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ÎN FIECARE ORGANIZAȚIE DE PARTID, 
ÎN TOATE COLECTIVELE DE MUNCĂ

In vederea traducerii în via
ță a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, privind direcțiile 
de perfecționare a organizării 
și conducerii activității, econo
mice, marți a avut loc la 
Consiliul de Miniștri, ședința 
de constituire a Consiliului 
pentru coordonarea și îndru
marea activității 
nare și prestare 
către populație.

Ședința a fost
tovarășul Ilie Verdeț, 
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri.

Rotrivit Decretului Consi 
liului de Stat, Noul organism 
are drept sarcină principală 
rezolvarea concretă 
melor ce se ridică 
niul aprovizionării

u- 
Și 
la 
de

de aprovizio- 
de servicii

deschisă de
mem-

a proble- 
în dome- 
și prestă-

rii de servicii. De asemenea, 
el coordonează și îndrumă 
nitar activitatea organelor 
organizațiilor care concură 
aprovizionarea și prestarea
servicii către populație; ela
borează împreună cu instituți
ile de resort programul de 
dezvoltare a activității de co
merț interior și de îmbunătă 
tirea servirii populației; stabi 
lește măsuri pentru dezvolta 
rea bazei tehnico-materiale a 
comerțului și a unităților preș 
tatoare de servicii; urmăreșt 
realizarea integrală de cătr< 
ministere și celelalte organ: 
centrale producătoare, a fon
dului de mărfuri destinate a 
provizionării populației, cali
tatea acestora și structura co
respunzătoare cererii, gospo
dărirea și repartizarea judici

oasă a mărfurilor pe teritoriu, 
modernizarea formelor de 
vînzare.

Consiliul pentru coordona
rea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestare 
de servicii către populație cu
prinde reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Interior, 
Ministerului Turismului. Uni
unii Centrale a Cooperative
lor de Consum, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește- 
•ugărești,. Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, Ministerului Indus
triei Ușoare, Comitetului de 
Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
producție, ai Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministeru
lui Finanțelor, Băncii Naționa
le, Comitetului de Stat- pen-
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La ordinea de zi,
un „punot“ neprevăzut:

cm mu Rtmm ® Secvențe culturale

Exigențele prezentului 
și perspectivei de dezvoltare 

a minei Livezeni impun:

® Note de drum GLI-
WICE oraș crea
tor de monumente

Haim
comaiștilir
g dat roade

mai puțin de 300 de tone. Pî- 
nă la sfîrșitul lunii, după cum 
a apreciat tehnicianul ■ Carol 
Naghi, adjunctul șefului de 
sector, și luînd în considerație 
voința unanimă a comuniști
lor, a întregului colectiv, mi
nerii din acest sector sînt ho- 
tărîți să recupereze în întregi
me minusul și să extragă pes
te plan 500 tone de cărbune.

acordă o atenție sporită alege
rii șistului, îmbunătățirii ca
lității cărbunelui livrat prepa- 
rației. Ca urmare, indicele de 
calitate al producției minei 
Lupeni pe primele două deca
de din noiembrie a cunoscut 
o îmbunătățire de 0,9 puncte.

racure WEmoitr
0 practică ce duce nemijiocât 
autorității, întărirea legăturii 

ridicarea eficienței muncii

la creșterea 
cu masele, 

de partid

Pentru investigația noastră în subteranul E.M. Livezeni 
avînd drept obiectiv analiza modului în care personalul e- 
lectromecanic contribuie la desfășurarea normală a fluxului 
extractiv am ales ca principal reper cel dintâi abataj fron- 

cîteva luni, unde 
miner Costache

tal al minei intrat în funcțiune de abia 
lucrează brigada condusă de cunoscutul 
Zaharia.

Șeful formației de lucru respective, pe 
lingă puț, tocmai ieșise din schimbul I: ,Cu transportoarele 
întâmpinăm multe necazuri. Cînd ne e lumea mai dragă, ne 
lasă... Partea mecanică -nu-și face așa cum trebuie datoria, 
s-ar cuveni , mai mulțe strădanii, e adevărat, nici nu-s ruti- 
nați, nu posedă o pregătire suficientă"..;

La frontul de lucru, interlocutor ne este Petre Vasiu, 
maistrul principal electromecanic: „Efectiv am avea sufi
cient la ora actuală, ca număr însă, pentru că din punct 
de vedere calitativ, lasă mult de dorit. Dacă din cei circa 
21 de electricieni și lăcătuși de care ne folosim, trei au mai 
lucrat la producție... Ii mai instruim noi în mod individual, 
chiar în grup la fața locului, în baza unei documentații teh
nice consultate de ei și în prealabil, dar forme organizate 
— cum era odată acel curs de reciclare, duminica, pentru 
efectivul electromecanic — nu mai există..."

Minerul Vasile Glișcă : „Cam slab ne deservește partea 
electromecanică... Stăm opt oameni 
pentru un lucru de nimic, aș zice, 
cărei remediere ar trebui să d-ureze 
ceas. Intr-o sîmbătă, de curînd, s-a 
rupător, dar credeți că electricianul 
șă remedieze defecțiunea? Nici gînd 1 Și așteaptă, așteaptă,.. 
Cînd s-a văzut că omu’ nost’ nu-i dă de cap, s-a trimis du
pă maistrul electromecanic. Da, uite-așa am fost nevoiți să 
stăm tot schimbul. Mai bine de 80 tone s-au dus Pe apa 
Simbetei... Apoi, nu mai facem treabă cînd o scurtare de 
lanț se... lungește pe-o jumătate de șut..."

Convorbirea noastră cu inginerul Nicolae Petruț, șeful 
serviciului mecano-energetic al E.M. Livezeni a pornit de la 
o recunoaștere a stării de fapt care răzbate, de altfel, ca u-h 
laitmotiv, din declarațiile redate mai sus :

— Cea mai mare parte din personalul electromecanic 
operativ este slab pregătit. Acesta-i adevărul... Avem o serie 
de, lăcătuși buni pentru lucrările de la investiții sau pre
gătiri, dar nu corespund problemelor ridicate de abatajele 
frontale... Electricienii însă nu răspund cerințelor nici ca 
număr — nu acoperă necesarul pentru toate turele nici 
ca pregătire.

— Desigur, am intervenit noi, alta trebuie să fje „zes
trea." profesională atunci cînd ai a face cu o combina, ciș o 
comandă centralizată,... Dar cum ați acționat pentru ca pre
gătirea cadrelor de care dispuneți să fie adecvată noilor Exi
gențe ?

: — Pentru că electricienii, de exemplu, să ști§ șă 
ble“ cu întrerupătoarele cu interblocare sau electrice, s»âu 
executat scheme, acestea au fost explicate, de pildă îtâ căzui

care l-am întâlnit

în schimb, ore întregi, 
pentru o defecțiune a 
cel mult o jumătate de 
întâmplat ceva la între- 
de. tură a fost în stare

Două brigăzi de mineri din 
sectorul I al E.M. Lupeni nu 
reușeau de mai multă vreme 
să se alinieze ritmului de pro
ducție impus de cerințele pla
nului și în aceste condiții mi
nusul de cărbune pe sector se 
menținea (în 15 noiembrie »- 
cesta era de 952 tone). Neîm
păcat! cu această situație, co
muniștii IOSIF CACSO; fost 
artificier, și DUMITRU I’A- 
TACHI. dovedind spirit dr i- 
nițîativă, au cerut conducerii 
sectorului să le încredințeze 
lor conducerea celor două bri
găzi. Rezultatul: în Zilele ce 
au urinat datei de 15 noiem
brie, întronînd în abatajele res
pective un suflu nou de mun
că, ordine și disciplină, 
doi proaspeți brigadieri
reușit să redreseze producția 
fronturilor respective, primul 
extrăgînd peste sarcinile de 
plan 48 tone de cărbune, iar 
al doilea 157 tone. In perioa
da 15—23 a acestei luni au 
lucrat cu randament sporit și 
celelalte formații de lucru ale 
sectorului, fapt ce s-a concre
tizat în reducerea minusului 
de producție al sectorului I la

cei 
au

U.U.M. Petroșani

Tot mai cunoscută se fa
ce răspunderea cu care se
execută lucrările in secția 
de automatizare a uzinei.
In clișeul nostru, electro
nistul Boris Roși verificînd
eu atenție un montaj al u- 
nui circuit imprimat nece-
sar adaptorului de coman

Tr. MULLER
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activitatea cultu-

dă a pompei hidraulice.

tnos concurs, de 
poezia patriotică, 
bul din Vulcan) 
Zilei Republicii.

Activități 
educative

în activitatea 
nr. 1 Vulc-an 

-uloare se află 
confecționate 

care ilustrează 
Valea Jiului in 

Excursiile

Educația patriotica- a elevi
lor, prețuirea pentru toate re
alizările -socialiste, materiale 
și spirituale, pornind chiar de 
la realitățile locale sînt obiec
tive principale 
Școlii generale 
In clase și rx> 
fotomontaje, 
chiar de elevi, 
realizările din
anii socialismului.
Ia obiectivele economice, în
tâlnirile cu muncitorii fruntași 
în producție și cu activiștii 
de partid și de stat constituie 
o altă latură a activităților 
prin care se adaugă noi ele
mente îndrumării școlare și 
profesionale. In aceste zile s-a 
intensificat
ral-artistică a elevilor: a fost 
pregătit un montai literar-mu- 
zical, iar formația corală a re
petat intens în vedere-a fazei 
pe oraș a concursului coral 
Toate aceste acțiuni (la 
se mai poate adăuqa un 

recitări 
tinută la 
sînt dedicate

îmbunătățit
eu 0,9 p»te

pro- 
tone 
res- 
par- 
cea 

spor

conferințele 
partid pen-

Și 
de 

seamă și alegeri

de im 
rolului 

fiecăre 
In a 
condu

orqanizației 
tic 

întîmpl.

Calitatea cărbunelui extras 
constituie o preocupare tot 
mai stăruitoare din partea 
conducerii minei Lupeni. Ul
timele date furnizate de tehni
cianul Ioniță Suba, care urmă
rește evoluția acestui indice, 
confirmă faptul că tot mai 
multe brigăzi de mineri, între 
care se evidențiază 
deosebit în ultimul 
conduse de MIHAI 
din sectorul III, 
CAILA din sectorul 
POPESCU — sectorul II, ca și 
lucrătorii de la culbutorul fi
nal al minei, ELISABETA 
MARCUS și ȘTEFAN FAUR,

în mod 
timp cele 

BLAGA 
VASILE 

IV, IOAN

In preajma sfirșitului deca
dei a treia a lunii noiembrie, 
harnicul colectiv al minei Lu
peni raporta un plus de 
ducție de peste 5100 de 
cu care a fost diminuată 
tanța acumulată în prima 
te a anului. Contribuția 
mai substanțială la acest
de cărbune au adus-o pînă in 
ziua de 23 minerii din sectorul 
IV — 4 157 tone, urmați de cei 
din sectoarele III — 1 500 tone, 
VI — 239 tone.

In fruntea brigăzilor de 
mineri care s-au remarcat în 
mod deosebit prin cantitățile 
de cărbune extrase peste plan 
se situează cea condusă de 
brigadierul MARIN CIOCHIA. 
Această formație de lucru a 
trimis la „ziuă“ din abatajul 
în care lucrează, în numai 23 
de zile din noiembrie, 1000 de 
tone de cărbune.

M. AVEAM 
corespondent

Adunările 
orqanizațiilor 
tru dări de 
care în municipiul nostru si 
apropie de sfîrșit, constituie 
un eveniment deosebit 
portant în afirmarea 
politic conducător al 
orqanizații de partid, 
ceastă calitate — de 
câtor politic
de partid nu poate să-i 
străin ceea ce se L.'_..... .
la locul în care își dfcsfășoa 
ră activitatea ; ea trebuie s, 
fie receptivă la opiniile, cr 
ticile. cerințele, propuneri' 
pe care le formulează mas- 
de comuniști, întrequl cole< 
tiv de salariați, să dovedea 
că o vie preocupare pent) 
rezolvarea tuturor problem' 
lor ridicate.

După cum 
conferințele 
tru dări de 
din acest an, orqanizațiile d 
partid, analizînd competen1- 
profund, multilateral, întrea 
qa activitate politică, modul 
în care acționează comuniș
tii, fiecare factor pentru ma
terializarea sarcinilor izvorîte 
din documentele Conferinței 
Naționale a partidului, au pus 
pe primul plan qăsirea celor

mai bune i 
mobilizarea 
lor pentru realizarea obiecti
vului maior 
pentru etapa 
in prezent: 
cinalului înainte de 
Dar aceste probleme 
fi
lui 
le 
le

căi. orientarea 
tuturor eforturi-

era și firesc, i 
și adunările pei 
seamă și alege:

stabilit de partid 
ce o străbatem 

îndeplinirea cin- 
termen. 
nu pot

privite separat. In contex 
lor se înscriu și o seamă 
aspecte privind condițiile 

muncă și de viață din în
reprinderi. relațiile dintre 
tamenii ce alcătuiesc colecti 
ul, modul în care se rezol 
ă unele cerințe de ordin so 
ial sau cultural ș.a.m.d. 
le ce a părut un moment 
e poate 
onferința 
>artid de 
onsumat 
•ra prevăzut în 
i. Reprezentanți 
ii minei și ai 
topular orășenesc
itați să 

a asupra 
-au rezolvat sau se rezolvă 
propunerile, recomandările, 
erințele formulate în adună- 
ile generale pentru dări de

de firesc cînd, 
orqanizației 

la mina Lupeni 
și un ,,punct" care nu 

ordinea de 
ai conduce- 

consiliului 
au fost in- 

informeze conferin- 
modului în care

® Știința la zi

M. CRISTESCU
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ IN iMAGiNi Și FAPTE
JL&tral la ara

înițdiairilar
Lotrul este, întâi de toate, 

tărîmul fabulosului mitic. Mun
ții și apele lui se alintă cu nu
me din baladele populare, păs- 
trînd amintirea vitregiei unor 
vremuri în care eroii se nu
meau Voinea și Mălai, Stan 
și Giungu, haiduci coborîți 
din legende. A trebuit să curgă 
multă apă pe Valea Lotrului 
pînă să vină vremea unei alte 
întâlniri cu istoria, de data 
aceasta hotărîtoare. Aici se 
înalță cea mai mare hidrocen
trală de pe rîurile interioare 
ale țării, cu o putere mai ma
re decît a Bicazului și a Ar
geșului, luate la un loc.

Munții înzăpeziți și împădu
riți ai Parîngului, Căpățînei 
și ai Lotrului au cunoscut acum 
șapte ani, pentru prima oară 
în decursul existenței lor, frea
mătul șantierelor. Al unui u- 

într-un 
trei su-

suprafață a

riaș șantier, cuprins 
perimetru de numai 
timi din întreaga 
tării.

In cadrul lucrărilor au fost 
amenajate aici peste 200 km 
de drumuri, care se preling pe 
buza abisurilor ferestruite dr
apele celor 87 de rîuri și pîrî- 
uri de munte, ce se adună în
tr-un uriaș lac intramontan, 
în spatele unui adevărat munte 
de argilă și anrocamente, înăl
țat în calea Lotrului. Pentru a 
ajunge aici, năvalnicele pîrîuri 
de munte vor străbate peste 
130 km de canale subterane 
sfredelite în inima munților. 
De la uriașul baraj de la Vi
dra, Lotrul își urmează de 
acum noul destin pe firul a 
ceea ce specialiștii numesc 
axul principal, care mai cu
prinde galeria de aducțiune, 
în lungime de 13,5 km; con
ducta forțată, cu o înclinare 
de 32 grade, conferă apei pu
terea unei căderi de peste 800 
m ; sala mașinilor, de fapt o 
adevărată uzină aflată într-o 
imensă hală subterană unde 
forța oarbă a apei este Iran-

sformată de turbine în energie 
electrică : și, în sfîrșit, galeria 
de fugă, pe care vijeliosul Lo
tru revine, după alți 6,4 km, 
în albia sa milenară. Toate a- 
ceste lucrări, terminate acum 
în mare parte, reprezintă tot 
atâtea premiere tehnice abso
lute, realizate de oamenii aces
tui uriaș șantier. Astfel, aici 
au fost instalate peste 10.000 
tone de echipament tehnic, a 
fost construită între altele, una 
din cele mai spectaculoase li
nii electrice: magistrala aeri
ană, menită să racordeze noua 
sursă de putere la sistemul e- 
nergetic național.

Lucrările pe șantier au în
semnat și un permanent efort 
pentru devansarea termenelor. 
Din primăvara lui 1966, cînd au 
răsunat primele pușcături în 
portalul de la Mălaia, eveni
mentele înscrise în cartea de 
onoare a Lotrului s-au succe
dat într-un ritm accelerat. A- 
nul 1967 a adus primele vic- 

. torii:
derea 
baraj, 
gerea 
principal. Au urmat, în 1969, 
predarea la montaj a conductei 
forțate,’ iar în 1970 începerea 
betonării fundațiilor pentru 
prima turbină... Fiecare etapă 
a însumat de fapt adevărate 
fapte de eroism și numeroase 
performanțe tehnice concreti
zate, an de an, în depășirea 
sarcinilor planificate.

Invingînd și ultimele răbuf
niri de mînie ale revoltatului 
Lotru, cei aproape, 9 000 de 
constructori și-au respectat an
gajamentele, punind, luni noap
tea, în funcțiune prima turbi
nă cu mult înainte de termen. 
Tărîmul fabulosului legendar 
este conectat la o istorie care 
se definește prin superlative 
tehnice, dar mai ales umane.

devierea Lotrului în ve- 
înce-perii lucrărilor la 
1968 a marcat ' stră-pun- 
tronsonului la accesul

Ferenc VASAS 
corespondent Agerpres

rrDacia" cu seria de
fabricație 75 000

Un nou agregat
portuar

® De pe banda de montaj a Uzinei din Pi
tești a ieșit luni dimineața, autoturismul „Da
cia" cu seria de fabricație 75 000.

Experiența acumulată de harnicii construc
tori piteșteni, în scurtul răstimp care a tre
cut de la data începerii iabricației, a creat 
posibilitatea ca, astăzi, la mai puțin de 5 mi
nute să realizeze un autoturism.

La numeroase târguri și saloane internațio
nale, autoturismul „Dacia" s-a bucurat de un 
deosebit interes, fiind solicitat în numeroase 
țări printre care Finlanda, Algeria, R.S. Ce
hoslovacă, Cuba, Grecia, Canada, R.P. Polonă. 
Kuweit, R.P. Ungară, Nigeria.

(Agerpres)

® In portul Galați s-a dat în funcțiune o 
macara plutitoare autopropulsată, prevăzută 
pentru o capacitate de ridicare de 100 tone. 
Prin montarea acestui nou agregat portuar 
se creează posibilitatea reducerii timpului de 
staționare a cargourilor și mineralierelor la 
operațiile de încărcare și descărcare, precum 
și a realizării unor lucrări hidrotehnice pe 
șenalul navigabil al Dunării.

Modernizarea și dezvoltarea traficului flu- 
vial-maritim au permis marinarilor șj doche
rilor din cadrul Direcției navigației fluviale 
Navrom Galați; să transporte pînă în prezent 
cu 200 000 tone mai multe mărfuri față de a- 
ceeași perioadă a’anului trecut.

(Agerpres)



Trecerea m revistă

evadeze

utilizează 
care con- 

diferite- 
ca niște

Duminica trecuta, la cămi
nul cultura, din is; r.ini a a- 
vut loc o primă trecere în 
revistă a brigăzilor artistice 
de agitație apafținînd unb'r 
cămine culturale din Valea 
Jiului. Deși, după Cite am lost 
informați, data acestei mani
festări a fost comunicată din 
timp tuturor căminelor cultu
rale din municipiu, deși sala 
in tale s-a desfășurat trecerea 
în revistă a fost plină dc oa
meni care, ca și noi, așteptau 
o participare pe măsura posi
bilităților existente, totuși, pe 
scenă s-au urcat pînă ia urmă 
doar... două brigăzi artistice 
de agitație șl anume cele a- 
parținînd căminelor culturale 
din Iscftihi ș| Cîmpu lui Neag. 
Mal era prezentă la această ma
nifestate și brigada artistică 
de agitație de la căminul cul
tural tlilt Bănița dar... n-a e- 
voltial pentru că. i-a lipsit — 
nelholivat — un membru.

Slaba participate la aceas
tă trecere în revistă ne dove
dește că nu peste tot există o 
deplină seriozitate in această 
direcție. După cum ne spunea 
prof. Ion l’oporogu, președin
tele comitetului municipal pen
tru cultură și educație socia
listă, cu toate că atât la Clm- 
pa cil și la Jieț și Bănița se 
depun eforturi pentru, realiza
rea utîor cit mai bune forma
ții de brigadă, totuși se în- 
tîmpină dificultăți mai ales in 
ceea ce privește întocmirea 
unor texte adecvate. Este vina 
directorilor acestor cămine că 
nu au reușit să antreneze la 
realizarea textelor, cadre di
dactice din comunele lor, așa 
cum au procedai cei de la 
Jieț și Cîmpu lui Neag.

Oricum, așa parțială cum 
a fost, această trecere îh re
vistă a reușit să ne conture
ze o imagine asupra stadiului 
în care se află brigăzile ce
lor două cămine amintite. Se 
cuvine să semnalăm bunul ni-

vel al textelor prezentate 
in plirnul rind, al celui ap.ir- 
ținînd căminului cultural din 
Jieț. Ambele texte s-au referit 
la realități concrete 
ve, și uneori critice, 
calitatea respectivă, 
pentru aceasta la imagini 
gestive, la cintece,

De asemenea, 
într-un

po/lti- 
din lo- 
apelind 

SU- 
sceflete 

inlerpreta- 
rcal progres, 

colo se 
' gesticulație,

etc.
rea este
E drept, pe ici, pe 
inai face abuz cit ., 
se mai ciută fals cite o melo
die dar acestea sînt deficien
țe ușor de remediat, in pri
vința interpretării am remar
cat formația căminului cultu
ral din Cîmpu lui Neag care 
a fost mult mai rodată.

„Cele două formații care au 
evoluat azi — ne mărturisea 
prof. Petru Stoican, președin
tele Comitetului județean 
pentru cultură și educație so
cialistă, — sînt într-un Vizi
bil progres față de anul trecut, 
fapt care nu poate fi dectt 
îmbucurător.

La următoarea trecere în 
revistă care nu va întfr/ia 
mai mult de o săptămînă, 
pă cum am fost asigurați 
vom putea da seama și de 
velul celorlalte 
că acestea vor fi 
reușite ca și cele 
noi recomandăm 
municipal pentru 
educație socialistă 
zinte pe toate în 
oului petroșănean 
Casei de cultură 
alte scene din județ".

Sperăm ca la viitoarea tre
cere în revistă să fie. prezen
te toate căminele culturale 
din municipiu eu formații bi
ne închegate și puse la punct 
pentru ca să nu se ma‘ repe
te situația descrisă mai sus Și 
care a aruncat o lumină defa
vorabilă asupra conducerii că
minelor din Bănița, Jieț 
Cimpa.

formații, 
tot alit 
de astăzi 
Comitetului 
cultură și 
să le pre
fața publi- 

pe scena 
și apoi pe

C. PASCU

Formația de dansuri a Căminului cultural din Iscroni 
s-a impus în ultima vreme tot mai mult prin diversitatea 
temelor pe care artiștii dansatori amatori le p;\ zlntă.

Din repertoriul formației cea mai aplauda.ă piesă a fost 
dansul „MomîiSfineasca", care, eu ocazia unor programe da
te în cinstea fruntașilor în producție pe scenele din Aninoa- 
sa și Iseroni, s-a bucurat de un real succes.

In clișeu, un instantaneu din timpul unui spectacol sus
ținut de curînd. •>

Editura jpohficM
Volumul reprezintă a doua ediție, revăzută, a lucrării 

eu același titlu apărută în 1971 și destinată a veni în spri
jinul lectorilor și propagandiștilor, tuturor celor ce studiază 
bazele educației materialist-științifice. Capitolele lucrării 
tratează nenumărate aspecte ale gîndirii ateiste în România, 
precum și despre principalele religii ale lumii contemporane, 
sectele religioase, religia. în lumea contemporană, societatea 
socialistă și religia, știința și religia despre univers ș.a.m.d.

în pregătirea pentru tipar a acestei noi ediții autorii, 
fără ti recurge la restructurări tematice față de vechiul vo
lum, au ținut seama de observațiile și sugestiile primite din 
partea cititorilor, dar mai ales, s-au străduit să răspundă 
indicațiilor cuprinse în ultimele documente de partid.

Această culegere de lecții, redactată înitr-un Stil accesi
bil și în același timp exigent din punct de vedere științi
fic, constituie un util instrument de lucru pentru toți cei 
interesați de problemele raportului dintre știință, religie și 
societate.

In Polonia, în zona de apus 
a Siteziei Superioare este așe
zat orașul Gliwice. In cartie
rul vechi al acestui oraș, pe 
un postament de piatră, ve
ghează de cîtova decenii leul 
de bronz, păzitorul edificiului 
în care este adăpostit muzeul 
Orășenesc. Un alt leu asemă- 

la intrarea 
odihnă, 

leilor 
atracție 

și te-

nător dormitează 
in parcul de cultură și 
Siluetele de bronz ale 
constituie punctul de 
pentru turiști, precum 
mă pentru mucalit!, necunos
cut! pînă acum, cate, în ajun 
de anul nou, folosind o vop
sea albă, transformă aceste a- 
niffiale dCmtle în paniere văr- 

monu- 
peisa-

Lucrarea cuprinde cele mai 
importante formule și tabele 
necesare pentru efectuarea 
calculelor de aritmetică, al-, 
gebră, geometrie, trigoribme- 
trie, ahaliză matematică, geo
metrie analitică. Fiecare ca
pitol conține un rezumat al. 
principalelor formule, urmat 

tabele cu valorile nume- 
ale funcțiilor elemen- 

, precedate de lămuririle 
necesare pentru utili
lor. Sînt cuprinse tabe- 
puteri. radicali, facto- 
logaritmi și antiloga- 
puterile numărului e,

strict 
zarea 
le de 
riale,
ritmi,
dobîndă compusă, funcții tri
gonometrice, logaritmii fun
cțiilor trigonometrice etc.

Cartea reprezintă un auxi
liar indispensabil în activi
tatea elevilor, studenților, 
tehnicienilor, inginerilor, 
conomiștilor etc.

In cadrul activității de informare politică și ideologică, 
miercuri 29 noiembrie a.c., ora 19, la clubul sindicatelor din 
Lupeni are loc expunerea „Statul național român în con
text european".

18, la clubul sindicate
lor din Aninoasa are loc un concurs pentru cel mai bun in
terpret de muzică populară. Celor mai dotați participant! 
li se vor acorda premii.

Miercuri, 29 noiembrie a.c., ora

In curînd la cinematograful

..Creierul" este o coproduc- 
? îranco-italiană cu subiect 

polițist.
In timp ce Ia l ondra se răs- 

plndește vestea senzațională 
despre ..Creierul" autorul fai
moasei lovituri comisă asupra 
trenului poștal Glasgow - Lon
dra. la Paris un mic escroc. 
Analul, reușește să 
din închisoare cu patru zile 
înainte de termen, grație com
plicității prietenului său Artur. 
Această evadare pripită fusese 
organizată în scopul pregătirii 
atăcării trenului special rezer
vat personalului NATO care 
transportă de la Paris la Bruxe
lles fondurile secrete ale or
ganizației. Ei nu știu însă că 
omul din Londra, „Creierul”, 
vizează, aceeași lovitură, dar

cu mijloace periecțlonate. Coin- 
atacurlle 

aceeași 
același

cidență: amiudouă 
urmează să aibă loc în 
zi. la aceeași oră și in 
loc.

Un element survine 
a complica lucrurile : 
rul" se îndrăgostește de Sofia, 
sora lui Frankie Scannapieco, 
șeful Mafiei americano — si
ciliene care urmărește la rîn- 
du-i să pună mina pe bani.

După nenumărate peripeții. 
Artur și Anatol. amestecați 
fără să știe în rivalitatea din
tre oamenii „Creierului” și cei 
ai lui Scannapieco, alergind 
după o comoară ce Irece din 
mină în mină și comițînd gre
șeli după greșeli vor provo
ca eșecul planurilor tuturor 
celt» ce urmăreau să *u 
posesia fabuloasei sume.

pentru 
„Creie-

Radiocardiomobil
Prima oră după infarctul 

cardiac este cea mai critică.
a 

la 
25 
de 

sută

smise prin radio la secția de 
urgență a clinicilor. In acest 
fel, medicii pot da indica
țiile terapeutice necesare 
și urmări în mod nemijlocit 
eficacitatea lor, încă în tim
pul transportului bolnavului 
de la domiciliu spre spital.

oxid de siliciu acoperită cu 
mai mulți electrozi. O' ima
gine luminoasă proiectată pe 
afceastă suprafață, provoacă 
apariția localizată de sarcini 
electrice prin absorbția' lumi-

permite reproducerea imagi
nii optime. Acest dispozitiv 
permite crearea de camere și 
de receptori V mai simpli, 
mai fiabili și mai sensibili 
decîi cei actuali. Principiul

5

Dacă injecția salvatoare 
medicului nu sosește 
timp, mor in acest răstimp 
ta sută dintre pacienții 
sex masculin și 40 la
de sex feminin, ambele cate
gorii sub 65 de ani. Pentru 
a mări șansele de supravie
țuire, medicul cardiolog vest- 
german. Prânz Kienle, a rea
lizat un serviciu 
ție rapidă. Este 
radiocardiomobil 
aparat pentru 
șocuri electrice,
tor cardiac, un aparat de res
pirație artificială, un aparat 
de salvare inimă — plămîn 
și un electrocardiograf. Latu
ra deosebită a acestui servi
ciu constă în aceea că elec
trocardiogramele pot fi tran-

Televizor fără tub

de interven- 
vorba de un 
dotat cu un 
terapia prin 
un stimula

Pe baza noului principiu 
de stocare și manipulare a 
informației în materialele 
semiconductoare, descoperit 
de cercetătorii americani V. 
S. Boyle 
S.U.A. au 
mai multe 
cționează
piu, printre care și o cameră . 
de televiziune 
Tv. fără tub 
cest dispozitiv 
format dintr-o

și G. E. Smith. în 
fost puse la punct 
aparate care iun- 

după acest princi-

și un receptor 
catodic. In a- 
ecranul este 
suprafață de

nil. Sarcinile electrice dese
nează o imagine electrică ce 
reprezintă în mod fidel ima
ginea optică inițială, care 
poate îi fixată și memorizată 
și apoi transmisă unui elec
trod care va da naștere unui 
semnal video. Procesul invers

amintit poale fi utilizai la 
crearea și a altor dispozitive, 
de exemplu. a memoriilor 
pentru ordinatoare, a 
de întîrziere pentru 
torii Tv.,capabile să 
cu KIU microsecunde 
rea unui semnal.

liniilor 
emiță- 

întîrzie 
emite-

gate. De mult, aceste 
mente s-au contopit în 
jul ofâșului.

Actualmente Gliwice 
citadelă a științei și a 
țărilor tehnice mai ales 
meniul siderurgiei. Despre înal
tul nivel științific al cercetă
rilor de la centrul siderurgic 
din Gliwice vorbesc importan
tele lucrări științifice și de 
cercetări efectuate de întTeg 
ansamblul ramurilor 
institute. Institutul 
lurgie a fierului 
Staszic", Institutul 
neferoase, Institutul 
lor refractare Și, în strînsă le
gătură cu industria siderurgi
că, Institutul de sudură.

Acestor unități științifice 
le revine sarcina să jaloneze 
dezvoltarea siderurgiei 
neze, iar lucrările 
ce >le elaborează 
mîndria concepției 
poloneze. Mii de ingineri 
tehnicieni din Gliwice deter
mină locul și perspectivele si
derurgiei, In cel mal mare in
stitut do proiectare siderurgică 
din Polonia, „Blprohut", se e- 
laborează planurile marilor în
treprinderi și combinate din 
ramura siderurgiei. In prezent, 
se elaborează, de pildă, proiec
tele marii întreprinderi side
rurgice —, una din cele mai 
mari din Europa — Uzina meta
lurgică Katowice. In vecinăta
tea întreprinderilor siderurgice 
moderne și a numeroaselor 
birouri de proiectare, lucrea
ză întreprinderea de instala
ții tehnice din Gliwice, cea 
mai veche dintre întreprinderi
le industriale din oraș, cu o 
tradiție de peste 170 de ani. 
Aici, în anul 1796 a intrat. în 
funcțiune primul cuptor side
rurgic pe continentul euro-

este o 
cerce- 

în do-

acestor 
de meta- 
,,Stanislav 
metalelor 

materiale-

polo- 
științifice 
constituie 

tehnice

Laserul înlocuitor al
firului cu plumb

In Franța echipamentul cu 
laser poate înlocui cu succes 
tradiționalul fir cu plumb fo
losit pe șantierele 
strucțti. Ca exemplu 
care pot fi citate 
coîrajelor glisante, 
rile de fațadă, alinierea șine
lor de ascensor etc. Fiind 
mult mai slabii decît firul 
de plumb, acest echipament 
operează in sens invers: 
iluminarea se efectuează de 
jos în sus, sursa fiind un la
ser cu heliu 
așezată pe sol. 
cicul luminos 
culoare roșie, 
determinată cu
două secunde de arc pentru 
înălțimi mai mari de 200 in. 
Fascicolul definește o axă 
de referință, iar punctul său

de con 
de apll- 

așezarea 
acbperi-

care, 
fas- 
de 

este

— neon, 
emite un 
continuu 

Verticala
o precizie de

pean încălzit cu cocs, care a 
marcat începutul unei adevă
rate revoluții industriale, des
chizând era industriei siderur
gice moderne. Această între
prindere a fost construită de 
către un inginer scoțian de la 
întreprinderile Carron John 
Baldow, inginer care de pes
te 120 de ani odihnește în ci
mitirul turnătorilor emeriți 
din Gliwice. Strîns legat de 
istoria acestei vechi întreprin
deri siderurgice sînt creațiile 
primei turnătorii din Gliwice 
care a fost construită în a- 
nui 1778. In această turnăto
rie, în primii ani au fost pro-

duse tunuri, instalații indus
triale și obiecte de uz casnic. 
De calitatea acestor produse 
să pomenim doar un amă
nunt. In perioada cînd, din 
cauza unei concurențe puter
nice a încetat producția va
selor de uz casnic, timp de 
80 de ani pe adresa întreprin
derii din Gliwice au continuat 
să sosească comenzi din străi
nătate. Un alt amănunt, deo
sebit de interesant, este fap
tul că în această turnătorie, 
cu 17 ani înainte de construi
rea primei locomotive cu a- 
buri dată în folosință, a fost 
executat primul car acționat 
cu aburi pentru cale ferată. 
Totuși, faima cea mai mare a 
turnătoriilor din acest oraș 
este legată de piesele de tur
nătorie artistică. Aici, la înce
putul secolului XIX, au fost 
produse i medalioane, lănți- 
șoare, broșe de cele mai alese 
forme. Piesele executate la 
această turnătorie încep să 
împodobească gîtul și mîinile 
femeilor, palatele celor avu ți, 
vitrinele celor mai frumoase 
magazine comerciale din a- 
proape întreaga Europă. Tur
nătoria uzinei din Gliwice es
te prima întreprindere din 
Europa în care s-au produs 
piese artistice din fontă. In 
afară do bijuterie , și plachete, 
reprezentând istoria antică, a 

' început confecționarea diferi
telor plachete decorate cu 
peisaje sileziene. Cel mai re
numit sculptor care lucrase în 
acele timpuri în uzina din 
Gliwice a fost Teodor Kalida.
Multa monumente 
tind opera acestui
s-au păstrat pînă în 
noastre fiind mărturie 
tei măiestrii și faime 
ției turnării artistice,
aceste piese se numără și leii 
de bronz, simbol caracteristic 
al acestui oraș. Iscusința mul
tor specialiști renumiți a con
tribuit la faima bătrîfiei în
treprinderi.

Gu timpul, însă, a interve
nit o decădere lentă a secțiilor 
de turnare artistică, S-au redus 
cerințele pentru astfel de lu
crări, 6-a micșorat producția. 
După anul 1845 a fost sistată 
producția în serie a articole
lor artistice, limitîndu-se nu
mai la executarea comenzilor 
speciale. Aproape 100 de ani 
se vor produce aici numai e- 
lemente de construcție sau fu
nerare. In fine, după cel de-al 
doilea război mondial, pe lo
cul vechii uzine, iau ființă 
întreprinderile de instalații 
tehnice din Gliwice (Gzuz) și 
astfel din nou începe să înflo
rească turnarea artistică a 
fontei numai că într-o altă 
formă. De acum turnătoria în
cepe să se specializeze în 
producția de monumente. Aici 
au fost executate toate monu
mentele care au fost ridicate 
in Polonia 
lea război 
statuară a 
începu I. in
loi’ită iscusinței și experienței 
bălrinilor maeștri în 
nării, transmisă din 
în generație, a fost 
monumentul ostașilor
pentru orașul Varșovia. De a- 
lunci vechea turnătorie a devenit 
singura uzină din țară specia
lizată în turnarea monumente
lor de bronz. Opere din ce în 
ce mai ample și mai minunate 
părăsesc halele acestei turnă
torii. Mîinile do aur ale mun-

reprezen- 
sculptor 

zilele 
a Innl- 

a tradi- 
Printre

terminus se obține 
glindă, care poate 
sată după voie pe

Naștere fără

pe o o- 
fi depla- 
verticală.

dureri
I

epidural, 
rahtdlan

Printre noile metode de 
naștere fără dureri se numă
ră șt cea concepută și apli
cată in Anglia, metodă care 
se bazează pe o simplă in
jecție anestezică ce se efec
tuează în spațiul 
Ia baza canalului
în faza pregătitoare a naște
rii. Metoda prezintă avanta
jul că suprimă obsesia naș
terii și aceasta se desfășoa
ră în condiții optime pentru 
copil, apoi, spre deosebire de 
nașterile obișnuite, uterul se 
destinde complet, după fie
care contracție, cea ce ame
liorează circulația sanguină 
și asigură copilului o oxi
genare maximă.

I
I5
5

s

după cel de-ul doi- 
mondial. Cariera 

întreprinderii a 
anul 1954 cind, da-

arta tur- 
generație 
executat 
sovietici -

cilorilor de aici execută fer
mecătoare busturi ale omeni- 
lor celebri, în acest nobil me
tal sînt infiltrate poezia [si 
patosul evenimentelor istoric e 
pentru ca generațiile viitogio 
să-și amintească mereu 
ele. Cele mai celebre i 
mente, turnate la 
sînt considerate statuia 
Varșovia reprezentînd-o 
Nike — simbol al luptei popu
lare a locuitorilor capitalei in 
anii ocupației hitleristc, pre
cum și monumentul celor lirei 
revolte sileziene din Katowi
ce. Monumentul eroilor Var
șoviei, un colos de 8 metri înăl
țime, o înfățișează pe Nike, 
zeița victoriei, cu spada in 
mină, monument de un mare 
dinamism. Actualmente, aceas
tă statuie împodobește Piața 
Teatrului din Varșovia, și este 
punctul de atracție a miilor 
do vizitatori din țară și străi
nătate. Monumentul răscbale- 
lor din Silezia este un ansam
blu de o formă deosebit ) de 
originală - trei aripi enorme, 
răsărite din postamentul ) de 
piatră.

Fiecare monument consti
tuie o soluție tehnică origina
lă. Cind au fost construite' a- 
ripile monumentului din Ka
towice, s-a constatat că în lo
cul unde vor fi amplasate a- 
cestea circulă curenți de aer 
destul de puternici. Datorită 
acestui fapt, interiorul aripi
lor necesita o consolidare ț 
dar nu exista nici o formulă 
de calcul pentru determinarea 
acestei consolidări pentru co
losul de 62 de tone. Atunci 
turnătorii au fost nevoiți să 
execute această consolidare 
bazîndu-se pe propriile expe
riențe, și au reușit. Aripile 
n-au fost smulse de vînt. Iată 
și procesul de naștere a mo
numentelor : sculptorul execu
tă un model de argilă la sca
ra 11 1, apoi se confecționea
ză forma în ghips, iar mode
lul este defalcat în mai multe 
elemente, după forma obiec
tului. Pe urmă se 
metoda „artificiului11 
stă în următoarele i 
le părți ale formei, 
bulgări, sînt bătute pe model 
și scoase de pe formă înain
te de scoaterea modelului. 
După aceste lucrări forma se 
asamblează și se umple cu 
bronz fluid. In continuare in
tră în acțiune șlefuitorii care 
cizelează suprafața monumentu
lui, după care se patinează 
tl’euga lucrare.

In total, din anul 1945. 
turnătoriile din Gliwice 
fost turnate în 
peste 200 tone de bronz, 
curînd 
primului 
străinătate 
cest 
la Bratislawa 
și va reprezenta silueta luptă
torului slovac pentru drepta
te socială Ludvik Stura. In 
1973 vor fi turnate alte două 
monumente pentru Cehoslova
cia.

Există planuri de perspec
tivă care prevăd dezvoltarea 
turnătoriei de metale neferoa
se. Prin aceasta se Vor crea 
posibilități și pentru mărirea 
producției de monumente.

U
Ide 

moiiu- 
Gliwice, 

din 
ne

în-

în 
au 

monumente
In

urmează dezvelirea 
monument pentru 

executat aici. A- 
monument va fi ridicat 

(Cehoslovacia)

lacek DUBIEL 
redactor ia ziarul „Trybuna 

Robotnicza'1 din Katowice
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(Urmare din pag. 1)
’ Unei defecțiuni oarecare unde și 'cum anume Să se intervină. I 
| Bar acțiunea n-a beneficiat de consecvența cerută...

— Ținînd cont de realitatea că mina unde lucrați se a- | 
J flă într-o inevitabilă evoluție, ca dezvoltarea ei presupune . 

o tot mai amplă extindere a mecanizării șl automatizării, că I 
— implicit — se necesită un personal electromecanic cu 
înalta calificare, care sînt măsurile de luat și de materializat 

1 fără întîrzlere de către compartimentul pe care-1 conduceți ?
—- Este absolut necesar ca pe flecare schimb și sector 

! să funcționeze cite tin maistru ori electromecanic cu specla- 
I iitaten energetică, Nu există nici ia ora actuală un sector > 

general al minei, deși in organigramă se prevede acest lu- j 
eru. ț/î-apol, neapărat — curs de calificare pe lingă uni
tate I împreună cu conducerea m’nCi, bineînțeles avind și 
aprobarea Centralei inițial, să organizăm cursuri unde să 

, participe salariat i care să lucreze efectiv, deci fără scoa
tere din producție, cu o durată de circa 3—tt luni. După 

1 prestarea celor (> ore în subteran, lingă electricianul în 
I grija căruia se găsește, cursantul va urma lecțiile după-a- | 
I miaza, după programe puse la dispoziție de secția de învă- | 
I tămint, și care să includă însușirea tuturor cunoștințelor, i 
I ‘ceperliot sl deprinderilor, de ia faze incipiente pînă la I 

scheme complexe. Instruirile ad-hoc în atelier nu-s de-a- * 
I jutis, Un om care să știe mîine orice secret în cadrul unei I 
I comenzi centralizate, care să intervină la orice dereglare cu I 
[ maximum de promptitudine și eficiență - lată de ce avem I 
I nevoie...,
. — Și trebuie să se facă totul în această direcție! Și .
| cît mai repede cu putință I

La recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae • 
I Ceaușescu, în expunerea sa, a subliniat pregnant că ».,.tre- 
• bule să ne preocupăm cu toată răspunderea de asigurarea 
f și calificarea forței de muncă...
I întreprinderile au datoria să stabilească măsurile 
j corespunzătoare în acest scop, în conformitate cu prevede- ■ 
j rile planului, cu perspectiva de dezvoltare... a unităților res- I 
I peelive".

Sînt imperative ale prezentului, ale însăși inevitabilei I 
■ creșteri a minei, cărora trebuie să le dea curs cu toată fer- • 
| mitatea și răspunderea cuvenită conducerea unității cu I 
‘ sprijinul Centralei cărbunelui.

Construită din profite me
talice și beton, sttb coordo
narea l»,nistrului miner Ioan 
Tontea și a mecanicului 
Chiriac Rusu, după un pro
iect întocmit de ing. Emeric 
Farkas, directorul întreprin
derii de industrie locală Pe
troșani, instalația de conca- 
sat piatră Maleia reprezintă 
un obiectiv menit să asigu
re valorificarea bogatelor 
resurse de piatră din ver
santul vestic al Paringului. 
Amplasată în preajma unor 
bogate rezerve de piatră, 
foarte bună pentru drumuri 
și șosete, stația are o capa
citate de 20 tone piatră con- 
casată pe oră, 4 000—4 200 
tone pe lună, cantitate ce 
satisface în cea mai mare 
parte cerințele unităților be
neficiare din Valea Jiului.

Pentru transportul pietrei 
brute din carieră la conca- 
sor se utilizează în prezent 
autocamioane, iar pentru 
mai multă siguranță și eco
nomicitate se Va monta aici 
o linie ferată cu gabarit. re
dus dotată cu vagonete bas
culante pentru navetă între 
carieră și concasor.

Conducerea întreprinderii 
are în atenție producerea u- 
nor sortimente de calitate 
superioară, solicitate de di
feriți beneficiari. In acest 
scop, se preconizează mon
tarea Unui ciur Vibrant care 
va permite producerea a 

'trei sortimente — piatră cu 
granulația mai mare de 50 
mm, criblură de 12—50 mm 
și saVUl-S, sub 12 mm.

In fotografie. Instalația de 
concasare a pietrei de la 
cariera Maleia.

Foto 1 C. ÎOAN

Reînnoifi-vă 

abonamentele

rezolvat la ziarul

(Urmare din pag. I)

seamă și alegeri în legătură 
cu îmbunătățirea activității 
minei și cu privire la dezvol
tarea. qospodărirea și înfru
musețarea orașului.

Și nu au fost puține propu
nerile făcute. In răspunsurile 
date de reprezentantul con
ducerii minei s-a reflectat va
loarea deosebită a unor pro
puneri făcute de comuniști 
cu prilejul adunărilor de 
partid în legătură cu proble
me tehnico-orqanizatorice, so
ciale, de normare și salariza
re ș.a. S-a putut astfel reține 
din răspunsurile date că pla
nul fiecărei formații de lu
cru este stabilit la capacita
tea reală a locului de pro
ducție, că s-a îmbunătățit a- 
provizionarea cu material 
lemnos și vaqonete goale în 
diferite zone din subteran, 
că pianul de măsuri pentru 
perioada de iarnă s-a realizat 
integral, conductele de apă, 
abur și aer comprimat au fost 
izolate etc. etc., iar pentru 
rezolvarea unui șir de propu
neri care depășesc competen
ta conducerii minei (îndeo
sebi cele privind aprovizio
narea cu unele materiale și 
piese de schimb, introduce
rea unor noi utilaje ș.a.) s-a 
intervenit la forul tutelar 
imediat superior — Centrala 
cărbunelui Petroșani. Nu mai 
puțin semnificative sînt răs
punsurile date de reprezen
tantul consiliului popular o- 
rășenesc într-o seamă de 
probleme ca: încălzirea cen

trală, livrarea apei calde 
pentru blocuri, ridicarea res
turilor menajere în cartiere, 
transportul în comun, ilumi
natul public ș.a. Toate răs
punsurile au vădit o qrijă 
sporită pentru satisfacerea 
cerințelor îndreptățite ale oa
menilor muncii.

Deasupra oricărui conside
rent, aceste manifestări con
crete de responsabilitate și 
solicitudine față de cerințe
le oamenilor muncii reliefea
ză preqnant elemente cît se 
poate de grăitoare ale adîn- 
cirii democrației noastre so
cialiste. Privind însă lucrurile 
din alt punct de vedere — a- 
cela al practicii muncii de 
partid — considerăm că soli
citarea de către organele de 
partid, ca factori de conduce
re pe linie economică, tidttiî*- 
nistrativă, obștească, sa in
formeze masa de comuniști, 
oamenii muncii asupra modu
lui în care sînt rezolvate pro
punerile făcute de ei, duce 
nemijlocit la sporirea autori
tății organelor de partid, îa 
creșterea responsabilității co. 
muniștilor care lucrează în 
unele foruri politice, econo
mice și obștești — Gonsilii 
populare, comitete ale oame
nilor muncii, organizații de 
sindicat și U.T.G. — la întă
rirea legăturii comuniștilor 
cu masele largi, la îmbunătă
țirea eficienței întregii munci 
politice. Și ■— din acest punct 
de vedere — practica organi
zației de partid a minei Lu
peni merită să fie generali
zată.

Cu scrisoarea 
dv. în față

® Teofil Gherasim (Lupeni, str. Progres 
lui, nr. 7), în numele a peste 500 familii di. 
„colonia Ștefan", dorește să afle „data exac 
tă“ cînd drumul de acces spre acest cartier 
mărginaș al Lupeniului va fi „aproape bun' 
(„Nu sîntem prea pretențioși, dar nici chiar 
așa, să nu poată urca la noi nici măcar ma
șinile care aprovizionează cartierul, din cau
za gropilor,,.").

Situația descrisă e reală și cunoscută de
mult. Se vede însă treaba că nimeni de pe la 
Consiliul popular orășenesc Lupeni nu locu
iește în acest cartier I Oare, nici deputatul 
acestei circumscripții ?

@ Exact, foarte corect vi s-a răspuns, to

varășe Constantin G. Grecii (Vulcan, str. Re
publicii, nr. 34), n-ați fost dv. primul și nici 
ultimul nu veți fi care vă izbiți de astfel de 
necazuri așa-zis minore. Nu înțelegem cum 
vi s-a putut „trage" încă o rată în plus, ca 
să ajungeți apoi să fiți „purtat pe drumuri", 
de Ia saiarista E.M. Vulcan, Ia O.C.L. Produse 
industriale ? Dv. nu ați avut o copie a con
tractului ca să anunțați din timp că... urmea
ză ultima rată ?

In tot cazul, problema, între timp, sîntem 
convinși că a fost rezolvată...

© Stimate tovarășe Istrate Popescu (Petri- 
la, str. Luminii, nr. 16), nu a fost făcută nici 
o ilegalitate, atunci cînd v-au fost majorate 
taxele pentru „apă, canal, gunoi..." în func
ție de numărul copiilor. Așa că...

® Da, aveți dreptate, tovarășe Nelu S. (Lo- 
nea), bine ați făcut reiuzînd marfa depreciată 
la „aprozarul din centrul Petrilei" iar faptul 
Că vînzătorul de acolo nu dorește să-și afi
șeze numele îl comunicăm, cu această ocazie, 
conducerii C.L.F. Petroșani.

„Steagul roșu"
Abonamentele pentru 

luna decembrie a.c. se 
pot face pînă în ziua 
de 30 noiembrie inclu
siv.

A apărut nr. 11|1972 al revistei
PROBLEME ECONOMICE

1 W CUPRINSi
— înaltă răspundere in gos

podărirea mijloacelor materia
lei

In intîmpinarea celei de-ti 
25-a aniversări a Republicii, 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului.

Gon-stantin Drăgan (Brașov) 
— Eforturi convergente pen
tru depășirea sarcinilor dc ex
port >

Constantin Cojocaru — Fac
tori de amplificare a creati
vității în economia națională)

Constantin Bordeianu : j— 
Posibilități de sporire a pro
ducției de carne ;

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
Miron Constantinescu: 4— 

Modul de producție tfibutal 
și orîtiduirea tributală ;

Mareea Coșea: Controlul 
latură importantă a conducerii 
planificate a economiei t 
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA 
ECONOMICĂ
Dr. D. Fondătură: — Cerințe

noi in restructurarea organi
zatorică a sistemului de apro
vizionare ;

Mihai Ionescu: — Proiecta
rea ■— factor al sporirii efici
enței investițiilor;
INSTRUMENTAR MODERN 
DE CONDUCERE Șl PLANIFI
CARE

Mircea Constantinescu t 
Raționalizarea sistemului in
formațional din industria u- 
șoară )

DEZBATERI:
— Dimensionarea economi

că optimă a unităților indus
triale (I)

RĂSPUNSURI LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR

Dr. I. Beloiu: — Fondul
monetar internațional și țări
le în curs de dezvoltate ;

IN SPRIJINUL ÎNVAȚĂ- 
MINTULUI DE PARTID Șl AL 
RECICLĂRII. ECONOMIE 
MONDIALĂ

Dr. Gh. Dolgu — Cheltuieli
le militare și creșterea eco
nomică ;

Karlheinz Hilbert (Berlin) : 
— Factori de intensificare a 
producției sociale în Republi
ca Democrată Germană ;
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

I. Bați — O problemă de ac
tualitate (informatică și mo
dele matematice în științele 
sociale);

Valentin Nicolae : —• In. că
utarea optimului economic 
(Aurel Iancu : Eficiența eco
nomică maximă. Editura poli
tică 1972);

Dr. St. Unguteanu : —
Schimbul de activități în dis
cuția economiștilor (Gavril 
Horja : Schimbul socialist de 
activități în România. Editura 
Academiei, 1972);

Note bibliografice ; Consem
nări ) Scrisori către redacție; 
Publicitate.

Conferințe pentru dări de seamă 
și alegeri în organizațiile U.T.C 

txigență, fermitate, 
inițiativă -■ imperative 

ale activității
în rîndul tineretului
Organizația de tineret c • 

la E. M. Lupeni este cunosci 
tă ca una' din cele mai putei 
nice și active organizații di ■ 
municipiul nostru. Această pu 
tete sfe datorează atît forțe, 
numerice a organizației (a 
proape 700 de membri) cît ș; 
— mai ales acestui fapt — in 
tensei participări a tineretu 
lui, alături de întregul colec
tiv al minei la realizarea sar 
cinilor dc plan.

Lucrările conferinței U.T.C 
au reliefat activitatea rodnică 
realizările precum și neajun 
șurile din munca cu tineretu! 
In conferință s-a relatat că or 
ganizațiile U.T.C. au iniția' 
numeroase dezbateri privind 
producția, o seamă de con 
cursuri pe teme profesionale 
(„trofeul minerilor", „carte; 
tehnică și producția", „cine 
cunoaște minerit, cîștigă"). 
precum și o seamă de acțiuni 
de muncă voluntar-patriotică 
în sprijinul producției. Dintre 
brigăzile de tineret cea de la 
sectorul IV condusă de tină- 
rul comunist Ioan Mondoca a 
obținut rezultate remarcabile 
îndeplinind și depășind lunar 
sarcinile de plan. S-au mai e- 
vidențiat în producție tineri 
Ilie Savu. Iosif Cozman, Tra 
ian Riti, Ionele Oprea, Ale 
xandru Rusu, Anton Bake 
Gheorghe Vrobiescu și alții.

Evidențiind rezultatele bum 
obținute, paTticipanții la dez 
bateri au subliniat necesitate; 
creșterii fermității și spiritu 
lui de inițiativă, sporirda e 
forturilor pentru îmbunătăți 
rea întregii activități.

Pornind de la aceste cerin
țe tinerii loan Mondoca, Ion 
Raczek, Crăciun Iepure, Ion 
Chirculescu și alții s-au 
referit în cuvîntul lor la 
unele deficiențe existente în 
munca organelor și organiza

țiilor de tineret. Ei au tăcut 
propuneri concrete pentru re
medierea lipsurilor, pentru 
amplificarea eficienței întregii 
activități de viitor. Astfel, s-a 
■arătat că trebuie să stea în 
atenția noului organ conducă
tor, crearea unor noi brigăzi 
te producție ale tineretului, 
ntărirea disciplinei în muncă 

și în viața de organizație. 
Concomitent cu mobilizarea 
inerilor la îndeplinirea sarch 

■iilor de producție, cu preocu
parea pentru integrarea lor 
irganică în viața și munca 
colectivului minei, în dezvol- 
areâ atitudinii înaintate față 
le muncă organizația
U.T.C. trebuie să intensifice 
munca de educare moral-poli- 
ică a tinerilor au mențio

nat vorbitorii. In munca edu- 
ativ-culturală ’trebuie folosi

tă o varietate de. acțiuni or
ganizate în timpul liber în ca
drul clubului sau al căminu
lui pentru nefamiliști, nrin- 
tr-o permanentă colaborare 
cu sindicatul și conducerea 
clubului din localitate.

In activitatea de viitor, 
irintr-o preocupare asiduă a 
•omitetului U.T.G. nou ales, 
sub conducerea nemijlocită a 
comuniștilor, printr-o strânsă 
-onlucrare cu sindicatul și co
mitetul oamenilor muncii, ti
nerii de la E.M. Lupeni vor 
trebui să participe cu și mai 
mare răspundere, la realiza
rea sarcinilor crescînde ale 
exploatării. întreaga dezbatere 
a conferinței a reliefai dorin
ța și hotărârea fermă a ute- 
ciștilor de a răspunde prin 
noi fapte chemării partidului 
de a contribui la edificarea 
României socialiste.

Ionica FIERARU

în atenția grupei sindicale

îmbunătățirea activității de transport
In adunarea de dare de sea

mă și alegeri a grupei sindi . 
cale nr. 1 de la sectorul Vi, 
transport al minei Dîlja, au 
fost dezbătute o seamă de 
sarcini privind perfecționare? 
procesului de transport, întă
rirea disciplinei muncii și res 
pectarea normelor depărta 
mentale de protecție a mun 
cii.

In cadrul discuțiilor pe mar 
ginea dării de seamă, 13 mem
bri de sindicat din aceastf 
grupă au Venit cu pfopuiier! 
concrete pentru îmbunătăți
rea activității de transport în 
mină și la suprafață. Aprovi
zionarea la timp a fronturile! 
de lucru cu materialele nece

sare pentru lucrările miniere 
și cu vagonete goale, sarcini 
primordiale ale schimbului ce 
formează grupa sindicală nr. 1 
a sectorului VI, s-a aflat în 
centrul dezbaterilor. Tovară
șii Pantelie Ursu, Petru Vîl- 
vărescu, Petru Furdui, loan 
Zaha, Dominic Rațele, meca
nici la locomotive Diesel, au 
subliniat necesitatea amenajării 
'raseelor de transport din sub 
teran și de la suprafață, ur
gentării montării dispozitive 
lor de închidere și deschidere 
automată a ușilor de la putui 
orb nr. 4, Orizontul 400, raon 
arii în circuitul puțului prin- 
ipal, la orizontul 440, a u-

nui sistem de semnalizare op
tică și acustică, a îmbunătă
țirii aprovizionării cu piese de 
schimb pentru locomotivele 
Diesel și îndeosebi cu derna- 
rouri și generatoare. Rezolva- 
rea acestor probleme, cu con
cursul tuturor factorilor de 
răspundere și al membrilor de 
sindicat, va contribui la per
fecționarea activității de trans
port, fapt ce se va concretiza 
in îmbunătățirea aorovizionării 
fronturilor de lucru, în ex
tracția într-un timp mai scurt 
a producției.

PETRU GĂINA 
E. M. Dîlja

0 măsură gospodărească

In stația de autobuz
Foto: I. LEONARD

In șirul de probleme gospo
dărești propuse spre rezolva 
re în acest an de către Con
siliul popular al orașului Lu
peni se află și curățirea de 
aluviune a unor canale c’e 
scurgere a apelor pluviale. Un 
asemenea canal străbate strada 
Codrului, în lungul ei, traver
sează străzile Tudor Vladimi- 
rescu, Parîngului și Gheorghe 
Șincai. Pe o lungime de cca, 
200 metri acest canal necesită 
un volum mare de lucru atîl 
pentru desfundarea și curăți
rea lui, cît și pentru repara
rea porțiunilor degradate. Re
cent însă i-a venit rîndul. O 
echipă formată din 6 oameni,

in frunte cu comunistul Va' 
sile Mazăre, a preluat lucra 
rea și, muncind cu conștiin 
ciozitate și eforturi susținuți 
o duce la bun sfîrșit.

Locuitorii de pe străzile a 
mintite prețuiesc munca ce < 
desfășoară loan Iușan, Vasih 
Iancu, Tudor Mîndreanu, Izi 
dor Moraru și îoan Ascun 
seanu, împreună cu șeful dc 
echipă, pentru că, cu fiecare 
zi ce trece, curățirea canalu
lui se apropie de sfîrșit și o 
dată cu aceasta se înlătură 
posibilitatea unor eventuale 
inundații. După felul cum se 
muncește — repede și bine — 
în curînd se vor putea rezidi

mrțil'e laterale ale canalului, 
listruse de viituri, și apoi vor 
i acoperite cu dale de beton, 

-n locul vechilor iTaverse din 
emn.

Această măsură . reprezintă
> notă bună atîl pentru gos- 
rodafii orașului nostru cît și 
oentru acei care o execută.

Voi consemna cu plăcere și 
încheierea acestei lucrări de 
ordin gospodăresc. cu senti
mentul mîndriei cetățenești 
oentru tot ce se Inlăptuiește 
in orașul nostru.

M. MARFA 
Lupeni

CALENDAR
MIERCURI 29 NOIEMBRIE

Soarele răsare Ia ora 7,29 
și apune la ora f6,'38, Zile 
trecute din an — 33'4. Zile 
rămase — 32.

EVENIMENTE

1880 — S-a născut N. D. 
Cocea, scriitor și ziarist (m. 
1949); 1922 — A murit Vasi- 
le Lucaciu, om politie român 
care a desfășurat O largă 
campanie în favoarea unirii 
Transilvaniei cu R-onțânia (in. 
1852) 50 de ani; 19% —
Congresul Partidului Națio
nal Democrat al RiF. a Ger
maniei (29. XI. — 2. XII).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Binecuvântați anitnafe- 
le și copiii ț Republica: 
Războiul minelor.ț PETRIȚA: 
Inima e un vânător singura
tic | LONEA — Minerul t A- 
venturi la Marea Neagră ; 
VULCAN: Femei în ofșald; 
LUPENI — Cultural: Proce

sul unei stele ; Muncitoresc:
Astă seară dansăm în fami
lie.

6,00 Muzică și actualității 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei | 9,30 Viața cărți
lor ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Folclor muzical din 
Gorj; 10,30 Vreau să știli; 
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară) 11,15 Con
sultație . juridică ) 11,30 Con
certul pentru orchestră de 
coarde de Paul Constanti
nescu ) 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prinz ; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14,40 Pentru iubitorii 
muzicii corale; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,15 Muzică 
populară din R.S.F. Iugosla
via ; 15,30 Piese de estradă;

10,00 Radiojurnal; 16,15 Imn 
închinat Republicii; ’16,35
Medalion Temistocle Popa; 
17,00 Tinerețea la puterea 
5 000 000; 17,30 Din comoara 
folclorului nostru ; 17,45 Mu
zică ușoară ; 18,00 Orele se
rii; 20,10 Zece melodii pre 
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor;
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Reporterii noștri 
peste hotare. Cuba munci
toare. Piran — perla Istriei; 
9,25 Prietenii lui Așchiuță. 
„Crăiasa zăpezii" ■— adapta
re după un basm de Hans 
Christian Andersen (partea 
I). Prezintă Teatrul de mari
onete din Arad ; 9,55 Publi

citate ; 10,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 31-a,; 10,30 
Comentariu la 40 de steme
— județul'Ilfov ; 10,50 Tele- 
cinemateca pentru copii i 
„Băieții de pe strada Pali" — 
producție a studiourilor din 
R.P. Ungară ; 12,20 Prim plan
— general-maior Paul Go-
standache; 12,50 Telejurnal; 
16,00 Tenis: „Turneul cam
pionilor" înregistrare de la 
Barcelona ; 17,30 Curs de 
limba . germană. Lecția a 
29-a ; 18,00 Studioul artistu
lui amator; 18,10 Semnifica
ții. Civilizația spirituală a 
socialismului; 18,30 Trage
rea Pronoexpres ; 18,40 Mu
zica. Emisiune de actualitate 
muzicală ; 19,00 Timp și ano
timp în agricultură ; 19,20
1001 de seri; 19,30 Telejur
nal. In cinstea aniversării 
Republicii. Cronjca marii în
treceri ; 20,00 Teleobiectiv; 
20,15 Telecinemateca i Pinky 
(Premieră pe țară) ; 21,55 Te- 
leglo-b: Kozata 30. Reportaj 
din Iugoslavia; 22,15 24 de 
ore ; 22,30 Tenis t „Turneul 
campionilor"'. Meciul tlie 
Năstase — Bob Hewitt.
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Ședința de constituire 
a Consiliului pentru coordonarea 

și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestare 

de servicii către populare
(Urmare din pag. 1)

tru. Prețuri, ai altor ministe- 
r<h? organe ...centrale și locale, 
reprezentanți ai. diferitelor ca- 
tfegbrii. de oameni ai muncii 
$,..ai- organizațiilor care par
ticipă' la ' activitatea de pro
ducție de bunuri de consum, 
aprovizionare a populației și 
prAstâre de servicii, muncitori, 
lĂci'ă'tori în. mari, unități co- 
rrî^țțiale și prestatoare de 
SSi-ViCii. reprezentante ale 
£<5șp<șdmelor din București. și 
dijr-’alțe localități din țară. 
i/f.Prm. . hotărîrea Consiliului 
de'/Whiștri, președinte al 
Consiliului pentru coordona
rea Șși îndrumarea ’ activității 
cieț aprovizionare și prestare 
de ș servicii către populație, a 
test numit tovarășul Virgil 
Tfbfin. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent’, al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului- interior.

★
In. prima sa ședință, Con

siliul a analizat stadiul apro
vizionării populației pe pe
rioada de toamnă-iamă 1972/

Semnarea protocolului 
privind schimbul de mărfuri 

pe anul 1973 între 
Republica Socialistă 

România și Republica 
Democrată Germană

BERLIN 28 — Coresponden
tul . Agerpres, Ștefan Deju 
transmite: La 28 noiembrie a 
test semnat la Berlin protoco
lul.' privind schimbul de măr
furi între , Republica Socialistă 
Roțnânia si Republica Demo
crată' Germană pe anul 1973. 
; -Documentul stabilește o 
creștere■ importantă a volumu
lui' schimburilor de mărfuri fa
tă de volumul prevăzut pen
tru-'-1972.
-/România va livra în R.D. 

Germană ■■ printre altele: ma- 
șini-unelte, utilaj energetic, 
a parata j de joasă tensiune, u- 
tilăj pentru industria minieră 
ți metalurgică, echipament pe

Rezultatele
municipale

-ROMA 28 (Agerpres). — A- 
legerile municipale (în locali
tăți, cu .mai mult de 5 000 de 
locuitori, provinciale Și legis
lative. . parțiale, organizate 
duminică și luni în Italia, in
dica o relativă stabilitate a 
electoratului italian și menți
nerea unui oarecare echilibru 
de' forțe între coaliția guver
namentală prezidată de Giu
lio ■ Andreotti și opoziție, cu

@ întrunit in ședință spe
cială, guvernul Elveției a ho- 
tărit la 27 noiembrie adopta
rea unul program de măsuri 
destinate, combaterii inflației. 
După întrunirea cabinetului, 
tin purtător de cuvînt oficial a 
declarat că nu va fi vorba de în
ghețarea prețurilor și a salarii
lor, dar a refuzat să precize
ze natura măsurilor preconi 
rație.

'■/.©. La Santiago de Chile se 
...<țesțășOară lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului 
Inferguvernamental al țărilor 
exportatoare de cupru (CIPEC). 
din care fac parte Chile, Pe
ru, Zambia și Republica Zair. 
Reprezentanții celor patru sta
te' — I ce dețin peste 60 la sută •> 
dîn exporturile mondiale de 
cupru — au hotărît să se re
unească ca urmare a acțiunii 
companiei nord-a meri cane „Ke- 
nnecott*1, care a cerut și a ob
ținut de la o instanță franceză 
instituirea embargoului asu 
pra unui transport de cupru 
-chilian destinat unor firme 
vest-europene. Scopul reuniu
nii de la Santiago de Chile es
te acela de „a stabili un me
canism permanent de protec- 
.ție și solidaritate față de ori
ce încercare de agresiune e- 
ponomică sau comerciale c- 
./țercitată împotriva unui sta!
membru al CIPEC.

© Iarna și-a făcut apariția 
și în Spania unde, în cîteva 
idealități din regiunea Alican
te,, luni a nins. In restul țării 
temperatura a scăzut brusc în 
cursul ultimelor zile. Mercu
rul termometrelor a inregis 
trat. minus trei grade la Avila 

. minus patru grade la Burgos 
iar la Barcelona temperatura 
ă variat, între plus unu și plus 
trei grade. Andaluzia nu a 
fost atinsă de acest val de frig. 
Temperatura înregistrată este 
de plus 15 grade.

1973- și măsurile care trebuie 
luate pentru realizarea pro
gramului adoptat de Comite- 
tuL Executiv al C.C. al P.C.R.; 
probleme cu privire la măsu
rile ce trebuie luate în ve
derea realizării indicatorilor 
de. plan ai activității comer
ciale și de prestare de ser
vicii, pe anul 1973; a stabilit 
programul de lucru și pro
blemele ce urmează a fi a- 
nălizate în primul trimestru 
al anului viitor.

In încheierea ședinței, to
varășul Virgil Trofin a rele
vat. faptul că in urma aplicării 
măsurilor stabilite în pro
gramul aprobat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., a- 
provizionarea populației cu 
produse agroalimentare și 
alte bunuri specifice pentru 
perioada de toamnă-iamă es
te mai bună decît în anul tre
cut, subliniind totodată sar
cinile. imediate ce revin mi
nisterelor, celorlalte organe 
centrale și locale care con
cură la îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării și servi
rii populației în viitor.

(Agerpres)

trolier, utilaj pentru industria 
alimentară, tractoare, rul
menți, locomotive de mină, 
autovehicule, vagoane, produ
se chimice, mobilă, materiale 
de construcții, bunuri de con
sum, etc.

R.D. Germană va livra : ma
șini-unelte, motoare Diesel na
vale, produse ale industriei e- 
lectrotehnice și electronice, u- 
tilaj pentru industriile meta
lurgică, chimică, textilă, ali
mentară și poligrafică, utilaje 
pentru construcții, produse a- 
ie mecanicii fine și opticii, a- 
parate medicale șj de labora
tor, vagoane, diverse produse 
chimice, bunuri de consum 
ele.

alegerilor
din Italia
o pierdere generală mai sub
stanțială pentru partidele de 
dreapta italiene. In timp ce 
un progres a fost înregistrat 
de partidele de stînga — în 
special comuniștii și socialiș
tii — democrat-creștinii și li
beralii au fost nevoiți să 
consemneze o reprezentare 
inferioară a lor în actuala 
consultare electorală, față de 
alegerile legislative și comu
nale din mai anul acesta.

@ 30 de persoane au fost 
ucise sau rănite duminică de 
către „elemente înarmate" In
tr-un sector din apropierea lo
calității Damt, situată la 200 
kilometri sud-est de Sanaa.

Printre morți figurează și 
șeicul S'aleh Abouihoum frate
le guvernatorului orașului Ho 
dcida.

@ Peste 10 000 de persoaDc 
au participat luni la o mani
festație organizată la Lyon de 
secțiile departamentale ale 
Confederației Generale a 
Muncii (C.G.T.) și Confedera
ției Franceze Democratice a 
Muncii (C.F.D.T.), în semn de 
protest față de acționarea in 
judecată a nouă lideri sindi
cali, în urma unui conflict de 
muncă cu conducerea uzinelor 
..Berliet" din localitate.

© La 26 noiembrie, avid ano 
..B-52" și aviația tactică ame
ricană au efectuat, noi raiduri 
de bombardament asupra unui 
mare număr de localități din 
R.D. Vietnam - transmite a- 
genția V.N.A. Intr-o • declara
ție de protest, Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D. Viet
nam, menționînd tergiversa
rea semnării acordurilor de 
pace și introducerea masivă 
de armament american în Vi
etnamul do Sud, cere guver
nului Statelor Unite să înce- 
eze fără întîrziere bombarda
mentele, minarea și blocada 
Vietnamului de nord, precum 
și orice alte acte de natură să 
încalce suveranitatea și secu
ritatea R.D. Vietnam.

• Șase persoane au murit 
și alte 34 au fost accidentate 
în cursul unor furtuni, însoți
te de ploi torențiale, care s-au 
abătut asupra satelor .din cen
trul Javei. Au fost provocate 
daune materiale considerabile 
— informează agenția indone- 
riană de știri „Antara“.

© La sediul reprezentanței 
permanente, a U.R.S.S. pe lin
gă Oficiul O.N.U. din Geneva 
a avut loc, marți, o nouă in- 
tîlnire între delegațiile sovie
tică și americană, care poartă 
convorbiri în problema limită
rii armamentelor strategice, a- 
nunță agenția TASS.

@ Președinții comisiilor mi
litare ale-R-iD.P. a Yemenului

Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. 1 II.

Adoptarea Rezoluției prezentate 
de România cu privire la rolul O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE — 28. 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite: Plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, în 
unanimitate, proiectul de re
zoluție elaborat de România, 
căreia i s-au alăturat 31 de 
state în calitate de coautoa
re, asupra creșterii rolului 
Națiunilor Unite în viața in
ternațională.

Iată textul Rezoluției: 
„Adunarea Generală, 
EXĂMININD punctul inti

tulat „Creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite in 
menținerea și întărirea păcii 
și securității internaționale, 
în dezvoltarea colaborării în
tre toate națiunile, în promo
varea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
state",

CONȘTIENTĂ că Organiza
ția Națiunilor Unite este che
mată să acționeze consecvent 
pentru respectarea în relați
ile dintre toate statele a prin
cipiilor abținerii de Ia ame
nințarea cu forța sau folosi
rea forței împotriva integrită
ții teritoriale sau a indepen
denței politice a oricărui stat, 
reglementării disputelor in
ternaționale pe cale pașnică, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității suverane a 
tuturor statelor, egalității în 
drepturi și a dreptului po
poarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, cooperării între 
state,

CONVINSĂ de necesitatea 
de a se aduce în continuare 
îmbunătățiri activității Națiu
nilor Unite și organismelor 
sale, ținînd seama de noile 
realități din lume, astfel în- 
cît O.N.U. să devină un for 
eficient al întregii comunități 
mondiale, să asigure partici
parea tuturor statelor la so
luționarea problemelor ce se 
pun în fața omenirii,

1) RECUNOAȘTE că este 
imperios necesar ca Organi
zația să devină un instrument 
mai eficace in apărarea și în
tărirea independenței și suve
ranității tuturor statelor, a 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, și, potrivit 
Cartei, să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru preveni
rea și curmarea actelor de 
agresiune sau a oricăror alte

® ® @ •
și R.A. Yemen- au semnat un 
acord privind evacuarea defi
nitivă a pozițiilor militare din 
sectoarele de frontieră Dalieh 
și Katabaa; s-a anunțat ofici
al în capitala *sud-ydmenită.

© Deficitul comercial al 
Statelor Unite a sporit cu 415 
milioane dolari in cursul lunii 
octombrie — a anunțat Minis
terul american al Comerțului. 
Exporturile au totalizat 4,37 
miliarde dolari, în timp ce im
porturile s-au ridicat la 4,78 
miliarde dolari (ele au sporit 
cu 4,4 și, respectiv 2,8 la su
tă în comparație cu nivelul 
lunii precedente). Totalul defi
citului comercial american în 
primele 10 luni ale anului de
pășește 5,27 miliarde dolari. 
In întreg anul 1971 el s-a ci
frat Ia numai 2 miliarde do
lari.

Ziarul „Arbeiter Zei- 
•ung", cotidianul centrai al 
Partidului Socialist (de guver- 
nămînt), anunță că ministrul 
de externe, Rudolph Kirch- 
schlager, a confirmat că recu
noașterea de către Austria a 
R.D.G. și a Republicii Demo
crate Vietnam I se află în pers
pectiva imediată.

@ In Olanda se desfășoară 
miercuri alegeri legislative 
anticipate, hotărîte ca urmare 
a crizei guvernamentale sur
venite în luna iulie 1972. A- 
proximativ 8,8 milioane alegă
tori se prezintă la urne 
(800 000 dintre ei pentru prima 
dată, după coborîrea limitei de 
virstă de Ia 21 la 18 ani) 
pentru a desemna pe cel 150 
membri, ai Camerei Deputați- 
lor (inferioară). 20 de partide 
politice prezintă candidați, 
dar șansele cele mai mari de 
a obține victoria și de a for
ma, deci, noul guvern Ie are 
alianța partidelor de stînga, 
condusă de liderul Partidului 
laburist, Joop Den Uyl.

© Cu prilejul deschiderii 
expoziției naționale a Repu
blicii Socialiste România în 
Nigeria, la Lagos a avut loc 

. o conferință de presă la care 
au luat parte reprezentanți ai 
principalelor ziare nigeriene, 
ai posturilor de radio șî tele
viziune.

Conferința a rafevat Intere ■ 

acțiuni care ar primejdui pa
cea și securitatea internațio
nală ;

2) IȘI EXPRIMĂ convinge
rea că este necesară creșterea 
rolului Organizației pentru ca 
aceasta să fie în măsură să a- 
ducă o contribuție sporită Ia 
rezolvarea problemelor inter
naționale în interesul tuturor 
popoarelor, al păcii și secu
rității generale;

3) CHEAMĂ stăruitor toate 
statele membre să-și îndepli
nească obligațiile asumate în 
virtutea Cartei și, în confor
mitate cu prevederile aces
teia, să transpună în viață re
zoluțiile organelor Națiunilor 
Unite ;

1) ADRESEAZĂ un apel in
sistent statelor membre să 
folosească din plin cadrul și 
mijloacele Pe care le oferă 
O.N.U. pentru soluționarea 
problemelor internaționale de 
interes comun, să contribuie 
la identificarea căilor și mij
loacelor menite să ducă la 
întărirea capacității de acțiu
ne și la creșterea eficacită
ții Organizațjei în înfăptui
rea idealurilor de pace, liber
tate și progres ale popoarelor;

5) INVITA statele membre 
să comunice secretarului ge
neral, pînă cel mai tîrziu Ia 
30 iunie 1973, opiniile și su
gestiile lor cu privire la căi
le și mijloacele de natură să 
contribuie la întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
în viața internațională, inclu
siv propuneri jn vederea în* 
tăririi eficacității hotarîrilor 
și rezoluțiilor adoptate de 
organele Națiunilor Ujijten

6) ROAGĂ Pfrsecretarul gene
ral să pregătească un raport 
pe baza părerilor șj sugesti
ilor care vot fi făcute jn con
formitate cu paragraful 5 de 
mai sus și a dezbaterilor a- 
supra acestui punct și să pre
zinte Adunării Generale acest 
raport la cea de-a 28-a Se
siuni a sa ;

7) HOTĂRĂȘTE să înscrie 
pe ordinea de zi provizorie a 
celei de-a 28-a sesiuni punc
tul intitulat „Creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor U- 
nite în menținerea și întări
rea păcii și securității inter
naționale, în dezvoltarea co
laborării între toate națiuni
le, în promovarea normelor 
dreptului internațional în re
lațiile dintre state".

După adoptarea documen-

@ @ S © ®
sul reprezentanților presei 
centrale nigeriene pentru pro
blemele privind dezvoltarea 
internă a economiei românești, 
a schimburilor sale economice 
externe, cît și pentru perspec
tivele dezvoltării relațiilor e- 
conomice cu țara gazdă.

© lntr-un interviu acordat 
unui corespondent al Agenți
ei B.T.A., Nikolaos Efessios, 
ministrul economiei naționale 
al Greciei, care a participat 
la semnarea, la Sofia, a unui 
acord de colaborare economi
că și tehnico-științifică intre 
Bulgaria și Grecia și-a expri
mat speranța că acesta va pu
ne bazele unor eforturi crea
toare care vor influența nu 
numai relațiile dintre dele do
uă țări, dat vor contribui la 
crearea unui climat propice 
pentru îmbunătățirea, în con
tinuare, a relațiilor multilate
rale în Balcani.

© In primele zile ale lunii 
martie 1973, la Conakry ur
mează să aibă loc Congresul 
Partidului Democratic din Gu
ineea, anunță postul de radio 
din capitala guineeză. Refe- 
rindu-se la aceasta, „Le Moni- 
teur Africain", relatează: 
„Guineea și-a sporit sensibil 
bugetul, care a trecut de Ia 27 
miliarde de franci guineezi 
(1971—1972) la 4,5 miliarde 
de sily (noua monedă naționa
lă, suma totală echivalind cu 
45 miliarde franci guineezi), 
în perioada 1972—1973. Apro
ximativ jumătate din bugetul 
tării va reveni sectorului dez
voltării industriale Și agricole.

© Birendra Bir Bikram 
Shah Deva, regele Nepalului, 
a participat Ia ceremonia care 
a marcat încheierea lucrărilor 
de pe șantierul centralei hi
droelectrice de la Sun Koshj. 
Centrala, situată la 80 de kilo
metri de capitala țării, cu o 
capacitate de 10 500 kW, a 
fost construită în cooperare 
cu R.P. Chineză. 

tului, a luat cuvîntul repre
zentantul României la O.N.U., 
Ion Datcu, care a subliniat 
că „dezbaterile care au avut 
loc și aprobarea unanimă a 
proiectului de rezoluție au 
relevat înțelegerea necesității 
obiective de a întări O.N.U. 
și de a-i spori capacitatea șl 
rolul în viața internațională. 
Acestea au marcat, totodată, 
un angajament din partea 
noastră, a tuturor, de a con
tinua cu hotărîre opera înce
pută. Sîntem conștienți de 
complexitatea sarcinilor care 
ne stau în față. Important es
te însă de a persevera în ex
plorarea căilor și mijloacelor 
oferite de Cartă pentru a a- 
tinge obiectivele comune și 
pentru a conlucra cu răbda
re, și, mai ales, cu voință po
litică pentru a obține rezul
tate practice". Reprezentantul 
român și-a exprimat convin
gerea că spiritul constructiv 
de lucru și cooperare, care a 
caracterizat examinarea ches
tiunii creșterii rolului O.N.U. 
în viața internațională, va 
prevala și în viitor în efor
turile vizrnd realizarea aces
tui țel.

0 confemță * prosă
a președintelui Nixon

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la o 
conferință de presă organizată 
la reședința sa de la Camp 
Davtid (statui Maryland), pre
ședintele S,®.A„ Richard Ni
xon, a declarat că v,a anunța, 
începînd de la 28 noiembrie, 
schimbările care vor avea loc 
în componența guvernului, 
precum și reducerea număru
lui salariaților Casei Albe. El 
a apreciat că reorganizarea a- 
nuntată, care se va încheia

Les Echos industria algeriană 
în phnă dezvoltare

Și

Pentru ca Algeria să-și 
poată dobîndi independența 
economică și să realizeze 
prevederile planului de pa
tru ani, ea dispune de un 
atu considerabil : bogăția pe
troliferă. Este, de altfel,
domeniul care, îndată după 
cucerirea independenței poli
tice, a fost avut în vedere, 
în primul rînd, pentru valo
rificarea la maximum a pro-' 
ducției și prelucrarea pe 
loo a țițeiului extras. Con
form planului amintit, se 
preconizează ca în 1973 pro
ducția algeriană de petrol să 
atingă nivelul de 65 milioa
ne tone, înregistrîndu-se o 
creștere de: aproximativ 50 
la sută față de cifrele actua
le. Pentru atingerea unui a- 
semena obiectiv, se are în 
vedere atît descoperirea . u- 
nor noi rpzerve, cît și da
rea imediat in exploatare a 
surselor petrolifere recent 
depistate. In acest sens, se 
prevede creșterea randamen
tului cîmpului petrolifer de 
la Hassi Messaoud, unde 
producția ar putea ajunge, 
potrivit) aprecierilor oficia
le, de la 24 milioane, cît s-a

Cu prilejul proclamării 
independenței 

naționale și al elibe
rării Albaniei

TIRANA 28 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătoririi, la 28 
noiembrie, a 60 de ani de la 
proclamarea independenței na
ționale a Albaniei și aniversa
rea, la 29 noiembrie, a 28 de 
ani de la eliberarea tării de 
sub jugul fascist, la Vlora a 
avut loc o adunare festivă, la 
care a luat cuvîntul Hysni 
Ka,po, membru al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Albania.

In cuvîntarea sa, vorbitorul 
a trecut în revistă principale
le etape istorice ale luptei po
porului albanez pentru liber
tate națională și socială.

------- ♦-------- 
Constituirea 

noului guvern 
canadian

OTTAWA 28 (Agerpres). — 
Primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, a a- 
nunțat, la 27 noiembrie, con
stituirea noului guvern cana
dian, ca urmare a rezultatelor 
alegerilor legislative anticipa
te de la 30 octombrie a.c. In 
fapt, este vorba de o remani
ere care afectează 10 din cele 
30 de portofolii ale cabinetu
lui. Schimbarea cea mai mar
cantă o reprezintă numirea lui 
Alastair Gillespie în funcția 
de ministru al industriei și co
merțului, care îl înlocuiește 
pe Jean-Luc Pepin, înfrînt în 
alegerile legislative din 30 oc
tombrie.

pină la 15 decembrie, urmă
rește găsirea căilor pentru 
„desfășurarea unei activități 
mai bune cu oameni mai pu
tini".

Referindu-se la personalită
țile care vor părăsi guvernul, 
președintele a anunțat că atît 
ministrul apăTării, Melvin La
ird, cît și ministrul pentru 
problemele locuințelor, Geor
ge Romney, nu vor mai face 
parte, la cererea lor, din noul 
cabinet.

înregistrat în acest an, la 30 
milioane tone. Paralel, un 
important efort va fi între
prins în domeniul rafinării. 
Se preconizează . adăugarea 
unor noi unități rafinăriei 
de la Alger, capabilă să 
prelucreze 1,55 milioane to
ne pe an, precum și constru
irea unor noi obiective de 
prelucrare a țițeiului. O no
uă rafinărie este prevăzu-

Din presa străină

tă, în acest sens, la Arzew, 
urmînd să aibă o capacitate 
finală anuală de prelucrare 
de 4 milioane tone: produc
ția acestei unități va fi des
tinată nu numai pieței in
terne, urmînd să reducă în 
mod considerabil importul, 
ci și exportul. A treia ra
finărie se înalță la Skikda, 
menită să furnizeze un nu
măr 
bază 
trie

Pe
angajează în politica de ex
ploatare a hidrocarburilor 
sale, guvernul preconizează 
dezvoltarea pe această bază

de materii prime dc 
pentru tînăra indus- 

petrochimică algeriană, 
măsură ce Algeria se

Creșterea traficului aerian 
în regiunea pariziană, a de
terminat autoritățile să în
ceapă construcția unui nou 
aeroport la ROISSY EN 
FRANCE, la 27 de km de
părtare de Paris. Lu
crările vor dura 15 ani, și 
vor fi terminate în 1985-90. 
In 1974, va fi dată în fo
losință o nouă platformă, 
aeroportul puțind primi la 
această dată circa 7 mili
oane de pasageri.

In foto: Turnul de con
trol al navigației aeriene 
de la Roissy are o înălțjr 
me de 80 m, odată și ju
mătate turnul de la Orly. 
La dreapta se vede blocul 
tehnic.

........................................................................................  

a industriei chimice. Și în 
acest domeniu preocupările 
sînt extrem de clare : din 
nou lupta pentru indepen
dență economică, crearea u- 
nor, unități, suficient de di
mensionate, pentru a permi
te o producție, rentabilă și 
competitivă, grija pentru sa
tisfacerea cerințelor locale, 
avîndu-șe, totodată, in vede
re, în măsura posibilităților.

și plasarea produselor res
pective pe piața internațio
nală, crearea unor noi locuri 
de rriuncă și formarea de 
specialiști. Prima etapă în 
acest domeniu a fost inau
gurată în septembrie 1966. 
cînd s-a- hotărît construirea 
unui complex de amoniac și 
îngrășăminte azotoase la 
Arzew. Complexul a fost 
terminat anul trecut, fiind, 
in prezent, capabil să pro
ducă 1 009 tone de amoniac 
pe zi și 500 tone de nitrat 
de amoniu. Intr-uri an, uzi
na va trată 800 000 tone de 
îngrășăminte azotoase, aco
perind, în acest mod, an-

Helsinki
Rcuirunea 

pregătitoare 
a Conferinței 

europene
HELSINKI 28 (Agerpres.).; — 

înainte de închiderea ședinței 
de marți dimineață a convor
birilor pregătitoare multilate
rale in problema conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare a fost a- 
nuntat următorul i consens —- 
primul din cadrul \ reuniunii — 
intervenit asupra preambulu
lui și punctului. 1 ale proiectu
lui de procedurii:

■..Participanții lai consultările 
de la He sinki in . problema 
Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare yor 
purta aceste consultări in ur
mătorul mod :

1. -■ Toate statele reprezen
tate vor participa Ilia consultări 
pe baza s .eranității /egale, 
reprezen"- i țări 'independen
te și in țonditii de-deplină e- 
galit.ate. Aceste consultări se 
vor desfășura in afara alian
țelor, mictăre". 1

Marți seara, dezbaterile ■ în 
problemele, de procedură ,s-au 
încheiat. Participant)/ au ajuns 
la un acord asupra prtnr ipii’or 
rare vor s‘a la baza desfășu
rării actualei reuniuni. Textul, 
in redactare definitivă, va . fi 
prezentat pârtieipanților in șe
dința de, miercuri dimineața.

R. S. F. Iugoslavia. Mi- 
nereurile de fier de ’la ex- 
n’oa ă ile de la Ljubija silit 
foarte bogate in fier : pro
centajul e de 50-52 la sută 
fier in limonit și 40-42 la 
sută in siderit.

In loto : Aspect de la 
exploatarea la zi Ljubija.

samblul cerințelor agricultu
rii algeriene. Investițiile ne
cesare , pentru realizarea a- 
cestui complex chimic șint 
de 300 milioane dinari. Un 
al doilea complex de îngră
șăminte se ’ construiește la 
Annaha. Noul obiectiv, .care', 
vs intra.în funcțiune, va u- 
tiliza fosfați provenind din 
zăcămîntul de la Djebel 
Onli, cu o producție de 
500 000 tone pe an dșr îngră- 
șănținte fosfatice; produse pe . 
bază de amoniac, uree .și 
nitrat de amoniu. Un al trei
lea- mare centru este plani
fici! la Skikda, datorită fap
tului că în acest port se va 
afla, o uzină de lichefiere 
a gazelor naturale, precum 
și o rafinărie special desti
nată prelucrării unor pro
duse chimice intermediare. 
Avînd ca- bază gazul, .care 
va fi lichefiat îritr-un ritm 
de ,4 miliarde mc . pe an, 
se prevede - producerea a’ 
120 000 tone de etilena, uti
lizabilă pentru obținerea a- 
nuală a aproximativ 40.000 
tone de polietilenă și, res
pectiv, policlorură de vinii. 
Rafinăria de la Skikda va 
furniza și ea materii de ba
ză pentru producerea cai'bu- 
rilof aromatice — benzen, 
toluen, xylen (important 
pentru producerea fibrelor 
sintetice).
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