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La Bucureștiii Aici, la Fieni,

Vă propunem o dezbatere etică:

FRANCISC IACOB
directorul Băncii de Investiții Petroșani

M. DÎLJA : Brigadierul
- KT Constantin Scutaru iese la ziuă... JP

Vizită 
de rămas bun

ANUL XXIX Nr. 7 084

La încheierea scurtei vizite 
prietenești pe litoralul româ- 
ncs< al Mării Negre, tovarășul 
Todor Jivkov, împreună 
fiica sa, Liudmila Jivkova, șl 
ceilalți oaspeți bulgari, au fă
cut o vizită de rămas bun ' 
varășulul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu,

Intllnlrea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță prietenească, dc 
caldă cordialitate.

in întîmpinarea zilei de 23 August
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

In marea competiție a hărniciei, a abnegației minerești, cele 
trei Inițiative pornite din rîndurile brigăzilor conduse de Pelrc 
Constantin. Erou al Muncii Socialiste, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Grădinaru șl Petru Roman constituie o sinteză revela
toare a hotăririi neclintite a minerilor Văii Jiului de a spori ne
contenit cantitatea de cărbune extras din adîncuri. de a contribui 
plenar la măreața opera de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Aceste inițiative au avut un larg ecou în co
lectivele miniere ale bazinului șl dovada cea mai concludentă o 
reprezintă bogatul bilanț a) realizărilor cu care ele au intîmplnat 
Conierlnța Națională a partidului, rezultatele prestigioase obți
nute in continuare, constituind un preambul al sărbătoririi așa 
cum se cuvine a Zilei eliberării patriei — 23 August.

în pagina a 4-a:
Reportajul vizitei făcute de 

conducătorii de partid șl de 
stal ai României șl Bulgariei 
— tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Todor Jivkov — în unități 
economice și agricole din ju
dețul Constanța.

In seara zilei de joi. tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretflr 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Populare Bulgaria, 
și-a încheiat vizita de priete
nie, de două zile, pe litoralul 
românesc al Mării Negre, făcu
tă la invitația tovarășului 
Nicol ac Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Oaspetele a fost însoțit de 
fiica sa, Liudmila Jivkova, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru Artă și Cultură, 
precum și de tovarășii Konstan
tin Tellalov, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, cu soția, și prof. 
N. Iahiel, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar.

La sosirea în punctul de 
frontieră Vama Veche, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov primesc o- 
norUl unei gărzi de onoare for

mată din marinari ai forțclop 
noastre armate. Conducătorii de 
partid și dc stat aj României 
și Bulgariei trec în revistă 
garda de onoare.

Apoi, tovarășul Todor Jivkov 
șl ceilalți oaspeți bulgar] își 
iau rămas bun de la tovarășii 
Maxim Berghianu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Emil Drăgăncscu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Vnsile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.. 
cu solia. Iosif Banc. membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
cu soția. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C, al P.C.R., Constan
tin Mitca. membru al C.C. al 
P.C.R.. Tamara Dobrin. vice
președinte al Consiliului Cvltu-

1 Prin cele 20 — 60 tone 
I cărbune extrase zilnic ppste

planul ultimelor trei zile ale 
I lunii august, colectivul sec- 
I torului II al minei Uricani, 
I condus de tînărul inginer

Cristian Dinescu, își intensifi- 
Ică eforturile pentru recupe

rarea producției restanță de 
plan cumulată în primele zi
le ale lunii. In felul acesta, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestui harnic colectiv 
răspund prin fapte hotăririi 
luate de a cinsti cum se cu
vine ziua de 23 August 
cea de-a 25-a aniversare 
Republicii; cele peste 5 
tone cărbune produse peste 
sarcina de plan a primelor 
șapte luni din acest an fac 
dovada unei cadențe mine
rești demne de marea întrece
re care propulsează energia 
tuturor minerilor din bazin.

Participant la realizarea 
succeselor șT la menținerea 
titlului de sector de frunte pe 
exploatare sînt în egală mă
sură brigăzile de mineri din 
abatajele sectorului conduse 
de Pavel Madaras (cile 1 500 
tone peste planul lunilor iu
nie și iulie, respectiv aproa
pe 100 tone în perioada tre
cută din această lună), Traian 
Pop. Jenică Năstase, Ioan NI- 
chlta și Carol Balint.

k

Inițiatorii întrecerii 
nu se dezmint...

... Brigada dc fron- 
talișli condusă de PE
TRE CONSTANTIN 
care își desfășoară 
activitatea în cadrul 
sectorului IV al E. M. 
Lupeni, inițialoarca 
imperativului „Două 
cicluri lunar în plus 
la abatajele frontale" 
a reușit să cumuleze 
în luna trecută un 
plus de producție de 
2 000 de tone, echiva
lentul a trei cicluri 
realizate peste sarci
nile preliminate. Ran
damentul la front a 
fost depășit cu o tonă 
pe post. Prima săptă- 
mînă din luna curen-

ță a reprezentat de 
asemenea o perioadă 
rodnică pentru orta
cii lui Petre Constan
tin închcgînd premi
sele respectării și 
chiar depășirii anga
jamentului luat in 
cinstea zilei de 23 
August : 700 tone
peste plan, adică cel 
puțin un ciclu în 
plus.

...Brigada condusă 
de CONSTANTIN 
GRADINARU de la 
E.M. Uricani, cea ca
re a lansat chemarea 
„100 metri liniari a- 
vansare în medie lu
nar pe brigadă și 
exploatare la lucrări
le de deschideri și

pregătiri", lucrind la 
galeria ax colector 
la blocul 1V/I a rea
lizat în luna iulie 127 
ml înaintare, realizîn- 
du-și planul în pro
porție de 104,3 la su
tă. Pină în prezent 
brigada lui Grădinaru 
a realizat 25 metri li
niari, cu 3 ml mai 
mult decît prevederi
le planului. Minerii 
brigăzii lui Grădina
ru s-au angajat să re
alizeze întreaga sar
cină lunară ce le re
vine pînă în ziua de 
23 August, contri
buind prin aceasta la 
accelerarea cadenței 
de pregătire a noi 
capacități productive.

Hărnicie și măiestrie 
profesională

Atelierul pentru repararea utilajelor electrice din ca- 
Petroșani se aseamănă, în 

multe privințe, cu un stup de albine. Aceeași mișcare și 
hărnicie atit dc caracteristice albinelor sînt prezente aici 
zi de zi, iar motoarele, transformatoarele, releele recondi
ționate și retrimise exploatărilor miniere din Valea Jiului sînt 
rodul strădaniei colective, a muncitoarelor și muncitorilor, 
a maiștrilor conduși cu competență de inginerul SPIREA 
SUDITU, șeful atelierului. Iată cîteva exemple. Din mîinile 
harnice ale bobinatorilor comuniști HENRICH LAUFER, 
LADISLAU NEVEZI și maistrului MIHAI BURGHEL a 
plecat la începutul lunii august, întinerit, cu destinația 
stația de compresoare de la puțul Carolina a minei Lupeni 
un motor de 1 800 kW. La fel, a fost recondiționat motorul 
unui compresor cu o capacitate de 90 mc aer pe minut 
pentru mina Petrila.

In această perioadă de intrecere avintată în cinstea zi
lei de 23 August și a celei de a 25-a aniversări a Republi
cii priceperea și competența harnicului colectiv al atelie
rului sînt concentrate asupra utilajelor electrice destinate 
punerii în funcțiune a stației de transformare de la mina 
Bărbăteni, a diferite motoare și ventilatoare care nu peste 
mult timp vor reintra în fluxul tehnologic al procesului 
de extragere a cărbunelui, asigurînd bunul mers al trans
portului și aerajuluj la unitățile Centralei cărbunelui. Ga
ranția onorării mai devreme ori la termenele stabilite a 
tuturor reparațiilor de utilaje electrice pentru exploatările 
miniere, a îndeplinirii și depășirii planului de producție pe 
luna august, și în continuare, așa cum de altfel o cere an
gajamentul colectivului, o dau oamenii atelierului dintre 
care se evidențiază ca întotdeauna comuniștii ION BER- 
CEA, ELENA BARAN, GEORGETA CHIȘCU, LIVIA MIC- 
LEA, GHEORGHE GAIA, maistrul PETRU POP și mulți

drul Uzinei de utilaj minier

DECIZII OPTIME pentru valorificarea 
intenralâ a nnfp.ntialnhii

...Brigada dc 
nori aninoseni condu
să de PETRU RO
MAN care a chemat 
la întrecere colecti
vele similare cu obi
ectivul „Patru cim- 
puri pe zi și aripă la 
abatajele cameră" a 
îndeplinit, în luna iu
lie, planul în propor
ție de 100,3 la sută, 
realizînd neabătut 
schimbul și fîșia, pre
cum și norma în pro
porție de 102,3 la su
tă. In primele opt zi
le din august brigada 
a și reușit să adune 
un spor de peste 250 
lone, depășindu-și 
randamentul planifi
cat cu nu mai puțin 
decît trei tone pe 
post I Un succes re
marcabil, care le face 
cinste 1

Elocvența cifrelor c 
convingătoare : ini
țiatorii întrecerii sti
mulează șl pe mai 
departe energiile cre
atoare ale minerilor 
noștri. Brigăzile lor 
se găsesc ca întot
deauna pe panoul de 
onoare al întrecerii 
socialiste.

ADEVĂRUL, 
DESIGUR, TRIUMFĂ

îmbunătățirea parametrilor și 
devansarea termenelor

„Cincinalul în patru ani și ju
mătate", lozinca însufletitoare 
care mobilizează toate colective
le de muncă In întîmpinarea zi
lei de 23 august și a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii 
a fost îmbrățișată cu entuziasm 
și de colectivele care, zi cu zi, 
schimbă fata municipiului nos
tru : constructorii ca și benefi
ciarii de investiții. Rezultatele 
obținute în prima jumătate a a- 
nului confirmă eforturile depu
se în realizarea acestui obiectiv: 
planul semestrului I pe întreg 
municipiul a fost realizat în 
proporție de 111,8 la sută la in
vestiții și 105,9 la sută la orga
nizațiile de constructii-montaj. 
Se cuvin menționate în acest 
sens colectivele de la Centrala 
cărbunelui (113,8 la sută), în
treprinderea de gospodărie )o- 
cativă (101,4 la sută), Institutul 
de mine (143,7 la sută), O.C.L. 
Alimentara (108,4 la sută), ca și 

irr Cimna 1119 la

S-a asigurat în același timp da
rea în folosință cu 30 de zile 
înainte de termen a unui bloc 
cu 90 apartamente, terminarea, 
tot cu 30 de zile înainte de ter
men a umpluturilor din corpul 
barajului de la Valea de Pești 
și devansarea cu 15—45 zile a 
stadiilor de execuție la numeroa
se alte obiective de pe șan
tierele T.C.M.M., I.C.F. și 71 
C.C.F.

Realizarea cincinalului înainte 
de termen înseamnă însă mult 
mai mult declt rezultatele ob
ținute pînă în prezent. înseamnă 
realizarea în cele mai bune con
diții a planului pe întregul an 
1972, hotăritor pentru soarta 
cincinalului in curs. In acest 
sens, dacă rezultatele obținute 
de șantierul I.C.F. Cimpa vor 
permite preluarea unei sarcini 
suplimentare pe acest an de a- 
proximalîv 4 milioane lei, și pe 
această bază devansarea terme
nelor si stadiilor do execuție la

Uricani — Cîmpu lui Neag, etc.) 
șantierele T.C.M.M. și 71 G.C.F. 
vor trebui să îmbunătățească 
simțitor ritmul de execuție pen
tru a asigura realizarea integra
lă a planului, din care la 1 iu
lie au mai rămas de executat
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Cil adevăr și cît neadevăr pot 
adăposti coperțile unui dosar, 
civil sau penal? Oare nu sînl 
excesiv de pretențios intitulate 
aceste rinduri ? De ce tocmai 
adevărul ? Dc ce ne-am ales a- 
ceasta cunoscută lege de fier a 
vieții — ADEVĂRUL TRIUMFA 
— ale cărei puține cuvinte 
le-am despărțit dc un foarte 
echivoc „desigur" care nici con
firmă, nici infirmă, nici nu în
tărește și nici nu ar putea slăbi, 
ceea ce viața oe-a învățat de 
atitea ori ?

Pentru că sînl, totuși, unele 
cazuri cînd adevărul pendulea
ză pe o muchie de cuțit. Resta
bilirea lui atîrnă atunci dc sin
ceritatea unui martor, de disccr- 
nămintul unui om.

Și din nou o întrebare difici
lă pentru reporter: cit adevăr 
și cît neadevăr pot exista (să 
fim scuzați pentru această brus
că introducere în subiect) într-o 
bătaie ? Să luăm un exemplu : 
două grupuri se încaieră. Apoi, 
lăsînd la o parte bruma de edu
cație prin care se pretind civili
zați. trec la lovirf reciproce. A- 
ccastă rușinoasă manifestare hu
liganică e cîștigată de grupul 
mai numeros. înseamnă, sine die 
că ei sînt vinovați ? Că nevino
vății făceau parte din grupul 
mai restrins ? Pe lîngă un răs
puns Ia aceste întrebări (răspuns 
pe care nu-1 pretindem „de ulti
mă oră" și nici universal vala
bil) ne propunem, cu acest pri
lej, să relatăm cîteva amănunte 
pe marginea unui asemenea caz, 
care se petrece din păcate des
tul de frecvent în localitățile 
noastre...

★
Un proces penal. In boxă trei 

tineri — frați Anton și Gheor- 
ghe Parizek și loan Lazăr. 
Ascultăm depozițiile martorilor, 
intervențiile energice ale pre
ședintelui completului de jude
cată, Reținem că e vorba de o 
bătaie petrecută în parcul ora
șului, iscată după o gîlceavă ca
re a avut loc în apropiatul local 
de alimentație publică, grădina 
de vară „Parc". Peste două zile, 
din nou, în sala pașilor pierduti,

ascultăm dezbaterile în fond. No 
asociem acuzării, amintind tutu
ror tulburenților care mai sini 
încă dispuși să se preteze la 
acte de scanda), că legea este 
neingăduitoare, că oamenii paș
nici doresc liniște, nu scanda
luri, că faptele reprobabile sint 
in cele din urmă pedepsite, iap 
regretele Urzii sau lacrimile nu 
mai pot șterge o palmă dată 
din inconștiență. Se aflau în sa
la de judecată cîțiva oameni cu 
părul alb — poale erau părin
ții unora dintre tineri — caro 
ascultau nedumeriți cuvînlul a- 
cuzării, nevenindu-le să creadă 
că este vorba de fiii lor, cărora, 
ei, părinții, le doreau un viitor 
curat. Dar tinerii nu au înțeles. 
Dintr-o nechibzuință, dinlr-o 
pornire de vitejie prost înțelea
să s-au lanSat in această ruși
noasă manifestare caro i-a adus 
in boxa acuzaților.

După desfășurarea dezbateri
lor, pătrunsă de discernămînt, 
energică — așa cum e legea — 
sentința a sunat dreaptă, neier
tătoare (cu toate circumstanțele 
acordate) în spiritul dreptății și 
al echității civice : 6 luni închi
soare pentru ultraj la bunele 
moravuri.

Cine mai încearcă ?

Cu sprijinul apărării (de al 
cărui cuvînt și de ale cărei ar
gumente s-a ținut scama, fără 
ca sentința să-și piardă din dis
cernămînt) a ieșit Ia iveală însă 
un al doilea aspect al cazuluf, 
o a doua fată a faptelor, care 
completează cu claritate gradul 
de vinovăție al unui alt perso
naj care, paradoxal, nu se afla 
în boxa acuzaților, deși își a- 
vea locul acolo, unul anumit, 
acela care se cheamă primul loc.

Cei trei tineri din boxă nu 
s-au bătut singuri, ci cu un al 
patrulea. Judecind după probele 
clare prezentate de apărare, șî 
rezultate din dosar, acesta din 
urmă — loan Panța — el, și ni
meni altul a fost provocatorul de

UNDE SE PRODUC 
LĂMPI ELECTRICE

La cîțiva kilometri mai sus de frumoasa stațiune balneo
climaterică Pucioasa, aproape de Pietroșița, în vecinătatea 
muntiin,- so află unul din importantele centre industriale
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pădurea
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Se excep- 
continuu, 
de mun-

Don, 
avut

lucrate, 
două

pariziană „Elle" a întreprins o 
rîndurile turiștilor străini, între- 
îi interesează in mod special în

$ ALEXANDRU BĂNC.EAN. 
Vulcan. Munca prestată de an
gajați! întreprinderilor socialis
te în zilele de repaus săptamî- 
nal (duminica) șe compensează

ilr «ni m urmă la 
M&rftșești și Oituz, 

anului 1917, armata 
i zdrobit ofensiva tru-

la Mărăști,

„Filme“ subterane

Mărăsesti si Oituz

■ ■

I■ I

Mărăști, 
in vara 
română i 
prior germane și austro ungă
re. înscriind o strălucită pa 
gini dc vitejie in istoria po
porului nostru împotriva co
tropitorilor. pentru libertate 
și iodepedență. Sacrificiile 
«are au consfințit victoria in 
a«oMc bătălii s-au adăugat se
cularelor jertfe ce stau la te
melia României moderne. Au 
rămas testamentare cuvintele 
lui Mihail Kogâlniccanu. des 
pre marile bătălii purtate dc 
armatele române de-a lungul 
secolelor. Fără a nega im
portanța răsunătoarelor răz
boaie du.sc de vestiții coman
danți ai altor popoare, in tot 
atit de vestite locuri, el nu 
se sfia să grăiască : ..Pentru 
mine bătălia «le la Războieni 
are mai marc interes docil 
lupta de la Tcrmopilc și iz- 
binzile dc la Rahova și Călu- 
găreni imi par mai strălucite 
decît cele dc la Maraton și 
Salamina*'. Asemenea acestor 
bătălii ale românilor purtate 
de-a lungul istorici, a căror 
semnificație trăiește peste vea
curi, luptele eroice de la Mă 
riști. Mărășcsti și Oituz. cons
tituie după cinci decenii și ju
mătate, simbolul viu al luptei 
drepte a poporului român pen
tru apărarea ființei salo națio
nale. a patriei amenințate, 
a pămintului strămoșesc. „Ro
mânii — se arăta intr-un do
cument al vremii — au în
scris in istoria lumii Șiretul 
alături de Marna. Yser și 
Isonza**.

In ajunul marilor lupte ar
mate din iulic-august 1917 
România se afla intr-o situa
ție deosebit de grea. Cea mai 
mare parte a teritoriului ță
rii era cotropită dc armate
le Germanici și Austro-Un- 
gariei. Populația din regiunile 
ocupate era crunt terorizată 
și jefuită. împinsă Ia foamete, 
pentru a îndestula mașina dc 
război inamică.

Pe frontul Carpaților și pe 
linia \ ran cea — Dunăre co
mandamentele militare ale 
Germaniei Ș> Austro-Ungarici 
pregăteau declanșarea unei 
uriașe operațiuni armate, pen
tru a lichida chiar in vara fi
nului 1917. ceea ce mai rămă
sese din România. Grave pri
mejdii planau asupra poporu
lui român în vara anului 1917. 
Trebuia rezistat cu orice chip. 
Trebuia apărată fiecare palmă 
de pămînt și nici o jertfă nu 
era prea scumpă. Aici în 
Moldova se afla salvarea în
tregii Românii. O rezistență 
eroică pentru a menține ceea 
ce maj rămăsese neocupat din 
trupul României, anima între
gul popor, armata tării. Dc 
aici se așteptau salvarea pa 
triei, eliberarea teritoriilor co
tropite, înfăptuirea năzuințelor

de făurire A României unite.
Masele cele mai largi popu

lare nădftjduiau cu toată pu
terea convingerii lor in vic
toria armaiclor române retra
se în Moldova. Speranța refa
cerii armatei și a unei riposlc 
«eroice a poporului amenințat 
cu completa subjugare a ridi
cat în sprijinul acestei lupte 
nu numai ostașii din tranșee, 
ci lot omul care putea să con
tribuie prin munca și capaci
tatea sa la pregătirea și în 
spatele frontului a victoriei 
armatelor noastre.

Nespus dc grele nu fost îm
prejurările în care a avut Ioc 
reorganizarea armatei româ
ne. In Moldova, singura pro
vincie a tării rămasă Reocu
pată trebuia să fie găzduiți și 
întreținuți refugiații din te
ritoriul vremelnic cotropit «Ic

discuți) în cabinetele minis
teriale ale Puterilor Centrale, 
ci au foM transpnsc in planu
rile strategice ale trupelor 
germane și austru ungare pe 
frontul «Ie răsărit.

Armata română grație unor 
«-forturi susținute s a trans
format intr-un puternic ins
trument «le luptă, in același 
timp moralul ostașilor româ
ni n crescut. Sentimentele lor 
«Ic inall patriotism erau gr 
neratc dc dragoslca peni di va
tra strămoșească cotropită, «Ie 
încrederea nețărmurită in drep
tatea cauzei lor. Înțelegerea 
deplină a pericolului «are pla
na asupra statului român, de 
a fi șters «le pe harta lumii, 
itlealurile naționale mereu vii. 
in conștiința populară au per
mis. mobilizarea poporului in 
tr un efort suprem, pentru ob

inamic și din zona <le operații, 
întreaga urmată română — 
ceea ce însuma la un loc peste 
un milion și jumătate dc oa 
meni — precum și corpurile 
de armată ruse (aproape un 
milion de oameni). La aces
tea se adăugau lipsa tot mai 
acută de alimente și furaje, 
criza dc combustibil și materii 
prime, dezorganizarea trans
porturilor, bolile contagioase 
și in plus, una dintre iernile 
cele mai grele care bintuiseră 
in această regiune. Situația era 
extrem dc critică deoarece 
planurile imperialiste ale pu
terilor centrale de subjugare 
și de dezmembrare a Româ
niei au început să se concreti 
zeze in toamna anului 1916 și 
la începutul lui 1917. Conform 
acestor planuri, toate provin
ciile românești, întregul teri
toriu al țării urma a fi îm
părțit intre marile puteri.

România era sortită să dis
pară ca stat de Pe harta Eu
ropei. Astfel șeful statului ma
jor al armatei austro ungare 
Conrad von Hoentzendorf și 
premierul ungar contele Tisza 
căzuseră de acord ca în ca
zul victoriei Puterilor Centra
le ..independența de stat a 
României să fie lichidată fără 
rezerve". La rindul său Czer- 
nin. ministrul de externe de 
la Viena susținea că in even
tualitatea victoriei, monarhiei 
austro-ungare trebuie să-i re
vină Muntenia și Moldova 
dintre Carpați și Șiret...** A- 
celeași scopuri cotropitoare 
care puneau în pericol însăși 
existența statului român ur
mărea și Germania.

Tirguielile pe seama Româ
niei nu s-au limitat la simple

ținerea victoriei. După o pre
gătire de artilerie, care a 
durat aproape 40 de ore, în 
zorii zilei de 24 iulie, a înce
put ofensiva de la Mărăști. 
Kind pe rind dealurile Mârăș- 
tilor Și Mănăstirei, satul Mă- 
răști, dealurile Poiana Incăr- 
căloarcA, Moniiia și Fintina 
puturoasă sînt luate cu asalt. 
Frontul dușman a lost stră
puns pe o lărgime de 10 km 
iar puternicele întăritori ale 
inamicului au căzut, una du
pă alta in miinilc vitejilor 
ostași «lin Armata a 11-a ro
mână și din unitățile rusești. 
Pină la 30 iulie marile uni
tăți ale armatei a Il-a române 
de sub comanda generalului 
Averescu au ajuns Prin lupte 
grele în valea superioară a 
riului Putna. încleștării for
midabile de forțe de Ia Mă- 
răști avea să-i urmeze, la un 
interval de mai puțin dc o 
săptămînă alle două bătălii 
de anvergură la Mărășcștj și 
Oituz ca urmare a ofensivei 
trupelor germane și austro- 
ungare care ținteau să prindă 
intr-un clește uriaș armata a 
II a română și unități ale ar
matei a IV-a ruse — de-a lun
gul Șiretului și dc-a lungul 
Trotușului — și să facă jonc
țiunea la Adjud. Bătălia de 
la Mărăști a început la 6 au
gust 1917. Ea s-a desfășurat 
neîntrerupt timp dc 14 zile 
angajind in luptă divizii ina
mice refăcute cu efective și 
armament bine pus la punct.

Cu toate pregătirile intense, 
cu toată superioritatea nume
rică inamicul a avut pierderi 
atit de grele incit unele din
tre cele 12 divizii aruncate în 
luptă au fost aproape destin

țale. iar planurile sale au tost 
răsturnate.

Pe măsuță ce zona «Ie ope
rații se intindea «Ic In est Ia 
rest au intrat in luptă trupele 
armatei I-a române care trep
tat au înlocuit cea mai marc 
parte a celor 7 divizii ruse, 
siiporfintl toi greul ofensivei 
germane.

In luptele <le la Doaga. Pft- 
Irășcani, - .
Chicera, 
Muncelu și pădurea 
zoarc, Irupcle române <lc sub 
comanda generalului 
Grigorcscu, prin vitejia 
care au dat dovadă, s-tfu n- 
coperit dc glorie nemuritoare. 
Prin durata, amploarea și in
tensitatea ci. bătălia de Ia 
Mărășeștț a fost cea mai în
verșunată înfruntare «le forțe 
pe frontul românesc in vara 
anului 1917. Ea s-a soldat cu 
o victorie asupra trupelor ger 
mane, «Icterininind prăbușirea 
planurilor ofensive ale i 
micului. Indirjite lupte 
purtat ostașii noștri și in 
talia de Ia Oituz. Începută Ia 
8 august la numai două zile 
după declanșarea ofensivei dc 
Ia Mărășești, ea s-a desfășu
rat in teren muntos, dc o par 
tc și «Ic alta a riului Oituz, 
pină in ziua de 24 august. Bă
tăliile de la Mărăști. Mără
șești și Oituz. vor răinînc in 
istoria poporului român măr
turii de glorie nepieritoare, 
fapte înălțătoare de sacrificiu 
in slujba apărării patriei. Vor 
dăinui in amintirea poporu
lui nostru actele dc vitejie 
săyirșitc de regimentele 32 
Mircea, 34, 37 și 51 infante
rie, 3 și 9 vinători, pilde vii 
de tenacitate, abnegație și de
votament. Peste veacuri vor 
străbate laptele de eroism să- 
virșite de reputații coman
danți de armate ca generalii 
Ercniia Grigorcscu, David 
Praporgescu, Ioan A. Draga- 
lina. dc căpitanul Grigorc 
Ignat, sublocotenentul Ecate- 
rina Teodoroiu, caporalul 
Constantin Mușat, sergentul 
Iliescu Ignat și mii de alți os
tași anonimi. In bătăliile a- 
mintiteau dat dovadă de înalt 
eroism, dus pină Ia sacrificiul 
vicțij Ș> fii ai județului Hu
nedoara.

Nu există aproape sat sau 
comună din cuprinsul județului 
care să nu păstreze prin mo
numente semnificative me
moria acelora care au căzut 
cu 55 de ani în urmă. Eterni- 
zînd memoria celor care acum 
cinci decenii și jumătate și-au 
dat viața in slujba patriei, po
porul nostru glorifică Pe toți 
acei care P<* front sau în spa
tele frontului, au făcut efor
turi și au dat sacrificii pen
tru zdrobirea armatelor inva
datoare, pentru păstrarea și 
dezvoltarea ființei naționale și 
dc stat a României.

@ ȘTEFAN CATRINA, Vul
can. In legătură cu dispozițiu- 
nilc Legii nr. 20/1971 privind 
organizarea contribuției bă
nești și în muncă voluntară a 
locuitorilor, a apărut, în ziarul 
nostru nr. 7077 din 3 august a.c., 
o consultație juridică. Acolo 
puteți găsi răspuns și la pro
blemele ce vă interesează.

prin acordarea unui timp liber, 
corespunzător orelor 
în cursul următoarelor 
săplămîni.

In cazul cînd munca 
montară se prestează in zile ne
lucrătoare (1 și 2 Mai, 23 și 24 
August, 1 și 2 ianuarie) în afa
ra zilelor de repaus normale, 
aceasta se retribuie cu un spor 
egal cu salariul tarifar. " 
tează unitățile cu foc 
care au un alt regim

ADNOTĂRI
dintr-un magazin 

alimentar 
fruntaș 

pe ramură
Abundenții ? Curățenia f 

ciludinca ? Care din loate < 
(c atribute predomină si 
nota specifică magazinului 
mentor nr. 77 din tupeni 
responsabili Nlcolae Florea 
Ghcorghc Magda -islfel in
cit, in acest an, magazinul a 
fosi declarai fruntaș pe ramu
ră? Desigur, toate cele trei iră- 
sături cărora li se adaugă un 
plus de rcsponsabililaie profe
sională în exercitarea unei me
serii atit «Ic dificile cum esle 
adevăratul comerț.

Cu rafturile bine aprovizfonn- 
le, cu tejghelele strălucind «le 
«urățenic din spatele cărora 
vinz.itoarcle asigură o servire 
civilizată, fără reproșuri, ma
gazinul amintii și-n creat fai
ma unei unități de prestigiu a 
comerțului noslru socialist, cîș- 
Ugtnd. zi de zi. exigentul exa
men al bunel serviri, al cărui 
unic examinator este cumpără
torul. In aceste condiții, este fi
resc ca la alto calificative a< or- 
«lale colectivului, să se adauge 

acela al depășirii luna de lu- 
i a sarcinilor de pion.
După vizitarea magazinului 
-am solicitat celor doi res

ponsabili numele citorva dintre 
vinzătoare. Am notat : Maria 
Aposlolescu. luliana și Ana Szll- 
vesler, Rozalia Terentuș, Doi
na Aruncuteanu. Ileana Mraz. 
neputînd bineînțeles să dăm 
curs dorinței responsabililor de 
a nola întregul colectiv al ores- 

riilăți fruntașe care promo- 
comorț urban, civili-

Soli- 
aces- 

dau 
ali-

esl

TIRGUL DE MOSTRE
DE BUNURI DE CONSUM

ln localitatea Miliutinskaia, de pe 
relatează revista sovietică „Sputnik”, a 
loc, nu de mult, un concurs de cintcce și dan
suri. Atenția juriului a fost atrasă de un con
curent puțin obișnuit, care dansa col la cot 
cu tinerii, pe unii chiar întreeîndu-i în ce pri
vește frumusețea și iuțeala execuției. El a șl 
acumulat un mare număr dc puncte și s-a e- 
vidențial chiar și la proba de canto. Piuă la 
urmă concurentul s-a situat pe primul loc. 11 
cheamă Piotr Lesnikov și are... 86 de ani I

Rcvista 
anchetă in 
bîndu-i ce 
„Orașul lumină".

Englezii doresc să vadă Turnul Eiffel ; 
scandinavii sînt atrași irezistibil de zîmbetul 
Giocondei, de la Luvru ; vest-germanii prefe
ră Champs Elysees; japonezilor le esle a- 
proape totul indiferent, principala lor preo
cupare fiind să facă cît mai multe fotografii; 
americanii au declarat că le plac monumente
le de artă și vechile construcții și se miră 
cum de este posibil ca orașul acesta, alît de 
frumos să fie urîțit de atîția... zgîrie norii.

de noapte a șoferilor. Potrivit să vibreze 
anumite perioade de timp, aparatul îl ține 
permanentă treaz pe șoferul obosit. .

Poliția japoneză aplică pedepse grele con
ducătorilor auto dovediți că s-au urcat la vo
lan sub influența alcoolului, scrie publicația 
elvețiană „Die Tal". In ultima vreme, însă, 
polițiștii sînt puși la grea Încercare, întru« ii 
în multe cazuri lichidul din clasicul recipient 
nu se colorează, deși cei controlați dau vădi
te semne că ou consumat băuturi alcoolice. 
S-a aflat, pînă la urmă, că un anume fabri
cant a pus în circulație un fel de tablete, ra
re înghițite, fac ca lichidul din temutul reci
pient să rămînă insensibil la alcool. Ziarul a- 
mintit nu dă însă nici un fel de amănunte în 
legătură cu conținutul miraculoaselor pasti
le...

Se pare că metroul cîștigă lot mai mull 
teren in comparație cu mijloacele clasice de 
locomoție. Odală cu aceasta, apar noi mij
loace de înfrumusețare a galeriilor. Un ingi
ner portughez preconizează ilustrarea oereti- 
lor tunelului cu imagini în așa fel amplasate, 
incit, din goana metroului, să dea călătoru
lui impresia derulării unor filme. In vagoane 
ar urma să fie instalate difuzoare care să so
norizeze... filmele!

© T. T. Petroșani, 
clamate de dv. în scrisoarea 
dresată redacției, nu s-au 
confirma. Este indicat ca în ast
fel de iazuri cetățeanul în cau
ză să semneze, în interesul 
cercetărilor, sesizarea, indieîn- 
du-ne și adresa unde poate fi 
găsit.

Cele re- 
a- 

putut Potrivit unor statistici, în anul 1971 se 
aflau in Polonia 350 de oameni trecuți de 100 
ani. Dintre aceștia 80 la sută sînt femei! Talent precoceducția și desfacerea, consfă

tuiri cu creatorii din industrie, 
specialiștii din comerț și cu 
vizitatorii, demonstrații practi
ce cu produse noi. Vizitatorii 
vor avea prilejul ca, prin aces
te manifestări și prin chestio
narele existente la standuri, să 
colaboreze la un larg sondaj 
ale cărui rezultate finale 
servi adaptării producției 
cerințele consumatorilor.

In 30 dc puncte situate 
teritoriul 
unități de desfacere vor 
publicului diferite produse, 
nele noi, printre care și auto
turisme „Dacia 1 300“.

Tirgul iși începe programul 
pentru^ public joi, 10 august, și 
va fi deschis pînă la 31 august 
a.c.

Pavilioanele pot fi vizitate 
zilnic intre orele 10 și 19, iar 
duminica și in zilele de săr
bători legale între 9 și 19, luni 
fiind închise.

Deșteptător minuscul Televiziunea din Tbilisi a prezentat, re
cent, un spectacol nou de operă, care s-a bu
curat de mare succes. De remarcat că autoa
rea operei, Nina Katamadzt, nu are decît 12 
ani și nu este la prima lucrare. Ea a compus 
pînă acum, peste 200 de bucăți muzicale și 
a dat concerte, fiind și o talentată pianistă, 
la Moscova și Budapesta.

Un inginer ceh a construit un aparat mi
nuscul care poale fi montat și pe rama oche
larilor. Aparatul, care se bazează pe un sis
tem vibrator electronic, îl poate deștepta din 
somn, la ora dorită, pe posesor. „Deșteptăto
rul" s-a dovedit deosebit de eficient în mun-

• LUCREȚIA FLEȚAN, stra
da Sălătruc nr. 3, Petroșani. A- 
locația de stat se acordă fami
liilor cu copii numai dacă unul 
din părinți este angajat cu con
tract de munc^ pe durată ne
determinată.

Răspunsul la a doua întreba
re este în sensul că la expira
rea termenului pentru rare o 
persoană este angajată tempo? 
rar, contractul de muncă înce
tează de drept.

@ CORNEL SABAU, 
șeni. Intrucit în cursul anului 
trecut nu ați beneficiat dc con
cediul de odihnă la care aveți 
drept, îl veți putea efectua o- 
dală cu concediul pc anul

pe 
Tirgului de mostre, 

vinde 
u-

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

CONSULTAȚIE JURIDICA

IMPOZITUL PE CIȘTIGUL SALARIAȚILOR luni pi

re-

Cadru

din 
înalt 
auto-

la cota parte a recompensei ce 
se cuvine fiecărui beneficiar.

co- 
dp-

din 
re-

iar impozitul se calculează
lă de 10 000 lei din întreaga su
mă,

rizionării populației cu măr
furi. In același timp, tirgul con
stituie un amplu dialog între 
consumatori și cei ce produc 
mărfurile destinate a satisface 
nevoii - materiale și spirituale 
ale societății noastre. Se reali
zează in acest fel un divers și 
vast sondaj sociologic, de o 
mare valoare practică pentru 
factorii de decizie din intre 
prinderi.

La festivitatea inaugurală au 
participa' membri ai C.C. al 
P.C.R., ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or-

ganizații obștești, ai unor de
partamente economice si centra
le industriale, a marilor uzine 
și întreprinderi producătoare 
de bunuri de consum, ai între
prinderilor de comerț exterior, 
specialiști din industrie, coope
rație și comerț, un numeros 
public.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, ministrul comerțului in
terior, Nicolac Bozdog, a făcut 
o succintă prezentare a ediției 
din acest an a Tirgului de 
mostre.

După deschiderea oficială, 
participanții au vizitat tirgul. 
Pe suprafața de 35 000 mp a

celor zece pavilioane utilizate 
Ia actuala ediție, suprafață 
dublă față de cea folosită anul 
trecut, sînt prezentate aproape 
ÎOOUOO de exponate, mărturie 
grăitoare a inițiativei și hărni
ciei creatoare a sutelor de mii 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni din industria republicană, 
locală și- cooperatistă, producă
toare de bunuri de consum din 
țara noastră, materializând pri
ceperea și devotamentul, efor
tul și pasiunea cadrelor care 
lucrează in acest sector de ac
tivitate.

In cadrul tirgului, vor avea 
loc simpozioane, privind pro-

Care sini dispozițiile legii în legăiwră cu* _ — _ _ _

in ciștigul supus impozitului 
tint cuprinse toate veniturile 
din salariile realizate de munci- 
terj și personalul lehnic-admi- 
nistraliv de la țoale locurile de 
munefi. Enumerîndu-le aceste 
venituri sini : — salariile de o- 
rice fel — sporurile de vechi
me — indemnizațiile de condu
cere — gratificațiile și premiile 
de orice fel — plățile din fon
dul de asigurarj sociale in caz 
«ie incapacitate temporară de 
muncă — sumele plățile pentru 
concediul nefolosil — orice alte 
sume plătite la angajați ca pla
tă a muncii.

Sînt exceptate de la impunere 
nefiind cuprinse In ciștigul lu
nar impozabil următoarele veni
turi :

— sumele plătite pentru aco
perirea cheltuielilor dc deplasa
re-, cele plătite pentru transfera
rea in alta localitate in interesul 
serviciului, precum și indemni
zațiile de instalare plătite la în
cadrarea in funcții;

— preavizele de concediere 
și ajutoarele.

Cuantumul impozitului dpljcat 
asupra ciștîgului lunar impoza
bil se stabilește in conformitate 
cu Decretul 153/1954 și Decre
tul 564/1968.

Modalitatea impunerii cîștigu- 
lui cumulat este următoarea :
- premiile plăîite in cursul 

anului, la felea și indemnizațiile 
de conducere și toate celelalte 
venituri ce se cuprind in cîști- 
gul lunar impozabil se impun 
prin cumulare cu salariul lunii 
in care se plătesc aceste drep
turi.

In cazul plății unor salarii 
sau diferențe plătite pe trecut 
In baza unei sentințe judecăto
rești, cit și in cazul ajutoarelor 
pentru incapacitate temporară 
de muncă și a indemnizației 
pentru concediul de odihnă, se 
procedează la cumularea cu ve
niturile din lunile cind se cuve
neau aceste drepturi; impozitul se 
calculează și se reține în func
ție d< acest rumul.

Gratificațiile anuale se impun 
prin cumularea acestora cu ve
niturile realizate în luna prece
dentă plății.

Sumele reținute anterior și 
plătit'- după îndeplinirea indica
torilor de plan se impun prin 
cumulare cu veniturile din luna 
in care șg plătesc aceste sumț.

Veniturile realizate la locuri 
secundare de muma (cumul de 
funcții) se impozcazS astfel :

— la ridicarea acestor drep-

turi de la locul secundar de 
muncă ele vor fi impozate cu 
cotele anume stabilite.

— ulterior însă, aceste veni
turi se vor cumula cu cele rea
lizate la locul de muncă princi
pal și se va calcula impozitul pe 
venitul cumulat, scăzlndu-se im
pozitele ce au fost reținute la 
locurile secundare. E necesar a 
se reține că obligația declanșă
rii la locul de muncă principal 
al veniturilor realizate 
locuri de muncă secundare, 
vine angajatului.

Veniturile obținute din 
laborări la publicații nu se t 
clară la locul de muncă princi
pal, ele fiind impozitate la locul 
unde se realizca/a.

Veniturile realizate din 
compense pentru invenții, ino
vații și raționali/ari sînt impo
zabile numai pentru sumele ce 
depășesc 10 000 lei. Impozitarea 
se face raportat la suma cores
punzătoare, pentru fiecare in
venție sau raționalizare in parte, 
fără a se cumula cu veniturile 
din salariu.

Dacă recompensa se cuvine 
mai multor persoane, inovația, 
invenția sau raționalizarea fiind 
opera unui (i.lrctiv se scade o 
singura data tranșa neimpozubi-

Iar acum răspunsul la scrisorile sosite la redac
ție, prin care se cer lămuriri în legătură cu 
astfel de probleme :

RUS GAVRIL — LUPENI. In conformitate cu Legea 
nr. 12/1971, funcția de instalator nu este echivalentă cu 
funcția de lăcătuș subteran, astfel că trecerea dv. in aceas
tă din urmă funcție, contează ca o nouă încadrare și sa
larizarea se stabilește ținindu-se seama de pregătirea, ve
chimea și lucrările ce urmează a fi executate in noua func
ție.

NICA VIOREL — VULCAN, a) Orele prestate în zilele 
nelucrătoare, in afară de ziua de repaus săptăminal nu se 
consideră ca ore suplimentare, dar se plătesc cu sporul de 
100%:

b) Conform anexei 7 la 1I.C.M. 914/1968 sporul de ve
chime se plătește lunar și se calculează avîndu-se in vede
re salariul tarifar cu venit pentru timpul efectiv lucrat in 
regim normal de lucru, deci nu și pentru posturile prestate 
ca ore suplimentare sau în zilele nelucrătoare.

MIRON VASILE — PETRILA. a) Aveți dreptul la o 
nouă treaptă de salarizare după doi ani de zile de salari
zare in treapta a Il-a ;

b) Conform Codului Muncii aveți dreptul la concediu 
de odihnă după 11 luni de la angajare. In cazul în care 
cele 11 luni expiră la 31 decembrie 1972 urmează să bene- 
ficiați de concediu în 1973, fără ca prin aceasta sfi fie in 
vreun fel afectat dreptul la concediu pe 1973.

Horia NELEGA I

rea sarcinilor de plan. In 
ceste zile premergătoare 
bătorii de la 23 August, în
trecerea socialistă cunoaște o 
amploare deosebită, iar rezul
tatele ei, consemnate în grafi
ce sugestive, înseamnă mii și 
mii de lămpi electrice peste 
plan, cu respectarea riguroasă 
a parametrilor de calitate. Mun
citorii cu care discutăm ne 
vorbesc despre sentimentele vii 
cu care ei înlîmpină ziua de 
23 August și aniversarea Re
publicii, despre făptuită și în 
fabrica lor chemarea de a se 
înfăptui cincinalul cu 6 luni 
mai devreme găsește un puter
nic ecou, adeziune unanimă.

Cel care Știe cum se lucrau 
înainte vreme becurile electri
ce rămîne uimit văzînd tehnica 
și tehnologiile moderne 
fabrica de la Fieni. Un 
grad de mecanizare și 
matizare a procesului dc pro
ducție. O muncă în care omul 
supraveghează funcționarea ma
șinilor și instalațiilor și care 
cere un nivel ridicat de specia 
lizare, de cultură tehnică.

— Fără o temeinică pregătire 
profesională, ne spune un tî- 
năr muncitor de la grupul au
tomat de fabricație a becurilor 
ornamentale, e cu neputință să 
stăpînești o tehnică atît de mo 
dernă !

Iată de ce, în fabrică există 
o intensă preocupare, pe toate 
treptele producției, pentru îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale. In perioada cincinalu
lui precedent, bunăoară, au fost 
pregătite aproape 900 de cadre 
l>e specific de meserii prin școli 
profesionale, ucenicie la locul 
dc muncă, cursuri dc calificare 
de scurtă durată, școli de maiș
tri Și școli tehnice, diferite cer
curi. Mai mult, fabricii din Fi
eni îi revin sarcini dc cinste și 
in ceea Ce privește pregătirea 
cadrelor necesare Uzinei „Rom- 
lux" de la Tîrgovi.ște Și care, 
după cum se știe,, va produce 
o largă gamă de corpuri de 
iluminat.

Cercetăm documentar
sintetic în care este vorba des
pre istoricul fabricii și dezvol
tarea ei : „Steaua electrică - din 
Fieni a intrat în funcțiune în 
anul 1936. Dar abia in anii so
cialismului ea a cunoscut, in
tr-adevăr, o dezvoltare impe
tuoasă, o ascenșiune continuă, 
ritmică. Producția anului 1938 
se realizează acum, aiu. într-o 
singură zi. Rețineți deci: intr-o 
singură zi! Prin urmare, o 
creștere de circa 350 de ori a 
producției. Iar producția de be
curi a anului 1945 se realizea
ză in numai două zile. In 1970 
s-a obținut, față de 1965. un 
spor de producție dc 40 milioa
ne becuri. Concomitent cu 
creșterea indicilor cantitativi a 
avuț loc o diversificare accen
tuată a producției, prin asimi
larea de noi tipuri dt- tâmpi 
menite să satisfacă tot inuj de
plin, la nivel calitativ tot mai 
ridicat, cerințele economiei na
ționale. Prin dotarea cu noi u- 
tilaje de inaltă productivitate, 
prin asimilarea de noj proce
dee tehnologice și creșterea gra
dului de calificare a cad.clor, 
azi, la Fieni. se produc peste 
400 tipuri de lămpi într-o ma
re varietate de tipodnnen- 
siuni; becuri de iluminat, lămpi 
electrice pentru autovehicule, 
pentru locomotive Diesel-elec- 
trice, Diesel-hidraulice, pentru 
radio, lanterne, pentru centrale 
telefonice și panouri de automa
tizare etc. Produsele fabricii au 
o căutare tot mai mare și pe 
piața externă unde în prezent 
se exportă dc peste 8 ori mai 
multe Lămpi electrice decît in 
1965.

Actualul cincinal înseamnă o 
nouă și importantă etapă în 
activitatea „Stelei electrice*1, a 
harnicului său colectiv, cărora 
le revin sarcini nxult sporite 
pe linia indicilor cantitativi și 
calitativi ai producției. Dar așa 
cum ne asigura rminerul Ghcor- 
ghe Ciorescu. i. ote sarcini vor 
fi realizate <u .asta
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cănit șl ajutor, a modnlni de 
tnncționarc a lo< emotivele», a 
inslincțlci C.I.R. at «ta vorbi
ți iul se pot transporta tonaje 
sporite la trenulile de marii și 
«ălălori. mal ales acum tind pla
nul dr producție va crește cu 
1,2 la sulă, iar consumul spr- 
cillt la combustibil va ii redus 
cu 1.4 la swt*. adm iad după si
ne cheltuieli mult mai redrinse 
ca in acest an. Paralel cu pre
darea unor noțiuni teoretice. J« 
«•arsurile de pregătire profesio
nală. ar fi util să se organherc 
schirnbm I de experiență intre 
cel vfratnici si tineri — pontm 
că llnerii reprezintă o pondere 
însemnată in electivul de mun
citori din depou — discri|ii cu 
net care folosesc m Inall randa
ment locomotivele încredințate’-.

R» lulnd problema reparațiilor, 
sudor-.i' Petru Conan, srfcia efi 
se pierde un însemnat fond de 
timp din cauza sudurii delec- 
luoasi — lipsind electr» 'd co- 
respuiuători — uneori ramin 
bule de ulei și apă care grevea- 

re. îsh nța reparației Tăcute. 
■Despre faptul că pe unele loco
motive exiși ă serioase carențe 
de întreținere, curățenie și un
gi r<. au vorbit mecanicii 
Vasjle Ardelean»». Emanuel Bol
dul, Mihai Barbone și loan Des
pa, mecanic ajutor, dezbătipd ri
sipa de combustibil pe care o 
lac echipajele de pe locomoti
vele 15010^1, 150110), 15016'14,
1501102, 1501104, 230187, 230117, 
pierderile aduse de aceste loco
motive fiind și o lipsă de con
trol și îndrumare din partea in
ginerilor, tehnicienilor și șefilor 
de tura, cărora le revine rolul 
de a preveni defecțiunile tehni
ce, grija față de utilajul din do
tai,. ..Avem mecanici de înaltă 
calificare — s-a arătat in discu
ții — care realizează transpor
turi șl tonaje înscrise in grafi-

Pe baza cercetărilor întreprin
se in ultima vreme de specialiș
tii institutelor de cercetări ale 
Academiei de Științe Medicale 
și ale Ministerului Sănătății, 
precum și de cadrele nntversi- 
lare din invățămîntul medico- 
iarmaceutic. au îost realizate o 
serie de noi medicamente. Ast
fel, cercetătorii Institutului pen
tru control de stat al medica
mentului și cercetării farmace
utice au obținut două medica
mente. un derivai de acizi grași 
și un derivat al acidului ace- 
lll-glulanic. aflate în experimen-

iiilBea oaraniEîriîar ți fievamarea Mor do nolie
(Urmarc din pag. I)

56,9, respectiv, 52,7 la sutd. A- 
ceasta mai Înseamnă intensifica
rea preocupării l>eneficiarilor de 
investiții pentru achiziționarea 
și punerea in funcție a tuturor 
utilajelor planificate, in special 
la întreprinderea de gospodărie 
comunală, „Viscoza" Lupeni, în
treprinderea de industrie locală, 
S.C.S.M. și cooperativele mește
șugărești, precum și intensifică
ri a ritmului c'e execuție la lu
crările de construcții-montaj 
realizate în regia unităților 
Centralei cărbunelui, atit la lu
crările miniere subterane cît și 
la cele de suprafață și geologice.

In același ritm cu realizarea 
planului pe acest an trebuie să 
se desfășoare și arțiunca de pre
gătire a condițiilor necesare 
realizării în bune condiții a pla
nului pe anul 1973, cu atît mal 
mult cu cit în această direcție 
există încă însemnate rămîneri 
în UFmă : nu sini încă elaborate 
studiile tehnico-eoonomice pen
tru dezvoltarea exploatării mi
niere Dilja și noile ansambluri 
de locuințe din Petroșani și 
Vulcan, iar proiectele de execu
ție sînt asigurate în procent de 
numai 75 la sulă la 'Centrala 
cărbunelui, 58 la sută la între
prinderea de gospodărie locati- 
vă și 65 la sută la întreprinde
rea de gospodărie comunală. 
Mai gravă este situația la „Vis- 
coza" Lupeni unde, deși elabo
rat, se tărăgănează avizarea stu
diului tehnico-economic de dez
voltare si modernizare a fabri
cii, din care cauză nu pol fi 
contractate nici documentația 
de execuție, nici execuția și nici 
utilajele. Este foarte mult ră
masă în urmă contractarea uti-

optime
ii . secțiilor noastre. Pe <c «- 
crștia să se linaltere la tonaje
le fixe șl să nn fie «frați, cu 
noscind forța $1 potențialul loco
motivelor. șl la at țiunl de re- 
morcare a tonelor re depășesc 
baremul, evllindu-se siluațiilc 
cind se blochează triajele stați
ilor cu un vagon sau două ce 
nn Intră in componența trennrl- 
loi 7"

Corn ••inilenl, trebuie sîi <e în
treprindă acțiuni energii»' pen
tru crearea unor condiții dr mo
dern «are a depoului pentru re
parațiile curente la locomotive
le Dicsel-clot trier, reduc înd 
timpul, destul de costisitor nl 
deplasărilor, pentru »>ri< o repara
ție, la depoul Craiova. Se im
pune de urgență spunea mc- 
i ahicul Ștefaa Schwemhammer 
- intensificarea unui c ontrol 
istetnatlc la predarea și pre

luarea locomotivelor, îniăturînd 
in «cest fol stagnările pentru de- 
fecțiunl. In acest sens s-a și pro
pus un nou sistem prin aplica
rea căruia timpul de preluare să 
fie redus, iar imobilizările în 
atelierul de reparații curente să 
se reducă cu 2,6 la sută.

In mod firesc, parii» ipanții la 
dezbateri au abordat cu răspun
dere și cunoștință de cauză po
sibilitățile de folosire judicioasă 
a timidului de timp, ,.Deși față 
de perioadele anilor frecuțl dis
ciplina s-a inlăril, totuși la fon
dul de timp sfnlcm încă defici
tari arăta șeful depoului 
Ion Căluțoiu — atingînd pcsle 
900 ore nemotlvale sau fnlirzieri 
la orele de schimb. I n exemplu 
edificator : mecanicul Mircea A- 
chim. din cauza intîrzierii la 
ieșirea din depou, a blocat un 
tren de marfă in stația Petro
șani timp de 8 ore, limp în care 
depoul a adus prejudicii se
rioase economiei naționale". 
Ceva mai mult: muncitorul Ni- 
coiae Crăciun, de la secția Sub- 
celat^ a arătat că în domeniul

Medicamente noi
tare clinică, precum și o serie 
de comprimate cil acțiune pre
lungită pe baza unul brevei ro
mânesc. Institutul amintit a rea
lizat. de asemenea, microcom- 
primale pentru antiblograme și 
comprimate efervescente. Recent 
a fost predată industriei docu
mentația procesului tehnologic 
pentru prepararea tratatului de 
ergotamină și a altor substanțe 
de origine vegetală. Un alt grup 
de specialiști au obținut din nă- 

iajelor pentru 1972 (contractat 
numai 10 la sută din plan) și 
mai există amplasamente neasi
gurate pentru un număr c’e 1.4 
lucrări.

Dar — și acest lucru este cel 
mai important — „Cincinalul în 
patru ani și jumătate" nu în
seamnă depășirea sarcinilor va
lorice decit în al doilea rînd, în 
prlmnl rînd fiind necesară îm
bunătățirea parametrilor noilor 
investiții și devansarea termene
lor de punere in funcțiune.

Conferința Națională a parti
dului a analizat activitatea de 
invesliții-construcții și a trasat 
prin documentele adoptate sar
cini care vor trebui să caracte
rizeze activitatea în acest dome
niu. înfăptuirea acestor sarcini 
este deosebit de importantă în 
actuala etapă de desăvîrșire a 
construcției socialiste și numai 
în măsura in care activitatea de 
investiții-construcții a unităților 
răspunde la imperativele aces
tei etape va putea fi caracteri
zată ca bună sau nu activitatea 
beneficiarilor și executanților 
noștri.

S-a indicat astfel ca execuția 
noilor obiective de investiții și 
achiziția de noi utilaje să se a- 
probe numai dacă actualele ca
pacități sînt folosite integral, 
generalizîndu-se lucrul in trei 
schimburi. In locul noilor inves
tiții sînt indicate a se studia 
posibilitățile de amplificare și 
modernizare a capacităților e- 
xistente. eliminarea locurilor în
guste. restudierea fluxurilor de 
producție, toate acestea posibi
le de realizat cu cheltuieli dc 
investiții minime. Din păcate, 
beneficiarii de investiții din mu
nicipiu continuă să solicite șl să 
achiziționeze numeroase utilaje 

folosirii fondului do timp, o sar
cină importantă o orc și colecti
vul, nmiigcnitalea Ini, p- iția 
combativă lațh de indiM -plină. 
Dar, <ișn cum s'i-Jincnu ri cei
lalți mecanici de locomotivă, 
lipsește mijlo, ui de transport 
pentru navetiști doi ml a ti
vul un microbii -, pe care l-n u- 
tili/al, pină la drgradare. Regio
nala C.l-.R. Deva. I n alt < rite- 
■rhi a folosirii fondului dr timp 
sini deplasările pentru aprovi
zionare (in depou nu există un 
pun< l alimentar), o necesitato 
pentru mocanii ii de locomotivă 
alinți in tură. Acest punct ali
mentar a existat dar, așa < um 
relata șeful depoului, conduce
rea O.C.L, Alimentara l-a desfi
ințat din lipsa unui frigider. 
(Este posibil oare 17).

Este pozitiv de menționat fap
tul că |n urma dezbaterilor, n- 
ifunarea generală a adoptat un 
judii ios plan dv măsuri care să 

« ontribuie la realizarea obiecti
velor propuse. Este do datoria 
întregului colectiv s-a mălai 

de a respecta grolicelo de 
transport, de a se folosi fon
dul de timp mai judicios. Apoi, 
reparațiile din atelier să lie de 
calitate, po baza unui control 
riguros, sporind astfel răspun
derea fiecărui membru «il »o- 
lvctivului in realizarea sarcini
lor, in creșterea tonajului trans
portat și mai ales reducerea 
consumului de cbmbustihil.

Comitetul oamenilor muncii a- 
re datoria ca, prin decizii opti
me să determine, in semestrul 
II, o mai bună organizare a în
tregii activități economice a de
poului, care să ducă la realiza
rea în întregime a planului de 
transporturi pe anul în curs, a- 
til valoric cît și fizic. Este ne
cesar însă — a subliniat Ion 
Dast ălu, secretarul organizației 
de partid - ca măsurile cuprin
se in planul operativ să fie con
cret finalizate, ca propunerile 
just formulate' de participanții 
Ia adunare să se transforme in 
decizii menite să asigure ridica
rea nivelului activității econo
mice la cote toi mai înalte.

mol de Techlrghiol preparatul 
denumit .,Peloid”, un produs in
jectabil.

La Cluj, prin colaborarea spe
cialiștilor din cadrul Institutului 
medico-farmaceutic și Institutu
lui Academiei s-au realizat do
uă produse cu acțiune hepatd- 
protectoare — „Aspavit” — fio
le și „Aspametavit" — compri
mate, care sint în curs de in
dustrializare. Un alt colectiv din 
Cluj a obținui un medicament 
antireumatic pe bază de bismut 
injectabil.

și mijloace de transport noi și 
scumpe, în timp ce actuala do
tare nu este corespunzător u- 
tilizată. Persistă tendința de 
supradotare cu care se compen
sează unele deficiențe existente 
în organizarea producției și a 
forței de muncă.

Realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate trebuie în
țeleasă ca realizarea în cadrul 
acelorași sarcini valorice a u- 
nui număr mai mare de obiec
tive și acest lucru nu se poale 
asigura decît prin scăderea pe 
toate caile a costului investiți
ilor. Intrucît ponderea lucrărilor 
de constrncții-monlaj continuă 
să fie ridicată, reducerea volu
mului șl costului acestor lucrări 
este esențială. Conducerea de 
partid a indicat reanalizarea tu
turor lucrărilor în curs de exe
cuție sau neatacate pentru a se 
reduce costul lor, prin: renun
țarea la unele obiective nepro
ductive sau care nu condiționea
ză direct capacitatea și fluxul 
tehnologic, redimensionarea u- 
nor lucrări la care apar exage
rări, reducerea la minim a fini
sajelor, sistematizarea traseelor 
de alimentare cu energie elec
trică, termică și cu apă în vede
rea economisirii cablurilor și 
conductelor metalice, extinderea 
utilizării înlocuitorilor fierului 
și a cimentului, reducerea cos
tului lucrărilor de organizare de 
șantier ele. S-a indicat de ase? 
menea pentru realizarea acestui 
obiectiv constituirea de către 
fiecare beneficiar a unor colec
tive competente la care să fie 
atrași proieclanții și executan- 
ții ; pină în prezent numai la 
Centrala cărbunelui s-a consti
tuit acest colectiv însă rezulta
tele activității sale sînt și nici

Reversul medaliei sau

Restaurantul -Minerul" marți, 8 august n.» . 
..Dialogul* <1 început nefiresc :
— Cg beți ?
— Am dori cașcaval.
— Cașcaval ? Uite cc-i. < u vorbesc serios...
— noi... Ele., etc.. etc, după care a plecat lăstndu-ne 

i itco soiuțic.
. Normal, am renunțat in serviciile ospătarei Aim Gro- 

peste ca am avut „ghinionul" să dăm), 
servit altcineva prompt, amabil. Și totuși cașca-

za
Ne-a , . . ... __ ~..T...
valul a avut un gust AMAR. Ospătară in schimb „jubila". 
Ne pusese la punct f Ne pusese! Am solicitat condica
dc patru ori. De fiecare. dată ne-a intimpinat impe
rativul „imediat" fi In fine după o lungă așteptare... a 
sosit. Am răsfoit-o cu interes, lineva spunea că lectura 
unei condici e tot ații de pasionantă ca un roman polițist 
fi la fel dc sugestivă ca un roman de moravuri). Intr-ade
văr condica conținea citeva lucruri interesante : erau evi
dențiate realizările colectivului („Am fost serviți irepro
șabil ceea ce denotă că a fost un personal de deservire cu 
Înaltă calificare tehnică și profesională" — cineva din 
București). erau și sesizări nerczolvate din 28 iulie (sesi
zările 15-22) și răspunsuri enigmatice (răspuns la fila 13, 
fila 6... 16 etc.) sau formale. slereolipe („S-a stat de vorbă 
cu toc. ospătară și i s-a atras atenția să fie mai respec
tuoasă cu clicnții"). La două zile de Ia depunerea „jalbei 
noastre" am trecut din nou pe Ia .Minerul". Lucrurile se 
schimbaseră fn bine .• TOATE sesizările fuseseră res- 
zolvate, iar tor. CONST ANTI N TESLICI, responsabilul res
pectivei unități înaintase deja un refecat conducerii T.A.P.L. 
Petroșani privitor la atitudinea ospătârei Ana Groza. Și 
scria în acel referat că e fntr-ader’ăr cazul să se ia atitu
dine. deoarece respectiva ospătară, nu dra Ia prima abate
re de acest fel.

Aceasta scria în referat. Dar, responsabilul unității, 
nc-a mai spus și ceva ce nu scrisese. Ne-a spus că RESPEC
TIV A iși permite ceea ce ișt permite, deoarece se știe., ocro
tită.1 In mod cert insă că aceasta estâ numai jrarerea ei, 
deoaret e, abaterea de la etica profesională, nu poate afla 
niciunde aprobare.

...Și. parcă pentru a contrasta și a „salva" comportarea 
celei de care ne-am ocupat. în acea seară menționată, ală
turi de ea, o altă osțyătară, Viorica Ursache, plină de so
licitudine, intimpina pe ori» ine se așeza la masă in raionul 
său, cu profesionalul surfs pe buze și cu politicoasa formu
lă : „Dună seara! Ce doriți, vă rog"!

L. S.

Adevărul, desigur, triumfă..
(Urmare din pag 1) 

scandal, tulburcntul care pină 
la încăerarea soldată cu bălaia, 
săvîrșise, aparte, cîteva grave 
acte de huliganism, de ultraj la 
bunele moravuri. Pe undeva, în 
manifestările celor trei tineri a 
existat intenția de a curma toc
mai fapcle lui Panța, atîta doar 
că din mai multe soluții au a- 
les-o pe cea mai nepotrivită: 

mai mult decît modeste.
Conducerea de partid a reco

mandat ca aceleași colective să 
analizeze posibilitățile de reeșa- 
lonare a execuției obiectivelor 
astfel îneît să se asigure, pe de 
o parte, reducerea duratelor de 
execuție pe fiecare obiect de 
construcție, iar pe de altă parte 
să se asigure punerea în lunc- 
tjpne în devans a noilor capaci
tăți și scurtarea perioadelor de 
atingere a parametrilor proiec
tați. Indicația este deosebit de 
utilă pentru activitatea de con
strucții industriale din Valea 
Jiului unde se înregistrează 
durate de execuție dintre cele 
mai mari din țară. Limitarea nu
mărului de obiective aflate în 
execuție simultan și reeșalona- 
rea graficelor de execuție, co
relat cu indicațiile de sistemati
zare a exploatării carbonifere 
din Valea Jiului după 1975, vor 
trebui să constituie un obiectiv 
deosebit de Important al colec
tivului constituit la Centrala căr
bunelui.

Comitetul municipal de partid 
a dat recent indicații precise, 
potrivit cărora vor trebui ordo
nate arțiunile tuturor colective
lor in vederea scurtării cu 6 
luni a duratei de realizare a 
cincinalului în curs. Realizarea 
acestui obiectiv trebuie să trea
că din faza de lozincă mobiliza
toare în cea de acțiune gindită. 
Numai pe baza unui plan de ac
țiune temeinic fundamentat și 
cu mobilizarea tuturor colecti
velor de muncă, a întregului po
tențial tehnic și uman se vor 
putea asigura condițiile reale 
necesare atingerii acestui im
portant obiectiv de întrecere al 
colectivelor de investiții din 
Valea Jiului. 

bătaia. Nu vrem ,să-i scuzăm, 
dar nici nu putem trece peste 
vinovăția gravă a provocatoru
lui de bcandal, care s-a eludat 
în mod abil printr-un complex 
de împrejurări asupra căruia nu 
mai insistăm. Pentru a ne ex
plica e suficient să amintim că, 
după bătaie, în fața organelor 
de cercetare cei patru au fost, 
se pare, împărțiți in două tabe
re. Trei huligani l-au bătut pe 
un consumator — a răsunai con
cluzia anchetatorului, făcînd 
abstracție de faptul că adevărul 
putea să fi fost altul, că poate 
cel de-al patrulea a provocat 
scandalul. Neanchetat la rîndul 
lui (așa cum s-ar fi cuvenit) lă
sat ,în deplină libertate, acesta a 
recurs la o altă faptă care-i tră
dează vinovăția : a adunat ca 
din,jsenin vreo cîțiva martori 
„bii^voitori" care „au văzut" cu 
•>' 1im lof (unii chiar de la vreo 
sutffi de metri) tot ce s-a înlîm- 
plate dar (cum bine s-a remar
cat) numai-ceea ce i s-a fntim- 
plat lui Panța.

Cu acest sprijin rușinos, pri
mul vinovat a fost luat drept 
„victimă", iar cei trei tineri au 
fost acuzați, inițial, de o faptă 
mult mai gravă decît cea pe ca
re au săvîrșit-o. In cele din ur
mă, fără a-și diminua cu nimic 
din puterea educativă, fără a 
se abate de la principiul că
lăuzitor al unei drepte judecăți, 
pedepsei i s-a adăugat suspen
darea executării. In alte împre
jurări s-ar fi pronunțat chiar 
achitarea, dar cei trei tineri s-au 
făcut totuși vinovați, pentru că 
în situația creată de Panța, nu 
au ales cea mai potrivită solu
ție, lăsîndu-se tîrîți pe o cale 
greșită de un om cu faimă fh 
materie de scandaluri.

★
Adevărul, deci, a triumfat. 

Dar un turbulent al ordinii și 
liniștii publice, un provocator 
înconjurat de martori preabine- 
voitori și de o neînțeleasă „bu
năvoință" a celor ce au cercetat 
cazul, a rămas nesancționat, ca
pabil să-și continue manifestări
le de aceeași manieră, convins 
că e uns din naștere cu nimbul 
nevinovăției. Lui (și nu numai lui) 
îi adresăm aceste rînduri, cu in
vitația de a reține, din esența 
procesului, ceea ce se cuvine 
reținut și cu observația că dacă 
nu va învăța în cel mai scurt 
timp lecția bunei purtări, într-o 
zi va da totuși o firească soco
teală.

Căci, adevărul întotdeauna tri
umfă...

SPORT « SPORT• SPORT

La „baza*” de navomode llsm...
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Campionatele naționale de navomodelism
Sportivii petroșăneni au cucerit li titluri ile campioni !
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Intre 6 și 9 august, baza nautică a clubului sportiv 
„Jiul" Petroșani a găzduit întrecerile finale ale campiona
tului național de navomodelism la grupele : glisoarc. 
propulsate și teleghidate. La startul campionatelor dc anul 
acesta s-au aliniat peste 80 concurenți, rcprcz.cntind secțiile 
tie navomodclc ale unor cluburi și asociații sportive din 
Constanța, Giurgiu, Galați. București, Găcști. Plocști 
Kimnicu Vilcea, Sibiu, Sebeș, Arad. Timișoara. Turda. 
Reghin, Deva și Petroșani.

Dc la început, este necesar 
să remarcăm buna organizare 
a întrecerilor, care a facilitat — 
în ciuda timpului, oarecum ne
favorabil — desfășurarea pro
pice a întregului campionat

Bilanțul final al întrecerilor 
relevă comportarea remarcabi
lă a sportivilor de la Jiul Pe
troșani care, în urma unor e- 
voluțij maj mult decît bune — 
rezultat al antrenamentelor a- 
sidue și al bunelor condiții de 
pregătire asigurate — au reușit 
să intre în posesia a 11 titluri 
de campioni republicani. Suc
cesul binemeritat ilustrează, 
dincolo de existența la Petro
șani a unui nucleu de navomo- 
deliștj talentați, excelenți spor
tivi, un salt calitativ șj canti
tativ nemaiînlîlnit dc la în
ființarea acestei prestigioase 
secții a C. S. Jiul. Specialiștii 
prezenți la întreceri, membrii, 
conducerii federației dc specia
litate, unanimi în aprecierea e- 
logioasă a sportivilor petroșă- 
ncni, au remarcat clasa înaltă 
la care se situează actualmen
te navoinodeliștii de la Jiul. 

DECLARAȚII... DECLARAȚII
Cu ocazia leslivilății de premiere, am avut ocazia să interpelăm pe cîțiva dintre partici

panții la acest campionat. In rîndurile următoare, inserăm declarațiile interlocutorilor noștri»

MIRCEA BUSUIOC, maestru al sportului, 
căpitanul echipei navomodeliștilor de la Aso
ciația sportivă Cetatea Giurgiu : „Sînt în gene
ral mulțumit de desfășurarea concursului, cil 
și de faptul că am reușit să cucerim 6 medalii 
(1 de aur, 3 de argint și 2 de bronz) la clasele 
la care am participat. Nivelul concursurilor din 
acest an s-a ridicat simțitor peste nivelul ce
lor din edițiile precedente, remaretndu-se in 
special gradul de pregătire superior al concu- 
renților"...
• IULIU LUDOȘANU, ofițer de rangul Ill, 

mecanic de cargou, campion național la 
clasa submarine, reprezentantul clubului ..Por
tul" Constanța : „Deși handicapat in mare mă
sură de starea atmosferică a primelor zile de 
concurs, campionatul s-a desfășurat in condi
ții destul de bune. Anul acesta am remarcat 
afluența sporită a juniorilor spre acest sport 
acvatic. Sînt fericii că, la prima mea partici
pare la un campionat național, am reușit să 
mă clasez pe primul loc. Aș sugera organiza
torilor ca la edițiile viitoare, să amenajeze un 
ponton pentru lansare, absolut necesar, pro 
curarea unui ceas de cronometrare (eliminin 
du-se astfel eventualele animozități create pri
vind cronometrajul), cît șl aducerea a 2—3 
stații de teleghidare, cu cel puțin patru cana
le..."

® Mr. TOM CLEMENT, campion european 
în 1970 la Russe (Bulgaria), clasa EX, din New 
Castle (Anglia), invitat de onoare „hors con
curs" al campionatului: „Sini profund entu
ziasmai de desfășurarea campionatului dv, dc 
amabilitatea organizatorilor și a concurenți- 
lor. Concursul a fost competitiv, la un nivel 
ridicat, intre partlcipanți dominînd spiritul de 
„fair-play". Mi-a plăcut enorm frumoasa dv. 
regiune montană. Vă mulțumesc foarte mult 
pentru invitație..."

® LEONTIN CIORTAN, maestru al sportu

lui. multiplu campion național, căpitanul echi
pei de navomodelism „Jiul": „Evident că ne 
încearcă o mare emoție in aceste clipe cind 
am reușit să cucerim 11 titluri de campioni 
naționali. Eforturile noastre au fost răsplătite 
din plin. In această ediție, ne-am străduit să 
asigurăm condiții cit mai bune de desfășurare 
a competițiilor. Sintem pe deplin satisfăcuți 
de succesele sportivilor noștri. Aducem muL 
țumiri conducerii organelor locale de partid 
și de slal cit șl conducerii clubului Jiul pen
tru sprijinul acordai în buna organizare a ac
tualului campionat național. De asemenea, 
multe felicitări arbitrilor întîlnirllor, pentru 
competența și imparțialitatea omologărilor fă
cute...'*

Ionel 1 ABREA

Sportivului Leontin Ciortan i se înmînează pre
miul...

evidenta ascendență înregistra
tă de ..modeliștii • Leontin Cior
tan și ITicderich Cszaszar, nu
me deja binecunoscute în spor 
tul românesc, spiritul de depli 
nă sportivitate care a tronat 
autoritar pe parcursul tuturor 
disputelor.

Vă prezentăm, în continuare, 
rezultatele finale ale întreceri
lor, pe ramuri și clase, mai 
precis — lista campionilor :
• GLISOARE — A 1 (ju

niori) : Păunei Dancău (Politeh
nica Galați); A 1 (seniori) : 
Leontin Ciortan (Jiu) Petro 
șani); A 2 (seniori) : Leontin 
Ciortan ; A 3 (seniori : Leontin 
Ciortan ; B 1 (juniori) : Ștefan 
Pop (Jiul Petroșani).9 TELEGHIDATE (evoluții) 
— F 2 A (juniori) : Dan Chi- 
haia (Victoria Timișoara); F2A 
(seniori) i Helmuth Orban (Vic
toria Timișoara) ; F 2 B (se
niori) : Doru Tâmaș (Jiul Pe
troșani) ; F 2 C (seniori) : A- 
drian Amariei (Aeronautica 
București) ; F 3 D (seniori) : 
Friederich Cszaszar (Jiul Petro
șani) ; F 3 E (seniori) : Erie 

dcrich Cszaszar.
• TELEGHIDATE (viteză) 

— F 1 V 2,5 (seniori) : E'ricde- 
rich Cszaszar ; F 1 V 5 (se
niori) ; Leontin Ciortan : I' I E 
30 W : Florin Dumitrescu (Ol
tul Rîmnicu Vilcea); !•' 1 E 
30 VV (scnicri) : Friederich 
Cszaszar; Fl E 50 W (se
niori) : Sorin Radacovicj (Aero
nautica București) ;
• PROPULSATE — E II (ju

niori) : Ionel Pană (Politehnica 
Galați); E II (seniori): tnghcl 
Ghcorghe (Politehnica Galați) ; 
EK (juniori) : Traian lacob 
(Cetatea Giurgiu) : E K (se
niori) : Constantin Botez (Poli
tehnica Galați) ; E X (juniori) l 
Gherasim Halichia (Politehnica 
Galați) ; E X (seniori) : Ludo
vic Strosz (.Jiul Petroșani)} 
S (juniori) : Francisc. Incze (Vo
ința Reghin) : S (seniori) lu- 
|iu Ludoșanu (Portul Constan
ta).

S-au mai remarcat, dintre 
sportivii petroșăneni care n-au 
intrat în posesia titlurilor su
preme Vasile Sereș și Ernest 
Romanciuc.

Odată cu transmiterea felici
tărilor călduroase, ale miilor 
de iubitori ai sportului din Va
lea Jiului, pentru remarcabilul 
succes al navomodeliștilor noștri, 
adresăm tuturor noilor cam
pion) republicani mult succes 
in întrecerile interne și eventual 
internaționale din acest an !

V. TEODORESCU
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DUMINICA 13 AUGUST

8,15 Gimnastică pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 \ iața satului.
11,25 Mari muzicieni la Bucu

rești. Pianistul Gyorgy 
Cziffra.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghia

ră.
14,00 360 de grade. Fotbal: Re- 

lntîlnire cu cele patru e- 
chipe bucureștene în noi
le alcătuiri. Aspecte din 
meciurile: Steaua- Dinamo 
— Reipid—Sportul studen
țesc.

18,10 Film serial pentru tineret: 
Ceî trei mușchetari, după 
Alexandre Dumas (III).

19,00 Vc-tre folclorice. Chemarea 
narciselor. Un reportaj 
realizat în Munții Apu
seni. pe platoul inalt al 
Negrilesei, despre datini 
și obiceiuri din Țara Mo
ților.

1! ,_»i 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea zilei 

de 23 August. Marca în
trecere la zi.

20,00 Reportajul săptăminii. Flo
rile soarelui.

20,20 Film artistic : Jandarmul 
la New-York. Comedie ț?u 
Louis de Funes, Gen^vl^- 
ve Grand, Jean Lefevre.

21,55 Teledivertismenl. „Atenți
une I Pescarii"

22.35 Telejurnal.
22,45 Duminica sportivă.

LUNI 14 AUGUST

17.30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba rusă. Lecția a 
10-a.

18,00 Căminul. Aproape totul 
despre... bărbați.

18,40 Ecranul.
19,00 Săplămina în imagini.
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal. In cinstea zi

lei de 23 AugusL Marea 
Întrecere la zi.

20,05 Reflector.
20.20 Roman foileton : Rațiune 

și sensibilitate. Ecraniza
re după romanul lui Jane 
Austen Denis. In rolurile 
principale: Ioana David, 
Ciaran Madden, Isabel 
Dean, Milton Johans. Seria 
1: „Plecare din Norland". 
O producție a studiouri
lor B.B.C. — Londra.

21,05 Prim-plan. Inventatorii.
21.35 Să înțelegem muzica.
22.30 24 de ore. Contraste în lu

mea capitalului.

MARJI 15 AUGUST

9.00 Deschiderea emisiunii. Te

lex.
9,05 Un interpret îndrăgit — 

Ion DolSnescu.
9,20 Căminul (reluare).

16,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 9-a.

10.30 Prim-plan : Inventatorii (re
luare).

11,00 Film serial: Salut Ger
main : Lili Marlen schimbă 
Irontul (reluare).

11,40 Selecțiuni din țmișiunea 
— Promenada duminicală 
(reluare).

12.30 TelejurnaL
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de *lm- 
ba franceză. Lecția n 12-a.

18.00 Steaua polară.
18.30 Săptămîna folclorului timi

șorean.
18,50 Dezbateri, confruntări în 

lumina tezelor Conferitei 
Naționale a P.C.R. - De
mocrația socialistă și per
fecționarea activității soci
ale.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. — In ’cinstea 

•zilei de 23 August. — Ma
rea Întrecere la zi.

20,00 înflorești pămint nl bucu
riei.

20.15 Seară de teatru: Trei ge
nerații de Lucia Demetrius.

22.15 Teleglob : Republica Demo
cratică Congo.

22,35 24 de ore.

MIERCURI 16 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Teleglob : Republica De
mocratică Congo (reluare).

9,25 O viață pentru o idee:

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

Nikitin (IV) — reluare.
9,65 Publicitate.

10,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 11-a,

10.30 Telecineinaleca pentru ti
neret : Primăvara (relua- 
re).

12,00 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de lim
ba germană. Lecția a 11-a.

18,(XI Intermezzo muzical cu or
chestra Gerhard Rommer.

18,20 Noutăți cultural-artlslice.

18,40 Tragerea Pronocxpres.
18,50 Timp și anotimp în agri

cultură.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal. — In cinstea 

zilei de 23 August. — Ma
rea întrecere la zi.

20,00 Teleobiectiv.
20.20 Interpretul săptămînii ; Ma-

ria Marcu.
20.35 Telecinemnteca. Electra. 

O producție a studiourilor 
din Grecia.

22,30 24 de ore.

JOI 17 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 România în lume (relua
re).

9.35 Prietenii lui Așchiuță. E- 
misiune pentru preșcolari.

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 13-a.

10.30 De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru elevi.

11,00 Telecinemateca : Electra
(reluare).

12,55 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amia/ă. Emisiune în 
limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 De la decizie la acțiune.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. — In cinstea 

Zilei de 23 August. — Ma
rea Întrecere la zi.

20,10 Drumul tînărului spie 
muncă...

20,25 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.

21,15 Universitatea TV.
22,00 Film documentar: Imagini 

din Indonezia.
22.20 24 de ore.
22,40 Handbal masculin : Româ

nia—U.R.S.S. (înregistrare 
din Sala sporturilor de la 
Ploiești).

VINERI 18 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Universitatea TV (reluare).

9,50 Muzică populară cu acor- 
deonistul Ilie Udilă.

10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 12-a.

10.30 De la decizie la acțiune. 
Prezent și viitor în viața 
Uzinei de mecanică lină 
București (reluare).

11,00 Pagini de umor: Aventuri 
în epoca de piatră (relua
re).

11,50 Film serial pentru copii: 
Fiul Mării (reluare).

12.20 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de lim
ba engleză. Lecția a 12-a.

18,00 Pentru sănătatea dv.: „Va
canța, natura, alimentația 
și sănătatea".

18.15 Satul contemporan.
18.45 Tragerea Loto.
18,55 Revista literară TV.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. — In cinstea 

zilei de 23 August. — Ma
rea întrecere la zi.

20,00 Oameni și fapte. Din ma
rea întrecere.

20.15 Film artistic: Un surîs în 
plină vară.

21.45 Panorami» științific: Scu
tul de la Bănița.

22,10 Avanpremieră.
22.15 Seară de balet.
22.30 24 de ore. — Din țările

socialiste.

SlMBÂTA 19 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Biblioteca pentru toți ; 
George Coșbuc.

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Teleenciclopedia (reluare).
10.50 Panoramic științific (relu. 

re).
11.15 Emisiune de divertisment 

(reluare).
12,00 In slujba sănătății.
12.15 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune îr> 
limba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19.00 Arta plastică: Expoziții di 

artă plastică contemp<->ra 
nă românească (II).

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. - In cinstea 

Zilei de 23 -\uqust. — M''- 
rea întrecere la zi.

20,10 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Mannîx — e- 

pisodul III. „Fugi oiță, 
fugi".

21,40 V-am rezervat un loc.. ' 
Emisiune mu/ical-distr 
tivă.

22.55 Telejurnal.
21.05 Cu o săptăinînă înaintea 

deschiderii Jo»~urilor Olim
pice do vară de la Mun- 
chen.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I


