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Generalizarea cipcrimenlârll 
noului sistem de salarizare 

$1 majorarea salariilor 
lucratorilor din industria forestiera

Printr-o hotărî re a Consi
liului do Miniștri s-a aprobat 
generalizarea. cu inc open- de 
la 1 august ac. a experimen
tării noului sistem , de salari
zare ți majorarea salariilor în 
întreprinderile forestiere, com
plexele pentru industrializarea 
lemnului, întreprinderile de 
produse finite din lemn. și 
trusturile de exploatare, trans
port și industrializarea lem
nului aflate sub îndrumarea 
și controlul Ministerului Eco

nomici Forestiere, precum și 
în unitățile silvice de sub în
drumarea .și controlul Consi
liului Superior al Agriculturii.

Potrivit prevederilor hotă- 
rîrii, salariile muncitorilor, in
ginerilor, economiștilor, tehni
cienilor .și funcționarilor din 
industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului se majorea
ză în medie cu 9,2 la sută ; 
împreună cu majorarea sala
riilor mici efectuată în 1967, 
se asigură pe ansamblul ra

murii o creștere de 10,8 la su
tă. In silvicultură, majorarea 
medie a salariilor urmează să 
fio de 11.6 la sută, realizîn- 
du-se pe acest sector împreună 
cu majorarea salariilor mici 
din 1967 o creștere medie de 
16 la sută.

I)e aceste creșteri ale sa
lariilor vor beneficia peste 
240 000 de salariați ale căror 
venituri anuale vor fi cu a-
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CONGRES

RESPECTAREA 
LEGISLAȚIEI 
SOCIALISTE

STANISLAV LAIG,
prim-sccretar al Comitetului orășenesc de partid, 

președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular Petrila

. Consiliile populare, organele locale ale puterii de stat, 
au menirea de a orienta și controla permanent activitatea 
desfășurată de comitetele executive, de a asigura respecta
rea legii și a normelor juridice de către organele subordo
nate, funcționarii de stat și cetățenii de pe raza administra
ți v-teritorială a lor. Acționînd in baza unei legi de organi
zare și funcționare, consiliile populare au toate condițiile 
create pentru a desfășura o activitate tot mai bună in scopul 
dezvoltării economiei locale și a rezolvării problemelor ce
tățenești pe teritoriul respectiv. Una din formele de mani
festare ale democratismului socialist o constituie participa
rea maselor de cetățeni la lupta pentru apărarea, și dezvol
tarea ordinei publice, pentru respectarea strictă a regulilor 
de conviețuire socială. De aceea, pentru întărirea disciplinei 
de stat se impune ca organele locale să se preocupe cu mai 
multă competență de atragerea cetățenilorda rezolvarea pro
blemelor de interes obștesc, iar pe de altă parte să emită, 
pe baza unor măsuri concrete, in lumina loc» lor, decizii și 
hotărîri care să ducă la îndeplinirea tuturor sarcinilor 
privind îmbunătățirea muncii in domeniul administrației 
locale și de stat.

Aceste atribuții sînt subliniate cu multă pregnanță în 
Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al partidului. în care sc arată că 
...Atribuțiile mari ce revin organelor de stat impun perfec
ționarea stilului și metodelor de muncă. înlăturarea feno
menelor de formalism și birocratism clin activh~* 'n acesto
ra, creșterea operativității și răspunderii aparatului de stat 
în rezolvarea cererilor.sesizărilor și propunerilor cetățenilor, 
slujirea promptă si conștiincioasă a intereselor maselor de 
oameni ai muncii*.

Consiliul popular al orașului Petrila, în activitatea ce 
o desfășoară, pune un mare accent pc principiul muncii 
colective și a răspunderii personale, a îmbunătățirii stilului 
și metodelor de muncă în pas cu sarcinile complexe ce se 
ridică în toate domeniile de activitate. Tn lumina acestora 
încă de la începutul anului s-a întocmit o tematică cu pro
blemele ce se analizează in sesiuni și ședințe de către co
mitetul executiv, cu scopul de a se stabili măsurile Cele mai 
corespunzătoare care să asigure respectarea întocmai a le
galității socialiste, crearea condițiilor de a participa un 
număr tot mai mare de oameni ai’ muncii la rezolvarea sar
cinilor puse în fața consiliului popular.
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$1 GllIBII COEECTIVE A PUPIWM1
Urcînd spre cote supreme

De sus, (le pe platforma co
baiului glisant al turnului pu
lului de extracție Livezeni — 
unde urcasem întovărășit de șe
ful lotului Gheorghe Chelaru — 
vasta panoramă întinsă pe zeci 
de mii de metri pătrați ni sc 
desfășura privirii interesant și 
magnific. Poștali fiind la peste 
50 de metri deasupra pămîntu- 
lui, in lata ochilor aveam înmă- 
nunchiate intr-un tot unitar și 
totuși distinct in același timp, 
conslrucfile sociale și cele in
dustriale ale Petroșaniului.

Cartierul de locuinje Aeroport 
(o mare de blocuri) și șantierul 
de aici, se învecinează, pe sule 
și sule de metri, cu un alt im
punător șantier — de dala a- 
ceasla industrial. Paralel cu apa 
Jiului, fală în fală cu cari ierul 
Aeroport, se reliefează obiecti
vele miniere construite sau în 
curs de construcție (inclusiv tur
nul pc care ne aflăm) ale lo
tului Livezeni, cel mai bun lot 
din întregul grup al T.C.M.M.

Explicațiile pe care ni le dă
dea șeful lotului, curgeau clare 
și sigure, pline de speranțe vi
itoare însofite de gesturi sem
nificative Ascultîndu-1. parcă 
vezi cum diamantul negru smuls 
ădîncurilor prin strădania muncii 
minerilor și adus la lumină 
prin interiorul pulului si a tur
nului său de extracție, va fi 
transportat snre stafia de încăr
care și însilozare situată în 
zonă triajului C.P.R. Alte obiec
tive miniere din viitoarea in
cintă a F. M. Livezeni au fost 
Tie ia predate anul trecut, în ter
men. Intre acestea sînt: instala
ție provizorie de săpare la pu
ful auxiliar, atelier r,° asculil 
siredele, centrală termică, ate
lier de forjă și sudură, pul P.C.I., 
casa. mns>nii de' extract ic pro
vizorie, depozit provizoriu de ex
plozivi stalia de comnresoare ș.a.

„Pentru ca incinta minei să 
fie prote'ată împotriva ovenlua- 
/r'nr inunda'ii executăm diaul 
de apărare al incintei, ne saune 
interlocutorul nostru, arătîrdu-ne 
în același timp conturul ce se 
întinde de-a lungul a 800 de me
tri undeva între triajul C.F R. si 
cursul Jiului. Dosi trebuie să 
predăm această lucrare în 1970 
scontăm s-o predăm în anul a- 
cesla. Mai avem de executat 
doar vreo 1 200 metri cubi um
plutură de pămînl. 600 mc zi
dărie de nialră brută în funda
ție și 2 500 mp de peren. La a- 
ceaslă lucrare, printr-o judicioa
să valorificare a resurselor lo
cale (piatra adusă de la lucrările

din defileu a Întreprinderi] de 
drumuri și poduri, iar pămjnlul 
de umplutură de la lucrările de 
regularizare a Jiului efectuate 
de C.S.A.), am obținui. mii de 
lei economii la prețul de cost. 
La piatră de exemplu am eco
nomisit 60 lei la fiecare metru 
cub de material.

Eforturile principale ale lotu
lui le concentrăm acum pentru 
execuția acestui turn al pufu
lui principal de extracție, care 
vrem pînă la Congresul al X-lca 
al partidului să fie terminat, 
constituind astfel recordul de 
înălțime a construcțiilor minie
re din Valea Jiului cu cei 76 
metri ce îi va măsura pe verti
cală turnul pufului.

— Cum, înlrecîndu-1 și pe 
„vecinul- lui 71 îl întrebăm.

— Dai In momentul de fată, 
turnul puțului auxiliar Live
zeni. — „vecinul" lui — care, 
după cum observați, e situat la 
circa 50 de metri distantă de cel 
pe a cărui înălțime ne aflăm 
noi, deține actualmente locul în- 
tîi privind înălțimea construc
țiilor miniere din Valea Jiului, 
numărînd pc înălțimea sa 6p de 
metri. In scurt timp însă șta
feta recordului de înălțime va 
fi preluată de cotele turnului la 
care lucrăm momentan care, *jn 
final, va depăși cu 8 metri pe 
„vecinul" său.

înălțimile nu se lasă cucerite 
ușor. De aceea Intr-un ritm viu, 
trepidant, harnicii muncitori ai 
lotului Livezeni. la tonte nive
lele turnului depun strădanii fe
brile. Pe platforma cofrajului 
glisant, belonistii, ' fierarii, dul
gherii. montorii, sudorii, și 
mecanicii pregătesc și reali
zează continuu „suișul" vertical 
al cofrajului care atinge în me
die viteza de 1,5 m/zi. Printre 
ei distingem pe Grigore Nico- 
lâescu. Ioan Suleiman. Gheorahe 
Gavriloiu. Vasile Chelaru, Mi- 
ren Nicolaescu.

Coborînd vreo 20 de metri, pe' 
scările provizoriu montate în 
golul ascensorului, întilnim e- 
chipa de fierari-belonișli a lui 
Petru Susanu care tocmai monta 
la planseul de la cola 4- 01,00 
ultimele kilograme ale celor 
220 000 kg cit a „înghițit" pînă 
acum corpul de beton armat al 
turnului principal de extracție. 
Sincronizați în mișcări, fierar- 
betoniștii — printre care lu
crează fruntașii Gheorghe B’idiș, 
Gheorghe Vasile, Gliilă Constan
tin, Grigore Gașpar — transpor
tau barele de oțel-belon, le a- 
șezau la poziția lor prevăzută

în proiect, le legau cu sîrmă 
fățirind astfel scheletul rezistent 
de o/e/ al viitorului planșeu de 
beton armat.

Coborînd cei peste 30 metri 
ce ne mai despărțeau de sol, pe 
treptele de beton situate în casa

Ion MARGINEANU
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plinii 
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împlinirilor
Vara e-n plină desfășura

re. Galbenul auriu al 
grînelor coapte și verde

le intens al porumbului și ce
lorlalte culturi în creștere 
spre maturizare sînt culorile

Coordonate

Vioiciune trepidantă în abataje
După o „consultare" la suprafață, în cadrul atelierelor 

electromecanice și după „transplantarea" cîtorva angrenaje 
cam uzate, combina 2 K 52 a luat din nou drujnul frontale
lor. De data aceasta, cîmpul de acțiune este zona II. raio
nul I de la mina Lupeni, iar meșterii-cîrmuifori ortacii lui 
Jurj Gheorghe.

Pe cei 125 m ai frontalului combina s-a luptat din greu 
oi stratul masiv de cărbune reușind încă din prima zi de 
tăiere să realizeze randamentul prescris pentru etapa întîia 
— 6 t/post.

Ortacii brigadierului Gh. Juri s-au obișnuit destul de » 
repede cu noul „oaspete" tăietor. D-> acum. în stratul 6 din 
blocul IV dintre orizonturile 460—1*0, ritmul extracției cu
noaște o vioiciune trepidantă, deja concretizată prin zeci de 
tone de cărbuni» date peste plan.

i predominante ale cîmpului. 
Munca țăranilor cooperatori 
atinge în aceste zile apogeul. 
E vara culesului plinii...

Ca și pentru oamenii muncii 
de la orașe, și pentru țărăni
me. această vară are și o altă 
Semnificație profundă, majoră. 
E vdra împlinirii unui sfert 
de veac de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, vara ju
biliarului Congres al X-lea al 
partidului. Sub somnul acestor 
evenimente istorice, alături de 
întregul popor, țăranii coope
ratori din județul nostru și-au 
înzecit eforturile, pregătind 
partidului și țării darul lor: 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor privind obținerea unei 
recolte îmbelșugate.

Bilanțul complet al anului 
agricol care-și derulează acum 
zilele .și orele va fi cunoscut 
abia la toamnă. Cu siguranță 
el va fi bogat, mai bogat decît în 
ceilalți ani. Așa se întimplă 
de douăzeci și cinci de ani, așa 
se va' întimplă întotdeauna
de-acum încolo. O dovedesc 
faptele, cifrele statistice.

In județul nostru funcționea
ză patru întreprinderi agrico
le de stat, trei întreprinderi 
pentru mecanizarea agriculturii 
și 132 de cooperative agricole 
de producție. Pe ogoarele din 
luncile Mureșului și Slreiului

a 4-a

de a întrecerii,

hune dorene

♦ Continuare în pag. a 2-a

au lucrat în anul trecut 755 
de tractoare, 366 de combine 
cerealiere, 527 de semănători 
mecanico. Această bază tehnică 
pentru mecanizarea agricultu-'*- 
rii. conjugată cu hărnicia mii
lor de lucrători și țărani coo
peratori au făcut să crească 
simțitor producția de grîu, car
tofi etc. Anul trecut ca să 
exemplificăm — s-au obținut 
în județul nostru cu aproape 
30 000 tone mai multe cereale 
boabe și cu 16 000 tone mai 
mulți cartofi decît în 1965.

Alături de cultura cerealelor 
de pomicultură și legumi^ultu- 
ră. județul Hunedoara deține 
un puternic sector zootehnic. 
Efectivele de animale au atins 
la sfîrșitul^țiului trecutcifre im
punătoare : bovine —Î38 000 ca
pete. porcine — 84 000. o\ ine 
266 000 capete. Este o- avere 
considerabilă, pe care coopera
torii și ceilalți crescători de 
animale se străduiesc s-o facă 
și mai mare. Condiții au dintre 
cele mai bune. Județul nostru 
are o suprafață de peste 
250 000 hectare pășuni și fine
țe.

Recoltele bune obținute an 
de an. producțiile tot mai ma
ri din sectorul zootehnic, din 
pomicultură și legumicultura 
au adus mereu noi bogății in 
cooperativele agricole și în 
hambarele țZ._. " 
tori. La sfîrșitul 
averea obștească 
velor agricole de 
ridicase la peste 
lei, iar veniturile ______ ___
fost de 56 milioane lei.

Agricultura județului Hune
doara este in plină dezvoltare. 
Pe baza trainică. științific 
fundamentată a prevederilor 
din Tezele și proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea 
al partidului noi realizări se 
vor adăuga celor existente. 
Baza tehnică-materială va 
spori și o dată cu aceasta sc 
vor obține producții tot mai 
mari de cereale, carne. lapte. 
Nivelul de trai al țărănimii 
cooperatiste' va cunoaște cote 
și mai înalte.

...Vara culesului pîinii de 
anul acesta coincide cu marile 
sărbători din August. Este 
vara împlinirilor primului pă
trar de veac socialist, vara 
care deschide calea unor noi și 
luminoase perspective.

Paul GHEORGHIU

țăranilor coopera- 
" ’ anului 1968, 

a cooperati- 
producție se 
180 milioane 
realizate au

A
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Lansarea
navei

cosmice

în abataje este 
întreținută flacăra

sînt hotărite m 
succesele loM

Au participat brigadierii mineri : CONSTAN- 
TIN STOICA — mina Petrila, AUREL CRIS
TEA — mina Aninoasa, PETRE CONSTAN
TIN — mina Lupeni, COSTACHE ZAHARIA
— mina Paroșeni, GHEORGHE COSTACHE
— mina Vulcan, GHEORGHE COZMA — mina 
Lonea.

Cum vă onorați angajamentele luate 
în cinstea Congresului ?

REDACȚIA : După cum sîntem informați, dv. 
conduceți brigăzi miniere fruntașe, adevărate a- 
nimatoare ale întrecerii '‘socialiste la minele de 
care aparțineți. V-am ruga să ne relatați despre 
stadiul îndeplinirii angajamentelor luate de că
tre colectivele brigăzilor dv. în întimpinarea 
Congresului al X-lea al partidului și aniversării 
a 25 de ani de la eliberarea patriei ?

CONSTANTIN STOICA : Am un angajament anual de 
650. tone și pină la ora actuală, pe 6 luni, l-am depășit cu 
155 tone. In cinstea Congresului l-am îmbunătățit cu încă 
300 tone. Productivitatea muncii a crescut cu 4 la sută față 
de plan.

AUREL CRISTEA : Conduc un abataj frontul din stra
tul 3 la mina Aninoasa. Angajamentul anual inițial a fost 
de 2 000 de tone. Printr-o mai bună organizare am reușit 
ca acest angajament să fie îndeplinit, iar în cinstea celui 
de-al X-lea Congres l-am majorat la 4 000 tone. In ce pri
vește productivitatea muncii, ne-am angajat să atingem 10 
tone/post.

PETRE CONSTANTIN: Am responsabilitatea conduce
rii abatajului frontal 3 din stratul 3, zona II, mina Lupeni. 
Angajamentul inițial al brigăzii a fost de 2 000 tone. La 
data de 1 Mai cele 2 000 țone au fost deja realizate. Am 
majorat angajamentul, in cinstea Congresului, la 3 000 de 
tone. Am realizat aceste 3 000 de tone pină la 1 iulie și 
ne-am angajat ca pînă la Congres să mai dăm 500 de tone. 
Productivitatea muncii a fost intre 8—10 tone/post, iar față 
de plan cu 3 la sută mai mare.

COSTACHE ZAHARIA : Conduc un abataj frontal, pe 
stratul 18, cu tăiere mecanică. Noi, angajamentul anual 
l-am avut de 3 000 de tone, din care pînă la Congres 2 000 
de tone. Pînă în prezent am realizat acest angajament, l-am 
și depășit. La conferință de partid pe mină l-am reînnoit 
cu încă 1 000 de tone pe care să le extragem pină la Con
gres. In loc de 1 000 de tone am dat pînă acum 1 534 tope 
și ne-am reînnoit din nou angajamentul în cinstea Congre
sului și a celei de-a 25-a aniversări-cu încă 500 tone.

GHEORGHE COSTACHE : Lucrez cu brigada mea intr-un 
abataj frontal din stratul 15. Am avut un angajament 
pînă la Congres de 300 tone pe care l-am depășit și am mai 
luat în plus încă 100 de tone.

GHEORGHE COZMA : Sint șef de brigadă la exploata
rea minieră Lonea. Lucrez in abatajul cameră nr. 12 din 
stratul 3, blocul C. Am luat angajament anual de 2 800 
tone, din care pină la Congres 2 000 do tone. La producti
vitatea muncii, brigada s-a angajat să realizeze 8 tone căr
bune extras pe post.

Oameni stabili, bine pregătiți și pro
gresul tehnic — factori hotărîtori

REDACȚIA : V-am ruga ca în continuare să 
ne vorbiți despre modul in care au fost obținute 
aceste realizări, cum s-a mobilizat brigada, cum 
au răspuns oamenii la chemarea de a îndeplini 
angajamentul ?

CONSTANTIN STOICA: De cînd mi s-a încredințat 
conducerea brigăzii am căutat să-mi cunosc bine ortacii 
care o compun, in special șefii de schimb și să discut cu 
ei, să ne sfătuim zilnic cum să muncim pentru a obține re
zultate cit mai frumoase și un cîștig bun. Dintre cele trei 
schimburi pe care le conduc ortacii din schimbul lui Măciuc 
Gheorghe, mă înțeleg col mai bine.

REDACȚIA : Tovarășe Cristea, dumneavoastră 
sînteți unul din cei mai vechi mineri de la Ani
noasa care cunoașteți activitatea minei atît dina
inte cit și de acum în sensul înnoirilor care 
s-au făcut aici. V-am ruga să ne vorbiți despre 
modul în care brigada dv. a înțeles să asimileze 
progresul tehnic, să-i zicem, așa, adică trecerea 
de la abataj cameră la abataj frontal cu susți
nere metalică și sporirea în acest context a vi
tezei de avansare, a productivității muncii, 
lupta pe care ați dus-o pentru realizarea de eco- 
nomii sporite la materialul lemnbs. Și să ne 
spuneți citeva cuvinte și despre sprijinul pe 
care l-ați primit din partea conducerii zonei, a 
personalului tehnic.

AUREL CRISTEA: Lucrez la Aninoasa de cea. 23 de 
ani. Am lqcrat intr-un abataj frontal cu mulți ani în urmă, 
cind nu era mecanizat decît în mică măsură. Desigur, re
zultatele obținute atunci și rezultatele care sc obțin acum 
sînt foarte diferite, deoarece lucrăm intr-un abataj frontal 
cu susținere metalică atit la culcuș cit și la coperiș. Noi 
material lemnos nu folosim absolut deloc, ceea ce aduce 
economii atît pentru zonă cit și pentru exploatare. înainte 
consumam între 7—8 mc la fiecare 1 000 de tone extrase. 
Acum, folosind susținerea metalică modernă cu care am fost 
dotați, am reușit să facem o economie la lemn destul de ’ 
marc. La acest abataj am fost sprijiniți atit de conducerea 
sectorului cit și de conducerea exploatării. La fol; aș vrea 
să arăt că in brigada mea s-a statornicit o disciplină liber

C. MAGDALIN, R. SELEJAN, I. BĂLAN
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IN ÎNTREAGA VALE A JIULUI. în aceste zile premergătoare celui 
DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI. MINERII, ANTRENAȚI ÎN MAREA ÎNTRE
CERE. ÎNSCRIU NOI SUCCESE PE PANOUL ÎNTRECERII, DÎND ȚĂRII MII DF, TONE 
DE CĂRBUNE PESTE PLAN.

ÎN ACESTE ZILE DE MARE EFERVESCENȚĂ, FIECARE BRIGADĂ DE MI
NERI. NEPRECUPEȚIND NICI UN EFORT, SE STRĂDUIEȘTE, ÎNTRECÎNDU-SF. PE 
SINE. SĂ FIE ÎN FRUNTE. PENTRU A CUNOAȘTE MAI ÎNDEAPROAPE PREOCUPĂ
RILE CEI,OR MAI HARNICI MINERI Aî VĂII JIULUI AM ORGANIZAT. ÎN CADRUL RE
DACȚIEI. O MASĂ ROTUNDĂ CU ȘASE MINERI ȘEFI DE BRIGADĂ, CARE ÎN ȘASE 
LUNI AU DAT PESTE PLAN PESTE 13 000 TONE DE CĂRBUNE.

IX rniIJE ESTE ImETlM
fHUK.i VIE 1 ImECERII,
SIVI HOTĂRiTE SIIUISEIE
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consimțită, so respectă cele 8 ore de muncă. Se preconi
zează ca pușearca la acest abataj frontal să se facă in pri
mele ore ale șutului, ceea ce ne va ajuta și mai mult să 
depășim planul, să ne onorăm angajamentul.

REDACȚIA : Abatajul dv., tovarășe Petre 
Constantin, este unul din cele mai mari din Va
lea Jiului, producția Iui de aproape 1000 tone 
zilnic echivalind cu cea a unor sectoare mai 
mici. Am dori să ne vorbiți aici despre sistemul 
dumneavoastră de organizare. Deoarece aveți 
' reo 90 de oameni in brigadă, să arătați citito
rilor noștri cum reușiți să îmbinați calitățile 
oamenilor în așa fel incit fiecare schimb să 
fie eficient, să-și facă datoria, să-și realizeze 
propriile sarcini de plan pentru ca brigada să 
realizeze, așa cum se întimplă de altfel, ritmic 
sarcinile de plan ce-i revin ?

PETRE CONSTANTIN : Rezultatele obținute de bri
gada pe care o conduc consider că sînt rezultatele muncii 
întregului colectiv și aș vrea să adaug că aceste rezultate 
sint obținute și datorită progresului tehnic, precum și con
dițiilor de lucru pe care Ie avem în sector. E adevărat, aba
tajul pe care-1 conduc se ridică la o producție lunară ce os
cilează între 18 000—24 000 tone in lunile de vârf cind aba
tajul ajunge la lungimea maximă de 130 m. Am spus că 
avem asigurate condiții de lucru, că abatajul este susținut 
mecanic cu stîlpi feromatici și grinzi Wanversh, transpor
toare blindate românești TR-3 care permit o capacitate mare 
de transport, lucru ce ne ajută foarte mult. Despre oameni 
și despre organizare aș vrea să spun următoarele : la noi 
in abataj lucrul este Organizat in ciclu, fiecare schimb exe
cută anumite operații in anumiți timpi, deci, în orice mo
ment fiecare știe ce arc de făcut : unul dintre schimburi 
perforează, pușcă și evacuează cărbunele, al doilea schimb 
ridică grinzile, bandajează, taie vatra, al treilea curăță. îm
pinge transportorul și face răpirea armării metalice. In. 
programul acesta de lucru se încadrează toate schimburile, 
fiecare executînd operațiile ce-i revin în cele 8 oro respec
tive de lucru. Ca exemple din rîndul membrilor brigăzii e 
greu să enumăr pe careva, deoarece toți sînt buni și si-au 
adus contribuția la rezultatele obținute. Dacă totuși trebuie 
să evidențiez cîțiva ortaci aș vrea să spun .despre sîrgu- 
ința, priceperea cu care-și organizează oamenii la frontul 
de lucru șefii de schimb Nichita Constantin. Peter Petru 
și Gheorghe Grecu. Altceva, ce aș putea să vă spun ?

Frontalele ascund încă rezerve insu
ficient valorificate pentru reducerea 
mai accentuată a consumului de lemn
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REDACȚIA: La un simpozion care a avut 
loc la Lupcni s-a discutat despre reducerea con
sumului de lemn în abatajele frontale cu susți
nere metalică și printre altele se spunea acolo 
că rezervele care există în abatajele Iui* -Petre 
Constantin, Butnariu, Caila sint încă nevalori
ficate suficient, fiindcă consumul de lemn, ni se 
pare, la dv. era de 15 mc pe 1 000 tone. Dacă 
ați întreprins ceva pentru o reducere și mai 
substanțială, respectiv pentru folosirea integrală 
a susținerii metalice, avînd in vedere că Direc
tivele pentru cel de-al X-lea Congres prevăd o 
valorificare superioară a materiei lemnoase.

PETRE CONSTANTIN : E adevărat, în proiectul de Di
rective pentru Congresul al X-lea al P.C.R. privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 se prevede ca și la minele din 
Valea Jiului producția de cărbune să crească și totodată 
să se facă însemnate reduceri în consumul de material lem
nos. Ceea ce am făcut noi, minerii în abataj, pentru acest 
indicator aș putea spune că singurul lucru este podirea cu 
plasă din metal, care creează condițiile ca la a doua bancă 
să nu mai fie nevoie de armare suplimentară cu jumătăți. 
In felul acesta, s-ar reduce consumul specific de lemn și 
totodată de cherestea. In viitor tindem, așa cum arăta tov. 
Cristea, ca .șpițurilc de la copcrișul stratului să fie armate 
metalic pentru a obține pe această cale reducerea consu
mului de material lemnos.

■
7

Noul, promovat cu mai mult curaj și 
discernământ!
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REDACȚIA: Am avea de pus încă o între
bare : In abatajul dv. a funcționat și o combină 
intr-o vreme. Rezultatele se pare că au fost 
lotuși nesatisfăcătoare. Ce părere aveți, totuși, 
despre tăierea mecanică în abatajele frontale 
din stratul 3 ?

PETRE CONSTANTIN : îmi vine greu să vorbesc des
pre acest lucru deoarece dacă spun că prima experimentare 
in Valea Jiului a susținerii metalice în stratul 3 și tavan 
artificial a făcut-o brigada pe care o conduc și a dat rezul
tate. In legătură cu combina care a fost experimentată în 
stratul 3, aș vrea să spun că nu a dat rezultatele scontate, 
deși față de tăierile cu combina efectuate în alte straie a 
făcut totuși un progres. Am obținut randamente de G—7 
tone cărbune pe post, dar ce folos, dacă aceste rezultate 
c-rau mult mai mici față de tăierea prin pușcare ! Eu totuși 

vrea să arăt că tăierea mecanică la minele din Valea 
Jiului, așa cum reiese și din documentele carg vor fi dez
bătute la Congresul al X-lea al partidului trebuie să ia 
amploare. Și trăiesc cu speranța asta și cu gîndul ăsta că 
totuși combina pe care o vom introduce nu peste mult timp 
în stratul 3 va da rezultate Aș vrea să spun că s-a făcut 
o greșeală pe care o recunoaște chiar și conducerea Centra
lei cărbunelui și a exploatării, prin introducerea combinei 
de care s-a vorbit in stratul 3 la această zonă unde s-a ex
perimentat, deoarece a fost cea mai grea porțiune de lucru 
din cadrul sectorului în stratul 3. Acolo, in acea porțiune, 
este presiunea cea mai maro din strat și totodată cele mai 
multe intercalați] sterile. Viitoarea combină va fi introdusă 
de data aceasta în partea vestică, unde intercalațiile ste
rile și presiunea vor fi mult mai slabe ea în partea estică, 
unde a fost experimentată cealaltă combină.

REDACȚIA : Ce părere aveți despre înființa
rea unor abataje în care utilajele de mare pro
ductivitate : combine, plug, diferite tipuri de 
susținere metalică, transportoare s. a. să fie 
inițial experimentate, folosite — adică niște a- 
balaje-școală și unde, bineînțeles, dv. și alții 
să constatați pe .viu', să zicem așa. modul de 
funcționare a utilajelor, și in momentul cînd ele 
se introduc in abatajele frontale de exploatare 
să nu mai fie niște probleme neclare, adică de
ficiențele să fie eliminate ?

PETRE CONSTANTIN: In legătură cu această proble
mă, aș vrea să spun că este în preocuparea tuturor munci
torilor din cadrul exploatării folosirea mai rațională a tu

A

turor sculelor și utilajelor pe care le avem în dotare, pentru 
a le îngriji, deoarece vă dați seama că orice sculă, orieft de 
măruntă, dacă lipsește, creează greutăți în producție. JPri- , 
vind ideea cu crearea unor abataje frontale experimorilale 
s-a discutat această problemă și nu ar fi rău dacă s-ar crea 
aceste abataje experimentale, deoarece s-ar avea in vedere 
de .prima dată nu numai fuga după cărbune ci fuga după 
cunoașterea și întreținerea utilajelor, de a observa capacita
tea lor de producție, de a fi folosite mai judicios. Noi, cind 
am lucrat dc prima dată cu combina, dădeam „tare" după 
cărbune și revizia mașinii era slabă; nu aveam nici oa
meni specializați pentru partea electromecanică, din caro 
cauză de multe ori se mergea cu combina pînă ii cădea 
tamburul așa că așteptam două zile pină se punea la loc. 
Cu abatajele astea experimentale consider că va fi o treabă 
bună, ar da posibilitate oamenilor care ar lucra acolo să în
vețe practic, mai ușor, mînuirea lor.

REDACȚIA : Tovarășe Zaharia. dv. înainte dc 
a lucra la mina Paroșcni ați lucrat la mina 
Vulcan 14 ani. Deci, aveți vechime ca miner. 
Să nc vorbiți ceva despre experiența dv. privind 
folosirea cit mai rațională a noutăților tehnice 
și avantajele pe care considerați că le are pro
gresul tehnic, respectiv susținerea metaliG&și tă
ierea cu combina din toate punctele dc vedere: 
ușurarea muncii fizice, creșterea producției, a 
productivității muncii, reducerea consumului de 
lemn și modul în care dv. personal și ceilalți 
oameni din brigadă v-ați însușit procesul tehno
logic de tăiere cu combina.

COSTACHE ZAHARIA : Am să vorbesc despre aba
tajul pc care-1 conduc. Acum, în august, se împlinește un 
an de zile de cînd lucrez la mina Paroșenî. Cînd am mers 
la Paroșenî producția pe mină era de circa 370 de tone în 
24 de o.re, ori acum s-a ridicat la 970 de tone în 24 de ore. 
Cînd am luat acest abataj în primire a fost un abataj ar
mat în lemn: nu după mult timp am introdus armarea 
metalică, fără tăiere mecanică pcntrucă nu aveam utilajul 
respectiv, combina, la Paroșeni. Din luna mai s-a introdus 
combina, cu care am realizat un randament de 7 tone pe 
post față dc 4,8 tone cît se obținea cu tăierai fără combină 
și cu armarea în lemn. Producția abatajului a crescut de 
la circa 6 000—6 800 tone — cea mai mare producție obți
nută de noi cu pușcare și armare în lemn — la 11 000 tone 
cu tăiere mecanică, armare metalică. Totodată, s-a redus e- 
fectîvul în abataj. Cu pușcare. foloseam 60—68 oameni însă 
acum lucrez cu 45. Am redus efectivul la front pentru c$ , 
lucrez pe două abataje, un abataj cu tăiere mecanică j$i 
susținere metalică și un abataj cu armare în lemn. Prin in
troducerea armării metalice am redus consumul de lemn la 
ambele abataje. Dacă înainte foloseam cca. 27—28 mc pe 
1 000 de tone, acum folosim doar 19—20 mc pe 1 000 de 
tone. Despre munca în abataj ‘pot să spun că am oameni 
foarte buni, mă înțeleg bine cu ei — cel mai mult cu cei 
trei șefi de schimb cu care lucrez mai îndeaproape la or
ganizarea muncii în abataje și care, dealtfel, m-au urmat 
cu toții la Paroșeni cînd am plecat de la Vulcan. Lucrul 
cu combina a fost pentru noi destul de complicat deoa
rece Ia mina Vulcan nu am lucrat cu combina. Ciroa o șăp‘- ( 
tămînă, o săptămină jumătate, ne-a venit greu pînă am de
prins modul de organizare. La început, cînd am introdus 
combina, am lucrat în urma combinei tot cu același efec
tiv — 68 de oameni — însă mai tîrziu. prin mai buna or- ■ 
ganizare și orientare a tăierii cu combina, am redus nu
mărul de posturi la 45. Tn privința sprijinului din partea 
conducerii zonei ? N-avem ce să nc plîngem nc-a ajutat 
foarte mult cinrl s-n introdus combina, nc-e încurajat. Șeful , 
de zonă tovarășul Aurelian Grosu, care ținea foarte mult 
la introducerea combinei, ne-a chemat la dânsul, a stat mult 
de vorbă cu noi. ne-a explicat cum să lucrăm și pînă la . 
urmă ne-a convins, .iar anoi am obținut realizări bune cu 
combina și așteptăm rezultate și mai mari de la ea. însă, . 
din păcate, terminăm abatajul luna aceasta și de la 1 au
gust intrăm pe stratul 15. Acolo însă vom lucra cu două 
abataje și două combine.

Sprijin efectiv brigăzilor miniere prin 
aprovizionare promptă, asistență teh
nică, operativă

REDACȚIA : După cite cunoaștem, dv. tova
rășe Costache sinteți membru în comitetul de 
direcție al minei Vulcan, și mai faceți parte și 
dintr-o zonă care are niște abataje foarte fru
moase. cu realizări foarte bune. In primele 6 
luni din acest an însă rezultatele minei sînt 
slabe: mina a rămas sub plan, deși angajamen
tul minei este ca pînă la Congres să recupereze 
în întregime rămînerea în urmă.

Abatajul dv. dă o producție de vreo 600 tone 
pe zi. Am dori să ne spuneți cc părere aveți 
dv. despre activitatea în general a abatajelor 
pentru că. fiind în comitetul do direcție, desi
gur. ați participat la o Seamă de discuții, fiind 
Șef de brigadă ați stat de vorbă cu alți briga
dieri mineri, v-ați împărtășit necazurile. Ce pă
rere aveți despre cauzele orgnnizatnr>cp ele ră- 
mînerii sub plan a unor brigăzi, a minei în spe
cial. despre aprovizionarea cu materialo, despre 
asistența tehnică, precum și despre sprijinul pe 
care-1 primiți din partea maiștrilor și conducă
torilor direcți ai dv. ?

GHEORGHE COSTACHE: Mina Vulcan este sub plan 
la ora actuală dar nu este încadrată nici cu posturile ne
cesare. Deci, în general, se simte lipsa de efectiv. Se știe 
bine că Ia ora actuală mina Vulcan are un minus de 240 
de oameni, fapt care dăunează realizărilor minei. Vorbesc 
de zona T în special.

Comitetul de direcție a pus în dezbatere de mai multe 
ori problema organizatorică a producției. Unele zone, cum 
ar fi zona noastră, în prezent au lipsă de abataje pregă
tite pentru lucru. Alte zone ca zona a IT-a și a TTT-a, au 
abataje și n-au oameni ca să lucreze. Aici desigur că mai 
sint și cazuri excepționale. Nu aș putea spune că nu s-a lu
crat la mina Vulcan. Se lucrează și lucrînd se întimpină, 
desigur, greutăți. Avem destul de mari greutăți 
râm că totuși de aici înainte să mergem mai bine, 
rial după curățirea unor abataje și intrarea altor 
în nroducție.

REDACȚIA : Spuneți-nc ceva despre ..
Iile pe care le întimpină brigăzile în legătură 
cu aprovizionarea cu materiale, cu problemele 
de organizare pentru că, după cite se pare, cam 
acestea ar fi. dincolo de lipsa de efectiv — care 
e o cauză obiectivă — deficientele majore care 
fac ca mina Vulcan să nu-si realizeze planul ?

GHEORGHE COSTACHE: Vreau să mă opresc în pri
mul rînd la faptul că la mina Vulcan am întâmpinat greu
tăți foarte mari din cauza lipsei de vagonete goale, că a- 
tunci cînd eram în plină tăiere nu aveam vagonete goale 
ca să pot să curăț abatajul și să mă apuc do alte lucruri 
care necesitau să se facă urgent. Nu puteam să ne înca
drăm în lucrări așa cum trebuie, cauza mare a fost, așa 
cum am spus la început, deficiențele în transport. N-aș pu

si spe- 
în spe- 
abataje

greută-

tea să spun că nu există o cointeresare din partea maișlrf- 
lor și tehnlcir-ndor pentru a ajuta hrigăzilc,

REDACȚIA : Dv., cu brigada pe care o con
duceți, ați dat de la începutul anului 100 de 
tone în plus pină acum. Spuncțr-mj totuși de ' 
ce mina Vtilcnn are alitea brigăzi rămase în 
urmă ? •

GHEORGHE COSTACHE: M-arn referit înainte i prima 
cauză — lipsa de efectiv.

Cheia succesului: brigăzi omogene, 
specializate pe genuri 
de lucrări miniere

REDACȚIA : Tovarășe Cozma, brigada dv. 
de la mina Lonea e specializată in abataje ca
meră. De altfel — sistemul caracteristic de ex
tracție la Lonea c abatajul cameră. Să ne vor
biți despre felul cum lucrați dv. în abataj si 
cum obțineți viteze dc înaintare destul de mari 
și bineînțeles, cu o productivitate a muncii dc 
peste 7 tone pe post.

GHEORGHE COZMA: Noi in abatajul cameră țjr. 12 
din stratul 3 putem să obținem un randament de 7—8 tone 
pe post și să depășim planul. Dc la începutul anului am 
realizat in medie 162 metri pe lună viteză dc avansare, 
brigada extrăgînd 2 422 tone de cărbune peste plan. Pot 
să spun că brigada e omogenă și este sprijinită dc corpul 
tehnic printr-o aprovizionare bună -i<,nțâ tehnică com
petentă.

REDACȚIA : l'i iu prizniu rezultatelor pe care 
brigăzile dv. le obțin, put%m spune că brigăzile 
sint omogene, pentru ca la ora actuală în Va
lea Jiului se vorbește foarte mult despre omo
genizarea fiecărei brigăzi. In această ordine de 
idei, v-am ruga să vorbiți ceva despre modul 
cum ați reușit ca fiecare om din brigadă să facă 
exact ceea cc trebuie să facă, despre felul cum 
lucrați dv. cu oamenii pe care ii aveți, cum for
mați oamenii, deoarece în calitatea <le șef de bri
gadă aveți, pe lingă îndatorirea (le a îndeplini 
sarcinile de plan și datoria de a crește viitoarele 
cadre de mineri care niîinc-poiinîine să preia, 
alte brigăzi.

AUREL CRISTEA : Felul cum am îndrumat brigada, 
cum am lucrat cu oamenii, cum am crescut oameni califi
cați ? Așa după cum am mai .arătat, eu conduc brigada de 
vreo 19 ani. Prin mâinile mele au trecut mulți tineri. La 
înființare, brigada mea era o brigadă de tineret. De atunci 
pot să arăt că sute de mineri s-au calificat in brigada pe 
care o conduc. Am mulți tovarăși care sint acum șefi de 
brigăzi ca Ion David, Nicolae Molnar, Achim Radu. Mulți 
alții din cei care s-au calificat la mine in brigadă sint șefi 
de schimb. Ce aș vrea să arăt ? Brigada mea, în cei 19 ani 
de cînd sînt șef de brigadă, nu-mi amintesc ca să fi fost 
în vreo lună sub plan. Nu e bine ca oamenii să fie tram
balați de la o brigadă la alta. Ceea ce pot să arăt e că am 
ortaci care lucrează cu mine de 13—14 ani, majoritatea de 
10 ani. Aș vrea să mai arăt așa cum am spus și înainte, 
că dacă abatajele sînt bine pregătite, dacă brigada are 
abataje de rezervă, atunci , poate să-și realizeze Sarcinile de 
plan lună de lună. Rămânerile sub plan ce se mai întîm- 
plă și la noi la mina Aninoasa sînt din cauză că nu este 
asigurat locul 'de muncă conform planului lunar, că brigada 
nu are efectivul complet. Brigada pe care o conduc arc oa
meni care dau dovadă de hărnicie și muncesc. Așa sînt de 
exemplu lancu Nicolae. Iosif Karp, Mircea Dănilă. șef de 
schimb și alții care contribuie foarte mult, la realizarea pla
nului. Eu lucram la acest abataj frontal cu un singur ros
togol, iar începînd chiar cu data de astăzi lucrez cu un al 
doilea rostogol de aceea ne-am și angajat ca în cinstea 
celui de-al X-lca Congres să facem un randament de 10 
tope.

PETRE CONSTANTIN : In legătură cu cc au spus to
varășii, aș vrea să arăt și eu că pentru obținerea acestor re
zultate frumoase au concurat mai mulți factori — aprovi
zionarea, asistența tehnică și îndeosebi, așa cum s-a arătat, 
factorul om. In legătură cu aceasta aș vrea să spun cîteva 
cuvinte. Consider că lucrurile nu pol merge bine dacă bri
găzile nu sint omogene, dacă oamenii nu se cunosc, dacă 
omul nu dă dovadă dc conștiință, de disciplină la locul de 
muncă. In legătură cu aceste lucruri sînt multe de spus. 
Eu aș vrea să arăt doar că în brigada pe care o conduc lu- 
crez cu unii oameni, de bază, chiar din ziua cînd m-am an
gajat, deci lucrez cu ei de 14 ani de zile. Asta contează 
mult. Și apoi, omul să fie conștient să se îngrijească de tot 
ce are in dotare începînd de la lopată și pînă la elementele 
de susținere, mă rog chiar pină la transportor, căci și aici 
e o problemă.

Ce calități trebuie să aibă o brigadă
REDACȚIA: Tovarășul Zaharia spunea adi

neauri câ de la Vulcan a plecat împreună cu 
șefii de schimb pe care-i are acum. In rest, a 
luat în primire 63 de oameni nou-nouți, necu- 
noscuți și totuși obține rezultate foarte bune. 
L-am ruga să ne spună în cîteva cuvinte cum a 
reușit să facă acest lucru și legat de aceasta, ce 
calități trebuie să aibă o brigadă bună ?

COSTACHE ZAHARIA : Cînd am mers la mina Paro- 
șeni, în situația in care nu cunoșteam măcar un om. mi-a 
fost foarte greu. Și totuși, cu ajutorul șefilor de schimb pe 
care i-am cunoscuț, înțelegîndu-mă împreună cu ei, am pu
tut ca în timp de o săptămină și chiar mai puțin să deve
nim tovarăși buni, să-i atragem în muncă. Ei și-au dat sea
ma că scopul pentru care am venit noi la Paroșenî, este 
tocmai ca să-i ajutăm. Oamenii au înțeles ce le-am spus noi, 
au început să muncească din ce în ce mai bine, nu au ple
cat. Fiecare brigadier cred că are stilul lui propriu de a 
atrage oamenii, de a lucra cu ei. Insă cind cu am venit la 
mina Paroșcni am cerut conducerii exploatării să-mi schim
be pe cei care nu au intenții de muncă și care nu vor să 
ascillte de dispozițiile date de șeful de brigadă sau de 
schimb sau nu respectă indicațiile maiștrilor. Am cerut oa
meni noi ca să-i instruim în brigadă pentru că la această_. 
exploatare, cum cunoașteți ‘fu toții, au fost trimiși oameni 
de la toate exploatările, dintre care și unii' sancționați dis
ciplinar. Cind am mers la Paroșenî, în brigada pe care am 
preluat-o nu se lucra mai mult de 5—6 ore pe șut. Restul 
timpului umblau, căci aveam un abataj aproape de ziuă, 
ieșeau, se plimbau prin pădure, stăteau la iarbă verde. Din 
această cauză se obținea un randament do numai 2,800—3 
tone. După prima lună, de la preluarea brigăzii, am reali
zat un randamcnl.de 4,100 t, deci oamenii au intrat în pas 
cu abatajul așa cum trebuie.

REDACȚIA : Solicităm pe tov. Costache să 
ne spună și părerea dumnealui despre calitățile 
unei brigăzi.

GHEORGHE COSTACHE: Ca o brigadă să fie intr-ade
văr omogenă, sarcina principală revine șefului său. Desi
gur, stând cu fiecare ortac de vorbă, cunoscînd pe fiecare 
în parte. In această privință trebuie să ținem seama nu nu
mai de problemele stricte ale abatajului, dc organizarea pro
ducției, de disciplină ci și de unele probleme cum ar fi, de 
pildă greutățile familiaie ale unui om, unul n-are locuință, 
altul are pe cineva în familie care e bolnav etc. Eu am stat 
de vorbă cu cei care la un moment dat o luau pe căi greșite. 
In fiecare caz am văzut care e situația și mi-am dat seama 
de ce nu lucrează sau de ce c necăjit. Așa cum arătau aici 
și alți tovarăși, am oameni de bază în grupă, am calificat 
și eu oameni care acum sînt șefi de brigadă, șefi de schimb, 
am oameni care urmează școala de maiștri, de artificieri. 
Totul este în producție ca omul să respecte oamenii.

REDACȚIA : Tovarășe Cozma, vă punem acum 
o întrebare mai complicată. Să zicem că miine di
mineață, cind mergeți la șut, vă cheamă direc
torul sau inginerul șef și vă spune: tovarășe 
Cozma, începînd de astăzi luați în primire o bri
gadă care a rămas fără șef. E o brigadă nouă, 
pe care dv. nu o cunoașteți și totuși vă gîndiți 
că dacă ar fi așa cum doriți dv. ar face treabă, 
dar mergem la ipoteza că brigada nu și-a prea 
realizat planul.

GHEORGHE COZMA : In legătură cu aceasta eu, ca șef 
de brigadă, nu mă sperii. Căci, oriunde aș merge cred că aș 
face treabă ! Ce nu poate să facă omul cînd vrea ? Oameni 
cum sînt la mine, sînt și la alta brigăzi. Trebuie lămuriți, 
trebuie 6tat cu ei de vorbă.

Prima dată cînd eu aș merge la un alt loc de muncă 
aș sta de vorbă cu muncitorii... • 

0 mai strînsă colaborare între cadrele 
tehnico-inginerești și șefii de brigadă I

REDACȚIA : Dumneavoastră, in calitat<• de 
șefi de brigadă, cum ați dori să lucreze cadrele 
tehnico-inginerești cu muncilorii și cum stau 
lucrurile în realitate ?

STOICA CONSTANTIN: Aș dori ca pe viilor cadrele 
tehnico-ingincrcsti să se consulte cu noi minerii caro cu
noaștem bine, in amănunțime, parte clin locurile dc muncă 
și cum se poate exploata pentru a nu întâmpina greutăți și 
a nu ajunge ca brigada să rămînă în vreo lună sub plan. 
Și partea tehnică, dacă ar consulta propunerile noastre și 
împreună cu a dinșilor le-am pune una lingă alta, desigur 
că s-ar ajunge la rezultate mai bune pentru ca zona să-și 
realizeze planul și ca noi să depășim lună de lună sarcinile, 
să cișligăm salarii cit mai bune, să satisfacem nevoile fami
liei.

■
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REDACȚIA : Ca cel mai vechi miner de la 
masa noastră rotundă de aici, probabil dintre 
cei mai vechi din Valea Jiului, vă rugăm tova
rășe Cristea să ne vorbiți mai în amănunt des
pre colaborarea care trebuie să existe, după 
părerea dumneavoastră, între șeful de brigadă, 
maiștri, și șeful de sector, ca sarcinile dc plan 
să se realizeze. Pentru efl dacă nu există această 
colaborare planul nu se poate realiza.

AUREL CRISTEA Țin sâ arăt că in cadrul zonr i I de 
la mina Aninoasa noi avem un colectiv tehnico-ingineresc 
sănătos. Pol să spun că inginerii și tehnicienii sînt unul .și 
unul, toți luptă pentru realizarea sarcinilor de plan. Consi
der că brigadierii au o legătură strînsă cu șefii de zonă și 
eu locțiitorii acestora, cu maiștrii, artificierii. La noi nu se 
trece peste ordinele dale de șeful de zonă. Mai sint unii 
maiștri, însă puțini, care mai fac cîtcodată abateri. Noi la 
zona la care lucrez îl avem șef pe tov. ing. Victor Ghioancă, 
care depune foarte mult interes pentru realizarea sarcini
lor de plan. Dc exemplu, cind s-au organizat zonele, la zona 
a Il-a, a trecut și cel mai slab sector de la mina Aninoasa, 
sectorul II, care avea un minus de 6 000 tone de cărbune. 
La ora actuală am reușit să recuperăm acest minus și să 
facem ca zona noastră să aibă un plus'd'* peste 3 000 tone 
dc cărbune. Asta se datorește corpului tehnico-ingineresc, 
minerilor, șefilor de brigadă care au răspuns chemării con
ducerii sectorului, au răspuns chemării organizației dc partid 
de a-și redresa activitatea, de a recupera minusul si a de
păși planul în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidu
lui.

PETRE CONSTANTIN: Aș vrea să adaug i eu • iteva 
cuvinte în legătură cu colaborarea dintre corpul mediu teh- 
nic-ingineresc și al minerilor. Nu aș vrea să spun că nu 
este o colaborare în cadrul zonei noastre cu șeful dc zonă, 
cu locțiitorul, cu maiștrii. Ar fi greșit dacă aș spune că nu 
există o colaborare, pentru că fără o colaborare între cei 
care asigură asistența tehnică și noi, minerii, nu s-ar obține 
rezultate. Totuși, mai sînt unele cazuri — și eu aș dori ca 
în viitor să fie eliminate — cînd nu se ține cont de propu
nerile noastre ale șefilor de brigadă, în cadrul sectorului, 
mai ales dc către maiștri. De multe ori, maistrul face cu de 
la sine putere împărțirea, nejustă, a muncitorilor: se întîm- 
plă să se ia de la o brigadă 5—6 oameni buni și să se com
pleteze brigada cu alții mai slabi. Sau, maistrul nu ține cont 
de felul lucrării la plasarea locului de muncă, aceasta 'de 
multe ori ducind la înrăutățiră realizării olanului.

COSTACHE ZAHARIA : Și eu susțin că maiștrii mineri 
ar trebui să stea m ii îndeaproape dc vorbă cu muncitorii, 
să nu fie indiferenți față de oi — a.șa cum fac unii — fi
indcă sînt muncitori care deși n-au calificare superioară 
au o idee bună care ar putea ajuta in procesul de produc
ție. După mine, ar trebui ca maiștrii mineri — organizatori 
direcți ai producției — care sînt zi de zi în contact cu noi, 
brigadierii, așa precum sîntem și noi cu membrii brigăzii, 
să fie mai apropiați de muncitori. Dacă un om din vreo 
brigadă are anumite necazuri, să-l ajute, să-l lămurească cu 
răbdare, nu să-1 repeadă sau să-l jignească. Există un pro
verb care zice : .Vorba dulce mult aduce*. Nu știu ce valoa
re are acest proverb în altă parte dar la noi mi-am dat sea
ma că oamenii se mobilizează atunci cînd so discută cu ei 
omenește, cînd li se dă atenția cuvenită, sînt ascultați, lă
muriți șF-convinși d$k ceea ce trebuie să facă. De frică nu 
mai lucrează nimeni, pentru că vremea fricii a trecut, nu 
mai corespunde spiritului vremii. Am să dau un caz negativ 
de la noi do la Paroșenî. Este de pildă un prim maistru, tov. 
Ivan Grațian care de multe ori stingherește producția, se 
crede atotștiutor și respinge orice i-ar spune muncitorii. 
Chiar dacă pînă la urmă se convinge că nu e bine cum a 
făcui, totuși nu se lasă bătut.

COSTACHE GHEORGHE : Referitor la personalul teh
nic de la zona noastră, zona T de la mina Vulcan, vreau să 
arăt că in primul rînd inginerul șef de zonă cere anumite 
păreri de la șefii de brigadă, cum ar fi mai bine să se or
ganizeze producția. Partea principală revine maiștrilor mi
neri, avînd în vedere că trebuie să joace rolul principal în 
organizarea producției însă in anumite cazuri dânșii se prea 
încred, aducînd de multe ori dezbinări în cadrul brigăzii sau 
a schimbului respectiv. De multe ori, daca șeful de brigadă 
își organizează cele trei schimburi, avînd în vedere că el 
știe ce se poate lucra pe trei schimburi, știe ~um trebuie 
plasați mimeitorii în anumite locuri de muncă. vin anumiți 
maiștri cu felul de a organiza altfel locul de muncă și ei 
afirmă că nici’ directorul nici șeful de zonă nu pot să dea 
ordine căci el e maistru și el răspunde. De aceea, de multe 
ori se dezorganizează procesul de producție și muncii orii 
desigur că se descurajează avînd în vedere că de la șeful de 
brigadă primesc un ordin privind plasarea și felul de a-și 
organiza munca, ordin care este în cele din urmă contra
mandat, anulat pur și simplu de către maistru. Am vrea ca 
in viitor să nu se mai întâmple contradicții în dispoziții, 
sau ordine care duc la frînarca producției.

GHEORGHE COZMA : In legătură cu activitatea corpu
lui tehnico-ingineresc eu pot să afirm că port respect față 
de șeful de zonă, la fel și față de unii maiștri și artificieri. 
Eu am spus de la bun început tovarășului șef do zonă că 
nimeni să nu se amestece în organizarea brigăzii mele. El 
m-a înțeles. Acum nimeni nu are voie să hotărască decât 
ou ce oameni să repartizez la frontul de lucru pe operații 
și cum să lucreze. Și la noi se lucrează in colaborare cu șe
ful do zonă, cu maistrul și ne consultăm în unele probleme 
ce se ivesc în abataj. Dar mai sînt și la noi unii maiștri ca
ro nu se consultă cu nimeni.
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0 atmosferă sănătoasă de muncă și 
căutări să fie creată în fiecare abataj, 
raion și zonă 9

REDACȚIA : In ce climat (le muncă își înde
plinesc sarcinile și angajamentele de întrecere 
brigăzile miniere ?

Al REL CRISTEA: I.a această întrebare ;c poate răs
punde că oamenii Să fie educați în spiritul îmbrățișării cu 
mai mult curaj a- noutăților tehnice, că uneltele și utilajele 
să fie bine folosite. Eu aș vrea să arăt că ne-ar trebui mai 
mult sprijin în această direcție, sprijin care la ora actuală 
nu prea există. Armarea metalică ar trebui să fie folosită 
la capacitatea, maximă ca să putem da rand.i-uent'- ce
rute. Există însă deficiențe de aprovizionare; mic Îmi tre
buie piese de schimb ca do exemplu garnituri, de care noi 
ducem mare lipsă. Așa după cum am constatat, la abata
jele frontale cablurile sint foarte defectuoase, se deformea
ză și de aceea aș propune ca aceste piese de schimb să se 
fabrice la noi în țară ca să se găsească din abundență, iar 
noi să putem folosi această armare la capacitatea ei.

PETRE CONSTANTIN: Tn legătfiră cu această pro
blemă, aș vrea să mai adaug și eu ceva. Așa după cum se 
prevede în proiectul dc Directive al Congresului al X-lea, 
producția de cărbune din Valea Jiului va trebui să sporeas
că în următorii ani la 11,1 milioane tone. In legătură cu a- 
ceasta consider că rolul principal în sporirea producției ue 
cărbune este dotarea abatajelor frontale cu susținere meta
lică și cu mașini dp havat, combine și folosirea acestora la 
capacitate, cu randamentul lor. Numai în felul acesta va 
putea crește simțitor producția de cărbune. Totodată, nouă 
minerilor ne revine sarcina de a da toată atenția îngrijirii 
utilajelor. Intr-adevăr fondurile care s-au investit în aceste 
utilaje și clemente de susținere să fie economice.

COSTACHE ZAHARIA : Așa după cum prevăd Tezele 
șî proiectul de Directive ale celui de-al X-lea. Congres și 
nouă minerilor din Valea Jiului ne revin sarcini mari de 
creștere a producției și productivității muncii. Desigur că 
o dată cu introducerea tehnicii noi, cu susținerea mecanică 
a abatajelor în special frontale ne revin sarcini importante 
pentru folosirea la maximum a utilajelor pe care le avem 
în dotare. Privind stilpii metalici, indiferent de ce tip sînt, 
trebuie să le dăm o îngrijire deosebită. De aceea în ce pri
vește reparațiile ar fi bine ca ele să se facă în subteran 
pentru a nu scoate din abataj acești stîlpi evitînd astfel o 
pierdere de timp. Dc asemenea, vreau să arăt aici că revi
ziile care trebuie să se facă în zile de repaus să se facă în 
special la transportoare, la combine.
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scării turnului unde tocmai se 
liniseazu cu mortar lin suprala- 
ța pereților, avem plăcerea de 
a cunoaște pe unul dintre „pio
nierii" acestei construcjii ce se 
înalță — șelul de echipă Iosif 
Drimuș. Solicitîndu-1 să ne spună 
citeva cuvinte despre fazele prin 
care a trecut construcția, dinsul 
ne relatează. „Coirajul glisant 
pe care-l vedeți sus cum urcă 
— lipit de suprafața pereților 
din beton, a căror formă lc-a 
imprimal-o — are panourile con
fecționate încă din anul 1965. 
Cu piesele lui s-au mai execu
tat încă 4 turnuri de extracție. 
Naj l-am demontat de la turnul 
glisant al puțului auxiliar Ani
noasa, l-am transportat piesele 
componente, le-am sortat și re
parat, după care am începui, la 
15 mai a. c.» asamblarea la sol 
a coirajului glisant. După 10 
zile montarea lui era terminată. 
S-a făcut verificarea cofrajului, 
jar în 26 mai s-a pornit glisa
rea pe înălțimea turnului".

— Montarea colrajului glisant

și glisarea propriu-? isă au con
stituit cele mai dificile etape de 
pină acum ale construcției ? l-am • 
întrebat.

— Nu! Deși chiar aceste c- 
lapc — ne-a răspuns interlocu
torul — cer o atenție, o preci
zie și o pricepere deosebită, to
tuși cea mai grea șl periculoasă 
lucrare de pină acum la con
strucția acestui fum o consider 
execuția colrajului de la plan- 
șeul situat la cola -I- 14 metri. 
Aceasta deoarece aici a trebuit 
să lucrăm suspendați in centuri 
de siguranță și frînghii, Ia o 
Înălțime liberă de 14 m. In plus, 
pe lingă faptul că trebuia să 
veghem permanent Ia securitatea 
noastră, trebuia să avem grijă 
să nu accidentăm muncitorii ca
re circulau și lucrau sub noi, 
la sol. Pină la Congresul al X- 
Ica al partidului ne angajăm 
să terminăm alil cofrajul de la 
planșeele situate Ia cotele 4- 36 
și 4- 40 unde lucrăm momentan, 
cit și la alte 8 planșee. pină la 
cola + 54,8 m.

— Iar noi montorii — inter
vine in discufie Miron Nicolaes-

cu, locțiitorul secretarului orga
nizației de bază al lotului, vom 
monta cu o eficientă și calitate 
ridicată toate confecțiile și uti
lajele ce vor sosi pe șantier.

— Sini convins, a adăugat Ion 
Tașcău, maistru ce coordonează 
și îndrumă activitatea de con
strucții la lotul Livezeni — „de 
dimineața pină dimineața" cum 
afirma șeful lotului — că, depu- 
nind toate eforturile In conti
nuare, \ om realiza sarcinile ce 
ne revin în termen și de bună 
calitate...

— ...și astfel să putem răniî- 
ne un iot fruntaș, concluzionea
ză Gheotglie Chela'ru, șeful lo
tului.

Abnegația și dăruirea cu ca
re a muncit pină acum acest 
colectiv fruntaș de constructori, 
de la muncitorul necalifical și 
pină la șeful de lot, ca un tot 
monolit, dă garanția unor reali
zări meritorii și in perspectivă, 
caro să-l situeze la aceleași cole 
supreme in riadul fruntașilor 
constructori din Valea Jiului ca 
ale construcțiilor pe care ei le 
făpluiesc.

Generalizarea
experimentării noului
sistem Oe salarizare

Si majorarea salariilor
lucratorilor

din industria forestierărr

' rmare din pag 1

Start în etapa municipală
a competițiilor sportive
pe ramuri de producție

Atragerea maselor, largi de 
salariați precum și a membri
lor familiilor lor 13 practica
rea diferitelor discipline spor
tive constituie o preocupare 
permanentă a organizațiilor 
sindicale si asociațiilor sporti
ve din Va’ca Jiului. In acest 
scop so organizează întreceri 
sportive la nivelul sectoarelor, 
Intre selecționatele sindicalo 
ale întreprinderilor din aceeași 
ramură de producție. Tradițio
nale sînt competițiile „Cupa 
Minerul11, „Cupa Ceferistul", 
„Cupa Constructorul" și alte 
competiții sportive care se bu
cură do participarea largă a 
salariaților din unitățile eco
nomice carbonifere, transpor
turi și construcții din Valea 
Jiului. După epuizarea etapei 
pe asociații a competițiilor 
sportive pe ramuri de produc
ție are loc faza municipala In 
ramura minieră, prima fază 
municipală, cea bilaterală 
avind caracter eliminatoriu, 
s-a consumat. Peste puțin timp 
intră în mod ofie al in între
cere sportivii, ceferiștii, con
structorii grupului II de șan
tiere și cei do la T.C.M.M. 
Evident că fiecare selecționată 
va lupta din răsputeri pentru 
cucerirea cupei din ramur i de 
producție In care activează.

Deoarece no aflăm in peri
oada premergătoare a celor două 
mari evenimente de însemnă
tate istorică in viața întregu
lui nostru popor, Congresul al 
X-lea al P.C.R. și aniversarea 
a 25 de ani de la eliberare, 
competiția pe ramuri de pro
ducție a căpătat un rameter 
•nai larg. Selecționatele spor
tive sindic il<\ câștigătoare pc 
ramuri d- producție. ae vor I.n- 
lilni în cadrul competiției spor
tive dotate i.u < uoa .A 25-a 
aniversare a eliberării patri
ei".

Nici micii iubitori ai sportu
lui ci balonul rotund nu au 
fost omiși. Pentru ci s-a 
ganizat competiția dotată cu 
„Cupa Eliberării1. Prima etapa 
se va desfășura pc străzi și car
tiere sub egida secțiilor do fot
bal a asociațiilor 
Etapa municipală va 
în ziua de .17 august 
organizare, 
competiții trebuie să-și aducă 
contribuția toate organizațiile 
sindicale și asociațiile sporti-

or-

sportive, 
avea loc 
La buna 

!-i reușita acestor

Aurel SLABII 
membru în Biroul executiv 

al Consiliului municipal 
al sindicatelor
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Vasile lonescu a primit transferul
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SIIMISH
In sesiunea a Il-a, din 22 mai 

■ 969, analizindu-se modul cum 
țse face aprovizionarea populați
ei cu produse alimentare și in
dustriale in perioada de vară, 
au fost stabilite o serie dc mă
suri care să ducă la dezvoltarea 
simțului de răspundere a lucră
torilor din comerț privind de
servirea, promptă și civilizată a 
cumpărătorilor. Aceste măsuri 
au fost adoptate pe conside
rentul că se mai constată în 
unele unități că lucrătorii nu 
respectă regulile generale de 
conduită față dc consumatori, 
nu au o ținută corectă, nu res
pectă igiena în unități, ceea ce 
a dus la repetate avertismente 
și sancțiuni date din partea con
siliului popular fii conformitate 
cu prevederile H.C.M. nr. 
1673/1967

Tot pentru îmbunătățirea ac
tivității unităților comerciale, 
consiliul popular a organizat la 
cluburile din oraș consfătuiri 
cu cetățenii și lucrătorii din co
merț, acțiuni care s-au soldat 
cu propuneri și sugestii din 
partea consumatorilor privind 
munca in unitățile comerciale.

In atenția comitetului execu
tiv, al consiliului 
și biroului său 
a stat preocuparea 
forma cetățenii orașului, peri
odic, despre diferite hotărîri, 
decrete și legi, a unor hotărîri 
și decizii proprii cu prilejul 
unor adunări și consfătuiri, cu 
scopul do a determina pe fie
care cc-tățcan să respecte le
gislația socialistă u țării noas
tre. Cu ocazia consfăluiriloR or
ganizate cu cetățenii și a adu
nărilor generale a locatarilor 
din blocuri din lunile ianuarie 
— martie și aprilie 1969. s-au 
prezentat in fața . cetățenilor 
legea nr. 63/1968 cu privire la 
așezarea impozitului pe venituri 
agricole, H.C.M. 1673/1967. cu 
privire la normele generale de 
deservire, gospodărirea și igi
ena in comerț.

In cadrul căminelor culturale 
s-au prezentat referate cu pri
vire la măsurile ce trebuie lu
ate de către cetățenii și funcți
onarii de stat pentru preveni
rea incendiilor, educarea ce
tățenilor in spiritul moralei co
muniste, in general a respectă
rii normelor de conviețuire so
cialistă, de îngrijire -i păstra
re a avutului obștesc.

Pornind de la principiul res
pectării legalității socialiste cu 
privire la prevenirea incendii
lor, comitetul executiv, sprijinit 
de organele de specialitate, a 
întreprins controale in cadrul 
unităților subordonate și in gos
podăriile țărănești în cursul tri
mestrului I și II. Cu prilejul 
acestor controale s-au consta
tat că mai sînt instalații elec
trice improvizate, coșuri neco- 
respunzâtoare care ar putea 
declanșa incendii. Pc baza ce
lor constatate au fost luate mă
suri de prevenire.

Ca urmare a sesizărilor și re
clamagiilor oamenilor muncii, 
s-a constatat că unele întreprin
deri de pe raza orașului nu 
respectă prevederile legale. Ast
fel, sectorul I.C.F., cu sediu) 
în localitatea Cimpa, fără nici 
un drept, a degradat o bună 
parte din terenul de finaț din 
proprietatea cetățeanului Ma- 
rioane Gheorghe, din Cimpa. 
Pentru rezolvarea in mod sa
tisfăcător și legal a reclamației, 
conducerea șantierului I.C.F. 
Cimpa a fost obligată ca pînă

popular 
executiv, 
de a in-

Pe linia inițiativelor între
prinse de conducerea I.G.C. 
Petroșani pentru continua îm
bunătățire a transportului în 
comun, se înscriu și măsurile 
recente pentru mărirea numă
rului de curse precum și de 
prelungire a unor trasee. Ast- 
-fel, înccpînd din data de 20 
iulie, autobuzele de pc ruta 
Petroșani — Uricani și retur, 
vor circula din 20 în 20 de mi
nute, intr-o singură 
tuîndu-se astfel 
loc de două.
(stați;

oră efec- 
trei curse în 
Din Petroșani 

centru), plecările vor

Măsuri de îmbuna
tățire a transportu
lui în comun

■i biroul 
?omitetu-

la 15 mai a. c. să remedieze 
toate stricăciunile. Controlind 
modul cum I.C.F. Cimpa și-a 
dus la îndeplinire obligațiile 
luate față de organele locale de 
stat șî de proprietarul terenu
lui, s-a constatat că in loc să 
readucă terenul în starea ini
țială, din contră, a continuat 
să-l degradeze. Pentru faptul 
că a încălcat in mod conștient 
prevederile legii nr. 12/1963, 
s-au luat măsurile de sancțio
nare prevăzute de lege.

Prin controalele efectuate au 
fost descoperite și alte încăl
cări ale prevederilor legale. 
Șantierul 2 construcții a trans
format o locuință cu 6 camere 
situată pe strada Republicii, în 
magazie de ciment, provocînd 
astfel degradarea spațiului loca
tiv. De asemenea, prin trans
portul materialelor și a balas
tului pe șantier, au fost degra
date mai multe drumuri, fără 
a contribui la întreținerea aces
tora. Oficiul P.T.T. Petroșani a 
schimbat traseul unor fire de 
telefoane, fără aprobarea prea
labilă a orcanului local, neti- 
nind cont de sistematizarea c- 
rasului. T.C.M.M.-ul, care încă 
de la începutul anului 1968 a 
deteriorat, prin săpături, dru
mul care duce la mina Petrila, 
n;ci pînă în prezent nu a ac
ționat pentru refacerea aces
tuia. deși s-au aplicat și amenzi 
conform legilor în vigoare. A- 
cestea sînt doar citeva din în
călcările făcute de unele între
prinderi care își desfășoară ac
tivitatea pc teritoriul orașului 
nostru.

Comitetul executiv 
său, sub îndrumarea
lui orășenesc de partid, acordă 
o atenție deosebită respectării 
legalității, educării socialiste a 
cetățenilor in spiritul promovă
rii unei atitudini corecte față 
de muncă. întăririix.și apărării 
avutului obștesc. Acțiunile edu
cative ale celor două comisii de 
judecată, influența exercitată în 
cursul dezbaterilor publice, opi
nia creată și hotăririle adopta
te. constituie un factor activ de 
influențare pozitivă pentru a- 
plicarea legilor și a normelor 
de conviețuire socialistă. Influ
ența pozitivă asupra cetățeni
lor este oglindită în rezultatele 
obținute în cursul anului 1969 
cînd din totalul de 153 cauze 
înscrise pentru judecare au fest 
soluționate prin împăcare 70 la 
sută.

întărirea disciplinei de slat, 
executarea la timp a obliga
țiilor de serviciu, lupta contra 
tergiversării și birocratismului, 
respectarea programului de 
muncă dc 8 ore, rezolvarea lu
crărilor în strictă concordanță 
cu legile au constituit pentru 
comitetul executiv principalele 
sarcini pentru rezolvarea că
rora s-au luat măsurile cores
punzătoare în ședințele săptă- 
mînale ale biroului permanent 
al comitetului executiv, cit și 
in ședințele lunare cu. salaria- 
ții Consiliului popular.

Comitetul executiv și biroul 
său, sub îndrumarea permanen
tă a comitetului orășenesc de 
partid, va depune toate efor
turile pentru întărirea continuă 
a legislației socialiste, pentru a- 
tragerea oamenilor muncii la 
rezolvarea sarcinilor ce se ri
dică pe linia administrației de 
stat, pentru înlăturarea încălcă
rilor de legi, astfel ca fiecare 
cetățean al orașului nostru să 
se bucure de toate drepturile 
și libertățile garantate de con
stituție.

avea loc la orele 4: 4,20; 4,40; 
5 ; 5,20 ; s.a.m.d., iar din Uri
cani la orele 5 ; 5,20 ; 5,40 ; 
6; 6,20 ; s.a.m.d. Ultimul auto
buz va pleca, din Petroșani la 
ora 22.20, iar din Uricani spre 
Petroșani la ora 23 30.

Experimental, pe acest tra
seu vor fi mcu’inutc cursele 
suplimentare de la orele 6 și 
15. La înapoierea autobuzelor 
de la Uricani, acestea nu vor 
mai circula prin cartierul Ae
roport ci pe traseu direct (DN 
66).

Alte măsuri menite să contri
buie la îmbunătățirea tran
sportului în comun, au fost 
aplicate. Pe ruta Petroșani — 
Aninoasa s-a înființat o cursă 
suplimentară cu plecarea din 
Petroșani la ora 1.30. Pe ruta 
Petroșani — Cimpa, traseul au
tobuzelor ce pleacă din Petro
șani Ia orele 6,20 și 15,20 a fost 
prelungit pînă la° podul din 
satul Răscoala.

Măsurile întreprinse de I.G.C. 
— urmări ale unor aprofundate 
studii asupra necesităților de 
transport ale oamenilor mun
cii — sînt dovada permanente
lor preocupări ale colectivului 
acestei întreprinderi, de a răs
punde cu solicitudine sporită 
cerințelor ridicate de asigurarea 
unor condiții de transport in 
comun tot mai operative și ci
vilizate.

proximativ 402 milioane lei 
mai mari față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Ca și în celelalte ramuri in
dustriale unde s-a aplicat noul 
sistem de salarizare, și in in
dustria de exploatare și pre
lucrare a lemnului și silvicul
tură nivelul salariilor munci
torilor și personalului tehnico- 
administrativ va fi stabilit in 
funcție do cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă. A- 
vînd la bază aceste criterii, 
salariile vor fi mai direct le
gate de rezultatele obținute 
în producție de fiecare sala
riat și de ale întreprinderii 
in ansamblu. Prin aplicarea 
noii salarizări se realizează o 
mai bună corelare a salariilor 
muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor și tehnicienilor din 
economia forestieră cu salariile 
din alte ramuri ale industriei 
republicane. îfi vederea- stimu
lării muncitorilor din uncie 
unități mari și complexe care 
produc plăci aglomerate fibro- 
lemnoase și sortimente supe
rioare de mobilă pentru rea
lizarea unor produse la un 
înalt nivel calitativ, competiti
ve pe piața externă, acestora 
li se acordă un nivel mai ri
dicat de salarizare în compa
rație cu celelalte unități din 
această ramură.

O dată cu generalizarea noii 
salarizări, și lucrătorii din sil
vicultură. exploatări forestiere 
și industria lemnului vor be
neficia de sporuri de salarii 
pentru vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate, de gratifi
cași anuale pentru depășirea 
prin efort propriu a benefi
ciilor planificate, precum și de 
premieri in cursul anului pen
tru rezultate deosebite obți
nute in activitatea lor.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor va constitui pentru lu
crătorii din industria de ex
ploatare. prelucrare a lemnu
lui și' silvicultură un puternic 
imbold în înfăptuirea prevede
rilor cincinalului și a proiectu
lui do Directive ale celui de-al 
X-lea > Congres al partidului 
privind?- conservarea, apărarea 
și dezvoltarea fondului fores
tier al țării, valorificarea su
perioară și eficientă a masei 
lemnoase. îmbunătățirea conti
nuă a calității și diversificarea 
produselor industriei lemnului 
în vederea satisfacerii într-o 
mai bună trăsură a cerințelor 
în continuă creștere trie eco
nomiei naționale și ale expor
tului.

Tot /cu începere de la 1 au
gust a.c., Consiliul de Miniștri 
a aprobat generalizarea expe
rimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
muncitorilor și personalului 
tehnico-administrativ din între
prinderile de gospodărie co
munală, locativă și balneo-cli- 
materice ale consiliilor popu
lare.

Conform prevederilor hotărî- 
rii, salariile muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor și func
ționarilor din acest sector ur
mează să fie majorate în me
dic cu 9,6 la sută ; împreună 
cu majorarea salariilor mici 
care a avut loc în 1967, se asi
gură pe ansamblu o creștere 
de 16,5 la sută.

De această majorare a sala
riilor vor beneficia circa 153 000 
de salariați, ale căror venituri 
anuale vor fi mai mari cu 
aproximativ 330 milioane lei, 
comparativ cu cele realizate 
înaihte de 1 august 1967. Și 
pentru lucrătorii din acest sec
tor introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor va costitui un puternic 
stimulent în vederea creșterii 
eficieriței economice a activi
tății întreprinderilor, în scur
tarea duratei de execuție a lu
crărilor de reparații și îmbu
nătățirii calității acestora 
pentrS mai 
populației.

și 
buna deservire a

O
hotărîri ale Con-Cele două 

siliului de Miniștri vin să con
firme din nou consecvența cu 
care SO înfăptuiesc prevederile 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului referitoare la ridi
carea nivelului de trai al oa
menilor muncii și ale Hotărîrii 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din octombrie 1967, cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea sala
riilor.

Numărul ramurilor economi
ce la care s-a aprobat pînă a- 
cum generalizarea noului sis
tem de salarizare și majorarea 
salariilor se ridică la 8. La 
acestea se adaugă tnvâțămîn- 
tul de toate gradele. în acest 
fol, de noua salarizare benefi
ciază peste 1,5 
citpri, ,ingineri, 
dre didactice, 
funcționari.

în momentul 
pregătir) în celelalte ramuri 
ale economiei naționale în ve
derea introducerii 
tem de salarizare 
rare a salariilor.

milioane mun- 
cconomiști, 
tehnicieni

ca-
Ș>

de față se fac

noului sis- 
și de majo-

(Agcrpres)

Talentatul înaintaș central Vasile lonescu, accidentat la 
o ciocnire cu portarul Baumgartner (Crișul), a rămas in 
lotul Jiului pină zilele trecute cînd, ja cerere, a primit trans
ferul.

Nu știm pentru ce echipă opiniază în prezent lonescu, 
se aude insă că nu va părăsi Valea Jiului, urmînd să joace 
la Știința Petroșani sau Minerul Lupeni.

Campionatul municipal 
al copiilor

Cu jocurile disputate in ziua 
de 13 iulie a.c. s-âu consumat 
aproape integral trei etape 
din actuala ediție a campio
natului municipal de fotbal 
rezervat copiilor. .

Cu o singură excepție, toate 
meciurile au fost '•onduse de 
arbitrii competenți, delegați

de către colegiul municipal al 
arbitrilor.

Iată rezultatele etapei din 
13 iulie: Jiul II — Jiul I 
4—5 ; Minerul "Lupeni I — 
Preparatorul Lupeni 6—2 ; Mi
nerul Vulcan — Preparația 
Petrila 5—3 ; Minerul Lupeni 
II — Paringul I.pnca 5—1.

CLASAMENTUL
1. Minerul Vulcan 3 2 1 0 10: 3 - 5
2. Jiul I Petroșani 2 2 0 0 19 : 4 •1
3. Minerul Lupeni I 3 2 0 1 14 : 3 4
4. Paringul Lonea 3 1 1 1 4 : 7 3
5. Jiul II Petroșani 2 1 0 1 13: 6
6. Minerul Lupeni II 3 1 0 2 .5 :18 2
7. Preparația Petrila 2 0 0 2 3:12 0
8. Preparatorul Lupeni 2 0 0 2 3 :15 0

O nouă bază sportivă
Intre străzile Cuza Vodă și 

Gh. Barițiu din Petro <âni, a 
rămas disponibil, în urma mu
tării serelor de flori, un teren 
pe care salariații S.T.R.A. 1 au 
luat în primire transformîn- 
du-1 în bază sportivă.

. S-au executat prin muncă 
voluntară, lucrări de curățire 
și nivelare a terenului, s-a 
transportat zgură și s-a ame
najat, cu tot ce este necesar, 

nan teren de volei.
La amenajarea terenului au 

contribuit, responsabilul cu

sportul loan Pupăzan, buldo
zeristul Ștefan Szatmari. con
ducătorii auto Nicolac Mîndreci, 
Mihai Ignacz, Ștefan Șchiopu 
meseriașii Tsac Vrinău, loan 
Peter și alții.

După antrenamentele desfă
șurate pe noul teren, echipa 
de volei a S.T.R.A. a partici
pat la întrecerile din cadrul 
„Cupei Minerul".

Sportivii de la S.T.R.A. sînt 
hotărîți ca in spațiul încă dis
ponibil să amenajeze in con
tinuare un teren pentru iubito
rii fotbalului din unitate.

con-
ibîîb-
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știri
Noi blocuri
predate

îni-
116

a blocurilor E 1, E 2 și C 13 
la care execuția lucrărilor se 
găsește acum în fază de în
ceput. Sînt aceiași construc
tori care acum 13 ani ridicau 
primele blocuri cu trei etaje 
ale Vulcanului, aceiași con
structori care nu de mult au 
predat cel mai înalt bloc de 
peste 30 metri înălțime, cu 
etaje al orașului.

10

Orașul Vulcan s-a mai 
bogățit, recent, cu încă 
apartamente — rodul muncii 
asidue a constructorilor de 
obiective social-culturale de 

, la șantierul nr. 3 din locali
tate al T.C.H. Calificativul 
„bine", acordat de comisia de 
recepție a acestor apartamen
te din blocul B2 — 66 și în 
blocul C12 — 50 e o dovadă a 
grijii edililor pentru o calita
te superioară a lucrărilor.

Și în construcție

I Peste cîtexa luni, 150 de fa
milii se vor bucura de munca 

a constructorilor, o 
predarea ia VulcanI împlinită

dată cu

I

O nouă stafie 
de autobuze

Pentru o mai bună deser
vire a publicului, conduce
rea I.G.C. Petroșani, a sis
tematizat stațiile de oprire 
a autobuzelor in porțiunea 
Dărănești de intersectare a 
șoselei naționale cu șoseaua 
Petroșani ”

Astfel, 
Petroșani 
punct de _ ,
nr. 3 Dărănești, unde a fost 
amenajată o platformă, în
cadrată cu prefabricate și 
asfaltată, care asigură con
diții corespunzătoare pentru 
coborîrca și urcarea în au
tobuze h călătorilor.

— Petrila.
pe linia Petrila— 

s-a stabilit un 
oprire lingă școala

I 
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I 
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10,00 Limba engleză (reluare)
10.25 Limba germană (relua

re).
10.50 Cc-ați dori să revedeți? 

Filmul artistic „K. O.11. 
O producție a studiou
lui cinematografic „Bu
curești11.

12.15 închiderea emisiunii de
dimineață.

17.30 Buletin dc știri.
*7,35 Lumea copiilor „Biblio- 

• toca lui Așchiuță11.
17.50 Circ pe 16 mm.
18.15 Studioul pionierilor „La

mare-n vacanța mare1
18.45 Un interpret îndrăgit 

al cântecului oltenesc 
Ion Luican.

19,00 Cronica ideilor. Nuțio- 
* nai și internațional în 

construcția socialistă.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Buletin meteorologic.
20,00 Reportaj-anchetă „Ma

ria din Avrig".
20.30 Avanpremiera.
20.10 Scară de teatru T.V. 

..Improvizația dc la 
Versailles" de Molierc.

21.45 Monografii contempora
ne „Intre limite și per
formanțe sau știința în
drăznelii" — film.

22,00 Consultații tehnice TV. 
Alegerea, construcția, 
montarea și reglarea 
antenelor de televiziune 
(H).

22.15 Telejurnalul de noap
te și buletinul meteoro
logic.

22.30 Publicitate.
22,35 Criterii. Arte frumoa

se.
22.50 Recit.il Gigliola Cinqu- 

etti.
23.25 închiderea emisiunii.

radio
VINERI 18 IULIE

PROGRAMUL I :

5,0.5—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria pâmîntului românesc; 
10,10 Curs dc limba spaniolă;
10.30 Radio-Prichindel; 10.40 
Partidului meu iubit — cin- 
tece și versuri; 12,00 Melodii 
de ieri și de azi; 12,15 Arii 
din opere interpretate dc Ar
ta Florescu; 12,30 ’ntilnire 
cu melodia populară și in-, 
terpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13,22 Muzică ușoa
ră: 13,45 Moment științific; 
14,00 Muzică populară; 14.10 
Roza vînturilor; 14,35 Muzi
că populară; 15,20 Radio pu? 
blicitato; 15,30 Compozitorul 
săptămînii: 16,00 Radiojur
nal. Buletin , meteo-ruticr^
16.30 Programul . partidului 
— programul nostru; 16 50 
Succese ale muzicii ușoare; 
17.05 Pentru patrie: 17,35 Din 
comoara folclorului nostru; 
18,03 Muzică ușoară; 18,10 
Programul partidului — pro
gramul nostru; 18,30 O me
lodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio: 19,25 Săptămî- 
na unui meloman: 20,10 Ve
dete ale muzicii ușoare;
20.30 Eminesciana; 20,35 Pen
tru magnetofonul dv.: 21.00 
Mai aveți o întrebare?; 21,30 
Muzică: 21.35 Sport; 21,45 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic: 22.20 Muzică ușoară:
22.45 Caravana fanteziei;
23.45 Moment poetic; 23,50 Tn 
ritm de tango: 0.03—3,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6.10 Jocul instrumentelor;

6.45 Cintece și jocuri; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
7.11 Cîntă fanfara: 7.30 Mu
zică ușoară: 7,45 Melodii 
populare din Muntenia; 8.10 
Tot înainte: 9.00 Jocuri popu
lare: 9.10 Curs dc limba spa
niolă: ’9,30 Țară scumpă să 
trăiești — emisiune de cinte
ce; 10,10 Festivalul de come
die al Teatrului radiofonic 1 
„Chirița în provincie", come
die cu cintece de Vasile A- 
lecsandri; 12,15 Melodii de 
dragoste: 12,45 Concert de 
prînz; 13,30 Fișă editorială: 
14.09 Din muzica popoarelor:
14.30 Muzică ușoară: 15.00 
Moment științific: 15.30 Cîn- 
tecele mării — muzică ușoa
ră: 16,00 Radiojurnal: 16.50 
Pe teme medicale; 17,40 Ra
dio publicitate: 18 00 Varie
tăți muzicale: 18.30 Curs de 
limba spaniojă; 19,00 Muzică 
de estradă; ,19.20 Camil Pe
trescu: 19.50 Noapte bună, 
copii: 19,55 Săptămîna cultu
rii poloneze; 22,30 Valsuri de 
Johann Strauss; 2-3,05 Con
cert Sigismund Toduță; 24,00 
—1,00 Muzică de cameră.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6,00;
10,00: 11.00; 17,00; 18.00;
20,00; 24.00; 2,00; 4.00. Pro
gramul II: 6 00; 12,00; 14.00; 
21,00; 23,00; 0.55.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

Nr. 29 DIN 20 IULIE 1969
1. Carpati Sinaia — Prahova Ploiești 1
2. Poiana — Flacăra 1
3. I.R.A. Cîmpina — Caraitnan Bușteni 1
4. Metalul Buzău — Șoimii Buzău X
5. Petrolul Berea — Petrolistul Bold X
6. Progresul Streliaia — Victoria Tg. Jiu 1
7. Electroputere Craiova — Minerul Motru 1
8. C.S.M. Reșița — Victoria Caransebeș 1
9. Minerul Bocșa — Metalul Toplet 1

10. C.F.R. Arad — Furnirul Deta 1
11. C.F.R. Timisoara — U. M. Timisoara 1
12. Aurul Zlatna — Victoria Călan I
13. Mureșul Deva » — A. S. Cugir 1

campionatul

municipal de tir
Duminică, 13 iulie a. c., pe poligonul din Pe

troșani s-a desfășurat etapa a treia, și ultima, 
din cadrul campionatului municipal de tir pe 
echipe al acestui an. Ca și în etapele anterioare 
trăgătorii de la asociația sportivă Energia Pa- 
roșeni au dovedit că formează cea mai omo
genă echipă din municipiu, cîștigînd pentru a 
doua oară titlul de campioană municipală.

Redăm mai jos clasamentul general i 1. Ener
gia Paroșeni 2 573 puncte; 2. Utilajul ,2 449 punc
te; 3. Constructorul minier 1 109 puncte (rezul
tat obținut în numai două etape).

Tn fotografie i Trei din componenții de bază 
ai echipei cîștigătoarc. De la stingă spre dreap
ta : Ileana Severineanu, instructorul echipei, 
ing. Constantin Racoveanu și Adriana Reiff.

Text l S. BALO! 
Foto : Ștefan BURLEC

Aninoasa

filme
VINERI 18 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Prințul negru; Republi
ca : Lustragiul: PETRILA : 
Pantoful conușăresei; LONEA 
— 7 Noiembrie : Dominika și 
prietenii oi: Minerul: Noap
tea: ANINOASA : Dirijabilul 
furat: VULCAN : Aventurile 
lui Tom Sawyer; LUPENI — 
Cultural : împușcături sub 
spânzurătoare; PAROȘENI : 
Ziua in care vin peștii; URI
CANI : Moartea vine pe 
ploaie.

Recit.il


STEAGUL ROȘU

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Vietnamul de sud

Atacuri concentrate lansate 
de forțele patriotice

SAIGON 16 (Agerpres). - 
In cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud au bombardat 
16 poziții ale trupelor amerl- 
cano-saigoneze — relatează co
respondentul agenției France 
Presse. Acțiunile ofensive de
clanșate de patrioți au fost 
concentrate asupra instalațiilor 
militare deținute de trupele 
inamice în sectoarele Phan 
Thiet, Ban Mo Thuot, Phuoc

Declarațiile ministrului de externe 
al R. F. a Germaniei

OSLO 16 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
norvegian „Arbeider Bladet", 
ministrul de externe al R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, a 
arătat, că nu se pune proble
ma reevaluării mărcii vest-ger- 
rr.ane. dar că guvernul de la 
Bonn ar putea să impună noi 
taxe asupra exporturilor și să 
le reducă pe cele asupra im
porturilor. El a declarat că 
există și alte căi decit reeva
luarea mărcii pentru a se a- 
junge la rezultate similare, 
subliniind că măsurile de su- 
prataxare cu 4 la sută a ex
porturilor și de detaxare cu a- 
celași procent a importurilor

Curtea criminală a statului 
Tennessee A RESPINS CERE
REA LUI JAMES EARL RAY 
DE REJUDECARE A PROCE
SULUI în urma căruia a fost 
condamnat la 99 de ani închi
soare pentru asasinarea pas
torului Martin Luther King, 
fost lider al populației de cu
loare din S.U.A. Âvocații lui 
Ray au declarat că vor înainta 
cererea clientului lor Curții 
Supreme a S.U.A.

Nigeria

Acțiuni ofensive 
ale forțelor 

biafreze
OWERRI 16 (Agerpres). — 

Forțele biafreze au trecut la 
contraatac, lansînd ofensive în 
diverse regiuni ale frontului, 
transmite postul de radio „Vo
cea Biafrei". Cele mai puterni
ce lupte au avut loc in sec
torul Elele. oraș situat la ju
mătatea distanței dintre Ower
ri și Port-Harcourt. Forțele fe
derale, menționează postul de 
radio citat, au abandonat cîm- 
pul de luptă după numai o oră 
de la începerea ostilităților.

Trupele biafreze presează 
totodată, asupra unor unități 
federale dislocate în sectorul 
Aboda.

O
OWERRI 16 (Agerpres). — 

La Owerri a fost dat publici
tății un comunicat în care se 
arată că forțele biafreze au 
capturat o mare cantitate de 
arme și muniții și au distrus 
un vehicul militar în acțiunile 
ofensive desfășurate împotriva 
trupelor federale nigeriene în 
sectoarele Elele — Igrita — 
Port Harcourt. Comunicatul a- 
daugă. totodată, că atacurile 
lansate de trupele federale au 
fost respinse în sectorul de 
sud al frontului și că forțele 
biafreze și-au reluat ofensiva. 
Aceste acțiuni ofensive se des
fășoară în special în sectorul 
Ahoada, unde .liniile federale 
au fost străpunse in două 
puncte din apropiere de orașul 
Ahoada.
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Prietenii noștri... rechinii
Din ce in ce mai mult se 

fac auzite glasurile oamenilor 
de știință care susțin că mă
rile și oceanele, această imen
să ..lume a tăcerii", atît de 
puțin cunoscută, reprezintă o 
sursă fabuloasă de bogății mi
nerale. animale și vegetale. 
Specialiștii din multe țări fac 
studii neobosite asupra florei 
și faunei marine pentru a pu
tea deschide calea spre pune
rea în slujba omului a vieții 
submarine.

De cîțiva ani, un cercetâtoor 
american, dr. John Steinberg, 
întreprinde o serie de cerce
tări pentru a descoperi modul 
în care rechinii se orientează 
tn mediul înconjurător. Cu 
ajutorul unor aparate speciale 
de filmat și de înregistrat su
netele, el a reușit să obțină 
ia început un ..dicționar" al 
zgomotelor emise de peștii 
„damsel fish", o specie de pești 
tropicali multicolori, care cons
tituie hrana preferată a tigrilor 
inării — rechinii.

Aceasta a fost faza inițială 
E studiului asupra modului de 

REDACTTA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani. Str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

Vinh și Rach Gia.
Pe șoseaua nr. 14 care leagă 

orașul Phuoc Vinh de localita
tea Song Be, un convoi militar 
american a fost atacat de un 
detașament al F.N.E.

în ultimele 24 de orc, bom
bardierele gigantice americane 
..13-52“ au efectuat noi raiduri 
în provinciile Tav Ninh, Quang 
Nam și Long Khanh, undo co
mandamentul forțelor S.U.A. 
presupune că unitățile F.N.E. 
dețin poziții fortificate.

luate la sfirșitul anului trecut 
de guvernul vest-german au 
dat rezultate, bune.

Referindu-se la alegerile ge
nerale din septembrie, Brandt 
și-a exprimat speranța că Par
tidul Social-Democrat, al că
rui lider este, își va întări po
ziția în Bundestag. In ce pri
vește eventualitatea ca. după 
aceste alegeri, a constituirii 
unui guvern de coaliție cu par
ticiparea P.S.D., a Partidului 
Liber-Democrat, aflat in pre
zent în opoziție, ministrul de 
externe vest-german a arătat 
că’ o asemenea soluție nu este 
exclusă, dar că ea este numai 
una din posibilități.

© -

Formarea unui 
guvern provizoriu 

al provinciilor 
sudice în Sudan
KHARTUM 16 (Agerpres). — 

Grupările ce se pronunță pen
tru independența provinciilor 
sudice ale Sudanului au for
mat un nou guvern provizoriu, 
transmite agenția Reuter. Șef 
al guvernului a fost ales ge
neralul Emidio Tafcng Lodon- 
gî. comandant al mișcării re
voluționare „Anvanya". Noul 
guvern, care este alcătuit din 
nouă militari și șase civili, se 
autointitulează Anyidi. Denu
mirea a fost aleasă și pentru 
desemnarea eventualului stat 
independent sud-sudanez.

Republica Cuba

O cuvîntare 
a lui Fidel Castro

HAVANA 16 (Agerpres). — 
Fidel Câstro, prim-ministru și 
prim secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, a rostit o cuvîntare 
la Fabrica de zahăr „Antonio 
Guiteris" cu ocazia începerii 
campaniei de recoltare a tres
tiei de zahăr.
-După ce a trecut în revistă 

eforturile uriașe pe care po
porul cubanez a trebuit să le 
facă în ultimii ani pentru a 
pregăti actuala campanie de 
recoltare — care va avea drept 
rezultat obținerea celei mai_ 
mari producții de zahăr din 
istoria Cubei — aproximativ 
10 milioane tone — Fidel Cas
tro a spus că în anul 1980 su
prafața cultivată cu trestie 
de zahăr va crește de la 117 000 
la 130 000 cabalerias, dar prin
tr-o mai bună fertilizare și iri
gare a solului se vor putea ob
ține două recolte pe an, fie
care cu o producție de peste 
10 milioane tone zahăr. în 
continuare. Fidel Castro a vor
bit despre necesitatea intensi
ficării cultivării orezului pen-
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orientare al rechinilor.
După trei ani de studii de 

psihologia animalelor, efectuate 
in Europa, dr. Myrberg, reve
nind la Miami, începe să stu
dieze stimulii externi care a- 
jută rechinilor să se îndrepte 
spre pradă. Oare ce îi atra
ge pe acești monștri spre vii
toarele lor victime ? Mirosul, 
gustul, văzul sau sunetele e

Notă externă
mise de viitoarele sale victi
me ?

Ca și dr. John Steinberg, dr. 
Myrberg și-a început studiile 
prin înregistrarea sunetelor pe 
care le emitea un rechin-cobai. 
în paralel erau studiate cu a- 
gutorul unei camere de televi
ziune toate reacțiile lui la di
versele semnale produse dc 
cercetători. După ce s-a con
siderat că s-a realizat un „cod“ 
dc influențare a rechinului co- 

Festivalul 
cinematografic 
de Ia Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres).
— La Palatul Congreselor ele 
la Kremlin a lost prezentat
— In cadrul Festivalului ci
nematografic international — 
filmul regizorului american 
Stanley Kubriek ,A 2 001-a o- 
clișee cosmică", care, potrivit 
agenției TASS, a produs o 
profundă impresie asupra 
spectatorilor prin tehnica deo
sebită a filmărilor, prin mă
iestria artiștilor și operatori
lor. Un interes special a sus
citat modul în care s-a reușit 
sd se obțină și sd se transmi
tă publicului senzația prezen
tei In Cosmos.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a adresat Festivalului 
cinematografic International 
do la Moscova un mesaj că- 
ruia 1 s-a dat citire în cadrul 
conferinței de presă organiza
te miercuri de delegația ci
neaștilor americani.

Conducătorul delegației ci
neaștilor din S.U.A. a răspuns 
la numeroase întrebări în le
gătură cu cinematografia ame
ricană. El a apreciat pozitiv 
perspectivele colaborării ci
neaștilor din U.R.S.S. și S.U.A.

JAPONIA : La Kadena s-a desfășurat recent un raliu al populației Okinawei pentru 
abrogarea Tratatului de securitate Japono-american. pentru retrocedarea imediată, necondițio
nată și completă a Okinawei către Japonia, împotriva folosirii bombardierelor de mare to
naj „B-52“. ,

IN FOTO: Aspect din timpul demonstrației de la Kadena, in centrul insulei.

tru ca in 1971 Cuba să-și poa
tă acoperi consumul intern și 
s2 delină și un excedent pen
tru export. Rcfcrindu-se la do
tarea agriculturii cu mașini 
moderne, vorbitorul a precizat 
că în acest an Cuba va impor
ta 10 000 de tractoare.

în ultima parte a cuvîntării 
sale, Fidel Castro s-a ocupat 
de unele probleme actuale ale 
situației internaționale. Preci- 
zînd poziția Cubei față de eve
nimentele din America Latină, 
vorbitorul a spus: „Trebuie 
să avem o poziție obiectivă, 
să observăm bine evenimente
le, iar atunci cînd sprijinim 
ceea ce este revoluționar să 
evităm ori ce acțiuni care ar 
putea să fie considerate ca un a- 
mestec în acest proces". în 
încheiere, primul ministru cu
banez a făcut aprecieri pozi
tive la adresa acțiunilor între
prinse de guvernul din Peru 
pentru înfăptuirea reformei a- 
grare și naționalizarea unor 
societăți străine.
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bai a venit ziua cea mare în 
care a fost efectuată experien
ța, care avea să dezvăluie tai
na orientării rechinului.

...Cu justificate emoții, dr. 
Myrberg, împreună cu doi a- 
sistenți urmăresc prin geamul 
care îi desparte de locul expe
rienței desfășurarea acesteia. 
O serie de difuzoare emit în 
continuu sunete de joasă frec-

vență — 800 hertzi, asemă
nătoare celor pe care le omit 
peștii damsel fish — în timp 
ce camera de televiziune pîn- 
dește apariția rechinului.

Un minut, două, și iată că 
rechinul se îndreaptă spre di
fuzoarele, care emiteau sunetele 
pe care le emit damsel-fishi-ii 
la apropierea unhi dușman.

Timp de cinci zile la rind, 
experiențele nu fac altceva de
cit să confirme rezultatele

Știri contradictorii 
privind conflictul dintre 
Honduras și Salvador
WASHINGTON 16 (Ager

pres). — Știri din cele mai 
contradictorii continuă să fie 
transmise de corespondenții a- 
gențiilor occidentale de presă 
cu privire la conflictul armato 
ce a izbucnit luni între Hon
duras și Salvador. Potrivit in
formațiilor difuzate la San 
Salvador, trupele salvadoricne 
ar fi ocupat orașul hondurian 
Nueva Ocotepeque, situat la 9 
kilometri de frontieră, si ccfri- 
tinuă să înainteze spre interio
rul țării. La operațiunile mili
tare ar participa 5 000 de mi
litari salvadorieni, rezistența 
opusă de trupele honduricne 
fiind slabă. Agenția - Reuțer 
menționează că o colQană de 
infanterie înaintează spre Ca
pitala Hondurasului, Teguci
galpa. în Salvador autoritățile 
au decretat stare de urgentă, 
au fost anulate toate permisiile 
militarilor, iar școlile au fost 
închise.

Pe de altă parte, autoritățile

RestatiilirBa 
relațiilor diplomatice 

între R.H. Yemen 
si R.F. a Germaniei

SANAA 16 (Agerpres).. — 
Republica Arabă Yemen a h’o- 
tărit marți restabilirea rela
țiilor diplomatice cu Republi
ca Federală a Germaniei, aniîh- 
ță un comunicat ofiâal dat 
publicității la Sanad- Gele 
două țări vor proceda în cu- 
rînd la schimbul dc ambasa
dori. La scurt timp de la a- 
nunțarea hotărîrii guvernului 
yemenit, drapelul vest-german 
a fost reînălțat pe clădirea fos
tei ambasade.-

Relațiile diplomatice dintre 
cele două state au fost rupte 
în 1965, după recunoașterea 
de către guvernul vest-german 
a Israelului. După Iordahia, 
Yemenul este a doua țară ara
bă care a restabilit relațiile 
diplomatice cu R.F. a Germa
niei.
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scontate. De cîtc ori difuzoa
rele încep să emită sunete, re
chinul își face apariția,

Ca toți ceilalți pești, rechi
nii percep undele de șoc pr> 

'vocate de propagarea sunete
lor prin apă prin intermediul 
receptoarelor plasate pe ■ linia 
mediană a corpului lor. în 
acest mod ei reușesc, în ciuda 
vederii foarte slabe pe care 
o au, să localizeze cu precizie 
prada.

Aceste descoperiri l-au de
terminat pe cercetătorul ame
rican să-și exprime convinge
rea că ziua în care rechinii 

—vor putea veni în sprijinul oa
menilor nu este prea îndepăr
tată. Dr. Myrberg este de pă
rere că în urma unei „educa
ții" corespunzătoare, rechinii 
vor putea fi transformați în 
adevărați „Saint Bernarzi'* ai 
mărilor, care să ajute la des
coperirea submarinelor scufun
date sau să prevestească apro
pierea lor.

E. I. ’ 

honduricne dezmint știrile pri
vind faptul că salvadorienii au 
ocupat unele localități, dar re
cunosc că se desfășoară lupte, 
în cursul zilei de marți avia
ția hohduriană a efectuat mai 
multe bombardamente asupra 
unor obiective din Salvador, 
printre care și rafinăria de la 
Acajulla. Compania nerd-ame- 
ricană Standard Oil of Now 
Jersey a confirmat că această 
rafinărie se află In flăcări.

La Washington, Consiliul Or
ganizației Statelor Americane 
a cerut marți guvernelor Sal
vadorului și Hondurasului să 
suspende ostilitățile și să adop
te toate măsurile necesare pen
tru soluționarea pașnică a con
flictului. O rezoluție în acest 
sens, propusă la inițiativa 
Mexicului, a fost adoptată , în 
unanimitate. Reprezentantul 
Hondurasului la O.S.A. a anun
țat că țara sa acceptă o în
cetare imediată a focului dacă 
Salvadorul va face același lu
cru.
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Comandantul forțelor maritime militare ale Republicii 
Socialiste România, viceamiralul Marteș Grigore, care a so
sit la Split Ia bordul navei școală „Mircea", a depus marți 
o coroană de flori la Monumentul marinarilor. Au fost de 
față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan, și atașatul militar român, colonel Marin 
Pancea.

Apoi, comandantul forțelor maritime militare ale Repu
blicii Socialiste România a vizitat cîteva unități militare 
printre care și Centrul de instrucție de la Divulie al forțe
lor maritime militare ale R.S.F. Iugoslavia. Un grup de ofi
țeri, subofițeri, elevi și marinari de pe nava școală '„Mir
cea" au vizitat monumentele orașului Split.

După-amiază, nava-școală „Mircea" a fost deschisă pen
tru vizită locuitorilor orașului. Cu acest prilej au avut loc 
calde manifestări ale prieteniei româno-iugoslave.

„Ila" se află 
in primejdie

POLONIA OCUPA UN LOC 
FRUNTAȘ PRINTRE ȚĂRILE 
CU INDUSTRIE NAVALA' 
DEZVOLTATA. Șantierele na
vale poloneze au construit pină 
la sfirșitul anului 1968, 950 de 
nave cu un deplasament total dc 
4‘ milioane tone.

Dinamica dezvoltării acestui 
sector industrial polonez re
zultă din -faptul că navele 
care au conștituit primul mili
on de-tone au fost construite 
in 12 ani pe cînd cele din al 
patrulea milion — în mai pu
țin de trei ani.

începînd cu construcția de 
nave mici, industria navală 
poloneză a ajuns să realizeze 
în prezent motonave moderne 
cu un deplasament de 24 și 55 
mii tone și unor moderne fa
brici plutitoare pentru produc
ția conservelor de pește.

BBS

UN AUTOBUZ PLIN CU 
TURIȘTI OLANDEZI A CĂ
ZUT MARȚI ÎN FLUVIUL 
MEUSE, în apropierea loca
lității belgiene Dinant. Din 
cei 25 de pasageri, numai pa
tru au scăpat cu viață.

Potrivit unor aprecieri ac
cidentul s-a produs ca urmare 
a defectării sistemului de frî- 
naro al autovehiculului,.

■ sa

In apropiere de stația an
tarctică sovietică „Molodîojna- 
ia“ a fost construit un POLI
GON PENTRU LANSAREA 
DE RACHETE METEOROLO
GICE. A și fost realizată lan
sarea de probă a unor rache
te de tip „M-100", care pot 
ridica aparate științifice pină 
la altitudinea de 100 de kilo
metri.
-------------------------------------------- T——

Guvernul Zambiei 
a cerut convocarea 

Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Guvernul Zambiei a cerut 
convocarea Consiliului de Se
curitate ca urmare a bombar
dării teritoriului zambian, la 
25 iunie și 2 iulie a.c., de că
tre avioane portugheze cu baza 
în Mozambic. Reprezentantul 
Zambiei la O.N.U., Vcrnan 
Mwaanga, a cerut ca Consiliul 
de Securitate să se întrunească 
de urgență și a propus preșe
dintelui acestuia, Ibrahim Boye 
(Senegal), ca prima ședință să 
aibă loc vineri dimineața, men
ționează agenția France Pres- 
se, citind surse sigure.

Demisii 
din guvernul 

Indiei
DELHI 16 (Agerpres). — La 

scurt timp de la anunțarea de
misiei președintelui interimar 
al Indiei, V. V. Giri, la Delhi 
s-a făcut cunoscut că Morarji 
Desai și-a prezentat demisia 
din funcția de viccpremier. 
Motivele care au determinat 
pe cei doi oameni politici să 
facă acest gest sint însă dife
rite. Președintele interimar a 
renunțat la funcția sa in semn 
de protest față de desemnarea 
lui Sanjiva Reddy drept candi
dat al partidului de guvernă- 
mînt Congresul național la 
viitoarele alegeri prezidențiale, 
Iar Desai și-a prezentat demi
sia din funcția de vicepremier 
ca o reacție la hotărîrea pre
mierului Indira Ghandi de a-i 
retrage portofoliul de ministru 
al finanțelor. Totodată, pre
mierul Indira Ghandi a preluat 
și portofoliul finanțelor. Po
trivit agenției U.P.I., premie
rul a luat- această hotărîre ca 
urmare a opoziției lui Desai 
față de proiectul de naționali
zare a băncilor din India. Un 
proiect de lege în acest sens 
urmează să fie prezentat de 
Indira Ghandi în parlament) 
săptămîna viitoare.

Gărzile de coastă americane 
au anunțat interceptarea unui 
mesaj din partea exploratoru
lui norvegian Thor Heyerdahl, 
privind faptul că ambarcațiu
nea construită din papirus 
„Ra“ se află în primejdie. 
,.Ra“, care întreprinde o cursă 
de traversare a Oceanului Atlan
tic și se găsește la 1 280 km 
est de Insulele Barbados, a ce
rut tuturor navelor aflate in 
apropiere să fie gata pentru 
a răspunde unor eventuale 
semnale S.O.S. în cazul peri
colului unei scufundări. Am
barcațiunea face față unor va
luri puternice și echipajul lup
tă din greu să remedieze ava
riile provocate diferitelor păr
ți ale navei.

Miercuri dimineața. Heyer
dahl a anunțat că nava pe care 
o conduce se află la o distan
ță foarte mică dc iahtul 
„Shenandoah", care a plecat 
în urmă cu cîteva zile în a- 
(jutorul lui „Ra“.

O COBRA AFRICANA de 
aproape un metru lungime a 
scăpat luni dintr-un laborator 
al orașului Saffron Walden, din 
apropierea Londrei. Politia a 
organizat imediat căutarea 
șarpelui, avertizînd populația 
de pericolul care o amenință. 
Au fost luate măsuri spe'ciale 
pentru supravegherea copiilor.

Un expert al grădinii zoolo
gice din. Londra a atras aten
ția asupra consecințelor pe 
care le-ar putea avea mușcă
tura cobrei, care poate ucide
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Lansarea navei 
cosmice „Apollo-11“ 
spre Lună

♦ Cei trei astronauți își continuă programul de'| 

zbor cu succes

CAPE KENNEDY 16. Trl- 
misul special Agerpres, C. 
Alcxandroaie. transmite : Mier
curi. 16 iulie, ora 9,32 (15,32 
ora Bucureștiului),- nava cosmi
că „Apollo-ll" la bordul că
reia se află astronauții Neil 
Armstrong, Michael Collins și 
Edwin Aldrin, și-a luat zborul 
spre Lună de pe rampa de lan
sare nr. 39 a rachetodromului 
Capo Kennedy, intr-o misiune 
spațială considerată de Ad
ministrația națională pentru 
cercetarea și explorarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a fi 
cea mai importantă dintre toa
te misiunile cosmice întreprin
se pină in prezent de Statelo 
Unite. Doi dintre cei trei astro
nauți urmează să aselenizeze.

La lansare au asistat pre
ședintele Nixon, membrii gu
vernului, guvernatorii statelor, 
primarii principalelor orașe a- 

. mericane, oameni de știință, 
artă și cultură, peste 4 000 . de 
ziariști, corespondenți de pre
să din circa 50 de țări ale lu
mii. fotoreporteri, operatori de 
televiziune și cinematograf.

De asemenea, au fost pre- 
zenți reprezentanții diplomatici 
din circa 100 de țări, printre 
care și ambasadorul României 
la Washington, Corneliu Bog
dan.

...Numărătoarea inversă co
boară spre zero. în apropierea 
giganticului complex spațial 
înalt de 109 m și cu o greutate 
de 3100 tone se mai aflau 
doar echipele de salvare. Ju 
8,9 secunde înainte de zero se 
comandă aprinderea. După al- 

’ te șapte secunde întregul apa- 
rataj de bord intră în funcțiu
ne. Rampa de lansare este în
văluită în nori de fum și flă
cări. Complexul cosmic consu
mă in cele două secunde pină 
la lansare 30 tone de combus
tibil lichid. Vehiculul spațial 
se înalță încet de pe posta
mentul rampei, lăsînd în urmă 
un lung jet de flăcări și fum. 
După cîteva secunde se înclină 
puțin spre est, înscriindu-se 
pe traiectoria ce avea să-1 pla- 
seze pe o orbită „de parcare" 
în jurul Pămîntului, cu o vite
ză de 28 000 km pe oră. Pe

O PRESA LILIPUTANA DE 
MĂRIMEA UNEI MAȘINI DE 
SCRIS, dar cu o putere cu 
nimic inferioară unor prese 
care cîntăresc două tone, a 
fost construită la Saratov. 
Mini-presa poate forja, stan
ța și curba.

Modul de funcționare al in
stalației este extrem de sim
plu : două perechi de electro
motoare solenoidale, montate 
într-un cadru față în față, pre
lucrează piesa brută prin lovi
turi în sens contrar.

Noua presă este extrem de 
simplu de mînuit și prețul 
său este foarte redus.
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O DELEGAȚIE A UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘ
TI DIN ROMÂNIA a sosit la 
Zlirich, la invitația Uniunii 
Naționale a. Studenților din 
Elveția. Oaspeții vor lua con
tact cu diferite asociații stu
dențești din Zurich, Berna și 
Geneva.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL OLANDEI. JO
SEPH LUNS, care se afla 
într-o vizită oficială la Lon
dra, a avut miercuri o întreve
dere cu ministrul de externe 
britanic. Michael Stewart. Au 
fost discutate, cu acest prilej, 
o serie dc aspecte legate de 
posibilitatea aderării Marii 
Britanii la Piața comună.

După cum se știe, Olanda 
este una din cele șase țări 
membre ale C.E.E. care susți
ne ca admiterea Angliei în 
Piața comună să aibă loc ime
diat.

un om in zece minute sau în 
douăzeci de ore, in funcție de 
starea în care se găsește șar
pele și de cantitatea dc venin 
inoculată. Cobra este insă pe
riculoasă șl de Ia o distantă, 
de cifiva metri, deoarece ve
ninul împroșcat de ca produ
ce orbirea sau răni grave.

Pentru orice eventualitate, 
în orașul Saffron Walden a 
fost expediată de urgentă o 
cantitate de seruri împotriva 
veninului de șarpe. 

rlnd, primele două trepte so 
desprind de vehicul, căzînd în 
apele Pacificului. Cea de-a 
treia treaptă a rachetei ,.Sa- 
turn-5" rămîne însă atașată 
vehiculului pentru a mai fi 
folosită o dată cînd nava cos
mică va părăsi orbita ..de par
care" pentru a se înscrie pe o 
traiectorie translunară. După 
puțin timp de la atadarea ce
lei dc-a doua rotații a fost pus 
din nou în funcțiune propui- 
sorul celei de-a treia trepte, 
imprimînd complexului spațial 
viteza de 39 200 km pe oră, 
necesară învingerii forței gra
vitației Pămîntului și startu
lui pe drumul lung de 320 000 
km pină la Lună. In drum 
spre Lună, la circa 3 ore 20 
minute de la lansare, astro
nauții au rearanjat formația 
de zbor, aducind modulul lu
nar in fața navei de comandă 
printr-o manevră care a ne
cesitat decuplarea modulului, 
părăsirea _celei de-a treia trep
te, inloaracj4> navei cu 180 
de grade și recuplarea ei cu 
modulul. Operațiunea a durat 
10 minute. Astronauții își con
tinuă cu succes drumul spre, 
Lună.

La 19 iulie nava cosmică ,.A-; 
pollo-11” va ataca prima re-' 
voluțic in jurul Lunii, ins- 
criindu-se pe o orbită elipsoi- 
dală. Ulterior ea își va corec
ta orbita, pentru a o transfor-' 
ma intr-una circulară. La 20 
iulie este prevăzută să aibă loo 
aselenizarea modulului lunar
iar pentru a doua zi coborîrea 
astronauților Armstrong și Al
drin pe suprafața Lunii, adu
narea eșantioanelor de sol lu
nar și reîntoarcerea la nava- 
mamă plasată pe o orbită ..do 
așteptare" în jurul Lunii. In-: 
treaga misiune „Apollo-ll” 
este planificată să dureze 195 
ore și 17 minUte, amerizarea 
în apele Pacificului fiind pre
stabilită pentru ziua de 24 iu
lie. •

Oficialitățile Administrației 
naționale pentru cercetarea și 
explorarea spațiului cosmio 
consideră zborul navei spațiale 
„Apollo-ll" drept cel mai ris- 
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cant zbor întreprins vreodată
de astronauții americani.

Guvernul bolivian a dez
mințit știrile anunțate de pos
turile locale de radio PRI
VIND CAPTURAREA LUI 
GUIDO PEREDO, unul din 
conducătorii detașamentelor de 
partizani care acționează în 
această țară. Ministrul bolivian 
de interne, generalul Eufronio 
Padilla, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
autoritățile militare au făcut 
o confuzie cînd au anunțat ră
nirea și capturarea lui Peredo 
în apropierea orașului Cocha- 
bama. Această confuzie a spus 
el, a urmat unor ciocniri între 
trupele guvernamentale și u- 
nități de partizani din Cocha- 
bama.
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Incident 
neobișnuit

Orașul scoțian Glasgow a 
fost marți la amiază teatrul 
unui incident puțin obișnuit. 
Un bărbat în vîrstă de 34 de 
ani, urmărit sub bănuiala de 
omor, a refuzat să se predea 
polițiștilor care au sosit la 
locuința sa pentru a-1 intero
ga, deschizînd focul asupra 
acestora. Autoritățile ’ au ho- 
tărit înarmarea polițiștilor care, 
de obicei, nu poartă arme. A 
fost declanșată o adevărată 
vinătoare pentru arestarea lui. 
Furia acestuia a atins însă apo
geul în momentul in care s-a 
văzut încolțit. Folosindu-se de 
două arme și de o cantitate 
impresionantă de muniții el a 
început să tragă fără distincție 
în oamenii de pe stradă care 
se aflau în raza sa vizuală, ră
nind nu mai puțin de 13 per
soane, dintre care una se află 
în stare gravă. în cele din 
urmi, el a fost găsit mort, 
fără a se putea ști dacă a fost) 
împușcat de poliție sau s-a 
sinucis, în momentul cind a 
terminat gloanțele.

întreprinderea austriacă
„Beler-Werke" a primit din 
partea organizațiilor de import 
sovietice comanda pentru exe
cutarea a 10 instalații pneu
matice mobile de foraj, anun
ță agenția TASS. Valoarea 
comenzii depășește 5 milioa
ne șilingi.


