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COMUNICATUL 
plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

HOTARIREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 

cu privire la aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea României de sub jugul fascistIn ziua de 11 martie a.c. a avut loc plenara Comitetului

Central al Partidului Comunist Român. La lucrările plenarei au 
Carticipat, ca invitați, miniștri, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., meni

rii Colegiului Central de partid, primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid, conducători ai instituțiilor centrale de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, redactori șefi ai presei cen
trale.

La primul punct al ordinii de zi, plenara a examinat și a apro
bat informarea cu privire la efectivul, compoziția șl structura or
ganizatorică a partidului. S-au relevat rezultatele pozitive obținute 
in creșterea continuă a rindurilor partidului, care numără azi 
peste 1 860 000 membri, in îmbunătățirea compoziției sale sociale 
și naționale, in educarea politico-ideologică a comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii. Perfecționările aduse în structura or- 
fianizatorică a partidului, corespunzător schimbărilor ce au avut 
oc în organizarea administrativ-teritorială și cerințelor calitaliv- 

superioare ale etapei actuale, au contribuit la îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de partid, la rezolvarea cu mai multă com
petență a sarcinilor, la mobilizarea mai activă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea politicii partidului. Sub- 
iiniindu-se necesitatea de a se manifesta în continuare exigență 
față de calitățile politice, morale și profesionale ale celor ce so
licită sâ fie primiți în rîndurile partidului, s-a indicat să se asi
gure și in viitor preponderența în partid a elementului muncito
resc, să fie primiți cei mai înaintați oameni ai muncii de la orașe 
și sate, cele mai valoroase cadre de specialiști din economie, 
știință și cultură.

Plenara a luat cunoștință, de asemenea, și a aprobat con
ținutul informării cu privire la compoziția și mișcarea cadrelor 
din nomenclatura organelor de partid și de stat. Prezentîndu-se 
activitatea vastă și multilaterală desfășurata pe tărimul selecțio
nării, pregătirii și promovării cadrelor în organele și aparatul de 
partid, în organele și aparatul de stat, în conducerile și aparatul 
organizațiilor de masă, în economie, s-a relevat că în acțiunea de 
constituire a organelor locale de partid, ca urmare a reorganizării 
administrativ-teritoriale a țării, în conducerile noilor instituții și 
unități economice județene, în comitetele de direcție ale între
prinderilor, au fost promovate cadre capabile să conducă în bune 
condițiuni sectoarele de muncă încredințate. Ținînd seama de 
complexitatea sarcinilor pe care le ridică în toate domeniile în
făptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea, ale Conferinței Na
ționale și plenarelor Comitetului Central, este necesar să se îm
bunătățească în continuare munca de selecționare și promovarea 
cadrelor, de pregătire politico-ideologică și de instruire a lor, 
pentru perfectionarea conducerii activității pe linie de partid și 
de stat și în toate celelalte domenii ale vieții sociale.

Plenara a hotărît ca ambele informări să fie trimise organelor 
județene de partid și consiliilor populare județene, ministerelor și 
organizațiilor economice centrale, organizațiilor de masă și ob
ștești, pentru a se lua măsurile corespunzătoare.

Plenara a adoptat hotărîrea C.C. al P.C.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri cu privire la aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea României de sub jugul fascist și a stabilit 
ca ea să fie publicată în presă.

In continuare, plenara a examinat și aprobat informarea cu 
privire la desfășurarea campaniei electorale pentru alegerea de- 
putaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. 
Alegerile de la 2 martie, marcînd victoria strălucită a candidați-, 
lor Frontului Unității Socialiste, au confirmat cu o deosebită forța 
atașamentul întregului nostru popor față de orînduirea socialistă] 
unitatea Iul de nezdruncinat în jurul partidului și guvernului 
totala sa adeziune la politica internă și externă a Partidului Coi 
munist Român. Votul de la 2 martie este expresia angajament 
tului ferm al oamenilor muncii de la orașe și sate, români, mal- 
ghiari, germani și de alte naționalități de a-și consacra întreaga 
energie și pricepere înfăptuirii programului multilateral de înflo
rire a patriei elaborat de Congresul al IX-lea, a platformei cu 
care Frontul Unității Socialiste s-a prezentat în alegeri. Desfa- 
șurîndu-se în condițiile aplicării măsurilor luate de partid pentru 
lărgirea continuă a democrației socialiste, pentru perfecționarea 
formelor și metodelor de conducere a vieții sociale, campania 
electorală și alegerile au prilejuit o puternică afirmare a profun
dului democratism al orinduirii noastre. Componența Marii Adu
nări Naționale și a consiliilor populare nou alese, care înmănun
chează reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale, oameni har
nici șl pricepuți, apreciați de mase, cu o bogată experiență în 
activitatea obștească, constituie o chezășie că organele puterii 
de stat vor rezolva cu succes sarcinile ce le revin în dezvoltarea 
economică și socială a țării, în desăvîrșirea construcției socialiste.

In continuarea lucrărilor plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o expunere cu privire la unele măsuri pentru îmbunătăți
rea activității de conducere a vieții economico-sociale din patria 
noastră. Plenara a aprobat în unanimitate propunerile prezentate 
de secretarul general al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît să supună Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale propuneri privind 
componența conducerii Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri 
și a Marii Adunări Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît în unanimitate să propună 
ca președinte al Consiliului de Stat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Ca vicepreședinți 
au fost propuși tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Dumi
tru Petrescu și Ștefan Peterfi.

Plenara a hotărît, de asemenea, în unanimitate, să propună 
ca președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maure», iar ca prim-vicepreședinte pe tovarășul llie Verdeț. Ca 
vicepreședinți au fost propuși tovarășii Janos Fcraekaș, Gheorghe 
Râdulescu, Leonte Răutu, losif Banc, Emil Drâgânescu, Mihai Ma
rinescu și Ion Pățan.

Plenara a hotărît în unanimitate să propună ca președinte 
al Marii Adunări Naționale pe tovarășul Ștefan Voitec, iar ca 
vicepreședinți pe tovarășii Mia Groza, Kovacs Gyorgy, llie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula.

în legătură cu propunerea de alegere a tovarășului Leonte 
Răutu ca vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, plenara a ho
tărît eliberarea sa din funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a însărcinat Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. să 
ia toate măsurile necesare pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

Una din preocupările majore ale 
conducerii partidului nostru, impusă 
de cerințele etapei desăvîrșirii con
strucției socialiste, o constituie, așa 
după cum se știe, perfecționarea con
tinuă a organizării societății, a forme
lor și metodelor de conducere a vie
ții economico-sociale, a relațiilor so
cialiste de producție și a raporturilor 
dintre oameni. In legătură cu aceas
ta, pe baza programului stabilit de 
Congresul ai IX-lea și a indicațiilor 
Conferinței Naționale, in ultima vre
me au fost adoptate o serie de mă
suri de îmbunătățire a organizării și 
conducerii economiei naționale, de ri
dicare a nivelului și eficienței acti
vității organelor de stat centrale și 
locale, pentru crearea unui cadru 
mai propice de manifestare a iniția
tivei maselor, de participare a celor 
ce muncesc la conducerea țării. Parti
dul și guvernul s-au preocupat și se 
preocupă neincetat de adoptarea a- 
celor măsuri care să asigure dezvol
tarea șl perfecționarea continuă a 
democrației noastre socialiste, crea
rea condițiilor pentru exercitarea ne- 
stlngherilă de către toți cel ce mun
cesc a drepturilor și libertăților con
stituționale, pentru întărirea legalită
ții socialiste, pentru afirmarea mul
tilaterală a personalității umane in 
cadrul orinduirii noastre socialiste.

Viața demonstrează utilitatea și via
bilitatea acestor măsuri, faptul că ele 
corespund pe deplin cerințelor pro
gresului economic și social al patriei 
noastre, infăptuirii marilor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socialiste. 
Aceste măsuri au contribuit și con
tribuie la îmbunătățirea activității ce 
se desfășoară Jn diferitele comparti
mente ale societății pentru aplicarea 
politicii partidului, pentru asigurarea 
mersului înainte al României socia
liste.

Desigur, măsurile luate pină în 
prezent nu epuizează problema per
fecționării conducerii șl activității e- 
Conomico-sociale din patria noastră, 
Mceasta fiind o necesitate permanen
ta o lege obiectivă a construcției so
cialismului, care impune studierea 
neîntreruptă a cerințelor vieții, efor
turi constante, consecvente, pentru 
adaptarea formelor și metodelor or

ganizatorice la aceste cerințe. In a- 
cest spirit, Prezidiul Permanent și 
Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al partidului consideră ne
cesar să supună dezbaterii șl apro
bării plenarei noi măsuri care să 
ducă la dezvoltarea în continuare a 
activității Marii Adunări Naționale — 
forul suprem al statului — la crearea 
condițiilor pentru îndeplinirea la un 
nivel mai înalt a atribuțiilor ce revin 
Consiliului de Stal în conformitate 
cu Constituția țării, cit șl la asigu
rarea îmbunătățirii în continuare a 
muncii Consiliului de Miniștri.

In ce privește sporirea rolului ce 
revine Marii Adunări Naționale în 
analizarea, dezbaterea și adoptarea 
legilor șl hotărîrilor care privesc bu
nul mers al activității generale a sta
lului, a operei de construcție a socia
lismului, considerăm că o măsură im
portantă ce se impune luată este per
fecționarea activității comisiilor per
manente ale acesteia. Considerăm că 
aceste comisii trebuie să joace un 
rol mult mai complex, devenind In
strumente active, permanente de lu
cru ale Marii Adunări Naționale. Ele 
trebuie să examineze și să dezbată, 
din însărcinarea Marii Adunări Na
ționale sau a Consiliului de Stat, o 
gamă largă de proiecte de legi, de 
decrete, hotăriri și alte acte cu ca
racter statal, precum și orice alte 
probleme care intră in competența 
organelor supreme ale țării noastre. 
Este necesar ca aceste comisii să 
exercite importante funcțiuni de con
trol asupra modului în care se înde
plinesc hotăririle partidului șl stalu
lui in diferite sectoare ale activită
ții sociale. In acest scop, comisiile 
permanente vor trebui să asculte 
periodic, corespunzător competenței 
fiecăreia, rapoarte ale conducătorilor 
organelor economice și de stat cen
trale, ale administrației de stal, ale 
Tribunalului suprem și Procuraturii, 
precum șl ale președinților corni Iele
lor executive ale consiliilor populare. 
In legătură cu problemele analizate 
și dezbătute, comisiile permanente 
urmează să înainteze părerile și con
cluziile lor Marii Adunări Naționale 
sau Consiliului de Stat. In felul a- 
cesta, comisiile permanente vor a

vea un rol activ, deosebit de impor
tant, in întreaga activitate a Marii 
Adunări Naționale șl a Consiliului de 
Stat.

Considerăm că pentru a-și desfă
șura activitatea în cele mai bune 
condiții, și pentru a-și putea înde
plini misiunile sporite ce le revin în
tre sesiunile Marii Adunări Naționale, 
comisiile permanente este necesar să 
lucreze sub directa îndrumare a Con
siliului de Stat, care reprezintă or
ganul suprem al puterii de stat cil 
activitate permanentă în țara noas
tră. De asemenea, pentru a asigura 
posibilitatea desfășurării unei munci 
sistematice, multilaterale și perma
nente, este necesar ca acele comisii 
care se ocupă de problemele econo
mico-sociale să fie conduse de pre
ședinți cu activitate permanentă, sa- 
lariați.

După cum se știe, conform Consti
tuției țării, sarcini de mare impor
tanță în țara noastră revin Consi
liului de Stat. El are îndatorirea ca 
între sesiunile Marii Adunări Națio
nale să exercite controlul permanent 
asupra modului în care se aplică le
gile și hotăririle Marii Adunări Na
ționale, asupra activității Consiliului 
de Miniștri, a ministerelor și celor
lalte organe centrale ale administra
ției de stat, asupra activității procu
raturii; el ascultă dări de seamă ale 
Tribunalului suprem, controlează de
ciziile de îndrumare ale acestuia; tot
odată, el exercită controlul asupra 
hotărîrilor consiliilor populare. Pen
tru realizarea marilor îndatoriri ce 
revin Consiliului de Stat In controlul 
aplicării legilor țării, a înfăptuirii po
liticii partidului, a hotărîrilor care 
privesc dezvoltarea construcției so
cialiste în patria noastră, se impune 
crearea unor condiții organizatorice 
corespunzătoare. Considerăm că o a- 
tenție deosebită trebuie să acordăm 
îmbunătățirii activității de control 
desfășurate in stalul nostru. In acest 
scop se propune trecerea Consiliu
lui Economic sub conducerea directă 
a Consiliului de Stat, cu sarcina prin
cipală de a controla înfăptuirea po
liticii economice a partidului șl sta
tului. Consiliul Economic va funcțio
na ca organ de partid și de stat, în

deplinind în continuare și misiunea 
de a îndruma consiliile economice 
județene.

Desfășurind activitate permanentă 
de control asupra modului cum Înde
plinesc ministerele și celelalte orga
ne centrale ale administrației de stat, 
precum și consiliile populare hotări
rile de partid și legile țării, Consi
liul Economic va elabora, totodată, 
studii și analize cu privire la mersul 
dezvoltării economiei naționale, va 
propune spre aprobare conducerii 
partidului și statului măsuri pentru 
soluționarea problemelor care privesc 
perfecționarea activității economice. 
Consiliului Economic îi revine, de a- 
semenea, sarcina de a controla modul 
în care se înfăptuiesc hotăririle parti
dului și stalului privind creșterea ni
velului de trai al maselor, utilizarea 
fondului de consum sub forma ve
niturilor directe și ale fondurilor so
ciale.

Se vor lua, de asemenea, in con
tinuare, măsuri pentru îmbunătățirea 
activității procuraturii, a Trlbunalu- , 
lui Suprem și a comisiei constitu
ționale a Marii Adunări Naționale.

Considerăm că toate aceste măsuri 
legate de lărgirea și intensificarea 
activității comisiilor permanente, tre
cerea Consiliului Economic sub con
ducerea Consiliului de Stat și cele
lalte măsuri amintite vor asigura un 
cadru mai corespunzător pentru rea
lizarea marilor sarcini ce revin Parla
mentului țării și Consiliului de Stat, 
pentru îmbunătățirea generală a mun
cii de conducere pe linie de stat în 
societatea noastră, în scopul realiză
rii la un nivel tot mal înalt a politi
cii de construcție a socialismului, pro
movată de Partidul Comunist Român, 
a accelerării procesului de desăvîrșl- 
re a construcției socialiste în țara 
noastră.

Experiența a pus, de asemenea, in 
evidență necesitatea adoptării unor 
noi măsuri de îmbunătățire a activi
tății Consiliului de Miniștri — orga
nul suprem al administrației de stat. 
In acest scop se propune trecerea 
Ministerului Invățămintulul de sub

(Continuare In pag. a 3-a)

Anul acesta se împlinește un sfert 
de secol de la eliberarea României de 
sub jugul fascist — marea sărbătoa
re națională a poporului nostru. In
surecția armată din august 1944 a 
constituit o piatră de hotar în isto
ria patriei, un eveniment crucial pen
tru destinele României; ea a deschis 
poporului român calea eliberării na
ționale, a înfăptuirii înaltelor sale 
idealuri de libertate și dreptate so
cială, a victoriei revoluției populare 
și trecerii la construirea orinduirii 
socialiste.

Memorabilul aol de la 23 August 
1944 este încununarea luptei duse 
de-a lungul veacurilor de poporul 
român împotriva exploatării și asu
pririi, pentru libertate și indepen
dență națională, pentru progres so
cial și propășirea țării. In condițiile 
cînd cercurile cele mai reacționare 
burghezo-moșlereșli au instaurat dic
tatura militaro-fascistă, au înfeudat 
tara imperialismului fascist german și 
au împins-o în războiul antisovie- 
tic, masele muncitoare, pături soclal- 
politice largi s-^au manifestat aotiv 
în lupta împotriva opresiunii fasciste 
și a războiului, pentru libertatea pa
triei. Eftnd glas frămîntărilor și as
pirațiilor uriașei majorități a popu
lației țării, Partidul Comunist Român 
— stegar neînfricat al intereselor vi
tale ale poporului român — a con
dus rezistența antihitleristă, lupta de 
eliberare de sub jugul fasdst, dove- 
dindu-se la înălțimea răspunderii sale 
revoluționare, naționale. Este meritul 
nepieritor al partidului nostru de a 
fi militat, cu succes pentru realiza
rea unității de acțiune a clasei mun
citoare, a Frontului Unic Muncito
resc, de a fi organizat șl unit în 
jurul său toate forțele democratice 
șl patriotice, de a fi răsturnat, îm
preună ou aceste forțe, dictatura mi
litară fascistă.

Strălucitele victorii repurtate pe 
front de către coaliția antifascistă, 
de Uniunea Sovietică — care a dus 
greul războiului șl a dat cele mai 
mari jertfe in zdrobirea mașinii de 
război naziste — au dat impuls for
țelor antifasciste din întreaga lume, 
au însuflețit poporul român în lupta 
de eliberare, au creat condiții In
ternaționale favorabile pentru victo
ria insurecției armate.

Ieșirea României din războiul hițle- 
rist și alăturarea ei puterilor aliate 
au dat o puternică lovitură pozițiilor 
militare ale Germaniei naziste, gră
bind înfrîngerea definitivă a fascis
mului în Europa. Tn condiții deose
bit de grele, făoînd dovada unei 
înalte conștiințe patriotice și hotărîri 
de luptă, poporul român a participat 
cu întreg potențialul său material și 
militar la războiul împotriva Germa
niei fasciste, alături de Uniunea So
vietică și celelalte țări ale coali
ției antihitleriste. Armata română, 
luptînd umăr la umăr cu armata so
vietică, s-a acoperit de glorie și 
eroism în bătăliile purtate pentru e- 
liberarea totală a țării și, dincolo de 
hotarele României, pe pămîntul Un
gariei și Cehoslovaciei, pină la în
cheierea victorioasă a războiului în 

COMITETULUI CENTRAL AL 
UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din Iugoslavia, Comite
lui Central al Partidului Comunist Român adresează 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, comuniștilor, popoarelor Iugoslaviei fră
țești cele mai cordiale felicitări și un cald salut to
vărășesc.

In timp de o jumătate de secol, partidul comu
niștilor iugoslavi a parcurs un drum glorios șl bo
gat în înfăptuiri. El s-a situat in fruntea acțiunilor 
clasei muncitoare, ale celorlalți oameni ai muncii 
împotriva exploatării și asupririi, pentru apărarea 
intereselor lor vitale, și-a cîștigat meritul nepieri
tor de a fi organizat și condus cu succes lupta 
eroică și plină de bărbăție a popoarelor Iugosla
viei împotriva ocupației hitleriste, pentru salvarea 
ființei lor naționale, aducind prin aceasta o con
tribuție deosebită la cucerirea victoriei asupra fas
cismului. In anii de după eliberare oamenii muncii 
au obținut succese de seamă în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și ridicarea nivelului lor de 
trai, în edificarea societății noi, socialiste, sub con
ducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a Co
mitetului Central al partidului, in fruntea căruia de

BELGRAD

peste trei decenii depune o activitate neobosită to
varășul losip Broz Tito, eminent conducător de 
partid șl de stat.

Iugoslavia joacă un rol activ în dezvoltarea cola
borării între state, în promovarea cauzei socialis
mului, a principiilor libertății și independenței po
poarelor, îșl aduce o valoroasă contribuție la uni
rea forțelor progresiste, antiimperialiste ale lumii 
contemporane.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, sîn- 
tem convinși că ele vor cunoaște șl în viitor o dez
voltare rodnică în interesul popoarelor celor două 
țări, al unității statelor socialiste, al coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al 
păcii în lume.

Cu ocazia acestui glorios jubileu, vă urăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștilor șl
popoarelor Iugoslaviei socialiste, noi succese în
activitatea consacrată progresului multilateral al
țării, cauzei socialismului șl păcii.

COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Europa. Sărbătorind 25 de ani de la 
eliberarea patriei, poporul român a- 
duce prinos de recunoștință revolu
ționarilor și patriojilor care șl-au în
chinat viața măreței cauze a liber
tății șl Independenței țării, ostașilor 
români, celor oare și-au vărsat sîn- 
gele pe câmpurile de luptă pentru 
zdrobirea Germaniei naziste. întregul 
nostru popor dă o înaltă prețuire 
contribuției hotăriloare aduse de U- 
niunea Sovietică, de Armata Roșie la 
înfrîngerea fascismului și lâ elibe
rarea totală a teritoriului României. 
Luptele comune ale ostașilor români 
și sovietici au pus bazele prieteniei 
de tip nou dintre popoarele țărilor 
noastre. Apreciem totodată contribu
ția ostașilor celorlalte țări aliate la 
zdrobirea fascismului, -lupta eroică 
dusă de toate popoarele cotropite, în 
frunte cu partidele comuniste, împo
triva hitlerismulul. Lupta forțelor 
patriotice împotriva fascismului a a- 
vut un rol deosebit In cucerirea vic
toriei, demonstrînd încă o dată că 
nimic și nimeni nu poate îngenun- 
ohea popoarele hotărâte să-și apere 
libertatea și independența, dreptul de 
a hotărî singure asupra destinelor 
lor.

înscriind o pagină luminoasă în 
istoria patriei, 23 August a însemnat 
începutul revoluției populare în tara 
noastră, al unei- perioade de profunde 
transformări social-economice, de re
naștere națională a poporului român. 
Sub conducerea Partidului Gomunist 
Român, forțele democratice și patrio
tice, masele largi ale oamenilor mun
cii, în frunte cu clasa muncitoare, în
suflețite de hotărîrea de a da un nou 
ours dezvoltării României și a-șl făuri 
o viață liberă, s-au ridicat cu hotă- 
rîre împotriva reacțiunii interne, spri
jinită de cercurile imperialiste străi
ne, luptînd pentru cucerirea dreptu
rilor democratice, înfăptuirea refor
mei agrare, refacerea economiei na
ționale, susținerea războiului anti
hitlerist. In cursul asprelor bătălii 
sociale, de o amploare necunoscută 
în istoria României, s-<a afirmat vi
guros rolul conducător al clasei mun
citoare, s-a închegat alianța munci
tor ească-țărănească; cu înaltă răs
pundere pentru soarta țării, partidul 
comunist a uiilt înitr-un unic front de 
luptă toate forțele democratice ale 
națiunii, asigurînd înfrîngerea reac
țiunii, instau'raTea guvernului demo- 
orat-popular, desăvîrșirea revoluției 
burghezo-demogratlce. Măturarea mo
narhiei și proclamarea Republicii au 
marcat cucerirea întregii puteri poli
tice de către oamenii muncii, făuri
rea statului nou, socialist, trecerea 
Ia construirea societății socialiste. 
Puterea popicară, orînduirea nouă, 
socialistă, sint opera maselor, rezul
tatul voinței șl luptei întregului po
por muncitor.

Tn acești ani. România a parcurs 
o întreagă epboă Istorică, a străbătut 
cu succes drumul de la capitaliști 
la socialism, de la orînduirea bazată 
pe exploatare și asuprire la orîndui
rea libertății și dreptății sociale, în 
oare se realizează progresul multila
teral al patriei, afirmarea din plin a 

personalității umane. Victoria depli
nă și definitivă a socialismului la o- 
rașe și la sate constituie cucerirea 
cea mai de preț a poporului nostru, 
încununarea luptelor și eforturilor de
puse în acest sfert de veac, dovada 
strălucită a justeței politicii Partidu
lui Comunist Român, întemeiată pe 
studierea realităților concret-istorice, 
pe aplicarea creatoare a învățăturii 
maTxist-leniniste la condițiile țării 
noastre, la cerințele fiecărei etape 
a procesului revoluționar neîntrerupt.

In cel de-al 25-lea an al existen
ței sale libere, Republica Socialistă 
România se prezintă cu un bilanț 
bogat de realizări în toate domeniile 
vieții economice și sociale; patria 
noastră se situează în rîndul țărilor 
cu cea mai avansată orîndulre so
cială și politică, înaintează cu pas 
ferm pe drumul progresului și civi
lizației socialiste, al bunăstării mate
riale șl spirituale a poporului. înfăp
tuind cu abnegație și elan patriotic 
politica Partidului Comunist Român, 
poporul român a asigurat creșterea 
continuă a forțelor de producție, con
solidarea bazei tehnice materiale a 
socialismului. Țara noastră dispune 
astăzi de o Industrie puternică și 
modernă — baza ayîntului general 
al întregii economii naționale, a dez
voltării multilaterale a societății, fac
tor hotărîtor al asigurării indepen
dentei și suveranității naționale. Co
operativizarea agriculturii — victorie 
strălucită a politicii partidului comu
nist — a schimbat profund viața sa
telor, a situat agricultura pe linia 
modernizării continue, a mecanizării 
șl chimizării, asigurînd avîntul con
tinuu al acestei importante ramuri 
a economiei. Invățămîntul, știința, 
arta și literatura s-au dezvoltat pe 
un drum ascendent, înregistrînd suc
cese remarcabile care duc la înflo
rirea vieții noastre spirituale, sporesa 
aportul României la patrimoniul cul
turii universale.

Ca rezultat al creșterii continue e 
potențialului economic, al valorifică
rii susținute a resurselor materiale 
șl spirituale ale- țării s-au obținut 
succese însemnate în ridicarea nive
lului de viață al poporului — obiec
tiv suprem al politicii partidului șl 
al dezvoltării întregii noastre socie
tăți. Creșterea salariilor, sporirea ve
niturilor țărănimii cooperatiste, mări
rea simțitoare a consumului și a vîn- 
zărilor de mărfuri, amploarea chel
tuielilor efeoluate de stat pentru în- 
vățămlnt, ocrotirea sănătății și alte 
nevoi social-cuilturale, dezvoltarea 
construcției de locuințe Ilustrează e- 
locvent marile progrese obținute în 
această perioadă în îmbunătățirea 
condițiilor de trai, material și cul
tural, ale întregului nostru popor, 
sjnt o dovadă vie că tot ceea ce se 
realizează astăzi în România socia
listă este destinat omului, bunăstării 
șl fericirii sale.

©rîndulrea noastră socialistă ișl 
afirmă cu putere superioritatea so- 
clal-politică, forța șl vitalitatea sa. 
Se ^cimentează trainic alianța clasei

(Continuare tn pag. a 3-a) ji
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cu tema de mai sus. 
r______ ziarul nostru din 29
ianuarie 1969, om relevat o sea
ma de aspecte din activitatea de 
Investiții industriale, inzistînd mal 
ales asupra deficiențelor care au 
favorizat râminereo in urma, fața 
de termenele de predare planifi
cate ți replanificate. o unui în
semnat număr de obiective. Cu 
această ocazie om relatat deopo
trivă aspecte atît din activitatea 
constructorului cit și din cea a 
beneficiarului, precum și felul în 
care aceștia colaborează.

Recent am primit răspunsurile 
celor două unități <n cauză : 
C.C.V.J. - beneficiarul - și Gru
pul de șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M. București - constructo
rul.

Relatăm in continuare conținu
tul celor două răspunsuri, sem
nate de tovarășul inginer Gheor- 
ghe Dovidescu, director tehnic in
vestiții și ing. Pompiliu Merfu in
giner șef investiții - din partea 
C.C.V.J. și ing. Ion Lăsat direc
torul T.C.M.M. Valea Jiului.

8 la sută fală de 1968. Au fosl tTC- 
cute astfel o parte din lucrări în 
execuția altor antreprenori șl In re
gia G.G.V.J.

CONSTRUCTORUL i 
obiectivelor planificata In 
la termen, esto aparent o 
ficienlă a constructorului, 
însă mersul lucrărilor la 
biective, vom constata o 
greulăti create de beneficiar.

De exemplu, la E.M. Lonea, prin 
termenele contractuale s-au stabilit 
dalele la care trebuiau predate am
plasamentele și utilajele etc., față de 
care beneficiarul predă amplasamen
tele cu o înlirziere de 5—12 luni.

Aceeași situație s-a înlîmplat și 
cu utilajul: a fost predat cu înlîr- 
zieri de 3—10 luni, o parte nefiind

Ncpredarca 
anul 1963 
gravă de- 
Analizind 
unele o- 
serie de

lucrări gala executate de T.G.M.M. 
din lipsa executării unor lucrări ce 

sarcina G.G.V.J,, deoarececad în 
comisia de recepție esto de. fapt c 
comisie 
privind din acest unghi problema re
cepției.

Ori noi nu sîntem de 
se considere nepredarea 
lui în termen pentru că 
rul nu și-a dotat obiectul 
realizat instalațiile de producție ce 
cad în sarcina sa.

BENEFICIARUL: Considerăm că 
este necesară o schimbare In atitu
dinea constructorului, în sensul de 
a depune tot efortul pentru respec
tarea termenelor de punere în func
ție. Dacă fn executarea lucrărilor au 
existat și unele greutăți a căror

de autorizare n lucrHril,

acord sfl 
obieciivu- 
bencflcla- 
sau nu a

G.C.V.J. nu a reușit fă procure ri
nele utilaje sau aparataje, nu fost 
preluate urmînd ca la sosirea uti
lajelor, acestea să se monteze de 
beneficiar,

— Au existat numeroase cazuri 
cind recepția unor obiecte s-a ami- 
nat de mal multe ori, fără ca șan
tierul să la măsuri pentru termina
rea lucrărilor sau executarea reme
dierilor.

— în unele cazuil comisiile de 
recepție,pentru a nu lntîrzia punerea 
în funcțiune a unor obiecte, au ad
mis recepția în condițiile executării 
de către constructor a unor com
pletări șl remedieri pe caic acesta, 
în aproape toate cazurile, nu Ie-a 
mai executat.

— Pentru Justificarea nepredărll

lele de lemne proprii a 162,4 mc 
lemn molid; 74,0 mc seîndură i 92,0 
mc dulapi. în acest sens obligațiile 

mc

Ecouri Ia ancheta
Instalațiile de epurare de la pre- 

paialiile Petrila și Lupeni rețin zii-! 
iuc din apele reziduale, cantități tot 
mai importante de șlam steril care, 
după filtrare, se evacuează 
Prin aceasta se obține o 
continuă a Impurificării cu 
solide a apelor Jiului.

In anul 1968, suspensiile solide 
reținute din apele reziduale au re
prezentat 91 la sută la preparatia 
Lupeni și 70 la sulă la preparatia 
Petrila

Pe linia creșterii cantității de șiam 
steril reținui la Instalațiile de filtre 
presă, s-au efectuat cercetări de la
borator și Industriale In vederea îm
bunătățirii fillrabilitătii îngroșatului 
de Ia decantoarele de șlam steril 
care alimentează filtrele presă.

în laborator, fillrabilitatea s-a a- 
pîeciat pe baza rezistentei specifice 
ta filtrare r determinată cu un a- 
parat special construit care constă 
dintr-o pilirie de filtrare și un sis
tem de tuburi gradate colectoare a 
filtratului, puse în legătură cu o 
pompă de vid.

Aparatul respectiv permite deter
minarea volumului de apă filtrată 
într-un anumit Interval de timp. în 
condiții de depresiune și temperatu
ră măsurate.

Rezistenta specifică la filtrare se 
calculează în funcție de diferența de 
presume citită la manometru și mă
rimea suprafeței filtrante, finind 
cont și de vîscozitatea filtratului și i 
concentrația de solid ta turla de fii-, 
trare.

Prin metoda descrisă s-a putut sta- 
b:S atît rezistența la filtrare a În
groșatului netratat, cît șl variația re
zistentei specifice de filtrare în func
ție de reactivul adăugat și de doză, 
ta scopul îmbunătățirii filtrării.

Rezultatele obținute pentru jlanwl- 
steril Petrila sînt prezentate grafici 
în figura de mai jos.

Ia haldă, 
reducere 
suspensii

BENEFICIARUL: Respectarea ter- 
a 

unul
menelor de punere in funcție 
obiectivelor industriale, este 
dintre indicatorii principali ai pla
nului de investiții. Din acest punct 
de vedere, la construcțiile indus
triale de la suprafața exploatări
lor miniere din Valea Jiului, deși 
au fost obținute rezultate pozitive 
In punerea in funcție a unor obiec
tive principale, totuși s-au înregis
trat și unele întîrzieri.

In articolul amintit, se analizează 
acest aspect negativ al răminerilor In 
urmă, în spiritul unei colaborări din
tre constructor și beneficiar. Situa
ția piedării la termen a obiective
lor industriale de la suprafața ex
ploatărilor miniere a constituit o- 
biectul unor analize periodice la 
diferite nivele, problema fiind, de 
asemenea, dezbătută în repetate 
rînduri și în coloanele ziarului dum
neavoastră.

CONSTRUCTORUL: Considerăm
ca foarte important concursul be
neficiarului în respectarea terme
nelor de predare a lucrărilor, bene
ficiarul puțind contribui [in cazul 
nostru chiar a contribuit) la întîr- 
zierea predării lucrărilor.

Evident, în activitatea T.CJM.M. 
mai sînt încă multe lucruri de pus 
la punct, în special în sensul or- 

“ i activității de predare a 
elor la termenele planificate. 

Se ceie insă respectarea termenelor 
contractuale de către beneficiar care 
are obligația să asigure Ia timp do
cumentația, amplasamente, utilaje, 
decontarea etc.

BENEFICIARUL: Din evidentele 
noastre rezultă că în 1968- nu au 
fost respectate termenele de punere 
în funcție la un număr de 89 obiec
tive planificate, dintie care 11 o- 
biective din vina beneficiarului 

_ prin neasigurarea la timp a unor 
§ utilaje șl aparataje.

Rezultă astfel că cele mai multe 
obiective nepredate la termen au 
Ia bază cauze dependente de cons
tructor.

Ținîndu-se cont de fapkul că tn- 
■ tîrzierea punerii In funcție la nia- 
ț joritalea obiectelor a fost generată

a
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Iificați, deficientă care se perpe
tuează an de an, pentru a se asigu
ra recuperarea răntfheiilor în urmă 
ia planul fizic, s-au luat măsuri ca 
sarcina de plan a T.G.M.M, pe a- 
nul 1969 să fie mai mică cu circa

O SARCINĂ LA ÎNDEPLINI

REA CAREIA TREBUIE SA
CONCURE DEOPOTRIVĂ

CONSTRUCTORUL Șl BENEFICIARUL
RESPECTAREA

TERMENELOR DE PREDARE
predat nici In prezent.

La E.M. Patrila, E.M. Dîlja, Mve- 
zeni etc, situația este aceeași.

Constructorul posedă o documenta
ția cu date certe asupra acestor în- 
Mrzierl fată de obligațiile contrac
tuale ale beneficiarului, din care 
rezultă că șl o parte din obiectivele 
predate In cursul anului 1968 ar fi 
putut fl amînate dacă ținem seama 
de decalarea produsă prin fntlrzie- 
rea predării amplasamentelor și uti
lajelor.

De asemenea, la recepțlonarea lu
crărilor, beneficiarul dovedește u- 
neorl lipsă de interes fa fă de pu
nerea în funcțiune a unor obiective, 
refuzînd sau amînînd recepții pentru 
motive uneori puerile: lipsa zugră
velilor exterioare, trotuare neros
tuite etc.

De asemenea, nu se recepționează

rezolvare cădea In sarcina beneficia
rului, în cea mai mare majoritate 
a lor acestea au fost lichidate co
respunzător, astfel tacît 
nu poate justifica rămînerea In ur
mă pe care încearcă s-o facă.

Fiind convinși că pentru îmbu
nătățirea situației este necesar a 
se produce din partea constructoru
lui acea schimbare de atitudine a- 
mintită, dorim a insista cu următoa
rele :

— Ea finele anului 1967, pentru 
lichidarea unor lucrări restante, 
G.G.V.J. a preluat de la T.C.M.M. 
cu proces verbal, la 21 septembrie 
1967 un număr de 31 obiecte pen
tru a le termina șl Ia care s-au 
executat remedierile necesare în ve
derea punerii lor în funcțiune.

— Obiectele la care constructorul 
a executat toate lucrările șl la care

obiectelor In termen, se constată 
dlk partea constructorului tendința 
de a prezenta situații în mod su
biectiv, fapt ce nu poate conduce la 
lichidarea adevăratelor lipsuri.

în legătură cu aceasta, sînt de 
reliuul chiar justificările dale pen
tru ancheta dumneavoastră de către 
conducerea Grupului de șantiere 
pentru inlîrzierea predării turnu
rilor de la Petrila și Uricani, pre
cum și Intlrzierile de la instalația de 
brîchetare Corooști (din lipsă de 
lemn), pentru care C.C.V.J. poate 
oricînd pune la dispoziție date ne
cesare din care rezultă că justifi
cările respective stnt subiective.

în ceea ce privește instalația de bri- 
chetare Corcești, subliniem faptul 
că C.C.V.J. a aprobat pentru 
T.C.M.M., în decembrie 1968 și ia
nuarie 1969; ridicarea din depozi-

C.C.V.J. erau: lemn molid 150 
șl dulapi grad 80 mc.

CONSTRUCTORUL: Dorim «ă 
retină că nu constructorul este 
cafe dorește să găsească 
concillaloore, npellnd la mult afișa
tă bunăvoință a beneficiarului, ci 
acesta, nerespectînd legalitatea con
tractuală, recurge la lot felul de 
compromisuri pe care ta aruncă 
în sarcina constructorului pe o 
cale sau alta.

Informăm redacția că materialul 
publicat a lost însușit ca principiu 
de orientare în activitatea viitoare 
a grupului de șantiere șl că este în 
atenția colectivului de conducere a 
grupului îmbunătățirea activității pe 
anul 1969 comparativ cu anul 1968 
sub toate aspectele șl în special In 
realizarea acestei sarcini Importante : 
predarea fn termen a lucrărilor.

De aceea poate se 
continuare dispute 
căruia îi vom cere 
strictele obligațiile

BENEFICIARUL: 
anchetei inițiate de 
și aspectele negative ale activității 
noastre privind decalările de terme
ne și unele Intirzieri In asigurarea 
cu utilaje, ea constituind astfel un 
ajutor în munca noastră. In acest 

de 
fan

Au apărut :

ÎN EDITURA TEHNICĂ
s« 

cel 
soluții

vor constata în 
cu beneficiarul 
să respecte cu 

contractuale.
Din cupi insul 
ziar, am reținut

sens G.C.V.J. a luat o serie 
măsuri menite să contribuie la 
bunătătirea situației pe viitor.

CONSTRUCTORUL: Referitor 
planul pentrn trimestrul I al gru
pului de șantiere, menționăm că 
este întocmit pentru numai 19 Ta 
sută din lucrările prevăzute în pla
nul anual deoarece la data întoc
mirii lui nu erau definitivate lucră
rile pentru anul 1969, iar la o serie 
de lucrări în continuare nu avem 
create condiții de lucru.

Exemplu: Amplasamentele pentru 
refelele exterioare în incinta Uricani 
nu sînt încă predate. Soluția de am
plasare a casei mașinii la instalafia 
provizorie pentru săparea puțului 
principal Paroșeni nu este dată, lu
crarea fiind sistată de beneficiar 
ete

In atenlia grupului de șantiere 
este însă realizarea unei valori mai 
mari decît cea planificată, realiză
rile pe luna ianuarie argumentînd 
că s-au luat măsuri pentru realiza
rea acestor valori care vor putea 
ajunge pînă la 22 la sută.

După cum se vede, disputa din
tre constructor și beneficiar con
tinuă, nu atît insă pentru căutarea 
de soluții în rezolvarea multiplelor 
probleme ce se ivesc pe șantie
rele de construcții cit mai ales 
pentru descoperirea — din dosare, 
situații, procese verbale - a noi 
alibiuri, pentru ca învinuirile adu
se de către unul celuilalt să poa
tă fi contracarate.

Credem că această stare de lu
cruri nu poate fi cfecit dăunătoa
re activității din acest an, cînd, 
pe lingă realizarea exemplară a 
planului de investiții, se impune 
cu stringență aducerea la zi a tu
turor obiectivelor restante, dinami
ca producției de cărbune a Văii 
Jiului ceri nd cu prisosință acest 
lucru.

In această ordine de idei, con
siderăm că organele filialei Pe
troșani a Băncii de investiții, tre
buie să aibă un cuvînt mai hotă- 
ritor, să-și facă pe de-a-ntregul 
simțită prezența ori de cite ori si
tuația o cere.

In

|O ipostază nouă a organizării 
i
'deschiderilor și pregătirilor

■ 3Din aceste date se constată că prin £ 
condiționarea tulburelii înainte de 
filtrare cu reactivi ca sulfat de alu- a: 
miniu, alaun de amoniu sau clorură a 
de var. rezistența specifică la fil-g 
riare scade lntT-o asemenea pro- J 
porție tacit se îmbunătățește subslan-J 

fial filtrarea. 1
Imbunătăfixe* (ikr abilității prin®' 

condiționarea lngroșaterriul cn ieac-B 
Kvi a fost verificată industrial, atît ■ 
ta pre para li a Petriîa oft șt ța Lupeni.»

In urma Introducerii coadAțlcuăiii®uriua iiuivuji-um
sulfat de aluminiu ta practice S

cJHieniă a Instalațiilor de epurare a- 
test posibilă creșterea numărului de W

la prepa-J 
șlamurilail 

spedrl 
ie in-B 

I

I

«teluri la 81
Petrii* și la 
Mtia Lupeni.

Stabilirea filtrabilitătli 
prin determinarea rezistentei s 
flee est* e metodă deosebit de tal-. 
ferr-=aată. care permite stabilirea în 
laborator a reactivului și doze aț>J 
târne de condiționare în vederea c 
tinerii rezultatelor dorite la filtrare.'

cicluri/al la
100 cicluri/zi

piepara(i*i
Ia prepa-

Jng Lidia MIHÂILESCU

Șocuri șl vibratil vol. II
(Traducere din limba engleză —

S.U.A.)

Lucrarea apare in trei volum (vo
lumul III în anul 1969).

Volumul II. intitulat „Analiza re
zultatelor măsurărilor. încercări. Me
tode de combatere a șocurilor și vi* 
brațillor", cuprinde generalități asu
pra analizei rezultatelor măsurărilor 
și asupra încercărilor, metode de a- 
naliză a rezultatelor măsurării vi
brațiilor și șocurilor, încercări ae 
laborator, mașini pentru încercat Ia 
vibrații și la șocuri, principiile sta
diilor pe modele, metode numerice 
și analogice de studiu, teoria izo
lării vibrațiilor și șocurilor, folosirea 
și proiectarea izolatorilor, sisteme de 
izolare pneumatică și cu servoco- 
mandă, izolarea cu arcuri metalice 
și cu arcuri de cauciuc, amortiza
rea internă și amortizarea prin fre
care de contact și combaterea vibra
țiilor cu ajutorul straturilor de amor
tizare.

Lucrarea se adresează cercetători
lor științifici și inginerilor construc
tori de mașini.

(684 pag.. 66 lei)

A. M. C., XI. Î968

Producția de cărbune a Văii Jiului 
este caracterizată printr-o dinamică 
contSnuu ascendentă cerută de a- 
vîatul general al economiei în ac
tualul cincinal și căreia I se confor
mează toate exploatările miniere din 
bazin. In astfel de împrejurări de
vine de interes curent creșterea vi
tezei de săpare a lucrărilor miniere 
de deschidere și pregătire. Prin spo
rirea acestui parametru — In afară 
de faptul că se îmbunătățesc indi
cii tehnico-economici în cauză — se 
asigură dare* în exploatare la tim- 
pul stebiHt a copacitătihn de produc
ție în eadrnl noilor Unii de front, 
evitSndu-se astfel pertuxhatjile case 
îa caz contrar ar pute* surveni ta 
reali zarea sarcinilor de plan.

In anii IrecuU, Vale» Jiului s-a e- 
videntiat prin obținerea unor perfor
mante de 345 ml pe lună și produc
tivitate de 4.75 mc pe post în galerii 
săpate în steril.

Asemenea performanta nu au pu
tut fi repetate lună de lună întrucîi 
pretindeau -a efort deosebit din 
pari ea membrilor de brigadă, o do
tare costisitoare și in final, nu în- 
totdrc-rez i.latele economice scon-

Conf. dr. ing. Nicolae LEȚU 
decan I.M.P.

teta era. realizate.

Profesorul B. Krupinski, folosind 
metoda stallco-matematică, a ajuns 
la concluzia că hi galeriile transver
sale, creșterea vitezelor de săpare 
peste 175 ml pe lună conduce Ia 
creșterea. cheltuielilor totale datorită, 
necesității de a înzestra frontul de 
lucru cu mașini miniere suplimenta
re de rezervă.

In etapa actuală, pentru minele din 
Valea Jiului mult mai important a 
devenii realizarea continuă a unei 
vttaze medii de L00 ml pe lan*, utt- 
lizfnd dotarea existentă. Pentru atin
gerea acestui deziderat se impune 
ca graficele de lucru, organizarea 
muncii în cadrul fiecărei operațiuni, 
disciplina fiecărui component al bri
găzii, să fie mult îmbunătățite.

Concepția moderuă a întocmirii 
graficelor de lucru prevede ca fie
care operațiune din ciclul de săpare 
să fie executată într-un timp cit mal 
redus posibil, pentru un salt maxim 
al frontului de lucru. De exemplu

pentru lungimi de gaură de 2,8—3,2 
m brigăzile specializate au inclus 
operațiunile ciclului în următoarele 
durate: pregătirea pentru perforare
— 5; perforarea — 29 — 35; încăr
carea și pușca re» găurilor — 15; ae- 
rajiri — 5; pregătirea pentru încăr
care — 4; încărcarea rocii pușcate
— 43 (exprimate în minute) și în
cărcarea și manevrarea unul vago
nul — 40 secunde.

tn lumina noului orizont ingine
resc de orientare, soluțiile care catr- 
tă să stabilească volumul lucrărilor 
miniere ce trebuie săpate într-un 
sector In Urnitele unei anumite pe
rioade de timp, vitezele de săpare 
șl coordonarea acestor lucrări ape
lează tot mai frecvent ta metoda 
grafeior și a drumului critic.

Criteriile, fundamentale de înto mi
re a grafe’oi le constituie terni- nul 
de punere in funcțiune a unul cimp 
de exploatare, componența brigăz.lor 
din abataje și pregătiri, normele in

vigoare și resursele locate. Periodic, 
grafete sînt analizate și li se pot 
educe corecturi dacă acest lucru se 

• impune ca necesar.
Din publicațiile de specialitate, re

zultă că metoda grafelor este frec
vent utilizată în țările cu minerit 

; dezvoltat dovedindu-se un instru
ment auxiliar de mare eficacitate in 

’ organizarea săpărilor de galerii și
puțuri.

Subliniem că aceste forme de or
ganizare stnt dezvoltate ta cadrul 
cursului de organizare șt planificare 
predat studenților, astfel îneît» orice 
absolvent al Institutului’ de mine 
poate să-și aducă aportul la genera
lizarea metodelor cercetării opena- 
tionale ți. tn special, s analizei dru
mului critic, folosind metoda gra
feior. pentru proiectarea vitezelor de 
săpare a lucrărilor de deschidere șl 
pregătire.

Lntrucit metoda grotelor și-a do
vedit utilitatea, considerăm că tre
buie In mod temeinic însușită și do 
corpul tehnico-ingineresc al 
noastre.

i Un mod de Însușire care 
propus cu multe șanse de 
vedi efectele favorabile este acela

ai îmbinării unor acțiuni care să cu
prindă organizarea unor simpozioane 
la fiecare mină cu participarea șefi
lor de brigadă și schimburi, maiștri
lor și inginerilor și publicarea în bu- 
Ietiuul C.C.V.J. a materialelor res
pective într-un tiraj satisfăcător care 
să fie repartizate personalului men
ționat

Inițierea discuțiilor cu întrebări șl 
răspunsuri- într-o asemenea conjunc
tură nu poate să nu-șî vădească u- 
tilitatea.

In trecut, în cadrul Institutului de 
mine se încetățenise o practică bu
nă : lunar, un număr de 20—30 in
gineri aud iau conferințe cu caracter 
de informare, se organizau schim
buri de experiență înlre inginerii din 
diferitele exploatări. Conferințele 
erau ezmise de specialiști din ca
drul instituluîni. C.C.V.J. Ministeru
lui Minelor. IPROMIN, ICEMIN și 
venea In sprijinul cursantelor toc
mai prin faptul că iii puneau la cu
rent cu noutățile di» domeniul știin
ței și tehnicii miniere. Toate acestea 
pledează pentru reorganizarea aces
tor cursuri de Informare și se 
face propuneri in acest 
ca oportunitatea tor să 
de Ministerul Minelor.

Orice acțiune legată 
Înaintata de organizare
manifestat eficacitatea tabnico-econo- 
mtefi în alta bazine sau țări, trebuie 
asimilate șr adaptate la condițiile 
din Valea Jiului, tn timpul cel m’i 
scurt posibil, pen'.r î a contribui a- 
lăluri de eforturile generata ia rea
lizarea cifrelor de plan mobilizatoare 
stabilite de conducerea de partid și 
de stat pentru anul curent.

Volumul cuprinde trei secțiuni 
care se bazează în principal pe con
gresele internaționale din 1967 
MESUCORA (măsurări, control, regla
re). IMEKO (Confederația internațio
nală de măsurări) și pe materialele 
sesiunii de automatică — București 
11967, organizată de Comisia de au
tomatizare a Academiei R. S. Ro
mânia.

Sînt prezentate succint toate co
municările expuse, iar In articolele 
de sinteză se indică direcțiile prin
cipale din domenii ca: măsurări 
termice, măsurări de mărimi mecar 
nice, controlul industrial, măsurări 
de mare precizie, măsurări speci
fice sistemelor electroenergetice, 
traductoare, mijloace de prelucrare 
a informațiilor de măsurări, analize 
fîzico-chimice moderne, siguranță în 
funcționare ,• telemecanică, acționări 
electrice reglahile.

(116 pag., f2 lei)

Măsurarea presiunii 
în tehnică

TR. PENESCU, V. PETRESCU

minelor

poate li 
a-șl do-

seas, unwind 
He apreciată

de metodele
care și-au

Lucrarea tratează metodele mij
loacele de măsurare a presiunii in 
procese industriale și în laboratoa
rele uzinale.

După o prezentare sumară a no
țiunilor generale de tehnica mu-jr 
rării, de montare și utilizare a aces
tor aparate și instalații, se trece la 
prezentarea aparatelor după prlnci- 
u; il de funefionare. Se prezintă a- 
parntele și instalațiile pentru măsu- 
1 presiunii în tehnică, modul de 
utilizare, exploatare și luoulari a 
acestora, cum și metodele și utila
jele nețesaie pentru verificarea lor.

(288 pag., 14 tel)
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae
(Urmare din pag. I) 

îndrumarea directă a Secretariatului 
Comitetului Centra] al partidului, nub 
•ceea a Consiliului de Miniștri, care 
•e va ocupa de rezolvarea proble
melor legate de programul stabilit de 
rartld ou privire la perfecționarea 
nlregnlul sistem de tnvățămînt din 

țara noastră, la creșterea eficientei 
aalc In satisfacerea nevoilor de ca
dre a economiei, științei șl culturii 
țării. Se propune, de asemenea, trece
rea sub îndrumarea directă a Consi
liului de Miniștri a Ministerului A- 
facerilor Interne, a cănii activitate 
•ste menită să asigure ordinea pu
blică, aplicarea legalității socialiste 
In raporturile dintre oameni, regle
mentarea circulației, asigurarea con
viețuirii sociale pe bara principiilor 
etice ale societății noastre socialiste.

HOTĂRÎ R E A
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri 

cu privire la aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea României de sub jugul fascist

(Urmare din pag. 1)

muncitoare cu țărănimea — temelia 
de granit a orînduirli noastre —, 
unitatea tuturor claselor șl păturilor 
noii societăți. Una din marile reali
zări ale acestui sfert de veac este 
rezolvarea, pe baza marxism-leninis- 
mului, a probleme! naționale, întări
rea prieteniei frățești dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare. 
Înflorește șl se dezvoltă viguros na
țiunea noastră socialistă — puternic 
sudată prin comunitatea telurilor șl 
Intereselor majore ale tuturor oame
nilor muncii. Indiferent de naționali
tate, dovedindu-se un important fac
tor de potențare a capacităților fie
cărui Individ și ale colectivității 
noastre în ansamblu.

Dezvoltai ea democrației socialiste, 
perfecționarea relațiilor sociale a- 
sigură manifestarea din plin a ener
giilor creatoare ale maselor, afir
marea liberă, multilaterală a perso
nalității umane. Coeziunea indes
tructibilă a tuturor forțelor sociale 
ți politice ale tării în Frontul Uni
tății Socialiste, unitatea trainică a 
poporului în jurul Partidului Comu
nist Român, deplina adeziune la po
litica sa marxist-leninistă — strălu
cit demonstrate de recentele alegeri 
de deputațl în Marea Adunare Na
țională șl consiliile populare — 
constituie un nesecat izvor de forță 
ei progres al orinduirii noastre.

In vasta operă de transformare 
revoluționară a societății s-a afir
mat cu putere rolul conducător al 
Partidului Comunist Român, expo
nentul fidel al intereselor vitale, al 
celor mai profunde aspirații de pro
gres și prosperitate ale întregului 
popor, călăuza sa încercată pe dru
mul socialismului și comunismului. 
Întreaga dezvoltare a societății noas
tre în ultimul sfert de veac demons
trează că politica Partidului Comu
nist Român este pe de-a-ntregul 
consacrată înfloririi patriei, cauzei 
socialismului șl păcii.

Aniversarea a 25 de ani de la eli
berarea țării de sub jugul fascist 
are loc !n condițiile In care între
gul nostru popor iși consacră ener
giile creatoare, puterea de muncă șl 
talentul său înfăptuirii programului 
trasat de partid, hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân, obiectivelor proclamate de 
Frontul Unității Socialiste, puse în 
slujba desăvîrșirii construcției so
cialismului, ridicării întregii țâri pe 
dc ‘ cote de civilizație și bunăstare.

Sărbătorim un sferL de secol de 
ta eliberarea țârii sub semnul ac
tivității intense pe care o desfășoa
ră pe plan internaiional parlidjl și

0 mm tl«E H WMli FE DEPUI!
După ce cu o zi Înainte 

de finele decadei, pe combi
nat, bilanțul extracției de 
cărbune era negativ (— 1 825 
tone), in ultima zi s-a tras

E. M. Lupeni
E. N. Lonea
E. M. Petrila
E. M. Dîlja
E. M. Aninoasa 
E.D.M.N. Paroșeni
E. M. Uricani
E. M. Vulcan

DLntîe sectoare, cele mai 
bune realizări au fost obți- 
B-ute de :

sectorul TV E. M. Lupeni 
'4 740 tone

sectorul VII E. M. Lupeni 
4 588 tone

sectorul V E. M. Lupeni 
4 506 lone

sectorul III F. M. I on* a 
4 565 tone

Se propune, totodată, reorganizarea 
Comitetului pentru problemele 
administrației locale. Avem în 
vedere crearea unul organism 
cu largi atribuții tn conduce
rea industriei locale, a activită
ții economico, de construcții, de a- 
provlzlonare cu materiale a consili
ilor populare județene. FI va 11 ti
tular de plan, cenlralizind planurile 
tuturor consiliilor populare Județene, 
aslgnrtnd ca activitatea economică 
locală să se desfășoare tn cele mal 
bune condiții. In ce privește proble
mele îndrumării generale a consiliilor 
populare propunem ca acestea să fie 
soluționate la un singur for, treetnd 
In competența Consiliului de Stat.

Se propune, de asemenea, reorga
nizarea Comitetului pentru pro
bleme de organizare $1 salari
zare. Avem în vederea crearea unul 

guvernul tării noastre pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru întărirea 
coeziunii sistemului mondial socialist, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, pentru unitatea tuturor 
forțelor antilmperlaliste. Promovind 
o politică externă constructivă, prin
cipială, Republica Socialistă România 
— stat liber și suveran — se afir
mă ca un factor activ al marelui 
front al păcii, democrației și socia
lismului ,- tara noastră militează con
secvent pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale, apropierea și 
înțelegerea între popoare, zădărni
cirea politicii cercurilor imperialiste 
agresive, pentru destindere In rela
țiile dintre st8te, pentru asigurarea 
securității și păcii In Europa și în 
lume. Politica partidului și stalului 
nostru de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza respectării 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, se bu
cură de adeziunea și sprijinul una
nim al poporului român.

La împlinirea a 25 de ani de la 
eliberarea patriei de sub Jugul fas
cist, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri, hotă
răsc ca această dată de Importantă 
istorică în viața poporului nostru 
să fie aniversată în întreaga tară 
prin acțiuni și manifestări de o am
ploare deosebită.

Sub semnul acestui jubileu se des
fășoară întrecerea socialistă între 
comitetele județene de partid, în
treprinderile industriale, unitățile 
agricole socialiste, institutele de 
cercetări științifice, consiliile popu
lare Județene pentru noi și însem
nate succese în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în perfecțio
narea și îmbunătățirea întregii acti
vități sociale. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român cheamă 
toate organizațiile de partid, pe toii 
comuniștii, organizațiile sindicale, 
de tinere!, de femei, toate organi
zațiile obștești să se situeze în frun
tea acestei activități creatoare, să 
mobilizeze eforturile clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, să stimuleze spiritul lor 
novator, pentru Înfăptuirea planului 
de stat pe 1969, anul hotărîtor al 
actualului cincinal, pentru obținerea 
unor noi și însemnate realizări în 
toate domeniile construcției, socia
liste.

Marea Adunare Națională va mar
ca cea de-a 25-a aniversare a eli
berării patriei printr-o ședință ju

tare și decada s-a încheiat 
cu un spor de 12 tone față 
de plan.

Pe exploatări, situația se 
prezintă astfel:

+ 3 295 tone 
+ 504 tone
+ 476 tone
+ 337 tone

— 150 tone
— 535 tone
— 687 tone
— 3 228 tone

sectorul V E. M. PelrlJa 
4 522 tone

Jn această decadă, față de 
decadele similare din lunile 
ianuarie și februarie, rezul
tatele sint mai bune. Conti
nuă să se evidențieze colec
tivul minei Liînr-n’. rare ob- 
linînd hwmnalp snor >ri de 
/-bune. ^•<'lu-,l H fre- a 

in--- '--’-1! ne - inire mine

le din Valea Jiului. De remar
cat faptul că în această de
cadă calitatea cărbunelui ex
tras de către minerii din Lu- 
penj, a fost net superioară 
celorlalte perioade de pină 
acum, față de 35.5 puncte con
tinui de cenușă planificat rea- 
lizîndu-se 33,6 puncte. Deci, 
se poate.

Mina Dîlja, stâruie în con
tinuare în menținerea Titanu
lui de pînă acum, hotărîrea 
acestui colectiv de a înde
plini și depăși planul fiind 
pe deplin confirmată de fap
te, atit In ce privește canti
tatea cit și calitatea produc
ției.

Exploatările miniere Pedrila 
și Lonea. printT-o mai depli
nă mobilizare, au reușit să 
obțină rezuttate bune. Nu ne 
putem Insă explica, cum de 
sectorul H a’ m*nej T on > a 
r.'imas sub plan cu 13 tone. 
Ta Urir’mi se tnUmolS ceva 
dp neînte'eș. Di”'.' re In fe- 
hrparîe și în pr:-’4« zi ta d:n 
r'-'f'e plan-'! a fo=t reaV/at

ritmic, decada s-a încheiat 
cu un minus de 667 tone, con
tribuția cea mai însemnată 
avind-o sectorul III cu un 
minus de 546 tone, sector, 
care la începutul anului se 
declara bine pregătit pentru 
realizarea exemplară a sarci
nilor. Credem că aici sîni 
Încă o serie de deficiente or
ganizatorice care trebuie ne- 
lntîrztat Înlăturate, astfel ca 
activitatea minei să se des
fășoare normal, pentru ca 
planul să se realizeze rit
mic.

Mina cu ce) mai mare mi
nus fată de plan, oare șl tn 
februarie a rămas datoare cu 
î 968 tone este E. M. Vulcan. 
Aici doar două din cele 6 sec
toare an reușit să Îndepli
nească planul. Ce și pînă fl
eam — situația se menține 
aceeași încă din 1968 — sec
torul III n-a reușit să depă
șească momentul critic și mi
nusul de ’a înreoirtul anului 
n ai uns la 4 221 tone. Con
siderăm . <‘i a sosit momen

Institut central de studiu a conduce
rii economiei, a organizării muncii, 
și de organizare a pregătirii cadrelor 
economice. Acesl institut va desfă
șura o amplă activitate de studiu 
legală nemijlocit de nevoile pracllco 
ale economiei naționale, va acorda 
un sprijin concret organelor econo
mico, întreprinderilor tn îmbunătăți
rea muncii de conducere șl planlll- 
care economică, va crea un larg șl 
eficient sistem de calificare șl per
fecționare profesională a cadrelor ca
re lucrează în domeniul conducerii 
activității economice.

Paralel, propunem crearea unul or
ganism care să se ocupe, în conti
nuare, de problemele salarizării. Am
bele organe no gindlm să funcțione
ze sub îndrumarea unor ministere e- 
xlslente.

Realizarea schimbărilor la care 

biliară. La rîndul lor, consiliile 
populare județene vor consacra șe
dințe festive acestei aniversări.

în București se va deschide Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Totodată, în județe vor fl 
amenajate expoziții cu caracter eco
nomic, ilustrînd realizările dobîn- 
dite pe plan local în ultimii 25 de 
ani.

Se va emile o medalie jubiliară 
închinată aniversării unui sfert de se
col de la eliberarea României de sub 
jugul fascist.

în cinstea acestei sărbători, Aca
demia Republicii Socialiste România, 
Institutul de studii Istorice și so- 
ciaJ-pol'.tice, Academia de științe 
social-politice «Ștefan Gheorghiu" 
vor organiza la București o sesiune 
științifică comună, consacrată revo
luției și construcției socialiste In 
România, transformărilor social-eco- 
nomice și realizărilor dobîndite In 
acest sfert de veac. Institutele de 
cercetări științifice, institutele de 
învătămint superior, uniunile de 
creație și asociațiile studenților vor 
oiganiza, de asemenea, sesiuni de 
comunicări și simpozioane cu teme 
adecvate acestei sărbători.

Editurile vor tipări lucrări des
pre lupta antifascistă a poporului 
român, insurecția armată, revoluția 
populară, participarea României la 
războiul antihitlerist, despre acti
vitatea și lupta Partidului Comunist 
Român, precum și luorări de bilanț 
privind dezvoltarea economiei, cul
turii, a vieții sociale în anii cons
trucției socialiste.

Aniversarea eliberării patriei ofe
ră creatorilor de artă si cultură pri
lejul de a îmbogăți patrimoniul nos
tru cultural cu noi opere valoroa
se, zugrăvind trecutul glorios al pa
triei noastre, activitatea de edifica
re a socialismului, viețuirile și nă
zuințele poporului român și noble
țea sa spirituală, tot ceea ce este 
piogresist în epoca contemporană.

La București va fi deschisă ex
poziția republicană de artă plastică, 
iar In principalele orașe din tară 
vor fi organizate expoziții de artă 
șl expoziții documentare.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Generală a Sindi
catelor, Uniunea Tinerelului Comu
nist, Consiliul National pentru Educa
ție Fizică și Sport, Consiliul National 
al Organizației Pionierilor vor organi
za concursuri artistice, festivaluri și 
alte manifestări culturale și sportive 
în toate orașele și comunele patriei. 
In acest cadru se va desfășura cel 
de-al IX-lea concurs republican al 
formațiilor muzical-coregrafice de 
amatori ,- se va institui un concurs

Ceaușescu
m-am referit, necesită adoptarea unor 
măsuri organizatorice concrete care, 
după aprobarea lor do către Plenara 
Comitetului Central, propunem să fie 
supuse «pro dezbatere |l adoptare 
primei sesiuni a noii legislaturi ■ 
Marii Adunări Naționale.

Considerăm că adoptarea acestor 
noi măsuri propuse do conducerea 
partidului, va avea un efect pozitiv 
tn întreaga viață socială șl de stat, 
ducînd mal departe eforturile parti
dului șl guvernului de perfecționare 
a organizării vieții noastre sociale, 
de asigurare a condițiilor pentru ac
celerarea progresului țării noastre po 
drumul socialismului, pentru ridica
rea eficienței activității economice șl 
sociale, pentru aplicarea în condiții 
tot mal bune a politicii partidului, 
a mărețului său program de înflo
rire multilaterală a României.

pentru cele mai bune cîntece de 
masă create în cinstea aniversării 
eliberării patriei; se vor desfășura 
festivalul și concursul international 
de folclor, însoțite de parada costu
melor naționale șl expoziția Inter
națională de artă populară; teatre
le, cinematografele și celelalte ins
tituții artistice vor programa spec
tacole adecvate.

Organizațiile de partid, organiza
țiile de sindicat, tineret și femei, 
comitetele pentru cultură și artă vor 
organiza în cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, școli, Institute de 
învățămînt superior, unităti mili
tare, o amplă activitate de propa
gandă, conferințe, simpozioane șl 
variate manifestări cullural-artistlce 
Închinate celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Presa centrală și.) locală, revistele 
teoretice și social-culturale, radioul 
și televiziunea vor publica șl trans
mite materiale consacrata acestei a- 
niversări.

în ziua de 23 August 1969 in Ca
pitală se vor desfășura parada mili
tară și demonstrația oamenilor mun
cii, Iar în toate reședințele de Ju
dețe, in municipii, orașe, centre 
muncitorești șl centre comunale vor 
avea loc demonstrații, mitinguri 
sau adunări ale oamenilor muncii 
consacrate sărbătorii naționale a Ro
mâniei.

în locurile unde s-au desfășurat 
lupte împotriva trupelor fasciste se 
vor organiza manifestări comemora
tive.

Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor va emite timbre jubiliare.

Oficiile diplomatice ale Republi
cii Socialiste Rorââniâ vor organiza 
manifestări speciale pentru aniversa
rea unui sfert de veac de la eli
berarea patriei.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România îșl expri
mă convingerea c<1 aniversarea a 25 
de ani de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist va fi întîmpinată 
de întregul popor prin muncă însu
flețită, prin noi și tot mal mari iz- 
binzi pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste, că loji oamenii mun
cii români, maghiari, germani, sîibi,. 
și de alte naționalități, In slrînsă 
unitate și coeziune frățească, îșl vor 
mobiliza și mai mult qnergiile crea
toare în lupta pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea șl 
ale Conferinței Naționale a parti
dului, pentru înflorirea României 
socia'iste sporind contribuția tării 
noastre la triumful cauzei socialis
mului, democrației și păcii în lume.

tul ciud conduc u-a minei 
nu mai poate amina măsurile 
necesare care să ducă efec
tiv la redresarea activității 
acestui sector.

Același lucru este valabil, 
de aîtfel. șl pentru alte sec
toare din bazin. care. în 
mod sistematic, nu-șl reali
zează sarciniJe de plan. Si
tuația pare și mai anormală 
la exploatările la care unei* 
sectoare obțin depășiri sub
stanțiale de plan. în vreme 
ce altele înregistrează mari 
T&mfnerl în urmă. Oare pla
nul pe sectoare a fost judi
cios repartizat î Poate. Dar 
atunci măsurile nu trebuie 
să mal întîrzie.

In aceeași ordine de Idei, 
se impune din partea con
ducerii C.C.V.J. o analiză o- 
perativă a situație! în oare 
se află fiecare exploatare șl 
senior, pentru a acorda ce
lor rămase în urmă ajutorul 
necesar, astfel ca planul să 
poată fl realizat ritmic, de
cadă cu decadă.

Cronică 
de 

cenaclu
Duminică, a citit din recentele sale 

creații Mterare tînăml Lucian Strocfil, 
după o prealabilă familiarizare a 
membrilor cu textele. Poeziile sale, 
pline de oăuîăil Interioare e unOT 
••nsurl filozofice, cu o trăsătură per- 
•onatit apeclflcfl, au stlrnit Interesul 
unanim. Amintim oltevo titluri lău
dabile t „Narcis", ,,Tomis", „Somn*. 
Discuțiile au parcurs întreaga scară 
termometrlcă, de la tonul sec, uneori 
supărător de distant, la aprecierea 
concretă, documentată pe text, apoi 
la polemica aprinsă, in sensul bun 
al cuvintului. Generațiile, unite prin- 
tî-o concepție comună despre lume 
șl viată, și-au disputat Insă gustu
rile : cel mal în vlrslă s-au decla
rat nelnduplecați adepfi ai clasicis
mului, cei tineri au apărat cu patos 
poezia modernă.

Plină de învățăminte, atîl pentru 
ttnărul creator olt fl pentru ceilalți 
membri, ședința cenaclului „Meșterul 
Manole" s-a Încheiat cu frumoasa 
concluzie horațiană, unanim accep
tată : „Truda muncii stăruitoare în
tregește talentul creatorului".

Prof. Petre EANA

TELEVIZIUNE
Miercuri 12 martie

11,00 Limba franceză. Lecția 49 (re
luare).

11.30 Limba engleză. Lecția 49 (re
luare).

12,00 TV pentru spicialiștii din in
dustrie. Modele fizice penii u 
reprezerftarea proceselor din 
tehnologia chimică (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiști. Medici

nă. Consultații pentru medicii 
Neuroplegice și tranchilizante.

18,05 Limba germană. Lecția 46.
18.30 Club XX — emisiune pentru 

tineret. Sport și tinerețe.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Monografii contemporane. Îm

potriva imposibilului — film 
de Horia Va'siloni.

19,45 Premiile Uniunii scriitorilor pe 
anul 1968 (II). Prezintă Sînzia- 
na Pop.

20,15 Telecinemaleca: «Văduva ve
selă' — film artistic.

22,05 Avanpremieră.
22,20 Itinerar european (IV). Geo

metrie și naturi
22.35 Mari interpret!. Pianista Clara 

Haskil.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

FILME
JOI 13 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Feld- 
mareșala; Republica: Duelyl lung; 
PETRILA: Post sezon,- LONBA — 
7 Noiembrie: C-ăulați idolul; Mine
rul : Două bilete la matineu; ANI
NOASA: Nume străin; VULCAN: 
Frumoasele vacante,- LUPENI — Cul
tural : Nebunul din laboratorul nr. 
4; PAROȘENI: Hokus-Pokus; URI- 
CANf: Apă curativă.

Mica 
publicitate

Ingineră — dau meditații la 
matematică clasele VIII—XII. 
Informații: telefon 1873 Petro
șani.

Șase sportivi din Valea Jiului - 
campioni județeni la box...

La sfirșltul Săptămânii trecute, timp 
de trei zile, orașul Hunedoara a 
găzduit etapa județeană a campiona
tului republican de box rezervată 
seniorilor. Municipiul Petroșani a 
fost reprezentat de sportivi de la 
Jiul Petrila, Minerul Lupeni șl E- 
nergia Paroșeni care, cu puțin llmp 
In urmă, dșllgaseră titlurile de cam
pioni municipali la categoriile lor de 
greutate.

Dovedind o bună pregătire șl la

Paralel cu etapa județeană la box. 
desfășurată la Hunedoara, la Deva 
a avut loc etapa județeană a cam
pionatului republican de lupte libe
re seniori. Și la aceste întreceri, 
sportivii Văii Jiului s-au comportat 
excelent, reușind să obțină cinci 
titluri de campioni județeni din cele 
10 posibile. Toți cei cinci campioni 
județeni din Valea Jiului stnt repre
zentanți ai asociației Jiul Petrila. Re
zultatul lor este ou atît mai valoros 
cu cil în anii treculi el erau do
minați net de luptătorii hunedorenl. 
Cel cinci campioni județeni de la 
Jiul Petrila sînt: Categ. 48 kg: A-

„Cupa 8 Martie1* la popice 
a revenit echipei Utilajul

Arena de popice „Utilajul" din Pe
troșani a găzduit duminică etapa mu
nicipală la popice, ediția 1969, do
tată cu „Cupa 8 Martie". Au parti
cipat senioare și junioare din aso
ciațiile sportive Minerul Vulcan, 
Jiul Petrila, Utilajul Petroșani. Spor
tivele de la Utilajul au confirmat și 
de data aceasta forma bună în care 
6e află, ciștlgînd întrecerea și cupa 
pusă în joc. Conform regulamentu
lui, au fost lansate 60 bile (30 la 
simplu și 30 la Izolat) de către fie
care jucătoare. Tată rezultatele: Ju
nioare : I. Ana Mohal — 182 p.d.,- 

Uzina de reparat utilaj minier
Petroșani 
ANGAJEAZĂ 

prin concurs

UN MAISTRU CONSTRUCȚII 
CIVILE Șl INDUSTRIALE
Salariu tarifar 1 200 — 1 725 lei.
Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7,30—

15,30 de la biroul de personal al uzinei din str. Republicii 
nr. 1, Telefon 1867.

etapa Județeană, boxerii din Valea 
olului au cucerit 6 din cele 11 titluri 
de campioni județeni. Ei sînt. In or
dinea categoriilor, următorii: Categ. 
semi-muscă: Ion Szasz, Jiul; Categ. 
muscă: Z-aharia Muntean, Minerul; 
Categ. ușoară : Gligor Crețu, Mine
rul; Categ. seml-mljlocic : Petru Mo
rar, Minerul; Categ. seml-grea : loan 
Fugarii, Energia; Categ. grea: Tra
ian Lupaș, Jiul.

lexandru Bercea,- Categ. 52 kg : loan 
Carculea, campionul republican de fi
nul trecut la juniori,- Categ. 57 kg; 
Florian Mol, care a ciștigat prin tuș 
toate întâlnirile. și el campion repu
blican la juniori pe anul 1968; Categ. 
82 kg: Viad Aionesei; Categ. 00 kg i 
Stefan Bei ••«. Aceștia cinci, cărora 
li se vor adăuga și luptătorii Gheor- 
gbe Grigore la categoria 52 kg șl 
Ștefan Szilagy la categoria peste 100 
kg, care s-au clasat pe locurile se
cunde, vor participa la etapa de 
zonă a campionatului republican da 
lupte seniori pe anul 1969.

S. BALOI

II. Maria Silvester — 164 p.d., am
bele de la Utilajul; III. Irina Szabo 
— 163 p.d., Minerul Vulcan. Senioa
re: I. Susana Loy — 212 p.d.; I. 
Ileana Motorga — 210 p.d.; III. Li- a 
Țipțer — 205 p.d., toate de la 1 
lajul. S-au mai evidențiat Nlcuî a 
Pop de ta Jiul și Elisabeta Horhoi a 
de ta Minerul. Au lipsit inexplicabil 
de la competiție reprezentantele a- 
sociatlilor Viscoza Lupeni și Parîn- 
gul Lonea.

Primelor trei clasate li s-an a- 
cordat diplome și premii.

Aurel SLĂBII
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UtSCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI AL IX-LEA 

AL UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD 11 — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu transmite: 
Marți după-amiază, in marea sală a 
Casei Sindicatelor din Piața Marx- 
Engels, deasupra căreia este înscri
să lozinca .Proletari din toate țările 
uniti-vă". s-au deschis lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. La Con
gres participă 1 093 de delegați, re
prezentând pe cei circa 1 200 000 de 
membri de paitid, precum și mem
brii Comitetului Central, ai Comisiei 
de Revizie și ai Comisiei de Con
trol. Participă, de asemenea, vechi 
membri ai partidului, eroi naționali 
din perioada luptei de eliberare și 
un mare număr de invitați din toa
te republicile iugoslave. Sini pre
zente delegații ale unor partide co
muniste si muncitorești, partide so
cialiste, mișcări progresiste și de 
eliberare națională. Cu îndelungi a- 
plauze este salutată delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., din care 
mai fac parte tovarășii Vasile Pa- 
tilinet, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Făsui, membru supleant al C.C. al

Tovarășul Emil Bodnaraș 
a fost primit la sediul C.C. al U.C.I. 

de Mialko Todorovici
La sediul C.C. al U.C.I., Mialko 

Todorovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., a primit 
pe Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., împreună 
cu ceilalți membri ai delegației 
Partidului Comunist Român care 
participă la Congresul Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Delegația română a inminal me
sajul C.C. al P.C.R. adresat C.C. al 
U.C.I. cu prilejul celei de-a 50-a

•-
MGERIA

Ofensivă lansată 
de forțele biafreze
UMUAH1A 11 (Agerpres). — Un 

ultim comunicat dat publicității Ia 
Umuahia anunță că forțele biafreze 
au lansat o operațiune ofensivă a- 
supra trupelor federale înconjurate 
la Ott-prri. Comunicatul adauaă că 

P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R.

Ședința inaugurală, consacrată ce
lei de-a 50-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist din Iugoslavia, a 
fost deschisă de președintele U.C.I., 
losip Broz Trio. După intonarea „In
ternaționalei", a fost ales prezidiul 
ședinței festive. Rodoliub Ciolako- 
vici, cunoscut scriitor și publicist 
revoluționar, membru de partid din 
1919. a salutat in numele congresului 
delegațiile străine prezente și pe 
ceilalți invitați. Apoi a luat cuvîn- 
lul președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito, care a prezentat expunerea 
consacrată celor 50 de ani de luptă 
revoluționară a comuniștilor din Iu
goslavia.

★

Seara, Comitetul Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia a 
oferit o recepție cu ocazia celei dc-a 
50-a aniversări a înființării Parlidu- 
dului Comunist din Iugoslavia și 
celui de-al IX-lea Congres al U.C.I. 
Au participat delegați și invitați la 
congres, membrii delegațiilor străine 
participante, printre care și ai de
legației P.C.R.

aniversări a creării Partidului Co
munist din Iugoslavia.

La primire au luat parte Veliko 
Vlahovici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Miloș Minici, preșe
dintele Skupștinei R.S. Serbia, Niaz 
Dizdarevici și Sreciko Bielici, mem
bri ai Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I.

®
® 
® 
® 
® 
®
®

@ NEW YORK. - O echipă de savanfi de la Observa
torul astronomic dm Berkeley al Universită/ii din Cali
fornia au descoperit formalii mari de nori, silua|i la mari 
distanțe de Pămint.

Anunfînd această descoperire, fizicianul David Rank a 
declarat că este posibil să se asiste in prezent la formarea 
unor noi stele și chiar a unor noi sisteme solare.

Pentru prima dată, in cursul acestei descoperiri au fost 
detectafi vapori de apă situali dincolo de planetele din 

V.lornro rlin roi nnl nori deSCO-

In Franța s-a desfășurat 
o greva națională 

de 24 de ore
• GREVA A AFECTAT TOATE SECTOA

RELE DE ACTIVITATE
PARIS 11. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Marii 
s-a desfășurat în Franța greva na
țională de 24 de ore, organizată de 
Confederația Generală a Muncii 
(CGT) și Confederația franceză demo
cratică a muncii (CFDT), in urma e- 
șecului tratativelor duse de repre
zentanții principalelor centrale sin
dicale cu patronalul și cu guvernul. 
Obiectul tratativelor l-au constituit 
revendicările oamenilor muncii pri
vind îmbunătățirea salariilor în con
cordanță cu creșterea preturilor, pe 
baza acordului închei: t la Grenelle 
anul trecut. La această grevă, înce
pută la miezul, nopții de luni spre 
marți, au participat aproximativ 10 
milioane de oameni ai muncii afi- 
liați la CGT, CFDT, Force Ouvriere 
șl Federația educației naționale, ca 
și alte centrale sindicale care nu 
se pronunțaseră in favoarea grevei. în
cetarea lucrului a afectat toate sec
toarele de activitate, mai ales ser
viciile PTT și comunicațiile, unde

Zborul navei „Apollo-9"
j HOUSTON 11 (Agerpres). — 
s Echipajul navei spațiale „A-
< pollo-9", care și-a îndeplinit
? în mare parte misiunea ce l-a
> fost încredințată, a continuat
s să ia numeroase fotografii ale
? globului pămîntesc. Majorita-
? tea clișeelor reprezintă regiuni
> din Statele Unite, America La-
i tină, Japonia și Africa. Au fost
- efectuate o multitudine de cli-

Ișee multispectrale. Oamenii de 
știință speră că prin interme
diul lor vor putea determina 
cauzele secetei șl ale „bolilor" 
care afectează recoltele, pășu- 

v nile și pădurile.
? HOUSTON 11 (Agerpres). —
> Ziua de marii a început pentru 
< echipajul navei spațiale „Apol- 

lo-9" la ora 9,30 GMT, cind cei 

participarea la grevă a fost de 90— 
100 la sută. Transporturile feroviare 
au fost practic paralizate, Iar trans
porturile rutiere în comun, inclusiv 
ale taxiurilor, au fost la rindul lor 
grav afectate. Greva a cuprins în 
mare parte .serviciile de electricitate 
și gaze, caro și-au întrerupt frecvent 
debitul, iar serviciile de salubritate 
și-au suspendat total activitatea. Au 
participat, de asemenea, intr-o largă 
proporție, oamenii muncii din sec
toarele particulare. Îndeosebi cei din 
industriile chimică, textilă, metalurgi
că și siderurgică Unele uzine de au
tomobile și-au închis porțile.

După cum remarcă observatorii din 
Paris, marii s-a desfășurat prima ma
re acțiune ^grevistă cu caracter na
țional după evenimentele din mai- 
iunie 1968. In ajunul grevei, guver
nul anunțase un proiect de reformă 
fiscală implicind reducerea unor im
pozite, reformă care ar urma să in
tre în vigoare in 1970.

trei cosmonauți au îosl treziți 
de semnalele primite de la cen
trul de cbntroî din Houston 
(Texas), după 10 ore și 30 de 
minute de somn. Principala 
misiune in această zi a fost 
continuarea fotografierii Pămîn- 
tului șl îndeosebi a părții de 
sud-vest a S.U.A. și a regiu
nii septentrionale a Mexicu
lui. Ei au efectuat, de aseme
nea, diferite manevre de na
vigație. Amerizarea urmează să 
aibă Ioc joi la ora 15,24 GMT 
in apele Oceanului Atlantic, 
la sud-vest de Insulele Ber- 
munde.

Centrul spatial din Houston 
a anunțat că toate aparatele 
de Ia bordul navei funcționea
ză normal.

Manifestări de popularizare
a turismului în România

Sub auspiciile Agenției elvețiene 
de turism „Consultas" au avut loc la 
Ziirich, Berna, Basel și Geneva ma
nifestări de popularizare a turismu-

ORIENTUL
PREMIERUL H. WILSON SPRIJINĂ 

PE DEPLIN MISIUNEA LUI
G. JARRING

LONDRA 11 (Agerpres). — lnlr-o 
cuvin tare rostită luni seara, primul 
ministru britanic, II. Wilson, a de
clarat : „Este sarcina comunității 
mondiale, din care face parte și An
glia, să sublinieze necesitatea unei 
reglementări urgente in Orientul A- 
propiat și să facă tot ce-i stă în 
pulinlă pentru a pune capăt violen
tei care, dacă ar continua nestinghe
rită, ar putea să ducă la o nouă iz
bucnire a războiului". El a subliniat 
că ciocnirile dintre R.A.U. și Israel 
din ultimele zile de-a lungul Cana
lului de Suez, evocă tragedia situa
ției din Orientul Apropiat.

Primul ministru britanic a exprimat 
sprijinul deplin pentru misiunea am
basadorului Jarring în vederea apli
cării rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

★
LONDRA 11 (Agerpres). — în 

timpul întrevederilor avute de Mah
mud Fawzi cu liderii britanici, pur
tătorul de cuvînt al Foreign Office- 
ului a dat publicității o declarație 
în care se arată că guvernul brita
nic nu intenționează să prezinte 
„deocamdată nici un plan" privind 
o reglementaro a situației din Orien
tul Apropiat.

în cadrul convorbirilor dintre 
Mahmud Fawzi și liderii britanici au 
fost abordate problemele bilaterale 
dintre cele două țări, precum și cea 
a deblocării Canalului de Suez și a 
degajării celor 14 vase (dintre care 
patru britanice) imobilizate in canal 
de la războiul israelo-arab.

★
TEL AVIV 11 (Ageipres). — In 

urma consultărilor avute cu liderii 
partidelor reprezentate în parlament, 
președintele Israelului, Zalman Sha- 
zar, a încredințat, marți, sarcina for
mării unui nou guvern doamnei 
Golda Meir, care a deținut anterior 
postul de ministru de externe. Un 
comunicat prezidențial precizează că 
Golda Meir a întrunit sprijin din 
partea a 11 grupări politice.

Se așteaptă ca lista noului cabi
net să fie prezentată Knessetului 
joi.

-----•-----Noi atacuri ale forțelor patriotice sud-vietnameze
SAIGON 11 (Agerpres). — In 

cursul nopții de luni spre marți, pes
te 30 de poziții fortificate ale tru
pelor americano-saigoneze au fost 
supuse unor noi atacuri de forțele 
patriotice din Vietnamul de sud. O- 
rașul Hue, fosta capitală imperială, 
a fost bombardat cu rachete de de
tașamente ale Frontului National de 
Eliberare, pentru prima dată în de
cursul ultimelor două săptămîni. Pa- 
triotii au atacat, de asemenea, ins
talațiile militare deținute de forțele 
americano-saigoneze în apropierea 
localităților Tay Ninh și Pleiku.

Lupte violente între unitățile Fron-

APROPIAT
incidente Intre forțele arma
te EGIPTENE ȘI CELE ISRAELIENE

OAIRO 11 (Agerpres). — Forlole 
armate Ișraoltene au declanșat marii 
la ora 13,45 GMT un tir de artilerie 
șl raortiere asupra pozițiilor egiptene 
staționate la Port Tewflk și El Shaft, 
anunță un comunicat transmis de 
postul de radio Cairo. Comunicatul 
precizează că forțele armate egiptene 
au ripostat imediat. Duelul de arti
lerie s-a extins cuprinzind o porțiune 
do aproximativ 112 kilometri.

★

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Bate
riile artileriei egiptene au atacat marii 
după-amiază pozițiile israeliene, se 
ar-ată intr-un comunicat militar dat 
publicității la Tel Aviv. Comunicatul 
menționează că forțele israeliene au 
ripostat la tirul artileriei egiptene. 
Potrivit comunicatului, duelul de ar
tilerie declanșat de forțele egiptene 
s-a desfășurat pe o porțiune de a- 
proximativ 100 kilometri.

-----•-----

0 declarație 
a M.A.E. al O.B. 

Coreene
PHENIAN 11 (Ageipres). — In 

cadrul unei conferințe de presă, un 
purtător de cuvînt al M.A.E. al
R. P.D. Coreene a făcut o declarație 
în legătură cu intențiile S.U.A. de 
a organiza între 15 și 20 martie în 
Coreea de sud mari „manevre mo
bile comune" americano — sud-core- 
ene sud denumirea convențională 
„Focus retina". In acest scop, impor
tante contingente de trupe și o mare 
cantitate de material militar vor fi 
transportate pe ealea aerului din
S. U.A. în Coreea de sud.

Deolaratia subliniază că aceste 
manevre reprezintă o aefiune provo
catoare de natură să ducă la agra
varea încordării în Coreea, precum 
și o încălcare flagrantă a acorduri
lor de armistițiu, un joc nechibzuit 
cu focul, care amenință pacea în 
Asia și în întreaga lume.

Guvernul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean, menționează de
clarația, condamnă cu hotărîre a- 
ceste manevre de război pe care le 
consideră drept o sfidare intolera
bilă la adresa popoarelor și a păcii 
în lume.

Discuțiile privind 
oprirea concentră
rilor pentru Viet
nam care se află 
In atenția Senatu
lui american se su
prapun unei inten
ții recent anunțată 
de președinte refe
ritoare la crearea 
„armatei de volun
tari" pentru Viet
nam, evident o 
nouă variantă, a 
vechii probleme.

S.U.A.

Seminar 
pe tema 

comerțului 
intre Est și Vest

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Luni s-a deschis la Washington un 
seminar al Asociației producătorilor 
americani consacrat examinării pro
blemei „Comerțul înlre Est șl Vest".

Luînd cuvintul în cadrul semina
rului, senatorul Walter Mondale a 
declarat că restricțiile asupra expor
turilor de mărfuri nestrategice spre 
țările Europei răsăritene nu adno 
nici un serviciu securității naționale 
a S.U.A., ci numai pierderi. El a 
subliniat că aceste restricții „lin pe 
loc dezvoltarea economică a S.U.A., 
nu a țărilor din Europa răsăriteană". 
„Ministerul Comerțului — a spus se
natorul — trebuie să promoveze co
merțul cu țările din Europa răsări
teană, Iar barierele in calea finan
țării tranzacțiilor cu aceste țări de 
către Banca de import și export tre
buie să fie abolite. Vorbitorul s-a 
pronunțai în favoarea acordării clau
zei națiunii cele mai favorizate tu
turor statelor din Europa răsăritea
nă, subliniind că în timp ce comer
țul dintre statele socialiste și cele 
vest-europene s-a dublat in ultimii 
zece ani, relațiile comerciale ale 
S.U.A. cu aceste țări au crescut in
tr-un procent foarte mic. Senatorul 
Mondale a anunțat că va organiza 
un efort bipartizan al Congresului 
pentru liberalizarea restricțiilor ame
ricane în comerțul - cu țările socia
liste.

Cu același prilej reprezentanți al 
guvernului S.U.A. au anunțat că a- 
propiata revizuire a Actului de con
trol a exporturilor, lege care expiră 
la 30 iunie a. c., va permite exa
minarea posibilităților de extindere 
a comerțului între S.U.A. și țările 
socialiste. Eugene Braderman. ad
junct al asistentului secretarului de 
stat pentru problemele comerciale, 
a declarat că în revizuirea proiec
tată guvernul S.U.A. va porni de la 
Ideea că „comerțul creează un do
meniu de avantaje comune și apro
pie popoarele".


