.A.S. 
șl S.M.T., au arătat ei, se preocupă 
de îmbunătățirea activității de mo
bilizare a lucrătorilor pentru folosi
rea cît mai judicioasă a pămîntu- 
lui, a mijloacelor tehnice, pentru 
organizarea producției pe baze ști
ințifice în scopul ridicării continue 
a producției vegetale și animale, al 
rentabilizării unităților agricole etc. 
Vorbitorii au arătat că, înlfiturînd 
deficiențele care mal există în ac
tivitatea lor, sindicatele din G.A.S. 
și S.M.T. trebuie să pună în dezba
terea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor probleme privind exploa
tarea mașinilor la întreaga lor ca-, 
pacitate, folosirea rațională a tim
pului de lucru, întărirea disciplinei 
In producție, $1 ahe probleme în 
rezolvarea cărora membrii sindicate
lor sînt chemați să-ai aducă con
tribuția.

Numeroși participant! la discuții 
au vorbit despre contribuția sindi
catelor la înfăptuirea politicii parti
dului de crește* a ovalul de trai, 

de asigurare a unor condiții din ce 
în ce mai bune de muncă și de viață 
tuturor oamenilor muncii. In această 
direcție, Cornel Bența, maistru oțe- 
lar la uzinele „Industria Sîrmii" din 
Cimpia Turzii, Anghelache Moșes- 
cu, mecanic de locomotivă la De
poul C.F.R. Ploiești, și alții s-au 
ocupat, printre altele, de problemele 
protecției și tehnicii securității 
muncii, subliniind că în adunările 
sindicale, în consfătuirile de pro
ducție, o dată cu dezbaterea pla
nului sînt discutate și aceste pro
bleme, căutîndu-se permanent căi 
de prevenire a accidentelor șl îm
bolnăvirilor profesionale, posibilită
țile noi de folosire tot mai eficien
tă a mijloacelor materiale pentru 
ușurarea eforturilor fizice ale mun
citorilor. Au fost citate, în acest 
sens, numeroase rezultate pozitive 
obținute în exploatări miniere și 
forestiere, în diferite întreprinderi 
din localități îndepărtate etc. Tot
odată, arătînd că pe unele șantiere 
industriale, unități C.F.R. și alte lo
curi de muncă mai există lipsuri în 
asigurarea protecției muncii, a con
dițiilor Corespunzătoare de cazare 
și de transport ale salariaților, vor
bitorii au subliniat sarcina sindica
telor de a privi cu mai multă răs
pundere aceste probleme și de a ac
ționa mai hotărît pentru rezolvarea 
lor în spiritul prevederilor legale.

Dumitru Petrescu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Protec
ția Muncii, relevînd faptul că au 
fost și sînt alocate suine considera
bile, pentru a asigura pretutindeni 
condiții cît mai bune de muncă, 
pentru prevenirea accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale, s-a ocu
pat de colaborarea dintre Comitet, 
ca organ menit să asigure îndruma
rea, coordonarea și controlul pe 
linie de stat, și sindicate ca orga
nizatoare ale controlului obștesc a- 
supra protecției muncii. El a arătat 
necesitatea dezvoltării și întăririi 
continue a acestei colaborări, astfel 
încît o dată cu măsuriie care se 
iau în întreprinderi pentru reali
zarea planului de producție, să se 
asigure și cele mai corespunzătoare 
măsuri de protectie a muncii. Vor
bitorul a subliniat necesitatea îm
bunătățirii predării, în școlile pro
fesionale și învățămîntul tehnic, a 
disciplinei de protecție a muncii, 
perfecționării actelor normative pri
vind acordarea și folosirea echipa
mentului și materialelor de protec
ție.

Unul dintre domeniile în care 
sindicatele depun o muncă rodnică 
este controlul obștesc asupra de
servirii populației în comerț, insti 
tuții medicO-sanitare, stațiuni balneo
climaterice etc. Tratînd această pro
blemă, Gheorghe Petrescu, secretar 
ai C.C.S., Victor B°rca, președintele 
Comitetului Uniunii Sindicatelor din 
comerțul de stat și cooperația de 
consum, și alții au arătat că nu
meroasele sugestii făcute de inspec
torii obștești au contribuit la îmbu- 
"ătăfIrsa muncii în aceste sectoare, 
dar că nu Întotdeauna sesizările și 
propunerile sînt privite cu suficient 
simt de răspundere de conducerile 
unor organizații si instituții econo
mice și sociale. Vorbitorii au arătat 
că ne viitor controlul obștesc al 
sindicatelor trebuie să fîe mai Sus
ținut, mai exigent si să se extindă 
șî asupra altor domenii.
' Tn cadrul discuțiilor, Elena Nae, 
președinta Comitetului sindicatului 
de la Fabrioa de confecții șl trico
taje București, și alți vorbitori au 
acordat atenție și sarcinilor ce re
vin sindicatelor în privința îmbună
tățirii asistenței medicale șl a con
dițiilor de odihnă și tratament ale 
salariaților, precum și în gospodă
rirea fondurilor alocate pentru a- 
sigurările sociale de stat. Vorbitorii 
au făcut o seamă de propuneri 
pentru continua îmbunătățire a acti
vității și în aceste domenii, ară
tînd, printre altele, că sindicatele 
trebuie să vegheze la repartizarea 
mai judicioasă a cadrelor de spe
cialiști, în funcție de profilul în
treprinderii sau instituției în care își 
desfășoară aceștia activitatea, la 
aplicarea măsurilor privind ocroti
rea mamei și copilului.

(Continuare in pag. 4-a)
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TELEtaRRME EXTERNE 
Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
In Danemarca
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și 
în- 

mai

Srîas lesat de mobilizarea 
^■^jaana o mior muncii în 
Hftaaea samnilor economice, 

wrtatori s-an referit la acti-
nton cultnral-educativă desfășura
ta de rittir ile. Ioan Jiva, pre- 
seAtoeie Consiliului regional al. 
^■Aratelor Bacău, Artenie Pop, 

iJiilKi li Comitetului sindicatului 
de la întreprinderea forestieră To- 

si alții an relevat contribuția 
■ofciricr Ia îmbogățirea conți- 
■Etatoi activității cultural-educative, 
folosirea unor forme atractive și 
■EtBesante^ corespunzătoare preocu- 
pkdcr oamenilor muncii pentru 
Hvgăea cunoștințelor lor tehnice și 
^de-iîmi ile. Ei au menționat, în 
acest sens, eficacitatea conferințelor 
brate în cadrul universităților mun- 
edwești, a întîlnirilor cu brigăzile 
sfîiattfire. a lectoratelor și consfă- 
iarti r, precum și sprijinul pe 
cwe-1 oferă bibliotecile și publicati
on sindicale.

Eugen Bazil Cucu, membru în 
■evul executiv al Consiliului re- 
^caal al sindicatelor Iași, Iosif Gor- 

președintele Comitetului sindi- 
csdatei de la Uzina „Unio" Satu 

și alții au vorbit despre nece- 
sdatea ca sindicatele să îmbunătă
țească în continuare activitatea lor 
patru dezvoltarea noii atitu- 
da iată de muncă, față de 
tannl obștesc și de îndato
ririle sociale, pentru întărirea dis- 
opfiaei în producție, pentru culti- 

sentimentelor de dragoste față 
de patrie și față de partid, adînci- 
raa continuă a frăției dintre oame- 
■ri smucii români și de alte națio- 
cafilăți, pentru informarea colecti
velor din întreprinderi despre eve
nimentele politice interne și inter- 
■afăooale.

Obiectul unora dintre intervenții 
Va constituit activitatea artistică de 
amatori. Artista poporului Arta Flo- 
rescu și alți vorbitori, relevînd con
tribuția sindicatelor la crearea și în
drumarea acestei largi mișcări cul
turale de masă, au arătat că ea
are nevoie de un repertoriu mai 
bogat și mai variat și că nivelul ar- 
tistic al spectacolelor trebuie să 
fie tot mai înalt. De aceea este ne
cesar ca mișcarea de amatori să se 
bucure într-o și mai mare măsură 
de sprijinul artiștilor profesioniști 
și al creatorilor de artă.

O serie de vorbitori s-a referit, 
de asemenea, la amploarea pe care 
au luat-o și la dezvoltarea și mai 
mare pe care trebuie s-o cunoască 
îu viitor sportul și turismul de 
masă, subliniind necesitatea colabo
rării sindicatelor cu organele de 
stat de specialitate, cu organizați
ile de tineret și de femei în iniție
rea de manifestări bogate în conți
nut. variate, atractive. A fost ac
centuată sarcina de a antrena și 
mai larg pe salariați și familiile 
lor, din cele mai îndepărtate locuri 
de muncă, în activitatea cultural- 
educativă, în folosirea plăcută si 
utilă a timpului liber, pe măsura 
mijloacelor materiale crescînde pe 
care statul și sindicatele le asi
gură in acest scop.

Transmițînd salutul scriitorilor, 
Icn Pas, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, a subliniat misiunea 
oamenilor de litere de a fi, îm
preună cu oamenii muncii din fa
brici și de pe ogoare, participant 
activi Ia marea operă de ridicare 
pe noi culmi a României socialiste, 
prin realizarea de opere care să îm
bogățească patrimoniul culturii, ope
re demne de epoca pe aare o trăim. 
Scriitorilor Ie revine îndatorirea de 
a înfățișa multe laturi ale trecutu
lui de luptă al poporului nostru, al 
clasei muncitoare, care nu și-au 
găsit încă o oglindire artisti
că corespunzătoare, de a reflecta 
mai amplu și cu măiestrie profilul 
omului zilelor noastre, elanul său 
creator. Cărțile ce le încredințăm 
tiparului să intereseze masa mare 
a oamenilor muncii, să respecte im
perativul lor, calitatea.

Marea majoritate a vorbi torflcr 
s-an referit în cuvîntul lor- la pro

iectul de Statut supus dezbaterii și 
aprobării Congresului.

Subliniind însemnătatea proiectu
lui, ei și-au exprimat adeziunea 
lor la prevederile sale. Moraru Ni- 
colae, președintele Comitetului u- 
niunii sindicatelor clin întreprinde
rile industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, Bălan Vichen- 
te, președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor Hunedoara, 
Stan Potorac, președintele Co
mitetului sindicatului de la 
șantierul naval Galați, și al
ții au relevat că noul Statut 
creează cadrul organizatoric cores
punzător creșterii și lărgirii dreptu
rilor, competenței și autonomiei 
muncii organelor sindicale în re
zolvarea operativă a problemelor 
legate de activitatea profesională 
și sociai-culturală a salariaților.

Referindu-se la unele deficiențe 
din activitatea sindicatelor, o sea
mă de vorbitori au remarcat ca 
deosebit de pozitivă măsura preco
nizată prin care Uniunile pe ra
muri de producție sînt investite cu 
posibilitatea practică de a asigura 
conducerea și o îndrumare e- 
fectivă a sindicatelor din ra
mura respectivă și de a le 
reprezenta interesele în relațiile cu 
ministerele de resort. Alți vorbi
tori s-au referit în cuvîntul lor la 
faptul că sindicatelor, ca unități de 
bază care cuprind masele largi ale 
salariaților, le revin atribuții spo
rite în adîncirea continuă a demo
crației muncitorești, astfel încît să 
fie asigurată participarea tuturor 
membrilor la viața sindicală, la 
soluționarea problemelor ce stau 
în fața întreprinderii. Respectarea 
și dezvoltarea democrației munci
torești — au spus ei — trebuie să 
se manifeste în stimularea iniția
tivei oamenilor muncii, în atenția 
față de cererile și sesizările aces
tora. A fost subliniată datoria sin
dicatelor ca în relațiile cu condu
cerile întreprinderilor și instituțiilor 
să vegheze la respectarea dreptu
rilor oamenilor muncii stabilite de 
legislația noastră socialista, să re
zolve problemele întotdeauna de 
pe poziția îmbinării intereselor per
sonale cu cele ale colectivității.

In legătură cu perfecționarea for
melor organizatorice, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, 
vorbitorii au arătat că consiliilor și 
uniunilor li se cere să cunoască 
îndeaproape experiența pozitivă a 
sindicatelor, să organizeze mai o- 
perativ extinderea și generalizarea 
ei, să folosească căi noi pentru in
struirea și pregătirea cadrelor, în
tărirea controlului îndeplinirii pro
priilor hotărîri și dezvoltarea mun
cii colective.

Aducînd salutul tineretului, Ion 
Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
a relevat colaborarea organizațiilor 
U.T.C. cu sindicatele pentru oa fie
care tînăr să-și aducă deplina sa 
contribuție la buna desfășurare a 
procesului de producție. El a ară
tat că organizațiile U.T.C., colabo- 
rînd strîns cu sindicatele, vor spri
jini mai larg conducerile întreprin
derilor pentru a stabili formele cele 
mai adecvate de creștere a nive
lului de pregătire profesională, vor 
îndruma tinerii să participe activ 
lâ aceste acțiuni. Vorbitorul a so
licitat și pe mai departe sprijinul 
sindicatelor în vederea desfășurării 
unor activități cultural-educative 
proprii ale tineretului, specifice 
vîrstei și preocupărilor sale.

In cadru] lucrărilor Congresului 
au luat, de asemenea, cuvîntul de
legați ai organizațiilor sindicale de 
peste hotare: Pierre Gensous, se
cretar general adjunct al Federa
ției Sindicale Mondiale, Ivan F. 
Skuratov, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. 
Li $iu-pin, secretar al Federație' 
Sindicatelor din întreaga Chină, 
Piotr Gaievschi, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Polonă, Svetozar Vuk- 
manovici-Tempo, președintele Con
siliului Central al Uniunii Sindica 
telor din R.S.F. Iugoslavia, Rivaldo 
Scheda, secretar al Confederației 
Generale Italiene a Muncii, Ho 
Troug Giang, membru al -Secreta- 

rialului Federației Sindicatelor din 
Vietnam, Zo Sin Hun, vicepreședin
te al Comitetului Central al Sindi
catelor Uniudii din Coreea, Leon 
Meuyais, secretar al Confederației 
Generale a Muncii din Franța, Ale
xander M-anolov, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, Dinh Ba Thi, mem
bru al Comitetului Executiv al U- 
niunii sindicatelor pentru elibera 
rea Vietnamului de sud, Sandor 
Beckl, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Un
gară, îdriz Dhrami, secretar al Con
siliului Central al Uniunilor Profe
sionale din R. P. Albania, Bedrijih 
Hbzelka, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. S. 
Cehoslovacă, Heinz Neukrantz, 
membru în Prezidiu și secretar ai 
Federației Sindicatelor Libere Ger
mane, Dorjin Sambuu, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Mongolă.

Aplaudați de întreaga asistență, 
vorbitorii au adus salutul organiza
țiilor sindicale pe oare le reprezin
tă,; Ei și-au exprimat aprecierea 
pentru realizările poporului nostru, 
pe care le consideră ca o contri
buție la întărirea forțelor socialis
mului și păcii în lume, au relevat 
rolul sindicatelor în obținerea aces
tor realizări, multilaterala lor acti
vitate în mobilizarea oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea politicii 
de dezvoltare a economiei, de ri
dicare a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc, 
Totodată, delegații de peste hotare 
au înfățișat aspecte din realizările, 
preocupările oamenilor muncii, ale 
sindicatelor din țările lor, din lupta 
lor pentru o viață mai bună, pen
tru progres social. Ei au vorbit 
despre problemele colaborării din
tre organizațiile eiadicale dirr lu
mea întreagă in lupta pentru a- 
părarea intereselor oamenilor mun
cii, pentru pace, împotriva acțiuni
lor agresive ale imperialismului, 
au exprimat solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, au 
reafirmat dreptul fiecărui popor la 
libertate și independență națională. 
Delegații de peste hotare au urat 
oamenilor muncii și sindicatelor 
noi succese în înfăptuirea hotări- 
rilor care vor fi luate de Congres.

După-amiază, lucrările Congresu
lui s-au desfășurat în trei comisii 
pe probleme: pentru activitatea 
sindicatelor în producție; pen
tru activitatea cultural-educativă 
de masă; pentru controlul ob
ștesc exercitat de sindicate asu
pra înfăptuirii măsurilor privind 
condițiile de muncă și de trai, le
gislația muncii. In timpul dezbate
rilor, numeroși delegați au făcut 
propuneri valoroase pentru îmbu
nătățirea muncii sindicatelor din 
țara noastră.

Lucrările Congresului oontinuă. 
(Agerpres)

SCURTE ȘTIRI
• DRESDA. La Dresda se 

desfășoară lucrările celui de-al 
treilea colocviu al primarilor 
europeni, la care participă re
prezentanți din 21 de țări. Co
locviul dezbate — printre al
tele — probleme ale vieții so
ciale din localitățile urbane. 
Din România participă Leonida 
Tamaș, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popu
lar al orașului Timișoara.

• PARIS. Președintele Fran
ței, Charles de Gaulie, l-a pri
cit la Palatul Elysee pe am
basadorul Republicii Populare 
Chineze în Franța, Huan Cen, 
cu care a avut o convorbire 
prietenească.
• MOSCOVA. Agenția TASS 

tnaoaite Că pe litoralul cau

COPENHAGA 17. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, tran
smite : Marți dimineața, delegația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care vizitează 
Danemarca, a întreprins o călăto
rie în Seela-nda de Nord. Oaspeții 
români au fost însoțiți de ministrul 
agriculturii, Christian Thomsen, și 
de prim-vicepreședintele Folketin- 
gului, Simon From. In această re 
giune, membrii delegației au vizi
tat fermele experimentale de stat 
„Trollesminde" și „Favrholm", de 
la Hillerod, specializate în crește
rea animalelor și păsărilor.

La prînz, ministrul agriculturii 
al Danemarcei a oferit un dejun în

Sosirea la Bonn a tovarășului 
Gheorghe Cioara

BONN 17 . (Agerpres). — La invl 
tația ministrului economiei al R. F 
Germane, Kurt Schmucker, marți a 
sosit la Bonn, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Cioară, însoțit de 
Ion Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini.

Pe aeroportul din Koln-Wahn, un 
de erau arborate drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România și ale 
Republicii Federale Germane, mi
nistrul comerțului exterior al Româ 
niei a fost întîmpinat de Kurt 
Schmucker și de alte persoane ofi
ciale.

Intr-o declarație făcută pe aero
port, Gheorghe Cioară și-a exprimat 
speranța că vizita .. sa în R. F. 
Germană și convorbirile care vor 
avea loc vor oferi prilejul unei mai 
bune cunoașteri reciproce și găsirii 
celor mai adecvate căi pentru dez 
voltarea relațiilor reciproce. „Vizita 
noastră, a declarat el, este conformă 
principiilor politicii externe a Repu
blicii Socialiste România de a dez

Lansarea navei „Gemini-9" 
a fost amînafâ

CAPE KENNEDY 17 (Agerpres) 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că lansarea navei cosmice „Ge- 
mini-9'1, care urma să aibă loc 
marți, a fost anulată. Această hotă- 
rîre a fost luată cu o oră și ju
mătate înainte să fie dat startul na
vei cu cosmonautii Stafford și Cer- 
nan la bord. Ea se datorește eșecu
lui suferit de lansarea rachetei

cazian al Mării Negre a bîn- 
tuit o furtună de gradul 10. 
Uraganul a smuls din rădăcini 
copaci, a rupt firele de tele
fon și a pricinuit pagube se
mănăturilor.

In portul Novorosiișk, vite
za vîntului a atins 38—40 
m/sec.

• NICOSIA. Generalul fin
landez Armas Martola a sosit 
luni la Nicosia pentru a-și pre
lua funcțiile de comandant al 
Forțelor O.N.U. în Cipru.

După cum se știe, efectivul 
acestor trupe este format din 
contingente finlandeze, britani
ce, suedeze, canadiene, irlan
deze și daneze atingind cifra 
de aproximativ 5 000 de per
soane. 

cinstea delegației române. Cu acest 
prilej, Christian Thomsen și Ștefan 
Voitec au toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor multilaterale 
între România și Danemarca.

In după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației române s-au 
înapoiat la Copenhaga, unde au a- 
sistat la o ședință al Folketingului 
(Parlamentul danez). In continuare, 
oaspeții au avut o convorbire prie
tenească cu vicepreședinți ai parla
mentului, cu lideri ai fracțiunilor 
parlamentare, cu numeroși deputată, 
în legătură cu activitatea și orga
nizarea forurilor legislative din ede 
două țări.

Seara, guvernul danez a oferit un 
dineu la Castelul Christiansborg, în 
cinstea delegației române.

volta relațiile economice cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor so
cial și politic, pe baza principiilor 
suveranității, independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și în
crederii reciproce".

In cuvîntul de răspuns, ministrul 
economiei al R. F. GermaneJ^-Kurt 
Schmucker, a declarat că guvernul 
federal este bucuros să aibă con
vorbiri în probleme economice cu 
reprezentanți ai guvernului român. 
El și-a exprimat speranța că trelați- 
ile economice cu România care so 
intensifică vor fi dezvoltate în con
tinuare.

In după-amiaza aceleiași zile, 
Gheorghe Cioară a făcut o vizită 
ministrului afacerilor externe al 
R. F. Germane, Gerhard Schroder. 
Apoi, ministrul român a avut con
vorbiri cu ministrul economiei R. 
F. Germane. Seara, Kurt Schmucker 
a oferit un dineu în cinstea oaspe
telui român.

„Agena" cu care „Gemini-9" uriiia 
să efectueze mai multe întîlniri *! n 
spațiu. La șase minute după lansa* 
rea rachetei, N.A.S.A. a anunțat că 
a fost pierdut orice contact prin 
radio cu ea și nu s-a reușit să fie 
plasată pe orbită.

Agenția U.P.I. consideră că zbo
rul navei cosmice „Gemini-9“ „con
stituia cel mai ambițios program 
spațial din cele realizate pînă acum". 
Se crede că o nouă lansare va avea 
loc peste aproximativ două săptă- 
mîni.

tveoimeniele 
din Vietnamul de sud

SAIGON 17 (Agerpres). — Con
comitent cu criza politică din Viet
namul de sud, la Saigon s-au în
registrat numeroase atacuri împo
triva poliției saigoneze și a milita
rilor americani. După cum mențio
nează agenția France Presse, în 
noaptea de luni spre marți au fost 
atacate patru posturi de poliție. 
S-au înregistrat schimburi de focuri, 
patru persoane au fost ucise, alte 
37 fiind grav rănite.

Se menționează, de asemenea, că 
prima divizie de cavalerie sud- 
vietnameză, care se afla la 55 ki
lometri de orașul Qui Nhon, an
gajată într-o operațiune împotriva 
forțelor patriotice, a căzut sub fo
cul puternic al unei alte unități de 
patrioți. După o luptă violentă, tru
pele guvernamentale s-au retras. 
Se anunță că unitățile saigoneze 
au înregistrat pierderi însemnate.
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