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Ramura de măslin

Aninoasa, 
sectoarele

patriotice

Maria Dumitra?, Ioan Șo- 
Lucreția Schneider Olga 
Vaier Rădoi. Ema Matei, 
Barna. Ludovic Bălan și

V. TEODORESCU 
după o corespondență de la 

Nicolae GOGELESCU

valoarea
prestate de cetățeni 

ii la suma de 2 345 000 
ce reprezintă o depă- 

planulni inițial cu 530 000

a biruinței

Petrila

un imperativ pentru îmbunată

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

MUNCA COLECTIVA,

Aii realizat
și depășit 

planul 

acțiunilor

Locuitorii comunei Aninoasa 
au realizat și depășit inainte de 
termen planul acțiunilor patrio
tice pentru gospodărirea și în
frumusețarea localității precum 
șl a angajamentului luat în în
trecere în cinstea zilei de 23 
August. Pină în ziua de 10 au
gust 1972. valoarea muncilor 
patriotice 
s-a ridica! 
lei, ceea 
șire a 
lei.

Un 
rea și 
planul 
angajamentelor asumate, 
adus unitățile economice de pe 
raza comunei (E.M.
T.G.M.M„ S.U.T.,
l.G.L. și I.G.C.) și deputății spri
jiniți de comitetele de cetățeni.

Printre cei mai activi depu
tat! se numără Iosif Simo Fa> el 
Popa 
tran. 
Copil 
Maria 
alții. Acestora li se alătură ce-

aport prețios la realiza- 
depășirea sarcinilor 
acțiunilor patriotice

(Continuare In pag a 3-a)

La clubul din

Bogăție de fapte raportate de constructori
In primele șapte luni ale aces

tui an colectivele de construc
tori din cadrul Șantierului 71 
construcții căi ferate, care mun
cesc pe porțiunea Valea Sadu
lui—Livezeni au depus eforturi 
stăruitoare pentru deschiderea 
frontului de lucru echipelor ca
re vor întinde linia dc contact 
electrică — furnizoarea energi
ilor propulsoare a viitoarelor 
tronuri electrice — depășind cu 
4 269 000 lei planul valoric de 
investiții al perioadei respecti
ve.

Participant la aceste lăudabi
le realizări, prin care construc
torii feroviari cinstesc ziua do 
23 August, sînl toate colective
le de muncitori, tehnicieni și in
gineri ale loturilor șantierului. 
Pentru realizările obținute în 
perioada trecută din acest an se 
evidențiază :

• Brigada de mineri condusă 
de PETRU STAN |la tunelul 
Piciorul Drogului) și echipa de 
mineri condusă de GHEORGHE 
GIIERGHESCU (la tunelul

lip Ritm susținut Ia lucrările
După prima decadă a acestei 

luni, colectivul sectorului XI — 
investiții al minei Petrila rapor
tează îndeplinit planul fizic de 
lucrări al perioadei respective, 
continuând să-și desfășoare acti
vitatea în ritmul susținut al pri
melor 7 luni clnd și-a depășit cu 
peste 50 ml, planul fizic al lu
crărilor miniere de deschidere.

După ce în luna iulie avansa-

se 103 ml, brigada dc mineri 
condusă dc Arpad Kadar a îna
intat cu lucrarea în aceste pri
me zece zile ale lunii 31 ml — 
cu 4,5 ml mai mult decît le re
venea prin plan. Acest rezultat 
dă încredere colectivului de mi
nori ai brigăzii — conduși pe 
cele patru schimburi de 
Petru Puian, Constantin

către 
Borș.

Măgura) pentru depășirea sarci
nilor de plan ce le revin.

0 Colectivul lotului falnici, 
condus de inginerul MARCEL 
RĂDUCANU, care a majorat 
loarea de lucrări executate cu 
50 la sută față dc cca 
cată.

© Colectivul lotului 
de CONSTANTIN LUȚÂ 
executai 
și cele 
șantier

de

condus 
caro a 

cele mal aspectuoase 
mai grele lucrări din 

in stația Pietrele Albe.

deschideri
Sicrieru și Francisk Ba-

Printre destoinicii meseriași 
ai Exploatării miniere Ani
noasa se numără și tînârul 
electrician Adrian Blas de la 
sectorul V investiții.

Iată-1 în clișeul nostru, la 
ieșirea din șut...

Mircea
rabaș — că vor putea realiza șl 
în această lună cei o sută ml 
cit și-au propus. Față de 2,0-1 
mc/post cît au ca normă, mine
rii acestei brigăzi au 
perioada trecută din 
2,45 mc/post, dovadă 
îngemănat al tuturor 
ților brigăzii.

va-

s

>

Gheorghe ILIESCU

l
obținut în 
lună cite 
a efortului 
componen- (Continuare în pag. a 4-a)

Ramură cu unul •lin cele mai înalte ritmuri de creșG.- 
producțlei — in cursul acestui cincinal își dublează pro
feția —, industria construcțiilor de mașini dispune astăzi 

de o rețea largft dc institute dc cercetare la nivel central 
— cu preocupări tematice axate pe obiectivele principale 
de dezvoltare a întregii ramuri —, institute și centre de 
specialitate, profilate pe problemele centralelor industriale, 
și numeroase laboratoare de cercetare și dezvoltare, scctoa 
re dc proiectare uzinale, ateliere dc prototipuri și platfor 
me de încercări. Ele includ zeci dc mii dc specialiști, care 
desfășoară o intensă activitate, specifică cercetării indus
triale împletită strîns cu problemele dezvoltării industriei, 
cu problemele fiecărei unități productive, pentru realiza
rea în modul cel mai eficient, a sarcinilor întreprinderilor.

Reflect ind sarcinile trasate științei de marele for h! 
comuniștilor, dc Conferința Națională a partidului, obier 
tivele care concentrează eforturile dc cercetare se referă, 
în primul rînd, la dez.voltarea domeniilor caracteristice 
progresului tehnic actual. In acest sens, satisfacerea cît mai 
rapidă a necesităților dc dotare tehnică a ramurilor dc ba
ză ale economici — energetica, metalurgia, chimia, con
strucțiile dc mașini — impune realizarea unor instalații, 
și agregate reclamate de noile obiective industriale in curs 
dc construire. Cercetările întreprinse, ca și cele ce se des
fășoară în continuare, au astfel în vedere realizarea unor 
utilaje cu parametri de virf și caracteristici comparabile cu 
cele ale unor produse competitive Pe plan mondial.

Cele aproximativ 600 de teme dc cercetare originale, 
realizate anul acesta in institutele industriei construcțiilor 
dc mașini și aplicate în întreprinderi, sint rodul strinsei 
colaborări dintre cercetătorii și proiectanții dc specialitate 
.și uzinele dc profil. Ele au fost încununate de succese re
marcabile. In acest sens pot fi citate realizările în domeniul 
utilajului petrolier, sector care a asimilat o scrie dc insta
lații cu grad ridicat de autoinalizare. instalații dc foraj e- 
Icctrice, cu acționare în curent continuu, cu tiristoare, noi 
tipuri dc sape „dc noroi" cu puteri și presiuni ridicate. Au 
fost, dc asemenea, realizate utilaje și tehnologii necesare 
dotării proprii a ramurii și dezvoltării de noi sectoare de 
fabricație, printre care : instalații complexe pentru topirea, 
încălzirea și tratamentul termic al metalelor, cuptoare dc 
inducție, antecreuzete basculante, o gamă tipizată de cup
toare pentru tratamente termice cu reglaj automat și atmo
sferă controlată, echipamente de sudură-tăiere cu plasmă, 
utilaje pentru mecanizarea turnătoriilor etc. In domeniul 
mașinilor unelte s-au asimilat, în acest an. strungul carusel 
cu comandă program numerică, mașina orizontală, dc frezat 
și alezat etc. Trebuie menționate și noile aparate de 
optică mecanice introduse în producție, odată cu eforturile 
depuse pentru modernizarea produselor existente. In do
meniul electronicii, încă din anul trecut se duce o intensă 
activitate de cercetare pentru realizarea de produse cu per 
formanțe ridicate, pentru aparatură electronică medicală, 
aparatură de măsură, unele tipuri de mașini electronice 
de birou și gestiune, elaborarea de noi circuite-blocuri si 
aparataj de radio-comunicații profesionale și speciale, radio 
receptoare stereofonice, cinescoape, materiale noi electro 
tehnice și electronice.

< £

Orga din
expoziție

amintesc perfect : 
f am văzut undeva, de

mult, o sculptură, poa
te nu excesiv de majestuoa- 
să, dar care, atunci, m-a 
fascinat pur și simplu. Re
prezenta un discobol în plin 
avint și exprima, vădit, bi
ruința dintotdeauna a omu
lui. Exista acolo, in piatra 
cioplită cu minuție, alita 
convingere de sine a omu
lui. incit din toată condiția

statutară a acelei reprezen
tări umane, nu puteai să nu 
extragi, concluzia că, fie 
înainte, fie după întrecere, 
cel glorificat e un victorios...

Privesc, acum, atent o fo
tografie. Puteți s-o priviți, 
de fapt, și dumneavoastră... 
Cine e tinărul ? Un utecist 
de la mina Petrila — DU
MITRU PURICE. Numele nu 
vă spune, sint sigur, nimic. 
Nici mie. Chipul insă... Pri- 
viți-i încă o dată chipul. Ni
mic ? Nu vi se pare că are 
ochii aprinși de acea mare 
văpaie a hotăririi dirze in 
acțiuni ? Nu! Mă credeți a- 
tunci dacă vă spun că ochii 
aceștia, poate aparent inex
presivi, ascund totuși, cît se 
poate de bine, marea săgea
tă a biruinței sau acea undui
toare ramură de măslin ca
re simbolizează, după cite 
știu, același lucru ?... Filo
zofez ? Poate! Ar fi bine insă

(Continuare in paji a 3-a)

Dacă am face o ierarhic va
lorică a cluburilor sindicatelor 
din Valea Jiului, am constata 
nu fără surpriză, că pe cea mai 
de joș treaptă se află cel din 
Petrila. Situația nu e nouă, ci 
se menține de multă vreme, a- 
jungînd într-un stadiu cronic, 
începînd din iunie. înșiși lo
calnicii se pare că au puțină 
considerație pentru instituția 
culturală din orașul lor jude
cind după cîteva aspecte care 
nu pot fi trecute cu vederea 
— clubul servește doar ca un 
cadru pentru distracție. De di
mineața pînă seara se joacă cu 
înverșunare șah și remmy (u- 
neori destul de dubios, fapt ce 
presupune o mai ascuțită veghe). 
Și astfel s-a ajuns la o foarte 
proeminentă neîncredere a oa
menilor în posibilitățile clubu
lui.

Să ne oprim asupra întrebă
rii s cum s-a ajuns aici ? Un 
răspuns foarte concis este i 
prin desconsiderarea directoru
lui. Iată-1 și mai pe larg. Ia

maî puțin de trei ani, la Petrila 
s-au perindat trei directori, pe 
cînd la celelalte instituții simi
lare din Valea Jiului există o 
stabilitate a lor. E departe de 
noi intenția de a face apolo
gia funcției de director însă 
ea trebuie privită și apreciată 
nu după rezonanță, în mod su
perficial, ci într-un fel mai 
exact, ca o responsabilitate, 
foarte complexă, care să împle
tească armonios două elemente 
principale — inițiativa și spiri
tul organizatoric, coordonate la 
care să mai adăugăm un ade
vărat talent de a atrage omul. 
Așadar, veți spune, aceleași 
date sînt valabile-în orice func
ție de conducere. Da, foarte a- 
devărat, însă la cluburi este o 
situație particulară : directorul 
este considerat omnipotent, cu 
alte cuvinte el trebuie să facă 
totul. Doar la acest punct al 
judecății s-a ajuns la Petrila 
(repetat de- 3 ani), demonstrîn- 
du-se categoric că directorul nu 
e un factotum. Unde este so
luția ? Intr-o muncă colectivă 
și în ajutor — rezolvare pe ca
re o aflăm privind cu atenție 
în jurul nostru. Pe lingă fiecare 
club există un consiliu de con
ducere împărțit tn comisii pe 
probleme. Dacă acesta trăiește 
doar pe hîrtie, firește că și ac
tivitatea clubului va fi aidoma. 
Prin consiliu de conducere se 
înțelege un organism colectiv 
de muncă, format din oameni 
competenți și cu experiență, 
care elaborează activitatea cul
turală de perspectivă, promo
vează inițiative și poate să facă 
cu succes studii de analiză a 
preferințelor și intereselor pu
blicului. Numai în acest fel se 
poate spune că într-adevăr 
gustul public este supus unei 
influențe educative nu întîm- 
plătoare, ci sistematică, eficien
tă. Lăsînd totul în seama unui 
director — care, să nu uităm, 
are Și limite omenești și, poate, 
lipsa de experiență — fără în
doială că activitatea cultural-e- 
ducativă nu numai că nu va 
progresa, ci se Va afla într-o 
diminuare progresivă iar locui
torii se vor îndepărta de în-

Orice s-ar spunea „efectele” ne incintă mai 
mult decît „cauzele" ; îneîntarea cu care par
ticipăm la un inocent și gratuit foc de artificii 
este pentru această afirmație, revelatoare. Dar 
nu despre efecle gratuite, îmi vorbește ingine
rul IOAN LIERMAN, constructor șef la 
U.U.M.P., ci despre acel efect ESTETfC, care 
cere participarea ochiului, care îl atrage pe 
vizitator ca un magnet spre vitrinele unei ex
poziții :

— Despre ce expoziție e vorba ?
— Intre 3—12 septembrie se desfășoară în 

fiecare an „CONGRESUL INTERNAȚIONAL 
AL MINERITULUI", ajuns acum Ia a 7-a edi
ție. Anul acesta Congresul se ține în România; 
cu acest prilej se va deschide Ia București, 
între 1—15 septembrie a.c. „EXPOZIȚIA IN
TERNAȚIONALA DE UTILAJE MINIERE — 
BUCUREȘTI 1972", la care participăm și noi.

Ion Herman rostește acest „noi" apăsat, cu 
mindrie, cu hotărîre. Și are și de ce să facă 
asta: rezultatele muncii lor, vor putea ii ad
mirate, acolo, Ia 
mii de vizitatori.

Ce utilaje vor lua parte la „concurs" ?
Pentru că, în ultima instanță, expoziția este 

un veritabil CONCURS între diverse firme 
producătoare de utilaj minier. Stilpi hidraulici 
cu circulație deschisă (12 tipodimensiuni), 
transportor blindat ușor T.R. 2, grinzi de sus
ținere mecanizată G.S.M. 60/110, dispozitive 
de legat cablu D.L.C. 5 E și 7 E, aparataj de

București, de ochii a mii șl

L. STROCHI

(Continuare în pag. a 3-a)

Cerințe exprese ale

Noi utilaje își așteaptă rîndul. 
în incinta U.U.M.P., să plece pe 
poarta uzinei spre exploatările 
miniere și preparațiile de cărbu
ne.

Breviar — cuprinzînd noutăți de ultimă oră 
din minerit, din alte ramuri economico-socia- 
le
Știri olimpice
Acord încheiat intre organizațiile de Cruce 
Roșie din Nordul șl Sudul Coreei
Lucrările Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului
Pe scurt

In pagina a 4-a

CIUDAD
redresării activității

de producție a minei Dîlja

Organizare superioară, plasare judicioasă 
a fronturilor de lucru,

aprovizionare tehnico-materială ireproșabilă
In cadrul dezbaterilor care au 

avut loc cu prilejul adunării ge
nerale a oamenilor muncii de la 
mina Dîlja, menite să analizeze 
munca depusă, in primul semes
tru al anului în curs de către 
organul dc conducere colectivă, 
de către întregul colectiv, pen
tru realizarea planului, a anga
jamentului luat în întrecere, să 
examineze și să adopte progra
mul de măsuri pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan la nivelul exigențelor ri
dicate de hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, la un 
moment dat unul dintre parti
cipant! a avut o intervenție su
gestivă cu caracter sintetic, re- 
flectînd un mod sănătos de a 
privi lucrurile și care se cuvine 
însușit pentru viitor „Avem ne
voie mai curind de căi de ac
ces corespunzătoare, de linie 
bună, decît de vlnciuri să ridi
căm țugui din deraiere, decît sur
plus de oameni care să repună 
în picioare locomotivele căzu
te in canalul de scurgere..."

Mai mult^ 
peclive I se 
și un sens 
dacă nu materializezi

observației res- 
poate atribui 
generalizator : 

la timp

măsurăși adecvat 
lila, dacă unor decizii .și solu
ții nu li se dau „linie bună” 
către concretizarea lor eiicienlă. 
zadarnic mai soliciți, ulterior, 
„vlnciuri" să redresezi situații

compromise, stări de fapt pe 
care le-ai lăsat să evolueze cum 
o fi și cum s-o inlimpla... O a- 
semenea optică dofectuoasă, cu 
consecințe neplăcute pentru cli
matul minier, a caracterizat — 
din păcate — activitatea de pî
nă acum a comitetului oameni
lor muncii de la E.M. Dîlja, ca
re ....n-a aplicat o politică fer
mă de conducere, după cum s-a 
exprimat tov. ing Ștefan Ocla 
vian, iar munca sa de îndrumare, 
de direcționare, de control a fost 
aproape nulă". Desigur aprecie
rea e cam dură, dar, cu toate a- 
cestea, oglindește — fără a de
forma cu nimic — un stil de 
muncă fără rod prin care nu-i 
tras la răspundere fiecare 
pentru modul cum își re
zolvă sarcinile, cum își face da
toria, la orice nivel s-ar afla el, 
prin care îsi găsesc îngăduință 
manifestările de indisciplină, 
indolența, nepăsarea unora, pu
tini la număr, fără îndoială, dar

Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 2-a)

DE
PANAMA

I Multiple exemple au pus 
in evidență faptul că prin 
simpla lor calitate naturală 
de u răspunde unor necesi
tăți practice umane, anumite 
puncte geografice capătă, pe 
parcursul unor durate varia
bile, o importanță de prim 
ordin. Aceșta este și cacuf te
ritoriului nu prea întins ce 
compune statul latino-ame- 
rican Panama, care, la rin- 
dul său, are drept axă teri
toriul și mai redus al orașu- 
lui-capitală cu același nume, 
ce, de altfel, este și singu
rul mare port al Americii 
Centrale

O veche așezare urbana din 
apropierea orașului Panama, 
astăzi aflată sub stăpînirea 
vegetală a junglei, duce la 
presupunerea ca și vechile 
populații ameroindiene au a- 
preciat poziția climato-econo- 
mico-strategică a locului. Pre
cizări scrise ale istoriei ist
mului, care a căpătat de a- 
tunci și o intensă coloratură 
dramatică, le avem de Ia a- 
pariția, in 1502, a caravelclor 
lui Cristofor Columb.

Ulterior, invazia armată 
spaniolă, încheiată prin cons
tituirea unui întins imperiu 
colonial, a fost acompaniată 
de cunoscuta operație econo
mică a exploatării metalelor 
prețioase sud-americane și

(Continui
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Fotbal jucat de Condamnareorbi

dar adevărat: o partidă de fot-
o-

Video-telefonul :
un eșecT. Ț.

Remediu

După 2 500 de ani

fronturilor de lucrua
(Urmare din paț. 1)
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I. DRAGAN 
lector universitar

numeroase propuneri 
cumpănite, 
dezbateri,

New York-ul și Washingto
nul au renunțat de mult la a- 
cesle „oglinzi pentru bărbie
rit" mult prea costisitoare.

i din e- 
maistrul 
sint cei 

înă și ju-

cuvîntul
ceea ce-i mai im-

Po-
Societății 

două sta- 
cel de-ul

constructori ai 
de șantiere Valea 

T.C.H. care și-au 
cu acest prilej mă-

ecranele „telefoa- 
lor". De altfel,

lașa, colegii, 
la efectele 

influ- 
mnss-

rest atribut 1 an dobfn- 
rașclc. industria. 

In sfîrșit, 
la noi. in Vale, 

acest atribut al vieții moder
ne. electrificarea transportu
lui (oxceplind pc cel minier) 
in speță electrificarea trans
portului pe calea ferată a a- 
juns. in sensul larg al ințe- 
lesulnl cu\iotului, de cițiva 
ani Mal precis rtc <înd defi
leul Jiului a incepnf să re
trăiască frcanrălnl muncii de 
șantier, al ecourilor muncii 
șl progtcMihii tare se cereau 
continuate In sprijinul răsu
nătoarei tradiții prin lucră
rii*' n’eqălitoAic in vederea 
electrificării acestei dificile, 
dar deosebit de importante «ir

eale triată
timp ce minerii mai

ElECTRI
FICARE
continuă încă lupta cu sltnca 
dură in pinlecelc cleanțurilor 
străbătute de liniile paralele 
de oțel de-a lungul defileului 
Jiului iar bc'onișlii, fcrar-bc- 
(onișlii, zidarii și dulgherii 
durează aici polatclc protectoa
re și hidro.. o.area tiineluri- 
rilor. pe porțiunea lscroni — 
Lhczeni și livezeni gara, lo- 
tn' de construcții 854, in frun
te cu maistrul MiIkg Lescău 
și iolii’ de echipare 814. condus 
de inginerul Gheorghe Zam
fir ale In’reprinderii de elec
trificări și centralizări căi fe
rate București, au plantat de
ja stilpii de susținere a li
niei de contact și au instalat 
conductorii pe o porțiune de 
cale de 17 km.

Plantat și instalat... O fra
ză rare spune totul și totuși 
prea puțin. Plantat înseamnă, 
fn primul rînd. groapa de 4 
metri ariincime și cu tin dia
metru de l/l metri excavată 
nu in ra’iir? singulare fn stin- 
că, apoi, aducerea, ridicarea și 
fixarea stitpului de beton cu o 
greutate de citeva tone. Oda
tă terminată, plantarea este 
urmată de echiparea stîlpilor 
cu suporții de susținere, izo
latori și rețeaua de contact pro- 
priu-zisă

Electroconstructorii 
chtpa condusă de 
comunist Ion Pelruș 
care numai intr-o iui 
mălaie, cu aproape o lună în 
devaus țață de timpul plani
ficat, au terminat primul o- 
biectiv, primii 17 km dc cale 
ferată electrificată din tron
sonul Iscroni-Subcetate.

Lucrările continuă pe în
tregul traseu in 
alert, in sistemul 

trairont. in iniimpinarea 
de 23 August și a celei
XW a aniversări a Republi
cii. Punctul de jont țiune spre 
care se îndreaptă atît con
structorii de la punctele de 
lucru din Valea Jiului, cit 
și cei de la Slmeria este stația 
Subcetate. Acești oameni har
nici. plini de sănătate, cu bra
țele cinjoase și chipurile ..ar
se" de soare. înving ploile și 
arșița, răcoarea penetrantă și 
stinca defileului, lăsind in ur
ma lor un element de ..decor" 
nou in peisajul industrial al 
Văii Jiului — rețeaua de elec
trificare a transportului fero
viar —. una din 
luminoasei opere 
țtei socialiste.

subminind, lotuși, un climat mi
nier favorabil unei activități la 
fronturile de lucru intr-ade
văr productive. Cum tre
buie sa acționeze Qiganul 
de conducere colectivă de 
aici înainte? Care sînt proble
mele cele mai acute ale minei 
pe care e dator să le rezolve 
pozitiv, in cel mai scurt timp 
eu putință ? Care sînt metode
le și procedeele cele mai potri
vite momentului și conjuncturii 
t'luale, ce se cuvin adoptate? 
Toate acestea au reieșit puter
nic atît din darea de seamă a 
comitetului oamenilor 
cit și din 
răspicat și —
portant — constructiv, adică în
tărit cu 
pertinente, judicios 
al participantelor la
In unanimitate deciși ra mina, 
tot colectivul de muncitori, in
gineri și cadre medii teh
nice sfi întîmpine sărbătoarea 
Eliberării patriei și cea de-a 
25-a aniversare a proclamării 
Republicii cu realizări pe măsu
ra potențialului său uman și ma
terial.

Credem că șeful de brigadă 
fruntașă Constantin Scutaru a

Răspundem celor ce ne scriu
♦ XICOLAE ȘERBAN, Petro

șani. Bine ați procedat sesizind 
organele de miliție despre com
portarea vecinului dv., cunos- 
cînd că încălcarea regulilor de 
conviețuire, ordine și liniște 
constituie contravenție Și se pe
depsește ca atare, corespunzător 
cu prevederile Decretului 
153/1970.

LICÂ PRODAN, E. 
Lupeni. Tariful anunțurilor 
mică publicitate este de 1 
cuvîntul, in cazul dv. de pierde
re a legitimației de serviciu. 
Suma, corespunzătoare numă
rului de cuvinte, se poate expe
dia pr:n poștă sau depune, zil
nic. între orele 7,00—15,30, la 
administrația ziarului.

♦ N1CODIM OLARU, 
can. Dacă dependința este 
nexă a clădirii în care locuiți, 
este cuprinsă în contractul dv. 
de închiriere și plătiți pentru a- 
cest spațiu, chirie, firește că și 
lucrarea — despre care ne 
scrieți — intră în obligațiile ce 
revin proprietarului. Reparația 
trebuie să se execute de către 
sectorul l.G.L.

Rost urni
Cunoașterea copilului

educației, dară se 
vrea științific și mai ales e- 
ficient, trebuie să se sprijine 
neapărat pe psihologie, pe cu
noașterea celui educat. Este 
un adevăr care a devenit a- 
proape un truism și care, cu 
țoale acestea, atît de puțin se 
respectă do către practicieni, 
fie că aceștia, sini educatori 
de profesie, fie că sint educa
tori naturali (părinții). Cei 
din urmă au o scuză — no- 
pregătirea — dar educatorii 
do profesie ce scuză au ?

Iată de ce traducerea din 
limba francezo a lucrării „Cu
noașterea copilului" trebuie 
salutată ca un eveniment e- 
dilorial < u valoare in sine i 
ca înseamnă o (arte in plus 
pe masa educatorilor, un in
strument în plus în acțiunea 
dificilă și complexă a educa
ției, un instrument care să-i 
sporească eficiența. Aceasta 
cu atît mai mult cu cîl lucra
rea în cauză nu este doar 
rodul unei documentări li
vrești, de bibliotecă, ci mai 
ales al unei documentări de 
teren, gîlgîind în fiecare pa
gină de date concrete, de si
tuații educaționale din care 
autoarea scoate concluziile 
psihologice ce se impun și 
care-i servesc cititorului drept 
ghid în situații similare.

Cum arată și titlul, lucra
rea începe cu prezentarea suc
cintă, dar concludentă, a tră
săturilor psihologice a princi
palelor etape (perioade) de 
dezvoltare a copilului, de la 
naștere pînă la adolescență 
(deci vîrstele educaționale).

Partea a doua a lucrării 
poartă un titlu semnificativ: 
„Constelația familiară", partea 
a III-a ..Atmosfera familiară"

iar partea a IV-a „Societatea". 
De fapt, numai partea I tra
tează lucrurile din perspecti
vă psihologică, celelalte fiind 
mai degrabă niște relatări de 
razuri și situații educaționale, 
pc marginea cărora se scot 
concluzii psihologice. De alt
fel nici chiar în partea I au
toarea mi e preocupată să 
realizeze un prolil psihologic 
detaliat — așa cum întitnim 
în alle lucrări de psihologia 
copilului — ci ea schițează 
door un crochiu psihologic în

care sînt marcate doar ele
mentele cele mai caracteris
tice fiecărei etape de dezvol
tare psihică. Titlurile, și mai 
ales subtitlurile paragrafelor, 
sînt sugestive chiar și atunci 
• inc’ au o formulare metafo
rică. Așa de exemplu peri- 
oada preșcolară este numită 
„vîrsla marilor ucenicii", au
toarea vrînd să sublinieze 
prin acest titlu marea plas
ticitate și receptivitate a co
pilului în această perioadă ; 
preadolescenta e numită lot 
metaforic „Vîrsla ingrată" iar 
în cadrul acestui titlu întil
nim alle subtitluri lot într-o 
formulare metaforic-sugesli- 

„Bucuria de a deveni n-

dull”, „Să le afirmi pînă la 
revolta", „Plăcerea secretu
lui" ș.a.

Bogăția și varietatea exem
plelor, ca șl < larilntea stilu
lui, fac aceasta lucrare foar
te accesibilă oricui indife
rent de gradul de cultură sau 
de pregătirea de specialitate. 
Prea puține sini exemplele 
din lucrare care nu concor
dă cu realitățile noastre, căci 
în cele mai multe nc regă
sim și ne recunoaștem. Dacă 
ar fi să-i reproșăm autoarei 
ceva, nrensta ar fi influența 
exagerată <3 freudismului, in
fluență rare se manifestă in 
lucrare tio într-o formă ex
plicită, (ie mal ales prinlr-o 
exagerată preocupare de a 
explica totul prin interme
diu) mecanismelor afective.

Majoritatea lucrărilor de 
psihologie își iau exemplele 
din viața didactică, din pro
cesul de învătămînf. Lucra
rea „Cunoașterea copilului" 
este din acest punct de vede
re o excepție: exemplele sînt 
luate din domeniul relațiilor 
de educație din familie (ma
joritatea), din creșe, din gră
dinițe ; ca este o lucrare de 
psihologia educației dar și de 
psihologie socială, căci cu
prinde suficiente referiri la 
influentele educative ale gru
pului (prietenii, r' 
„ceata" etc.) și __ _ 
psihologice ale acestor 
ente precum și ale 
mediei.

Lectura acestei cărți 
fi făcută cu folos de către toți 
cei care participă Ia cea mai 
grandioasă dintre conslruc- 

socialismului — conștiin-

Serviciul dc miliție al muni
cipiului Petroșani aduce Li cu
noștința unităților de transport 
auto și conducerilor Întreprin
derilor că. pină la 15 septem
brie a.c., autovehicolcle gr< le 
destinate transporturilor d<_ ma
teriale, care depășesc greutatea 
dc 3 000 kg — inclusiv cele echi
pate < u instalații speciale — nu 
vor inaj avea acces în zilele de 
sîmbătă dc la orele 12,00. pînă 
lunea la orei.- 6.00 și în zilele 
de 23—24 August a.c., pe urmă
toarele trasee

♦ Brașov Sinaia - < împi
ns — Plocșfi — București — 
f'rziceni - llirșova Constan
ța — Mangalia ;

♦ București — Pitești (pe 
autostradă) — Rimnîcu Vibra 
— Sibiu — Sebeș — Turda — 
Oradea — Borș.

'ț'inind seama dp restricțiile 
arătate autovehiculele în cauză 
vor putea circula pc traseele •

Brașov — București. pe 
D.N. 73. prin Bran — Cimpu- 
lung Muscel — Pitești, pe D.N. 
7. Pitești — Găeștj — Bucu
rești. sau alte rufe ocolitoare 
pentru cei carp circulă in alte 
direcții:

București spre Constanța, 
Lehliu — Călărași 

prin
Pc » N. 3. 
cu traversarea Dunării 
Ghiciu — Ostrov:

♦ București spre Pitești 
Rimnîcu Vîlcca — Sibiu 
Sebeș — Oradea. D. N. 7 
Titu — Pitești — Slatina 
Drăgășani — Scoarța — Petro
șani — Hațeg — Deva — Beiuș
— Oradea, sau. Oradea — Beiuș
— Cîmpeni — Turda — Tirgu 
Mureș — Sighișoara — Bra
șov — Cîmnulung Muscel — 
Pitești — Găești — București.

Vor fi exceptate de la aces
te restricții nutovehîcolele 
grele ce transportă muncitori, 
mărfuri ușor alterabifo ani
male și autocamioanele M.T.T. 
ce efectuează curse regulate de 
coletă'rie rapidă. De aseme
nea. mai pot circula autovehi- 
cole care posedă autorizații eli
berate de serviciile de circulație, 
cu transporturi de strictă urgen
ță a unor utilaje spre obiective
le economice

♦ IOAN SZABO. Lupeni.
Printr-o holărîre a Consiliului 

de Miniștri, începind cu anul 
școlar 1972/1973, in municipiul 
Deva s-a înființai un liceu in
dustrial de chimie. Pentru o- 
rice alte informații, adresați-vă’ 
direcțiunii liceului.

♦ GHEORGHE M. GIIEOR- 
GHE, Paroșeni. Precizările nr. 
2 036 ale Ministerului Muncii, 
cu privire la aplicarea Legii 
nr. 26/1967, prevăd că angajnții 
reîncadrați în muncă în termen 
de 90 zile după satisfacerea ser
viciului militar, primesc conce
diu de odihnă în anul reînca
drării lor.

Intrucît dv. întruniți această 
condiție, aveți dreptul la un 
concediu de odihnă calculat pro
porțional cu lunile cuprinse în 
intervalul de la data reîncadră
rii pînă Ia finele anului

Ofensivă împotriva 
infarctului

IN SFÎRȘIT 
SE NAȘTE.
Începute cu luni in urmă, 

lucrările de reparații capita
le prin care au fost transfor
mate radical interioarele ma
ternității din Petroșani se a- 
propie de sfîrșit. Din fosta 
clădire s-a mai păstrat doar 
exteriorul, în rest fiind su
pusă unui foarte necesar și 
amănunțit examen pentru re
înnoire. Începind de la insta
lația electrică, continuînd cu 
instalațiile de încălzire și ca
nalizare iar apoi cu mobilierul 
și pereții interiori și bineîn
țeles acoperișul — lotul este 
nou, executat cu miinile pri
ceput ilor 
Grupului 
Jiului al 
dovedit și 
iestria.

Nu a fost însă dovedită (nu 
știm din care pricină) opera
tivitatea. Cu toată satisfacția 
beneficiarului, cu toate apre
cierile ce se cuvin pentru 
strădania executantului, ne 
râmine prilejul unei nedorile 
referiri la faptul că totuși, o 
maternitate cu alîtea moașe...

1. M.

Știința medicală și .asisten
ța sanitară sovietică au ob
ținut mari succese în rezol
varea unor probleme actuale 
ale cardiologiei, a declarat în 
cadrul unui interviu acad. 
Evgheni Ciazov, președintele 
Consiliului științific pentru 
bolile cardio-vasculare al A- 
cademiei de Științe medica
le a U.R.S.S.

In U.R.S.S. funcționează 
2 500 de stații de asistență 
medicală de urgentă, unde 
lucrează peste 12 000 de me
dici. Echipe specializate în 
tratarea infarctului miocar
dic încep, încă de la locuin
ța bolnavului, să efectueze 

. întregul tratament necesar și 
asigură spitalizarea rapidă în 
secții de cardiologie.

Prin aplicarea metodei tra
tării în etape a infarctului de 
miocard, a arătat omul de 
știință, în ultimii 4—5 ani s-a 
redus considerabil mortali
tatea din cauza acestei ma
ladii. Peste 80% din bolnavi, 
care au suferit un infarct de 
miocard se reîntorc în de
curs de un an, fără mari în
grădiri, la activitatea lor 
bișnuilă.

Vaccinarea 
noilor născuți 

împotriva meningitei

treilea slor.l al secolului 
î.e.n. Se presupune că 
au fost îngropate aici în tim
pul războiului 
șilor, pentru 
distrugere.

împotriva per- 
a fi ferite de

Medici de la centrul de 
medicină al Universității din 
statul Connecticut au înce
put experimentarea unui vac
cin folosit împotriva menin
gitei pe 200 de noi născuți, 
în vederea determinării efi
cienței sale.

Un succes în acest dome
niu va constitui un impuls 
pentru realizarea programu
lui de vaccinare a tuturor 
noilor născuți, întrucît în pre
zent în S.U.A. se îmbolnă
vesc de meningită foarte mulți 
copii mici, mai mulți decît 
de orice alte boli infecțioa- 
se, iar mortalitatea 
cauzală de meningită 
25—30%.

Anterior, vaccinul
experimental pe 350 000 
recruți, la care nu s-au cons
tatat fenomene secundare se
rioase. Rezultatele constatate 
la adulți nu pot fi însă apli
cate, fără o verificare prea
labilă, copiilor.

Vaccinul este o substanță 
de lipul zahărului, obținută 
din învelișul exterior al bac
teriei care provoacă menin
gita. In timpul primelor 
cercări, în 1970, la care 
fost supuși 60 de 
1—5 ani, protecția 
90%.

Programul 
este întocmit 

de mașină

concertului

< apitala Estoniei a fostIn
construit noul Palat al radio
difuziunii estone. Palatul 
dispune de un centru elec
tronic de calcul propriu. Co
laboratorii lui, împreună cu 
savanții de la Institutul po
litehnic din Tallin, au ela
borat un sistem original 
prelucrare a informațiilor 
cesnre pentru emisiunile 
radio. Mașina electronică 
calcul poate elabora, la 
rerea redacției muzicale, 
leva variante c’e concerte.

formulat cel mai succint impera
tivul care trebuie respectat la 
E.M. Dîlja, și unde aportul fac
torilor răspunzători de bunul 
mers al producției poate fi ra
dical amplificat: „Organizare,
plasare și aprovizionare. Iată ce 
ne trebuie ! Am mai spus-o de 
atitea ori, dacă aceste cerințe 
nu-și află cea mai bună rezolva
re, ne zbatem degeaba. Se cere 
să ne străduim absolut toată lu
mea de la mină, să punem umăr 
lingă umăr cu toții, fără nici o 
excepție, și sint absolut sigur 
că ne vom redresa, că vom ono
ra cu cinste sarcinile de plan 
încredințate de partidul și sta
tul nostru". Deci, o bună orga
nizare pe întregul flux, plasare 
corespunzătoare a fronturilor de 
lucru productive (tendința actu
ală de „umflare" a efectivului 
de regie în dauna celui care a- 
sigură extragerea „zestrei" de 
cărbune este categoric de con
damnat I), aprovizionare irepro
șabilă. adică la timp și confor
mă cu normativul, a tuturor for
mațiilor de lucru ! Aceste de
ziderate, insă, nu pot primi via
bilitatea dorită, eficiența scon
tată, fără întronarea unei at
mosfere de disciplină fermă la

toate nivelele, in toate compar
timentele. Spre concluzia ca a- 
tare au condus și luările de cu- 
vînl ale minerilor Vasile Sido
rov, Gigei Isludor, Vasile Bal
tag, ale maiștrilor Ștefan Ciorlc, 
Carol Erwin Laszlo, Mircea Hei- 
giu sau Vasile Popa, ale ingine
rilor Remus Omota, 
tă, Vasile Bocanu și 
ga. Nu ne îndoim 
mintole fructuosului 
păreri, propunerile 
făcut in cadrul 
îmbogăți planul de măsuri, vor 
insufla un spirit nou in activi
tatea de zi cu zi a organului de 
conducere colectivă, a colectivu
lui întreg, vor imprima muncii 
organizației de partid, sprijinită 
de organizația de sindicat și 
U.T.C., atributele vii, convingă
toare ale unanimității și efici
entei. A crea tuturor formațiilor 
de lucru condițiile optime de 
realizare ritmică a normelor, a 
găsi cele mal potrivite modali
tăți de a le măsura judicios 
munca prestată șl a da omului 
banii care-i merită, In conso
nanță cu strădaniile depuse, cu 
rodnicia acestor eforturi — e 
calea cea mal sigură de îmbu
nătățire a activității de produc
ție și care, trebuie urmata ne
condiționat.

Lansat cu o reclamă nemai
pomenită, cu opt ani în ur
mă, videofonul se dovedeș
te a fi doar o jucărie costisi
toare pentru cei aproximativ 
300 de locuitori din Chicago 
și Pittsburgh care s-au grăbit 
să-l cumpere. Deoarece bran
șamentul între cele două o- 
rașe nu s-a putut efectua pî
nă în prezent, posesorii a- 
cestor aparate nu pot face 
decît să-și admire propria în
fățișare pe 
nelor

In zona arheologică Attika 
(în apropiere de Atena) au 
fost descoperite recent două 
statuete din marmură, 
trivit aprecierilor 
de arheologie, 
tuete datează

Nlstor Clu- 
Ștefan Sol- 
că învăță- 
schimb de 
care s-au 

adunării vor

Oamenii de știință consideră ca senzațională 
descoperirea pe teritoriul Daghestanului — una 
din republicile autonome din sudul Federației 
Ruse — a unei plăci de piatră cu diferite semne 
pe ea. Aceste semne s-au dovedit a fi alfabetul 
agvan, care aparține populației ce locuia în an
tichitate pe litoralul de sud-vest al Mării Caspi- 
ce. Pe ambele părți ale plăcii sînt desenate în 
ordine cele 44 de litere ale alfabetului.

Pînă în prezent, au fost cunoscute doar două 
exemplare ale alfabetului respectiv. Unul din eie 
se păstrea/ă în U.R.S.S., în cadrul renumitului 
muzeu de incunabule Matenadaran (Armenia), 
iar celălalt se află în S.U.A., ambele aceste al
fabete sînt datate mai iirziu decît cel descoperit 
recent și conțin inexactități datorate transcrierii. 
După toate probabilitățile, exemplarul descope
rit în Daghestan -este mai apropiat de original. 
El este datat din secolul V—VII e.n., adică din 
perioada unei largi răspîndirj a scrierii agvan.

De necrezut
bal, între două echipe de orbi, s-a desfășurat re
cent la Salonic. Pe gazon s-au înfruntat repre
zentanții orașului grec-și cei ai capitalei Cipru
lui. Meciul a fost arbitrat, de asemenea, de un 
orb. Mingea, care, conform regulamentului, nu 
trebuia să părăsească terenul, avea în interior 
un mic clopoțel pentru a-i ghida pe jucători.

Intilnirea a luat sfîrșit cu scorul de 7 la 4 
în favoarea echipei grecești.

Lup de mare
Ferruccio Constantini, căpitan de cursă lun

gă, a ieșit la pensie. Dragostea pentru mare nu 
i-a părăsit nici acum pe bătrînul lup de mare. 
El și-a instalat pe... acoperișul casei sale din 
Campalto, localitate situată în sudul Italiei, o 
vedetă cu motor echipată cu lot aparalajul pen
tru navigație, inclusiv un radar. Ferruccio do
rește astfel să rămină căpitan de vas pînă la 
sfîrșitul vieții.

ilupă ploaie
Foto: Miron HORGA

Ricardo Ramirez Fuentes, student în 
dicină, a lost condamnat la 383 de ani închi
soare, de către autoritățile boliviene. pentru e- 
xcrcitarea ilegală a medicinei.

De fapt, sancțiunea administrativă preve
de o amendă de 28 000 escudos sau o zi de în
chisoare pentru fiecare 20 de centime de es
cudos. Fuentes nu avea însă bani pentru a- 
mendă...

Pentru a neutraliza intoxicațiile de pe ur
ma alimentelor care conțin mercur, un grup de 
savanți japonezi au propus un remediu cu to
tul și cu totul neobișnuit — părul uman. Trans
format in pudră fină și tratat cu anumite sub
stanțe chimice, acesta este introdus în sloma< 
cu ajutorul apei. ,,Medicamentul" captează clo- 
rura de mercur, care se fixează pe pereții in 
testinelor, provocînd- eliminarea ei rapidă.

OR1ZONTAL: 1) Vară
(pl.); 2) Vară; 3) Vara, cînd 
e caniculă — Onomatopee; 
4) Vreme trecută 1 — S-a-n- 
chis vara: 5) Poli care... în- 
călzx*-- Tău în oglindă 1; 6) 
Se fa- ra la mare... — ...pe 
nisip ! 7) Veri trecute ! — Se 
scaldă In vad ! — Tras la 
mal; 8) Din vară în vară — 
Mare (fig.); 9) Ștrand de cir- 
cumstanță — Dă căldură și 
focuri; 10) Pc plajă 
sită.

VERTICAL: 1) Noapte de 
vară; 2) Veri... — ...primare ! 
3) Făcută la foc 
pune distanță...; 
vărășie I ...prin parcuri: 
Tăiș deformat ! 
vara pe la 
ridică,. —
Pepene ’ — 
te — Raze
Lapsus — O zi de vară; 9)

— Nu im- 
4) .Jn to-

5)
A >rece 

riu; 6) Vara se 
...ia călduri ! 7) 
Vara e Iu inun
de soare !; 8)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Vasile MOIjODEJ
Și Ion LICIU

Așa cum e — „Flâmlndul** 
verii; 10 Vârf in vară.

^WVară
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COINTERESARE MATERIALA în muncă, Ramura

ECHITATE SOCIALISTA în retribuție de
măslin

Ai ■.(.’ciul Legii remunerării 
«bipă cantitntcfi și cnhtr.lcn mun
cii — prima noastră reglemen
tare legislativă în acest do
meniu — răspunde imperativu
lui perfecționării continue a re
lațiilor de producție și sociale, 
n aplicării principiului socia
list al repartiției în concordan
ta ou cerințele actualei 

dezvoltare a societății
țar.i noastră. Aceasta reflectă 
totodată preocuparea permanen
tă a conducerii partidului și 
platului nostru dc a așeza la 
baza sistemului de remunerare 
n muncii principii unitare, va
labile pentru toate comparti
mentele vieții economice și 
sociale.

Majoritatea îmbunătățirilor 
se aduc unora dintre elemen

tele actual

diminuate proporțional cu nc- 
roatiznren in procente. De n- 
cccn, proiectul dc lege prevede 

irca unor forme colective 
ilarizare (acord global, n-

cord pc bază dc normă plan), 
cecR ce va asigura întregului 
personal, inclusiv conducerii 
unității, primirea unor salarii 
majorate în carul depășirii sar
cinilor dc plan. Se prevede (,< 
pentru fiecare procent dc depă
șire a indicatorului stabilit, 
urmează să se acorde același 
procent din salariul tarifar, cu 
care se face diminuarea în car 
dc nercalizare. majorarea sala
riului umiind a fj limitată In

L'C

primi 4 400 lei, dc unde rezul
tă gradul s;x>r>t dc cointeresare 
materială u personalului respec
tiv.

Îmbunătățiri reale se preco- 
niwazâ și prin repartizarea su
melor cuvenite muncitorilor în 
acord, între membrii formați
ilor de lucru. Dacă în prezent 
repartizarea acestor sume se 
face numai în raport cu sala
riul tarifar de încadrare al fic- 

> orui membru <d formației do 
lucru, și cu timpul lucrul, noul 
proiect dc lege prevede posibi
litatea ca. în cazul în care toți 
membrii formației de lucru lu
crează în acord, salariile indi-

stern dc în dezbatere publică
asigurlnd echitatea în retribuție, 
cointeresarea materială ;i tutu
ror celor ce muncesc pentru ob
ținerea unor rezultate superioa
re în producție, pentru ridica
rea continuă a calificării lor 
a>rofesionale. In proiectul dc 
lege se găsește o îmbinare ar
monioasă a răsplatei, după mun
că, cu răspunderea personală, 
coca ce asigură o aplicare fer
mă a principiului cointeresării 
materiale. Prin sistemul de sa
larizare conceput, se va asigu
ra o legătură strînsă între ni
velul veniturilor provenite din 
salarii, și rezultatele efective 
obținute în producție, și anume, 
prin unele îmbunătățiri ce le 
vom enumera în cele ce urmea
ză. Astfel, experimentarea ac
tualului sistem dc salarizare n 
scos în evidență că muncitorii 
în regie Și personalul tehnic, 
economic și de altă specialitate 
sînt insuficient stimulați pentru 
depășirea sarcinilor stabilite, 
deoarece indiferent de nivelul 
de depășire a sarcinilor, acest 
personal are asigurat doar sa
lariul tarifar lunar. în timp ce 
pentru nerealizarea sarcinilor 
de plan, salariile acestora sînt

Proiectul legii remunerării
după cantitatea și calitatea muncii 

în unitățile de stat
aceeași cotă la care va fi limi
tată și diminuarea salariului în 
cazul ncrca li zărilor, măsura per
fect echitabilă. Astfel, de exem
plu. dacă un muncitor în regie 
încadrat cu 80 lei post, salari
zat după realizările sectorului, 
care nu și-a realizat sarcinile 
planului de producție decît 
în proporție dc 90 la sută, a 
fost salarizat — in urma dimi
nuării cu 10 la sută a salariului 
tarifar lunar (luna avînd 25 
zile lucrătoare) — cu 1300 lei 
(2 000—200 lei), în cazul în care 
sectorul își depășește planul cu 
10 la sută salariul său lunar va 
fi de 2 200 lei (2 000 + 200 lei); 
de asemenea, șeful dc sector, 
încadrat cu 4 000 Ici lunar, în 
cazul ncrealizării la același ni
vel va primi 3 600 lei, iar în 
cazul depășirii cu 10 la sută va

viduale cuvenite să poată Ii ma
jorate, sau diminuate, în ca
drul aceleiași sume sau valori 
a lucrării, cu pînă la 20 la sută, 
în funcție de contribuția efec
tivă a fiecărui membru din for
mație la realizarea sarcinilor 
de plan. Prin această prevedere 
consider câ se va atenua dife
rențierea actuală ce se face în
tre membrii formațiilor de lu
cru, respectiv, în cadrul brigă
zilor, și, prin aceasta, va spori 
cointeresarea conducătorilor 
formațiilor de lucru de a-și con
solida colective omogene. In 
prezent există frecvente cazuri 
cînd, de exemplu, brigăzile de 
la abataje sini încadrate sub 
nivelul formației tip corespun
zătoare lucrării, iar din valoarea 
lucrărilor executate partea ce 
revine celor cu încadrare su
perioară este mult mai mare.

In proiectul dc lege s-au 
prevăzut îmbunătățiri și în sis
temul de premiere, .și anume, 
prin aceea că personalul din 
cadrul întreprinderilor și cen
tralelor industriale care obțin 
realizări deosebite în muncă, 
poate fi premiat și în cursul a- 
nului, dintr-un fond ce s<- con
stituie prin aplicarea unei cote 
dc pînă la 1 In sută asupra 
fondului total de salarh plani
ficat al unității. Această pre
vedere asigură, totodată, păstra
rea întregului fond dc premie
re din beneficii care se utili
zează la finele anului, pentru 
acordarea dc gratificații, fond 
care in prezent se diminuează cu 
25 lo sută în măsura în care 
s-au acordat în cursul anului 
premii pentru activitatea deo
sebită.

Spre deosebire de reglementă
rile actuale care prevăd numai 
diminuarea cu cîtc 2 procente 
a fondului do premiere din 
beneficii, pentru fiecare pro
cent de ncrcnliznre a sarcinii de 
plan, proiectul de lege prevede 
câ fondul de premiere anual, 
constituit prin aplicarea cotei 
asupra beneficiului realizat, se 
va majora sau diminua eu cile 
un procent pentru fiecare pro
cent dc depășire sau ncrcaliza- 
re. In privința repartizării fon
dului dc premiere, proiectul de 
lege maj prevede ca fruntașii în 
întrecere pot beneficia de pre
mii pe baza unei cote mai mari, 
cu pînă la 20 la sulă, decît a- 
celea stabilite pentru restul 
personalului din unitate.

Definitivarea proiectului de 
lege completat cu propunerile 
ce se vor face în cadrul dezba
terii publice, la care este su
pus, va contribui la mobiliza
rea mai vie a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai mun
cii în obținerea unor rezul
tate superioare în activitatea 
consacrată traducerii în viață 
a mărețelor sarcini stabilite 
de recenta Conferință Naționa
lă

a biruinței

a partidului.

Ioan POP 
economist șef-serviciu 

C.F.I. — C.C.P.

NOTE e NO7E * NOTE Munca colectivă
„Relache“ 
prelungit

Gospodinele vin, privesc in- 
gindurate ușa, apoi lacătul, se 
apropie de geamul ferestrei, cu
prind cu ochii interiorul, oftea
ză și pleacă. Pleacă înspre o- 
raș, la altă unitate, pe firma 
căreia scrie, la fel ca pe cea 
de la care au plecat — „Carne". 
Drumuri in plus. Inutile dru
muri in plus... Unitatea nr. 118 
(măcelărie) din Petroșani, de 
cel puțin trei luni de zile este 
închisă. La început, locuitorii 
din ,.colonia" dc jos a Petroșa- 
niului s-au gindit că e vorba 
doar de un „relache" de cîteva 
zile. Presupunerile tindeau să 
se eludeze in minimum de 
timp... Presupunerile însă s-au 
dovedit... presupuneri. N-a fost 
vorba de renovări. N-a fost vor
ba de schimbarea gestionarului. 
Atunci ? Cine știe ! Oamenii nu ■ 
știu. Doresc doar să Știe. Și ar 
vrea să știe urgent, pînă cînd 
va sta cu lacătul pe ușă unita
tea nr. L18 a O.C.L. Alimentara. 
Și noi am dori, de altfel, să 
știm. Cineva din partea locului 
ne spunea că totul constă în 
faptul că O.C.L. Alimentara nu 
dispune de gestionari (sau vîn- 
zători) dotați cu spirit de răs
pundere, care să poată lua în 
primire unitatea respectivă. 
Oare ? Ar fi prea de tot ! Dacă 
am ajuns ca, după atitea luni, 
să nu găsim un om potrivit pen
tru a răspunde cerințelor unui 
comerț civilizat, atunci ce să 
mai vorbim... Să sperăm că a 
fost doar o presupunere. Să spe
răm că, fn cel mai scurt timp 
pasibil, unitatea nr. 118 își va 
deschide din nou ușile. E abso
lut necesar/

cu care vin in contact di 
drept întruchipări fidele 
„plictisului* generator de 
dente insolențe... Dacă 
cumva, la această ui 
C.E.C.

■ t, 
ale 

c vi
ce ri 

la această unitate 
condica de sugestii și 

reclamagii, fii sigur că nu o 
vei primi. Motivul? ,.E la Pe
troșani, la filială..." Ce-o fi cău- 
tind acolo ? La control ? In a- 
cest caz, să deducem oare că 
e prea plină de„. sugestii de 
îmbunătățire a muncii această 
condică, sugestii care pot fi pre
luate și împărtășite și altor uni- 
tăți ? Nu credem. Mai degrabă 
subînțelegem că funcționarele 
unității C.E.C. din Petrila sint 
puțin certate cu disciplina. $i 
nu-și cunosc atribuțiile socia
le... Credem că ar fi cazul să 
se deschidă larg ferestrele ac
tivității acestei unități și un 
aer proaspăt să împrăștie izul 
„stătut" de acolo. Și aceasta 
cit maj grabnic.

înfruntare 
și lacrimi

un imperativ

activității culturale
Urmare din pag l)

a-

Ghișeul 
indispoziției
De la CJE.C.-ul din Petrila — 

fiuirn demult — spiritul de so
licitudine și de respect față de 
cetățenii care calcă pragul uni
tății a fost, in mare măsură, 
izgonit. Funcționarele de aici 
și-au făcut un rău obicei din 
a nu răspunde cu promptitudi
ne cerințelor, din a arbora, de 
dimineața și... pînă la „Ora în
chiderii, vă rog frumos !' o mi
nă indispusă, de parcă ar avea 
mereu... crampe la stomac.' De 
ce oare f Unitatea, in genere, nu 
e prea solicitată. Și aerul linced 
al încăperii, inhalat (cu sau fă
ră intenție) și de funcționare 
le-a determinat pe acestea să 
țipară, zi de zi, in ochii celor

^ava Damian, o bătrîniică din 
Uricani (str. Sterminos nr. 118) 
ni se destăinuie: „In ziua de 
5 august, m-arn dus la unitatea 
nr. 83 „Alimentara", să cumpăr 
biscuiți de 2 lei. Eram grăbită, 
am 68 de ani, șz nu am obser
vat dacă i-am întins vinzătoa- 
rei o bancnotă de 5 lei sau de 
10 lei. Și atunci am intrebat-o, 
pe cea care mă servise, dacă nu 
cumva i-am dat 10 lei m loc de 
5. Atît. Ații i-a trebuit! Dinsa 
a început să mă înfrunte (?!), 
ca pe un copil, nu a ținut cont 
că sint o femeie in vrrstă fi că 
i-am vorbit totuși frumos, că 
n-am acuzat-o in fond dc ne
cinste... Am plecat plingind, 
că nu puteam suporta vorbele 
urile pe care mi le striga gestio
nara, de față cu atiția alți oa
meni. Peste două zile, cînd 
m-am dus după ulei, gestionara 
m-a primit, ca și mai înainte, 
cu același ton ridicat și cu vor
be nepotrivite. Mă întrebam, 
după ce am lăsat acolo, pe 
tejghea, și, banii și uleiul, ieșind 
din nou plingind, cu ce am gre
șit eu, femeie băt rină, să îndur 
ocările nejustificale ale unei 
tinere..., copil față de mine".

Și, ca să-și întărească mărtu
ria, Sara Damian ne-a trimis, 
ulterior, și o Jistă de martori". 
Era nevoie / Nu. Am crezut-o 
de la început. Și considerăm că 
orice comentarii in plus, orice 
adnotări suplimentare, la cele 
al it de elocvent relatate, sint 
de prisos.

Adrian CONDOR

I

stituție, pentru a-i apropia, 
poj, cu man eforturi.

Clubul din Petrila este 
foarte concludent exemplu 
raționamentului de mai sus. In 
urmă cu un an, ascultam foarte 
bune intenții (că va fi reîn
ființată opereta, teatrul de pă
puși, brigada artistică și teatrul 
de amatori etc.) dar care nu 
s-au concretizat decît foarte 
parțial. Ce s-ar mai putea spu
ne despre activitatea cultural- 
educativă, politico-idcologică, 
dacă și partea mai simplă, ar
tistică. are rezultate atît de fira
ve ? Faptul că însăși serile dis
tractive se sfîrșesc intr-o atmos
feră nesănătoasă, ar fi suficient 
doar pentru a indica necesita
tea intensificării muncii cultu
ral-educative mai ales în rindul 
tineretului.

Zilele trecute ascultam ace
leași bune intenții ale noului 
director al clubului petrilean, 
Ioan Flora. Pentru ca activita
tea clubului să se reînvioreze, 
să corespundă imperativelor 
culturale actuale, este nevoie de 
o schimbare de optică, adică 
să fie sprijinit. Doar la o oră 
după ce proaspătul director ne 
vorbea plin de elan că dorește 
să facă lucruri demne de in
teres, cineva (răspunzător prin
tre altele și de club) ne declara: 
„Avem director de club. gata“. 
Comitetul orășenesc de partid 
și de la mină, organizația de 
tineret și comitetul sindical vor 
trebui să sprijine foarte serios 
activitatea clubului, și cu vorba, 
și cu fapta. Este nevoie (le 
multă muncă pentru a se ajun
ge la nivelul celorlalte institu
ții similare din Valea Jiului. 
Odată reînființat, consiliul de 
conducere al clubului va trebui 
să muncească efectiv la găsirea 
celor mai atractive și educati
ve forme de activitate. Și clu
bul din Petrila are datoria să 
asigure o largă oglindire a fap
telor de muncă și de viață. 
Există o bază materială bună 
care trebuie folosită cu maxi- 
nflini de eficiență, iar metodo
logia muncii culturale trebuie

elaborată în raport de necesi
tățile locale, de pulsul intere
sului general. Sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
partid, clubul din Petrila va 
trebui să desfășoare cît mai re
pede o activitate culturală în 
care elementul politico-educa- 
tiv să fie predominant și la 
nivelul cerințelor formulate de 
partid.

sâ-i las pr JilocoJi să-și facă 
„mesi+ia" și eu să vă narez, 
succint, cc a sărirșil — în
tru justijirnren aprecierilor 
de mai sus — tinarul utecist 
Dumitru Purice.

...Era in noaptea de 13 spre 
14 iulie, anul acesta și apele 
Jiului, umflate și furioase, 
se năpustiseră, stimulate de 
ploile 
Icneau, 
cuinț e 
dul din 
ximitate a spitalului și a ed 
minului muncitoresc din Pe 
trila, Dumitru Ciorbă, u 
pensionar cu bune intenții, 
in crea cu o rangă să înde
părteze buștenii care, aglo- 
merindu-se la picioarele po
dului, facilitau creșterea ver
tiginoasă a debitului de apă 
ce amenința clădirile din jur. 
Jiul începuse să mănin- 
cc... malurile. Un capăt al 
podului, cel din dreapta, ră- 
mine dintr-odată suspendat 
in aer. Era spre ora 23 și 
Dumitru Purice venea din oraș 
înspre cămin. Jiul vuia urii, 
urla... S-a apropiat să audă 
mai deslușit mugetul ^zim
brului negru" ce încerca să 
„ia in coarne" cite va case 
și podul pe care-l știa acolo, 
la locul lui, de ani și ani... 
l-a strigat băt rinului pensio
nar să-și părăsească .postul" 
primejdios. Prea tirziu însă...

Fără a ezita măcar un mo
ment, Dumitru Purice s-a a- 
runcat, îmbrăcat, in „brațe
le" apelor înspumate. Era în 
joc viața unui om. Un om 
care, singur fiind și doar 
cu o mină validă, n-ar fi 
fost in stare să revină la 
mal... Lupta cu valurile a 
fost surdă și grea. Încleșta
re maximă. Risc. Cel căzut 
pradă furiei dezlănțuite ‘ a 
apelor a fost insă salvat...

>i, care credeți că au fost 
primele cuvinte ale salvato
rului: „Orice linăr ar fi fost 
in locul meu ar fi procedat 
la fel". Semnificativ!

...Privesc atent fotografia 
lui Dumitru Purice. Privi
ți-o și dumneavoastră. Ob
servați, in privirea acestuia, 
acea ramură unduitoare de 
măslin care simbolizează bi
ruința ? Nu ! Eu o observ. O 
știu pentru că am zărit-a de 
at ițea ori și in privirile altor 
tineri ai zilelor noastre. O 
văd crescînd calm, lin, dezvol- 
tindurie și mă gindesc la 
acea sculptură ce glorifică 
victoria, la discobolul statuat, 
iit -plin avint. Și reflectez: 
oare,‘ trebuie să fim puși ne- 
apărdviln fața unui fapt de 
eroism cotidian, pentru a ne 
da seama de existența, în în
treaga ființă a unui om al 
acestor zile, a acelor mari 
trăsături de caracter ce de
finesc învingătorul ? Nu. Sint 
atiția azi ca el, ca Dumitru 
Purice, tineri pe care pri- 
vindu-i, nu poți să nu sesi
zezi că posedă in ei, in pri
viri și-n ginduri, simbolul 
victoriei, li privim și ne min- 
drim cu ei. Sint tineri ai zi
lelor noastre...

ce nu mai con- 
înspre cîteva lo- 

neajutorate. Pe po
ți pr opiat a

Orga din expoziție
(Urmare din pag I)

semnalizare electrică in construcție antlgrizu- 
toasă și antideflagrantă. Adică PRODUSE DE 
SERIE, fabricate Ia U.U.M.P. Rostit peiorativ 
în diverse contexte „produs de serie" capătă 
acum o semnificație majoră ; sini produse 
CURENTE ale uzinei. Cu alte cuvinte avem 
curajul să ne prezentăm la o expoziție Inter
națională, NU CU CE E PE HiRTIE, CI CU CE 
SE PRODUCE IN UZINĂ.

Tehnicianul NICOLAE LAZÂR, viitorul 
„ghid” al standului U.U.M.P., la expoziție, e 
cel care se ocupă integral de soarta utilaje
lor, de prezentarea lor estetică. Tot el utili
zează sintagma „orgă”, sintagmă pe care o 
rețin :

— Ce semnifică pentru dumneavoastră, a 
cum, „orgă" ?.

— Cele 12 tipodimensiuni ale slîlpilor S.V.J. 
vor ii așezate în ordinea mărimii lor sub for
mă de orgă. Ce semnifică orga ? Gama de di
mensiuni pe care o producem, finețea execu
ției tehnice (se 
de orgă...)

...Uzina a mai 
poziție. în 1969. 
tun ci; au fost 
tuburi de aer, ( . 
dele și pentru foraj în mai multe țări pe trei

face comparația cu... tuburile

i participat la o asemenea ex- 
. Competiția a fost cîștigată a- 

expediate ulterior molete, 
capete detașabile pentru sfre-

continente ale lumii. .Așadar, u prezență ro
mâneasca pe trei continente !

Contribuția concretă a oamenilor de aici ? 
Despre acest lucru pot vorbi stiipul hidraulic 
S.VJ. — 80. o creație a colectivului, grinzile 
articulate G.S.M. 60 realizate după concepția 
inginerului șef ALEXANDRU TOLVAI ajutai 
de WILLHELM DOȘA, .cel mai prețios colabo
rator ai său". Pentru realizarea aparatelor anti 
grizutoase in cadrul uzinei a luat ființă o sec 
ție specială „Atelierul de automatizări” con 
dus de ing. ALEXANDRU SCROBAN și el cu 
numeroase contribuții personale la realizarea 
unor produse marcă proprie. Realizări, cifre, 
oameni... Și lotuși oamenilor le place să vor 
bească despre prezent, despre viitor. Despre 
probleme noi, rezolvate, sau în curs de re
zolvare ; slilpi cu fricțiune de tip ușor în di
verse prototipe (autor tehnicianul ERNEST 
RAKOVSKI), despre transportorul blindat — 
ușor, cu un singur lanț, experimentat la E.M. 
Lupeni, despre stiipul hidraulic de duralumi- 
niu (autor tehnicianul ȘTEFAN MAKO). Și cîte 
nu mi-ar mai spune oamenii acestui colectiv 
despre realizări, cifre, oameni. Mai ales des
pre oameni. Căci pentru ei, pentru oamenii a 
dîncurilor, pentru munca și siguranța lor. cin 
tă șl incintă în expoziție ORGA.

Reînnoit!-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar,
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

------------
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8,15 Gimnastica pentru toți;
8,30 Cravatele roșii; 10,(10 Viața

București, 
de la Sta- 
20,15 Re- 

,.Florile

grade" 
meciul

(m. 31 I 1933) ® 1947 — Pro
clamarea independenței Pakis
tanului 0 1972 — Cea de-a 11-a 
Conferință afro-asiatică a feme
ilor (Ulan Bator 14—19).

Soarele răsare la ora 5,16 
apune lo ora 19,24. Zile trecu
te din an — 226. Zile rămase 
— 140.

® 1867 — S-a născut scriito
rul John Galsworthy, laureat al 
Premiului Nobel pe anul 1932

Soarele răsare la ora 5,18 
și apune la ora 19,23. Zile tre
cute din an — 227. Zile răma
se — 139.

„Atențiune! Pescari 
Telejurnal; 
sportivă.

Duminică

Tehnologie
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• 1595 — Oastea Țării Ro
mânești condusă de Mihai Vi
teazul învinge pe turci la Că- 
lugăreni @ 1906 — A avut loc 
prima Conferință generală a 
sindicatelor și cercurilor so
cialiste, la care se creează Comi
sia generală a Sindicatelor din 
România (C.G.S.R.) (13 25) • 
1937 — A murit scriitorul A- 
lexnndru Sahia (35 de ani) (n. 
1908) $ 1960 — Proclamarea 
independentei Republicii Afri
ca Centrală. Sărbătoare națio
nală • 1954 — A murit Gaal 
Gabor, estetician și sociolog 
marxist, militant al mișcării 
muncitorești din România (n. 
1891) • 1927 — S-a născut 
Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Co
munist din Cuba, prim-minis- 
tru (45 ani);

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Toamna Cheyennilor; Republi
ca: Love Story; PETRII A : Mi
rii anului II; LONEA — Mine
rul : Tată de duminica; ANI
NOASA : Dragoste la zero gra
de; VULCAN : Nu te întoarce; 
PAROȘENI r Aeroportul, seriile 
I și II; BARBATENI : Băieți 
buni, băieți răi; LUPENl — 
Muncitoresc: Poloneza de Q- 
glinski ; Cultural : Ultimul do
miciliu cunoscut; UR1CANI : 
Steaua de tinichea.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Femei în ofsaid; Republica : 
Hei, puștiule!; PETRILA: Mirii 
anului II; LONEA — Minerul : 
Tată de duminica; ANINOASA: 
Dragoste la zero grade; VUL
CAN : Nu te întoarce; PARO- 
ȘENI: Aeroportul, seriile I și 
IIr BARBATENI: Băieți buni, 
băieți răi; LUPENl — Cultural: 
Torentul de fier; URICAN1 : 
Steaua de tinichea.

satului; 11,25 Mari muzicieni la 
București: Pianistul Gyorgy 
Czilfra; 12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba ma
ghiară; 14,00 „360 de 
Fotbal. Aspecte din 
Sportul studențesc — Steagul 
roșu Brașov; 14,45 După 22 de 
ani C.S.M. Reșița în divizia A 
de fotbal; 15.00 Fotbal. Aspecte 
din meciul Steaua — Dinamo; 
15,45 Fizică, matematică, muzi
că — reportaj; 15,55 Ediție spe
cială (I) Budapesta — București 
via M.T. — T.V.R.; 16,00 Cam
pionatele feminine de canotaj 
academic. Transmisiune directă 
de la Brandenburg; 16,06 Edi
ție specială (II) Budapesta 
București via M.T. — T.V.R.;
17,00 Campionatele feminine de 
canotaj academic. Transmisiune 
directă 
(R.D.G.); 
balcanice 
siune de 
specială 
București
18,00 Campionatele feminine de 
canotaj academic. Transmisiune 
directă de la Brandenburg 
(R.D.G.); 18,10 Film serial pen
tru tineret: „Cei trei mușche
tari" (III); 19,00 Vetre folclori
ce : Chemarea narciselor. Un 
reportaj realizat în Munții A- 
puseni; 19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal — In cinstea 
zilei de 23 August — murea 
întrecere la zi; 20,00 Flacăra 
olimpică trece prin 
Transmisiune directă 
dionul „23 August"; 
portajul săptănunii: 
soarelui" (Slobozia); 20,35 Film 
artistic: „Jandarmul la New 
York" Comedie cu Louis de 
Funes; 22,10 Telediverlisment i

în construcfii

DUMINICA 13 AUGUST

de la Brandenburg 
17,05 Campionatele 
de nalație. Transmi

tă Sofia; 17,20 Ediție 
(III) Budapesta — 
via M.T. — T.V.R.;

6,00 Buletin de știri; 
Concertul dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Succese ale dis
cului; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Melodiile va
canței; 14,00 Unda veselă; 14.30 
Interpret de muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri; 15,30 Se
rial radiofonic pentru tinerii 
ascultători. „Cutezătorii"; 16,00 
Caleidoscop muzical; 17,30 Azi, 
în România. Carte radiofonică 
dc reportaj. Colaborează Radu 
Selejan; 19,00 Radiojurnal; 
19,30 Estrada Duminicală; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 28 
grade, iar la Paring dc plus 21 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost dc plus 12 grade a lit la 
Petroșani cit și la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme frumoasă și 
călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vini slab pînă la potrivit 
din sectorul nordic.

O nouă tehnologie este apli
cată in construcțiile industriale 
și social-culturale. Este vorba de 
armarea elementelor din beton, 
cu plase sudate așa zise urina
te. Tehnologia va găsi o largă 
folosință in special la construc
țiile tipizate. In sprijinul extin
derii acestui procedeu, la Ta- 
brica de confecții de sirmă și 
cabluri din Buzău, o secție a Icsi 
speclalizală in producerea pla
selor sudate.

Introducerea noii tehnologii 
determină diminuarea muncii 
manuale, a fierarilor betoniștl 
pentru formarea armăturilor me
talice, obținerea unor importan
te economii de oțel șl ciment, 
sporirea nivelului de industriali
zare a construcțiilor și reducerea 
termenelor de executare a con
strucțiilor.

(Agerpres)

Au realizat
și depășit planul

patriotice

luțenii Francisc Szuhan, Glicor- 
ghe Dobrlcan, Ludovic Andrica, 
Albert Konya. Toma Furduf, 
Ioan Mera. Gheorghe Stoica

Datorită strădaniilor și a ce
lorlalți cetățeni, în comuna A» 
ninoasa s-au construit 
najat 6 stații pentru 
trei terenuri de joacă ...... „
copii, 250 ml. îndiguiri de ma
luri, 500 mp. amenajări de zo
ne verzi, construcții de poduri 
și podețe, reparații de străzi și 
trotuare.

Prin executarea acestor lu
crări aspectul edilitar-gospudă- 
resc al comunei Aniuoasa a 
crescut simțitor ceea ce o situ
ează in rindul localității"! frun
tașe din municipiu.

și dine- 
caldtorjȚ 

pentru
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maramureșeni au 
realizeze înainte 
joncțiunea galc- 
Runcu-Brazi cu

nerîi 
reușit să 
cir termen, 
riei de la 
puțul nr. 1 dc la Firiza. In- 
ccpind din anul viitor, pe o 
porțiune de 12 km, rîurilc 
Runcu și Afara se vor abate 
din drumurile lor milenare, 
pășind prin inima dealului, 
către Baia Marc, pentru a 
furniza acestui important 
centru industrial cantități 
suplimentare de apă indus
trială si potabilă.

dintre minerii aflafi f»i pe
ricol. In același timp, alt 
maistru, utccistul ILIE MA
RIAN, s-a avîntat de-a lungul 
galeriilor spre a-i anun|a pe 
ceilalți mineri. O interven
ție eficientă, rapidă și dc 
mare curaj. Acțiunea de sal
vare a oamenilor și fronturi
lor dc lucru a fost cotată de 
specialiști drept .excelentă", 
ca depășind toate haremuri
le înscrise in normele tehnice.

Biletele pentru aceste curse 
au fost puse 1n vinzare la 
agenfiilc TA ROM din orașe
le respective.

Lucrările Comisiei O. N. U 
pentru drepturile omului

Acord încheiat între organizațiile 
de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei

i

Faptele s-au petrecut la o- 
rizontul „minus 108" al Ex
ploatării miniere din Fundu 
Moldovei, unde, cu puțin 
timp fn urmâ izbucnise un 
incendiu. Focul amenința să 
distrugă utilajele, dar înainte 
dc toate punea fn primejdie 
viața minerilor aflafi in fron
turile dc lucru. In aceste 
împrejurări grele, conștiința 
muncitorească și-a spus pe 
deplin cuvîntul. Maistrul 
principal REMUS BOIA a 
reușit să evacueze

Breviar
întreprinderea dc trans

porturi aeriene române „TA- 
ROM" înființează, in perioada 
15 august — 2 septembrie, 
in vederea satisfacerii a- 
flucnței estivale de călători, 
53 de curse săptămînale, su
plimentare, cu avioane turbo
propulsoare An-24, pe tra
seele București—Timișoara șt 
retur, București—Cluj și re
tur și București—Constanța șl

★

mult de 
piscicul-

Lipsite pină nu de 
tradiție în privința 
lurii, județele Iași șl Vaslui ou 
ajuns astăzi, datorită amenajă
rilor complexe realizate în 
ultimii ani. printre prime
le zone producătoare dc poște 
din țară. Astfel, suprafața lacu
rilor și razurilor destinate pescu
itului industrial a ajuns, în a- 
ceaslă parlo o Moldovei, la 2 700 
dc hectare, iar producția de r 
te urmează să atingă la sfîrșitul 
anului, 2 400 de tone, îndeosebi 
crap și caras, speciile cele mal 
productive în condițiile locale. 
In urma măsurilor întreprinse, în 
ultima vreme, producția de poște 
a crescut cu 250—300 de kilogra
me la hectar.

DAR ES SALAAM 
pres). — In capitala 
so desfășoară lucrările Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului. 
La deschiderea sesiunii a luat 
cuvînlul Isaeli Elinewinga, mi
nistrul tanzanian al energiei șl 
resurselor do apă, care a arătat, 
între altele, că apartheidul și 
colonialismul reprezintă un pe
ricol pentru pacea și securitatea

Brasilia

12 (Ager- 
Tanzanici,

Inlernalională, El a relevat ncco- 
silatea intensificării luptei, în 
Africa și în alto părți alo lumii, 
împotriva oricăror forme de ma
nifestare a colonialismului și 
rasismului.

Comisia O.N.U. pentru dreptu
rile omului își va continua lu
crările in sesiuni ce urmează să 
aibă loc la Lusaka, Kinshasa șl 
Brazzaville.

încheierea Congresului interamerican 
pentru protecția

(Agcrpres)

BRASILIA 12 (Agcrpres). - 
La Brasilia au luat sfîrșit lu
crările celui de-al VH-lea Con
gres inleramerican pentru pro
tecția și apărarea 
populației indiene. Au partici
pat reprezentanți dih 19 țări ale 
continentului american, precum 
șl observatori din 
UNESCO, Organizației Interna
ționale a Muncii și Organizației 
Statelor Americane. Delegațiile 
din Argentina, Brazilia, Chile, 
Bolivia, Ecuador, S.U.A. și Mexic 
au prezentat rapoarte asupra si
tuației comunităților indiene afla
te pe teritoriile acestor state. 
Participanta au adoptat o serie 
de rezoluții și recomandări; care 
vor fi supuse aprobării guver-

drepturilor

partea

populației indiene
nelor țărilor prezente la această 
reuniune.

Intr-o declarație făcută la în
cheierea dezbaterilor, Gonzalo 
Rubio, directorul Institutului in- 
teramerican pentru protecția șl 
apărarea drepturilor populației 
indiene, a relevat însemnătatea 
recomandărilor și 
pentru amplificarea 
populației indiene la 
lică și economică.

Următorul Congres va avea loc 
în 1976.

PHENIAN 12 (Agcrpres). — 
A 25-a rundă a convorbirilor 
preliminare dintre organizațiile 
dc Cruce Roșie din Nordul și 
Sudul Coreei s-a încheiat prin- 
tr-un acord asupra probleme
lor dc procedurii ale convorbi
rilor propriu-zise, relatează a- 
genția ACTC.

Potrivit acestui acord, prima 
ședință a convorbirilor propriu- 
zise, dc fond, se va. ține la 
Phenian, la 30 august, iar a 
doua la Seul, la 13 septembrie 
a.c Data reuniunilor următoa
re va fi stabilită de către de
legații celor două părți. Acor
dul prevede că fiecare parte 
își va asuma întreaga răspun
dere și obligația de a asigura

securitatea personală a mem
brilor celeilalte părți (delegați, 
consilieri, însoțitori șl ziariști) 
care vor participa la convor
biri. Locul de trecere pentru 
circulația persoanelor partici
pante la tratative, pentru am
bele părți, va f| Panmunjonul. 
S-a hotărît, totodată, ca lu
crările convorbirilor de fond 
să se desfășoare cu ușile în
chise, cxccplind primele două 
reuniuni.

Cele două părți vor proceda 
dc așa manieră îneît. potrivit 
spiritului Declarației comune 
a Nordului și Sudului din 4 
iulie 1972, prin informațiile ce 
le vor da publicității să nu se 
calomnieze sau denigreze re

ciproc, sâ contribuie la asi
gurarea desfășurării rodnice a 
convorbirilor Și la aprofunda
rea încrederii și înțelegerii din
tre Nord șl Sud și să respecte 
cu rigurozitate principiile a- 
devărulul, exactității și bunei 
credințe.

Părțile sînt ferm convinge că 
principiile fundamentale și 
punctele asupra cărora s-a 
convenit vor asigura succesul 
convorbirilor — în spiritul De
clarației comune a Nordului și 
Sudului Coreei, pentru realiza
rea înțelegerii și unității na
ționale. pentru rcunificarea in
dependentă și pașnică a pa
triei, relevă în încheiere, comu
nicabil transmis de ACTC.

—
Vizita președintelui

Finlandei în U.R.S.S.

Bombardamente masive efectuate de aviația
S.U.A. aupra școlilor din R.D. Vietnam

rezolutiilor 
participării 
viața poli-

HANOI 12 (Agcrpres). — Avia
ția americană efectuează bom
bardamente masive asupra școli
lor din R.D. Vietnam, a declarat 
Vo Thuan Ne, adjunct al mi
nistrului educației. In ultimele 
trei luni, a precizat el, au fost 
bombardate 60 de școli și au 
fost distruse totalmente 800 de

săli de clasă. La 28 iunie, avia
ția americană a atacat școala din 
zona Dong Yen, provincia Than 
Hoa. Drept urmare, 57 de elevi 
au avut de suferit. La 4 mal a 
fost supusă bombardamentului 
școala elementară din Thanl 
Hung, provincia Nam Ha, 30 
de școlari fiind uciși sau răniți.
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ȘTIRI OLIMPICE

■tarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a sosit vineri scara 
într-o vizită în R.P. Chineză, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe Ci Pln-fei. transmite a- 
gențla China Nouă.

La sosire, pc aeroporl, secre
tarul general 
întimpinal de 
altr n.-rcr.anP

și O.N.U. a fost 
Ci Pin-fei și de 
oficiale chineze.

Vedere exterioară a cabanei „TIMIȘ"

de Sus — un nou și modern popas turistic.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, a sosit sîmbătă 
la Suhumi. înlr-o vizită neofi
cială în U.R.S.S., la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem >i a 
guvernului sovietic, anunță a- 
genția TASS. El a fost întîmpl- 
nat de Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
șl de alte persoane oficiale so
vietice.

La Augsburg au început între
cerile turneului preolimpic 
masculin de baschet, competiție 
care urmează să califice 
le două echipe pentru 
final de la Munchen.

Turneul a debutat cu 
priză: formația Canadei

ultime- 
turncul

sur- 
reu- 

de

Cercetarea științifică
(Urmare din pag. I)

o 
a 

șit să învingă cu scorul 
70—68 (40—42). redutabila selec 
ționată a Poloniei, una dintre 
favoritele competiției.

Un meci foarte echilibrat a 
fost și cel dintre reprezenta
tivele Mexicului și Israelului, în 
care victoria a revenit la limi
tă cu 78—76 (39—38) sportivilor 
mexicani. Selecționata Spaniei, 
cu Luyk, Brabender și Buscato în 
formație, a obținut o victorie 
scontată în fața echipei Suediei, 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 77—67 (37—33). In cel de-al 
patrulea meci al zilei, reprezen
tativa Angliei a surclasat cu 99— 
66 (52—29) formația Elveției.

mane, participante la lurneul o- 
limpic de volei, au susți
nut la Sofia un meci de verifica
re. Voleibaliștii bulgari au obți
nui victoria cu scorul de 3—0 
{16—14, 15—4. 15—2).

★

NOI STAȚIUNI
BALNEARE

Satul Bădești, situat la limi
ta de sud-vest a județului Ar
geș, a fost declarat recent sta
țiune balneară în urma des
coperirii pe teritoriul său a u- 
nor izvoare cu apă minerală 
bogată în clor, iod, brom și 
sodiu, avînd o temperatură de 
68 grade C.

Specialiștii apreciază că ape
le acestor izvoare pot fi folo
site în cura externă in cazul 
afecțiunilor cronice reumatis
male, în cele ale sistemului 
nervos periferic, în metro- 
anexite și periviscerite croni
ce.

Localnicii au amenajat 
prin muncă patriotică, . . 
de cazare, precum și 20 cabi
ne de baie, dușuri, o sală de 
împachetări cu parafină, un 
bazin și un cabinet medical în 
.care se pot aplica 300 dc pro-

aici 
spații

cedeuri fizioterapcutice pe zi 
— ionizări. galvanizări, fara- 
dizări, solux.

O altă localitate, comuna 
Balta Albă din județul Buzău 
a intrat, de asemenea, în rîn- 
dul stațiunilor balneare. Aceas
tă comună a făcut obiectul u- 
nor amănunțite studii și pro
iecte de sistematizare. In ur
ma acestora, s-au stabilit po
sibilitățile de viitor ale sta
țiunii și anume asigurarea pe 
timpul sezonului estival a ca
zării și aplicării tratamentului 
în trei pavilioane confortabile 
pentru 5 000 de pacienți. In 
stațiune se vor putea trata bo
lile aparatului locomotor, afec
țiuni ginecologice și altele. Este 
prevăzut ca în anii următori 
să se construiască .vile, unități 
comerciale și obiective social- 
cul turale.

LICEUL INDIJSLRIAL
PETROȘANI>

anunță
Concurs do admitere în sesiunea 

1 — 9 septembrie 1972 
la următoarele specialități:

a) CURSURI LA ZI
— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră
— Instalații de automatizare
b) CURSURI SERALE 
— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră

înscrierile au început la data de 10 
august 1972. Pe durata școlarizării elevii de la 
cursurile de zi primesc bursă.

Informații suplimentare Ia secretariatul 
liceului, telefon 1736.

Mica publicitate
VIND Moskvici 412, str. Cireșilor nr. 12, Petroșani.

VIND apartament cu livadă, Petroșani str. Vlad Țepeș, 
nr. 5, lingă Hale.

Aportul direct al cercetării științifice la rezolvarea 
problemelor producției este și mai pregnant în cazul noilor 
capacități intrate în funcțiune. O serie de noi sectoare dc 
fabricație preiau produse, realizate pe baza cercetărilor c- 
fcctuate de specialiștii institutelor și uzinelor. Este vorba 
de construirea de agregate do încălzire mici și dc arză
toare, aparate de măsură, reductoare de turație, transfor
matoare de putere și altele.

încununare a eforturilor cercetătorilor români din do
meniul construcțiilor dc mașini, numeroase cercetări origi
nale românești au primit brevete în multe alte țări și 
distincții la saloanele internaționale de la Nurenberg, Vie- 
na, Bruxelles, Brno etc. Aceasta este dovada cea mai eloc
ventă a participării cercetării științifice românești Ia cir
cuitul mondial de valori, a contribuției sale la îmbogățirea 
patrimoniului universal al științei, fapt care întărește pres
tigiul în continuă creștere al țării noastre, al economiei na
ționale a României socialiste peste hotare.

Corespunzător sarcinilor trasate dc Congresul al X-lea 
al P.C.R. și de recenta Conferință Națională a partidului, 
Ia sfîrșitul actualului cincinal, activitatea dc cercetare, în
dreptată spre obținerea de produse noi, adoptarea de noi 
tehnologii și creșterea complexității producției, va duce la 
o importantă schimbare calitativă a producției industriale. 
Peste 64 Ia sută din produsele industriei construcțiilor de 
mașini vor fi de factură nouă, cu parametri funcționali 
inalți, la nivelul tehnicii mondiale. Dintre acestea mai mult 
de jumătate sînt mașini și utilaje de mare importanță și 
complexitate, produse cheie pentru dezvoltarea economiei 
noastre naționale în industria electronică. De pildă, 80 la 
sută din produse vor fi noi, în mecanica fină și optică pro
centul de înnoire a producției va fi de circa 70 la sută 
etc. Stadiul la care va ajunge astfel industria construcțiilor 
de mașini va constitui o nouă confirmare a contribuției e- 
fcctive a muncii de cercetare la rezolvarea problemelor 
producției industriale, la efortul colectiv al poporului nos
tru de dezvoltare multilaterală a societății socialiste.

★

Selecționatele masculine de 
volei ale Bulgariei și R.D. Ger-

Federația unională de speciali
tate a definitivat lotul care va 
participa la turneul olimpic de 
fotbal. Antrenorul principal al 
selecționatei U.R.S.S., Alexandr 
Ponomariov, a alcătuit un lot de 
19 jucători în care figurează prin
tre alții Rudakov (portar), Dzou- 
dzașvili, Hurțilava, Kaplicinîi, 
Lovcev, Istomin (fundași), _An- 
driașin, Kolotov (mijlocași), O- 
nișcenko, Semeniov, Eliseev și E- 
vriujihin (atacanti). Selecționabi- 
lii vor susține un ultim joc de 
verificare la 17 august în compa
nia echipei secunde a U.R.S.S.. 
urmînd ca la 24 august să plece 
la Munchen.

Reprezentativa masculină de 
baschet a. Iugoslaviei, una din 
marile favorite ale Olimpiadei 
de la Munchen, a cîștigat tur
neul international desfășurat la 
Triest. fn finală, baschetbaliș- 
tii iugoslavi au învins cu sco
rul de 76—74 (42—35) forma
ția americană profesionistă 
„Gilett".

★

Ultimul schimb al ștafetei o- 
limpice, tinărul atlet vest-ger- 
man Gunther Zahn, care va 
aduce flacăra olimpică pe ma
rele stadion în ziua deschide
rii Jocurilor, va fi insolit pro
babil de alti patru alleti: un a- 
siatic, un african, un american 
șl un australian. Această propu
nere a fost făcută de președin
tele Comitetului de organizare, 
Willy Daume, care dorește ca 
toate cele cinci continente să 
fie reprezentate în acel moment 
solemn. Propunerea trebuie să 
primească însă avizul Comitetu
lui international olimpic.

vest-european da
........ de

♦ Centrul 
cercetări nucleare (CERN) 
la Geneva a reușit să producă, 
ciocniri între particule nuclea
re a căror viteză este foarle a- 
propiată de viteza luminii, anun
ță agenția Associated Press. Po
trivit unui comunicat dat publi
cității la Geneva, nivelul t’e ener
gic alins — 2 000 miliarde elec
troni volțl — reprezintă „cea mal 
înaltă energie de coliziune ob
ținută vreodată pe pămînt cu a- 
jutorul particulelor în mișcare".

inîormea- 
avion de

«$• Agenția Reuter 
ză din Saigon că un 
transport al aviației S.U.A.. de 
tipul ,,C-130", s-a prăbușit sîm- 
bătă in Delta Mekongului, pro- 
vocînd moartea a 13 militari. Nu
mărul rănlților nu a fost pre
cizat. menționîndu-se doar că un 
„C-130" poate transporta 150 de 
persoane.

i

său 
tonaj, 
for(e
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CIUDAD DE PANAMA

in 5 u-
administrative co

mod aproxima

<> Curtea Securității Stalului 
din Cairo i-a condamnat pe zi
aristul francez Jean Marc 
Vouaux șl pe omul de afaceri 
belgian Jacques Herran, acuzați 
de spionaj, la 10 și, respectiv, 
15 ani închisoare — anunță a- 
gentia M.E.N. Cele doua persoa
ne au fost arestate Ia Cairo, la 
jumătatea lunii februarie

❖ Președintele Uniunii Oâ- 
menilor Muncii din agricultura 
R.P.D. Coreene, Kim I Hun, a 
oferit, la hotelul Phenian, o ma
să în onoarea delegației Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, condusă 
de Gheorghe Petrescu, preșe
dintele U.N.C.A.P, Au fost pre
zinți activiști din conducerea 
agriculturii Coreei, funcționari 
superiori din M.A.E, al R.P.D. 
Coreene, membri ai ambasadei 
române la Phenian

♦ Guvernele R.F.G. și Re
publicii Peru au semnat un a- 
cord în baza căruia Peru va 
primi un credit în valoare de 
82 milioane mărci vest-germa- 
ne. Creditul va fi folosit Ia 
finanțarea parțială a unor uzi
ne pentru prelucrarea peștelui 
din porturile Chimbote și Tac
na, proiectului de irigație de la 
Tinajones, uzinelor pentru 
producția de solvenți și con
centrate de zinc și a unui ser
viciu național de telex.

trimiterea lor în metropolă. 
Astfel că, atunci cind orașul 
Panama a fost refondat la 
1671, de guvernatorul Cordo
va — prima întemeiere avu
sese loc la 1519 in porțiunea 
cea mai îngustă a istmului 
— actul constituia, in sine, 
doar recunoașterea importan
ței acestui loc in operațiile 
de transbordare a aurului și 
argintului din Pacific in At
lantic și nevoia de a supra
veghea, printr-o prezență 
continuă, la nivelul înalte
lor autorități, a transportu
rilor miniere ce veneau din 
Peru, Chile și Columbia. Cor
dova a reamplasat, de fapt, 
localitatea pe un teren mai 
ușor de apărat in fața coră
biilor corsarilor englezi Dra
ke și Morgan, care au atacat 
și incendiat orașul in două 
rînduri, 1688 și 1671, ducind 
cu ei importante prăzi.

După ce își ciștigase renu- 
mele de „cheie a Pacijicu- 
lui“. Panama avea să cunoas
că lungi decenii de decădere 
economică izvorîtă și din sta
rea de instabilitate politică 
ce a caracterizat istoria Ame
rica de Sud la mijlocul se
colului trecut. Prima reeva
luare modernă a avantajelor 
drumului comercial terestru 
stabilit de spanioli, s-a pro
dus după descoperirea auru
lui californian, și s-a soldat 
cu construirea, in perioada

1850—1855, a primei căi fera
te, rămasă și astăzi singura, 
intre cele două oceane (în 
prezent, aceasta este dublată 
de o șosea).

Valul aurului și-a diminuat 
vizibil efectul către 1870. 
Faimoasa afacere a săpării 
Canalului Panama, început 
in 1881 de o companie fran-

ales in faimoasa Catedrală a 
orașului. Ridicarea ei doar 
parțială a durat aproape 100 
de ani, pereții ei adăpostind 
tabloul, „La Vergine del Ro
sario" opera lui Murillo. în
săși reședința prezidențială 
nu este decit fostul palat al 
viceregelui spaniol, renovat 
in mai multe rînduri și rea-

mod fericit moderna ei rețea 
de bulevarde. Avenida Bal
boa, numele aparțin naviga
torului spaniol ce a ajuns, 
prin 1513, in Oceanul Paci
fic, care pe toată lungimea 
ei stăbate patru piețe, de mă
rime tipic sud-americană, es
te poate cea mai frecventată 
arteră. Valul construcțiilor

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Re^ub-Heij Nr. 90, telefon i 1662

ceză și inaugurat în 1914, de 
data asta de americani, avea 
să fie ultima și cea mai per
sistentă întreprindere eco
nomică, care, de la bun înce
put, avea să lege de funcțio
narea ei o mare parte a popu
lației active a orașului.

Vizitatorul ce are prilejul 
să ajungă în Panama, cu 200 
de ani in urmă cea mai im
portantă așezare urbană a 
întregii Americi de Sud, nu 
va găsi decit un oraș de mă
rime mijlocie — circa 375 000 
locuitori împărțit 
nități 
re in 
tiv constituie și o ilustrație- 
arhitecturală a istoriei sta
tului, constituit in forma ac
tuală în 1903. Perioada colo
nială este detectabilă in fer
voarea catolică imortalizată 
de biserica San Jose, dar mai

menajat discret pentru actua
la destinație.

Mare centru politic al im
periului spaniol, prin hazar
dul istoriei Panama a fost șl 
locul unde s-a ținut, la tea
trul „La Salle" (transformat 
azi in muzeu), in 1820, pri
mul congres al partizanilor 
lui Simon Bolivar, care au 
luat in discuție și proiectul 
realizării unui stat unic sud- 
american. Deși de scurtă du
rată, prezența franceză este 
reamintită de „Piața Franței", 
în apropierea căreia se află 
cartierul diplomatic, precum 
și primăria și Poștă centrală, 
odinioară clădirea „Compa
niei franceze a canalului".

Abundența vegetației, ca
racteristică zonei unde este 
plasat, conferă capitalei vita
litate, alta decit cea tempera
mentală, ce completează in

ultramoderne, venit din nord, 
s-a manifestat din plin pe 
Avenida Central, care in a- 
celași timp este și locul cu ce
le mai numeroase cafenele, 
magazine, sedii economico- 
bancare.

Industria orașului limitîn- 
du-se doar la mici unități de 
mobilă, încălțăminte, pescuit, 
prelucrare a petrolului, a 
fructelor tropicale, turismul 
a devenit o rentabilă cale de 
obținere de devize. Turiștii, 
in mare parte nord-ameri- 
cani sînt persuasiv tratați cu 
ruine, legende, vizite în ve
chile cartiere ale fostului ma
re oraș al Lumii Noi. Pen
tru alternanță, cartierul San 
Filipo a fost înțesat cu zeci 
de cabarete, night-cluburi 
deschise permanent și abun
dent aprovizionate cu delica-

alcoolice tradiționale, 
uzică de jazz și folclorică 

autohtonă.
O altă notabilă sursă, de 

ciștig, ce se manifestă exte
rior prin numeroasele clădiri 
ale agențiilor navale, este co
dul legislativ foarte lejer și 
convenabil pentru înscrierea 
navelor. Ca rezultat, micul 
stat Panama este prezent 
prin pavilionul său pe toate 
mările lumii, numele 
fiind înscris, după 
printre primele cinci . .
navale comerciale ale lumii.

Canalul ce străbate terito
riul statului, care și-a luat 
numele de la capitală este o 
altă cauză a frecvenței cu 
care numele Panama revine 
in presa internațională. Deși 
potrivit actualilor giranți ai 
lui, canalul ar oferi paname
zilor cel mai mare venit indi
vidual din America Latină, 
cererile pentru revizuirea a- 
cordurilor care leagă statul 
de S.U.A. in acest domeniu, 
au devenit extrem de frecven
te. Micul stat Panama, unde 
nu se uită, pe de altă parte, 
faptul că șomajul depășește, 
10 la sută, dorește să nu mai 
rămână un auxiliar economic 
care să-și extragă banii nece
sari pentru dezvoltare din 
vestigiile unei istorii cu mul
te, chiar prea multe, capito
le tragice.

♦ Delegația guvernamentală 
comercială chineză, condusă de 
Pai Sian-kuo, ministrul comer
țului exterior, și-a încheiat vi
zita în Peru, efectuată la in
vitația guvernului acestei țări, 
plecind in Chile pentru o vi
zită similară, informează a- 
genția China Nouă. In timpul 
șederii în Peru, delegația chi
neză a avut convorbiri cu di
ferite personalități din Depar
tamentele guvernamentale pe
ruane interesate și cu repre
zentanți ai cercurilor dc afa
ceri.

♦ Guvernul Republicii Zair, 
reunii sub președinția gene
ralului Mobutu Șese Seko, a 
hotărît să reducă pînă la 15 la 
sută importurile din Belgia și 
din alte țări occidentale care 
practică măsuri discriminatorii 
față de moneda zaireză. In a- 
celași timp, guvernul de la 
Kinshasa a dispus ca toate măr
furile de export ale țării să 
fie transportate cu vase apar- 
ținînd companiei maritime zai- 
reze și numai în cazuri cu to
tul excepționale de către nave 
străine

♦ Un puternic cutremur a 
fost resimțit in capitala chi- 
liană și in stațiunea de pc lito
ral, Vina del Mar, din apro
piere de Valparaiso. Pînă iu 
prezent nu au fost furnizate 
informații asupra eventualeloo 
pagube provocate de seism

Institutul seismologie din 
Chile a anunțat că epicentrul 
cutremurului a fost localizat in 
apropierea orașului Ligua, aflat 
la 120 km nord do Santiago.
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