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Plasarea posturilor în abataje să nu se facă
în detrimentul celorlalte

Din analiza celor trei in
dicatori urmăriți pe parcursul 
primelor șase Jurii ale anului 
în curs (producția realizată, 
posturi plasate și productivi
tatea muncii în abataje), re
zultă că planul stabilit la 
I.M. Lonea de Combinatul 
minier Valea Jiului nu a fost 
atins în nici una din lunile 
respective. j

Drept urmare, așa cum e- 
ra de așteptat, producția de 
cărbune nu a fost realizată 
decît într-o singură lună 
(mai), în celelalte înregistrîn- 
du-se minusuri între 100 și 
11 000 de tone. Productivita
tea mu icii, cu excepția luni
lor ianuarie și iunie a fost 
realizată și depășită.

De aici o primă concluzie: 
plasarea necorespunzătoare 
a posturilor în abataje a dus 
la nerealizarea producției. 
Din acest motiv s-a căutat 
ca în luna iulie să' se asigu

Ce le oferă tinerilor
căminul de

Ținînd seama de faptul că 
tinerii nefqmiliști își petrec 
cea mai mare parte de timp 
în cămin, exceptînd cele șa
se ore de muncă, ne-am pro
pus un ra:d pentru ă vedea 
condițiile de cazare și ma
să, felul în care organele
competente se interesează 
de modul cum tinerii își pe
trec timpul liber.

Căminul’ de nefamiliști nr. 
1 din Petrila, cămin la care 
s-a înregistrat în ultima pe
rioadă o fluctuație destul de 
mare. Așa cum ne informau 
tovarășii Mihai - Czame, ad
ministratorul căminului și 
Petru Toma, adjunctul aces
tuia, lunar sosesc la cămin 
în jur de 30'de tineri, iar al
ții 20 pleacă. Care sînt cau
zele ? Răspunsul l-am aflat 
de la tov. Gheorghe Cojo-
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^Oii in formiint
I SUB EGIDA Consiliului 
i municipal de educație po

litică și cultură socialistă, 
Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră din 
Petroșani organizează în 
27—28 iulie a.c. o presti
gioasă manifestare în ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României". Este 
vorba desore Sesiunea
nuală de comunicări știin
țifice. (I.M.)

MARCAJE PIETONALE. 
Deși mai tîrziu decît în alți 
ani, acțiunea de marcare, 
a traversărilor oietonale 
din municipiu a început 

a-

re numărul de posturi, în 
prima decadă, fa unele sec
toare depășindu-se chiar pla
nul forței de muncă.

Acțiunea 5000

Dar, așa cum afirmau mai 
multi șefi de brigadă, aceas
ta va avea consecințe în 
mai multe privințe. In primul 
rînd, nu se poate face o de
servire corespunzătoare, fapt 
manifestat în aproape toată 
perioada analizată, iar în 
al do'lea rînd efectivul de la 
întreținere nu face față ne
cesităților din cadrul sectoa
relor.

Un alt aspect ni-f oferă 
situația ritmicității realizării 
planului de producție corelat 
cu posturile prestate și pro
ductivitatea muncii in aba
taje. Astfel, în luna mai, cînd

nefamiliști
caru, președintele comitetu
lui sindicatului de la mină : 
„Unii tineri care vin să lu
creze la noi nu se obișnuiesc

Gh. OLTEANU

(Continuar* în pag. a 2-a) 

Cit sînt de ospitaliere grădinile de vară?

Noua terasă amenajată cu bun gust Ia unitatea „Vînătorul" din Lupeni, condusă cu 

competență de comunista Elena Prigoană. Foto: Ion LEONARD

miercuri în Piața Victoriei 
și va continua în zilele ur
mătoare pe celelalte arte
re ale orașului. Este aștep
tată de la județ și mașina 
specială pentru executarea 
marcajelor longitudinale pe 
străzile și șoselele din mu
nicipiu. (T.Ț.)

ALIMENTARE CU 
La Vulcan, în zona 
șoara a fost trasat ampla
samentul unui nou rezer
vor de apă. Obiectivul, e- 
xecutat de șantierul din lo
calitate al T.C.H., va îmbu
nătăți alimentarea cu aoă 
a orașului și va fi dat în 
folosință în acest an. (A.H.)

APA.
Mori-

activități
deși numărul de posturi a 
fost mai mic decît în alte 
luni, productivitatea muncii 
a fost depășită cu 704 
kg/post, ceea ce a condus 
la realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție pe. 
luna respectivă, singura de 
altfel în care s-a realizat 
planul. In luna următoare 
însă, în condițiile creșterii 
numărului de posturi plasa
te, productivitatea muncii nu 
se realizează, iar la produc
ție se înregistrează cel mai 
mare minus (10876 tone căr
bune).

De ce? Am căutat răs
puns la conducerea între
prinderii.

C. IOVÂNESCU

• (Continuare în pag. a 2-a)

Festivalul
SERBĂRILE PARÎNGULUI

- Ediția I -

Duminică, între orele 10—21, poiana de lin
gă Cabana Rusu, vă așteaptă !

Organizatorii au pregătit: Spec
tacole folclorice, concerte de fanfară, 
jocuri distractiv - sportive, concursuri 
de orientare turistică și Carnavalul 
tineretului.

Petreceți o duminică plăcută la 
SERBĂRILE PARÎNGULUI!

IN TABĂRA de vacanță 
de la Năvodari au plecat 
de curînd 40 de pionieri din 
municipiu în 15 iulie, alți 
111 vor merge la Nucșoara 
și 160 la Constanța. (M.B.)

O VIE POPULARIZARE 
se face la _mina Dîlja pen
tru cunoașterea și generali
zarea inițiativelor de pro
ducție și educație. Panouri
le afișate incă de la intra
rea în incintă șînt o primă 
dovadă a receptivității ce 
există la această mină față 
de tot ceea ce este bun șî 
nou la altele. (I.M.)

I

ori utțdfmam

Echipa de dulgheri condusă de Gheorghe Neagoe a atacat lucrările de elevație ale 
noului bloc turn din viitorul centru civic al Petroșaniului. Foto : Ion LICIU

Dis de dimineață pe șoselele municipiului

Cu o mașină de 8 tone după... 
o semnătură

Joi, 13 iulie, redacția ziarului nostru, cu sprijinul Bi
roului circulație din cadrul Miliției municipiului Petroșani, 
a organizat un raid pe șoselele municipiului nostru. Tema 
- folosirea parcului auto din dotarea întreprinderilor e- 
conomice.

Ora 6 dimineața. Un semn 
discret cu mina și mațlina 
a ieșit de pe partea caro
sabilă, oprindu-se lîngă a- 
gentul de circulație.

- Bună dimineața I Vă ru
găm actele dv la control.

Cu zîmbeful pe buze, zîm- 
bet profesional, poate, pluto
nierul Antoniu Mustață, po

Trecînd peste ceață și ploi 
abundente , și reci ca de 
toamnă, ba chiar și peste 
vînturi cum puține s-au știut 
prin Valea noastră, vara a 
intrat în drepturile ei. Răco
ritoarele, înghețata au ma
re căutare, o bere rece, sa
vurată sub umbrela mesei 
într-o grădină de vară, a 
devenit o necesitate la mo
dă.

„Perla" nu-și dezminte 
numele

Orașul Vulcan are o gră
dină de vară cu adevărat 
frumoasă. Anexă a restau
rantului „Perla" din centrul 
orașului, această grădină a- 
re o capacitate de aproape 
300 de locuri la cele 70 de 

liticos, își îndeplinește obli
gațiile de serviciu cu com
petență, promptitudine și 
intransigență.
- Vă mulțumim.. Totul e în 

ordine. Drum bun I
Și mașina cu nr. 31 h - 

5628, ca de altfel cea mai 
mare parte a autovehiculelor 
întîlrrite, reintră pe firul șo
selei.

Scena se repetă și cu au
tocamionul 21 HD 2211, pro
prietate I.T.A. Petroșani. Din 
păcate, amabil tatea agentu
lui de circulație nu putea 
suplini abaterile constatate. 
Conducătorul auto Constan
tin Izvoreanu circula fără 
foaie de parcurs pentru ziua 
de 13 iulie. Unde se ducea? 
Să i se confirme foaia din 
ziua precedentă. Opt kilo
metri - dus și întors - cu o 
mașină de 8 tone și numai 
pentru â semnătura, pentru 
confirmarea unei foi de par
curs. Șoferul a prezentat și 
o justificare: „M-a trimis to
varășa Beldea, șefa de co
loană".

mese din care vreo 15 cu 
umbrele, iar cele mai multe 
dintre celelalte aflate sub a- 
ripile unor acoperișuri cu 

dublu rol, ferind consuma
torii atît de ploaie cît și de 
razele prea fierbinți ale soa
relui. Grădina, este prevăzu
tă cu grătar unde se prepa
ră și servesc -zilnic între o- 
rele 7-23, mici, cîrnăciori, 
frigărui, grătare din carne, 
de porc și. de vită, ca spe
cialități ale localului ; se 
desface, de asemenea, fru- 
cola, bere blondă și specia
lă la sticlă, vin la litru și la- 
butelie. In ziua documentării 
noastre, |a ora 14,30, grădi
na ca și restaurantul „Per
la" erau foarte bine anrovi- 
zk. nate. Lucratorii Mana
Nenadof, Ioana Brădățan, 
loan Benea și Ștefan Dona 
onorau cu promptitudine co
menzile consumatorilor. Edi
ficatoare asupra modului de 
servire practicat aici sînt și. 
constatările și aprecierile fă
cute de echipa de control 
al oamenilor muncii, care vi
zitase de curînd unitatea : 
aprovizionarea bună, ordine 
și disciplină, servire cores
punzătoare, ceea ce face ca 
unitatea să-și realizeze rit
mic sarcinile de plan. In lu
na iunie a.c. valoarea vîn- 
zărilor a fost cu 95 000 lei 
mai mare față de sarcini.

Dialog ca la birt
Adevărat, aflat nu chiar 

în centru, însă într-un vad 
comercial destul de mare - 
piața de produse agroali- 
mentare a orașului Vulcan,

Toma TĂȚÂRCÂ 

• (Coutuiuare în pag. a 3-a)

O nouă intervenție și, de 
la conducătorul autocamio
nului -- tot de 8 tone, și tot 
al autobazei I.T.A. -, Gheor
ghe Matei, agentul de cir
culație primește aceeași ex
plicație pentru aceeași aba
tere : „M-a trimis pentru 
confirmarea foii de ieri tova
rășa Lucreția Beldea, șefa 
de coloană de la noi".
- Cit consumă mașina ?
- 38 de litri de benzina 

la 100 de kilometri.
- Și nu-i prea mare con

sumul de benzină doar pen
tru confirmarea unei foi de 
parcurs ?

_ ?l
De fapt această întrebare 

o adresăm si conducerii Au
tobazei I.T.A. si mai adău
găm una : altfel, mai econo
mic. nu se nijtea rezolva 
confirmarea foilor de oar- 
ctirs d>n ziua nrecedănță ? 
O altă mașină, 21 HD 1758, 
proprietate a aceleiași între
prinderi. Foaia' de parcurs, 
după ora 6 dim’nfeața, nu e- 
ra completată pentru că Ma
rin Belizarie, conducătorul 
auto nu cunoștea încă, ruta

Dorin GHETA

(Continuare în pag. a 2-aț

Băiatul 
cu papion

Se vedea de la o poș
tă că nimeni nu mai era 
„ca ei". Lustruise cu pri
virea toate oglinzile din 
local, să vadă dacă fun
dele papionului îi cad în 
45 de grade față de mă
rul lui Adam. Era prima 
lui zi de practică la res
taurantul școală „Carpați" 
din Petroșani. Părea, în- 

să, că îl invidiază și șe
fii de sală de la Intercon- 
tinetal. Mima gesturi ri
tuale printre mesele fără 
consumatori și nouă, ce
lor cîțiva colegi tabie- 
tari, ni se părea chiar că, 
în acea dimineață, loca
lul „gemea" de lume. 
Deodată, a revenit brusc 
dinspre bar, urmărit de 
strigătele unei ospătate, 
cărora, însă, nu le dădea 
atenție. Cineva l-a între
bat ce s-a întîmplat.

— M-a pus să fac cu
rățeii e. Tocmai „pe mi
ne" Păi, de astă am fă
cut școală ?!

Și a bodogănit multă 
vreme, papionul pleoștit 
părea o cioară murată în 
ploi diluviene... A doua 
zi l-am zărit, vesel, mătu- 
rînd prin local. Și apoi și-a 
dichisit îndelung papio
nul, care părea un flutu
re gata de decolare.

Da, da, îi stă bme cu 
papion tînărului acesta 
caie face practica la res- 
taurantul-scoală.

Ion FIASTRU
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t După cum ne înștiințează 
I. revista franceză „Fiches du 
' cinema", Francisc Veber — 
I regizorul filmului „Jucăria" 
' - este un debutant. Un de-
' but matur și semnificativ am 

adăuga, un debut care ne 
îndreptățește să prevedem 
pentru Veber un viitor de 
excepție, judecind în baza 
acestei prima verba elabo
rată cu fantezie debordan- 

' tă și cu un meșteșug ce 
’ poate stîrni cele mai leg ti- 

me invidii la creatori cu 
mai vechi state de servicii 
în cinematografie. In „Ju
căria" Francisc Veber se 
recomandă ca o voce in
dividualizată a polifoniei 
comediei cinematografice 
franceze, aureolată de stră
lucirea unor nume ca Ja
ques Tati și Pierre E aix. 
Veber — adept evident al 
comediei satirice, care pre
supune . declanșarea rîsului 
de atitud'ne - pare să nu 
continue drumurile începu
te de Tați și Ete'x, optînd 
pentru uri statul spiritual 
personal. „Jucăria" demons-
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Ce ie oferă tinerilor

căminul de
• (Urmare din pag. I)

cu munca din mină, sau nu 
reușesc să se integreze în co
lectiv. O vină cred că o au 
șefii de brigadă și maiștrii 
minieri, care ar trebui să dis
cute cu ei, să-i îndrume, iar 
cînd un tînăr vine să-i cea
ră un sfat, să i-l dea părin
tește, fără a-l repezi. Alta 
ar fi atmosfera dacă s-or 
proceda in acest tel".

Intr-adevăr, dacă briga
dierii și ma ștrii minieri, ca e 
practic n-au mai trecut pe la 
cămin de peste un an și ce
va, și-ar 'sacrifica cîtteva ore 
din timpul lor liber, ar ve
dea că la cămin ș-au făcut 
multe lucruri frumoase, iar 
pe de altă parte, nu s-ar a- 

' junge la situații neplăcute 
care nu fac cinste colective
lor de muncă. Se cuvin da
te cîteva exemple : Aurel
Gonqu, fost muncitor la sec
torul IV - introducea băuturi 
alcoolice în cărrin, M:hai 
pape, Dumitru Parpalea 
liVasile lonescu regretă și 
cum că într-un moment / 

i" au

A- 
și 
a- 
de 

(■„euforie bahică" au făcut 
scanda! în autobuz. Nicolae 
Barbu, Vasile Șovea, Cornel 
Dan-da, Sandu Constantin, 

a re- 
invi- 

firesc 
dorrii-

este 
tinerii 

convins 
sîrit mulți care ar vrea

'duna încă'carea gravă 
gul amentul ui, au fost 
tați, după cum era s' 
să-si găsească un alt 
ciliu.

Această, sriuație nu 
Valabilă pentru toți 
'din cămin. Ne-am 
că 
ca aici să domnească perma
nent o atmosferă de bună 
înțelegere, să se. renunțe la 
certuri, scandaluri și alte 
manifestări huliganice care 
știrbesc prestgiul colectivelor 
lor de muncă. Astfel de ti
neri sînt laincu Stamate, aju
tor miner la sectorul I, Emil 
Capotă, vagonetar la secto- 

trează foarte elocvent, că 
Veber dă conceptului de 
comedie o accepțiune com
plexă, văzînd în genul co
mic șanse nelimitate de a 
se pronunța asupra socie-

Cronica filmului

J U C ARIA
tății de consum, straniilor 
mutații survenite în 'siste
mul valorilor morale și ma
teriale, asupra a tot ceea 
ce rexpune ființa umană la 
șocuri, imprevizile. Tocmai 
din acest motiv Veber folo
sește reg strul comic d ept 
un vehicul al unor semnifi
cații mai adînci, trimițînd, 
nu o dată la adevărul es
tetic al coabitării dialecti
ce dintre comic și tragic.

Nu este greu de ghicit că 
Francisc Veber îșj îndreap
tă atacurile de o vehemen
ță abia disimilată împotriva 

rul III, ca să nu dăm decît 
doua exemple, care locuiesc 
in camera 34 A, încăpere 
aranjată cu mult gust - ca 
acasă - și care evidențiază 
pasiunea pentru frumos a 
acestor tineri.

- Ar trebui luate măsuri 
mai aspre împotriva acelora 
care comit acte de indisci
plină - ne spunea lancu Sta
mate. Noi îi discutăm în ca
drul comitetului de cămin, al 
întregului colectiv, dar cred 
că un sprijin mai eficient ar 
trebui să-l avem din partea 
organizației U.T.C. de la mi
nă.

- Cred- că n-ar fi rău ca 
ședințele cu tinerii din cămin 
să fie mai dese. Practic, din 
luna februarie nu s-a mai 
ținut o astfel de adunare, 
exceptîndu-le pe cele ale co
mitetului de cămin - intervi
ne și Emil Capotă.

Aceeași opinie am desprin
s-o și din discuția purtată 
cu Mihai Manolache (biblio
tecarul căminului) și prietenul 
său Vasile Ciobanu, care lo
cuiesc în camera 45 B, o 
cameră unde curățenia și 
ordinea sînt la mare cinste. 
Privind fața de masă de un 
alb imaculat, lucrurile de 
mină și cele de artizanat cu 
greu ai crede că a'ci locuiesc 
doi băieți.

— Am dori ca în căminul 
nostru să fie prezentate din 
cînd în cînd creații ale mem
brilor cenaclului literar din 
localitate, să se organizeze 
concursuri - spunea Mihai 
Manolache. Avem tineri c-are 
citesc mult, unii urmează
ceul seral, chiar Institutul de 
mine. _

- Vrem să f m sprijiniți

ii-

în 
organizarea unor întîfniri cu 
tineri de la alte sectoare, cu 
care să facem un schimb de 
opinii, în organizarea reuniu- 

. pilor tovărășești, într-un cu- 
vînt să fie revitalizate acțiu-

O brigadă mereu frun
tașă de la mina Dî'ja es
te cea condusă de Cons
tantin Buta de la secto
rul I.

lată-l în clișeu împreu
nă cu Ortaci Pavel Chi- 
saru și llie Roșea mîndri 
că în prima decadă au 
depășit planul cu 100 de 
tone, depășire realizată 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Foto : Gh. OLTEANU

adulației vițelului de 
care contaminează 
ințele, estompînd 
relațiilor umane, convertind 
raportul social într-un act 
discriminatoriu. In absurdi

tatea situației care stă la 
baza întregului film, tre
buie să vedem, așadar, o 
parabolă de factură etică, 
una despre demnitatea o- 
mului mărunt, descinzînd 
din eroul fabular, al lui 
Chariot.

Ceea ce este foarte in
teresant în viziunea lui 
Veber, e faptul că situația, 
plasată in contextul unei 
structuri sociale bazate pe 
inechități, situația deveni
rii unui om in jucărie nici 
nu mai pare atît de absur
dă. Din simplul motiv

nefamiliști

C. ALEXANDRESCU
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Cu o mașină de 8 tone
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Atmosferă plăcută 
tîlnită în camera 34 
locuită de tinerii lancu 
Sta mate și Emil Capotă.

Foto : O. GHEORGHE

nile culturale din cămin - 
adaugă Vasile Ciobanu.

Vizitînd camerele, clubul, 
ne-am dat seama că grija 
pentru crearea unor optime 
condiții de cazare este per-' 
manent prezentă. Erau în toi 
lucrările de zugrăvire la ce
le două etaje, iar, nu peste 
mult timp, vechile paturi me
talice vor fi înlocuite cu 
dormeze confortabile.

Există totuși o problemă 
care se cere urgent soluțio- 
nată : programul de distri
buire a apei calde - exis
tentă doar dimineața între 
orele 8—9,30 și 11—12,30. 
Cei care sînt schimbul I sînt 
lipsiți de posibilitatea de a-și 
spăla cîte ceva. Am pri
mit asigurări din partea 
tovarășului Gheorghe Cojo- 
caru că această problemă va 
fi rezolvată cît mai curînd 
posibil.

Am dorit ca prin aceste 
rînduri să ne facem mesa
gerii dorințelor tinerilor de 
la căminul de nefamiliști din 
Petrila. Sperăm că soluționă
rile la problemele ridicate 
de ei nu vor întîrzia.

Plasarea posturilor în abataje 
să nu se facă în detrimentul 

celorlalte activități
• (Urmare din pag I)

Ing. Viorel Boantă, direc
tor : In primul rînd, noi am 
căutat să asigurăm plasarea 
posturilor conform planifică
rii. Intre cei repartizați la 
abataje un număr destul de 
mare l-au constituit muncito
rii în formare sau personalul 
din activitățile aux hare o- 
rientați spre producție. Din

aur, din moment ce totul este 
conș'i- vandabil,nu se excludă nici 

firescul metamorfozarea unui inte
lectual în jucărie, în amu
zament a!
til.

Dincolo 
trinsecă < ,
monștrînd o mînă regizora
lă fermă și foarte avizată 
în rriînuirea instrumentației 
saJrice, revelația. „Jucăr ei" 
este evoluția actoricească 
a lui Pierre Richard, de un 
temperament exptoz.v, pl nă 
de imaginație. După cițiva 
comedieni francezi de an- 
vegură universală, Pierre 
Richard pare să preia șto
fe a, dar aducînd un sjflu 
interpretativ nou în come
dia cinematografică france
ză. Richard intuiește exact 
intențiile regiei, mutindu-și 
admirab I disponibilitățile 
pe relieful pronunțat satiric 
al viziunii lui Veber. Alături 
de el se mai remacâ doi 
actori buni : Mlchel Boquet 
și Daniel Ceccaldi.

capriciului infan-

de valoarea in- 
a peliculei, de-

f 
t 
? 
t i 
l
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Ii 
i

4
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t 
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pe care se va deplasa. Ma
șina era încărcată cu amba
laje pentru bere. Pe lîngă 
faptul că era în culpă, șofe
rul a mai avut și o atitudi
ne ireverențioasă față de 
agentul de circulație, care 
își făcea numai datoria.

Dar nu numai conducătorii 
de la I.T.A. au fost în culpă 
în dimineața zilei de ieri. Șo
ferul de pe mașina 21 HD 
3559, proprietate a U.M.T.F. 
parcase mașina acasă, deși, 
era indicat un alt loc de par
care și nu avea nici- foaie 
de parcurs. De altfel, despre 
acest fapt s-a mai scris și 
„nu aude" 
goi, de pe 21 HD2868 
asemenea mașină a U.M.T.F.

parcase și el mașina în 
alte locuri decît era indicat. 
Mai mult decît atît, revizorul 
tehnic losif Brîndușescu în 
loc să adopte o poziție fer
mă față de abaterile săvîr- 
șite de șofer, încearcă să-l 
înduplece pe agentul de cir
culație scuzîndu-și conducă
torul auto : „A avut o pană 
la Voievodu și din cauza

nimeni. Mitu Ne-
de

unor
o

acest motiv randamentul lor 
în prima parte s-a situat sub 
media realizată, datorită lip
se’ de experiență și chiar 
a lipsei aptitudinilor, planul 
de o’oducție avî-nd de sufe
rit. Pe lîngă aceasta mai e- 
xistă un alt impediment. Din 
cauza absențelor (concedi
ile medicale, în special, și 
nemotivateie) nu se poate 
realiza coeficientul de pre
zență iar realizările 
brigăzi oscilează de la 
perioadă ia alta.

Avînd în vedere consecin
țele plasării necorespunză-, 
toare a posturilor asupra 

producției, pentru luna iulie 
s-au luat măsuri cq toate 
sectoarele de producție să-și 
completeze efectivul în a- 
bataje. După cum am mai 
spus, în prezent planifica
rea se respectă, însă deo
camdată nu s-a ajuns la o 
riguroasă organizare a acti
vității auxiliare, astfel înc.ît 
să fie create toate condițiile 
pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan în abata
je. De exemplu, atunci cînd 
sectoarele cu cea mai mare 
pondere în cadrul minei (III 
și IV) produc |a întreaga ca
pacitate, sectorul transport 

Că-i un nărav vechi, dău- școală „Carpați" din Petro- 
nător și costisitor îl știu și șani fumatul este oprit, dar 
nefumătorii, îl știu și cei 
care fumează. Mă rog, fie
care dispune cum vrea de 
sănătatea lui. in fond, da
că doriți, nu aveți decît să 
vă afumați plămînii, să vă 
slăbiți inima. O faceți pe 
banii dumneavoastră, pen
tru care ați muncit cinstit. 
Dumneavoastră sînteți cei 
care rupeți din pîinea pro
priilor copii.

Altceva e mai greu de 
înțeles. De ce țineți cu 
orice preț să-i intoxicați și 
pe ceilalți cu nicotină ? 
Veți spune că nu țineți cu 
„orice preț". Dar faptele 
vă contrazic spusele. Spre 
exemplu, la restaurantul-

după... o semnătură
asta"... Pe foaia de parcurs 
nu era însă specificată pa
na, care fusese remediată e- 
xact în timp util pentru a 
ajunge la ora de începere a 
programului. Nici mai de
vreme, nici mai tîrziu. Ciu
dată co ncidență. Tot-de la 
U.M.T.F. era și autocisterna 
31 HD 1295 pe care condu
cătorul auto Gheorghe Ar- 
ghirie o parcase acasă, la 
Lonea, deși după indicațiile 
de pe foaia de parcurs tre
buia să o facă la... Iscroni. 
Ce conta pentru el cîțiva ki
lometri I

Și șoferii de la E.T. Petro
șani au ținut să se „remar
ce". Marin Sima, cu micro
buzul 21 HD 3095 transporta 
trei călători, ca să nu cir
cule... cu mașina goală. Nu 
avea foaie de parcurs. Pre- 
cup Țăran -de pe 31 HD 718, 
conducător auto din 1952 a... 
„înverzit fiola" |a ora 7,20 
Sancțiunea aplicată a fost 
drastică, rar permisul de 
conducere ridicat pentru o 
lună. Să nu-i fi văzut „sta
rea" nimeni de ia E.T. Pe-, 
troșanj înainte de a pleca 
în cursă ?

nu face față cerințelor, pro- 
ducînd goluri în aprovizio
narea cu"vagonete goale și 
scoaterea plinelor la supra
față. >

De asemenea, deservirea 
se face destul de anevoios, 
brigăzile fiind nevoite să 
piardă foarte mult timp cu 
procurarea și transportul ma
terialelor necesare. Aceasta 
se datorează, pe de o parte 
lipsei de efectiv in cele două 
compartimente hotărîtoare 
pentru producție, iar pe de 
altă parte faptului că încă 
nu s-a amenajat fluxul de 
benzi pentru descongestiona
rea transportului din blocul 
X. Pînă la sfîrșitul lunii, în
să, după cum ne-a asigurat 
tovarășul Ion Lupulescu, in
ginerul șef al minei, vor în
cepe lucrările de amenajare 
a benzilor, care într-o lună 
vor putea fi montate.

Așadar, există certitudinea 
că la I.M. Lone.a, după Ce 
s-au plasat posturile planifi
cate în abataje, se vor crea 
condițiile necesare, astfel In
cit și celelalte activități să 
funcționeze normal, concu- 
rînd în felul acesta la rea
lizarea ritmică, |ună de lună, 
a planului producției de căr
bune. ,, 

mai ales spre seară, este 
necesar protestul ospăta
rilor, spre a-i convinge pe 
unii fumători să stingă ți
gările. Același lucru la pa
tiseria „Carpați" tot din 
Petroșani.

Ca să le stăvilească zelul, 
la Vulcan, la complexul a- 
limentor cu autoservire dm 
cartierul Coroești s-a o- 
prit vînzarea cafelei pre
parate. De ce ? Pentru că 
anunțurile cu „Fumatul o- 
prit" erau pentru fumători 
doar... simple ornamente. 
Cît despre bunul simț...

Conducătorii unui IFRON 
(41 HD 2371) al I.J.G.C.L., cu 
numărul de înmatriculare în
tr-o stare deplorabilă și fără 
dovezi de verificare tehnică 
din 1977, avea asupra lui 
foi de parcurs, necompletate, 
pentru o săptămînă întreagă, 
iar Samoil Kulcsar, de pe 21 
HD 3238, de la C.L.F. Petro
șani, nu avea foaie de par
curs, în schimb transporta în 
cabină trei persoane, în loc 
de două, cît este prevăzut 
în certificatul de înmatricu
lare a mașinii.

Ne oprim aici cu relatările 
noastre. Sperăm 
și d sciplina să

ca Ordinea 
fie și la în

treprinderile și unitățile e- 
cortomice amintite wla ea a- 
casă", mai ales în ceea ce 
privește gospodărirea parcu
lui auto, legalitatea plecări
lor în cursă și controlul în
deplinirii sarcinilor, a mo
dului în care conducătorii 
auto se achită de elementa
rele obligații de serviciu.

Așteptăm din partea între
prinderilor vizate : răspunsuri 
pe care le vom da publici
tății. ■’



• VINERI, 14 IULIE 1978 Steagul roșu

minerilor

Produs

alinat durerile și 
dentare datorită 

priceperii acestui 
celor care au nu-

Sebastian Telbisz 
priritr-un bun e- 
statornicie, nUme-

Apărător al sănătății

De vorbă cu cititorii
Despre arborii ornamentali

Am vă- 
relatată 

și în cea 
S.P. din

„OBSTACOLE" pe „că
lea laptelui/ ? In ultimele 
zile ne-au sosit la redac-

atît 
solicitat de consuma-.

Activitatea de aproape- un 
deceniu și jumătate în ora
șul Petrila a medicului sto
matolog 
se alătură, 
xemplu de , . .
roșilor medici din Vale care-și 
pun cu dăruire priceperea 
în slujba sănătății minerilor. 
Dacă am face un calcul, am 
afla că numărul celor căro
ra li s-au 
suferințele 
muncii și 
medic, al 
mai cuvinte de laudă și mul
țumire la adresa lui, este de 
ordinul sutelor, miilor. Medi- 

V cui Telbisz este și un exem-

dispărut
Măcelăriile din municipiul 

nostru sînt bine aprovizio
nate cu un sortiment bogat 
de carne, precum și cu sub
produse. De o vreme a dis
părut însă din măcelării un 
sortiment căutat de consu
matori — slănina proaspătă. 
S-a desființat oare acest sor
timent din nomenclatorul 
produselor alimentare că nu 
o găsim deloc ? (1. CIUR
Petroșani)

piu de muncă obștească fi
ind președintele comitetului 
sindicatului personalului din 
cadru! serviciului sănătate al 
orașului Petrila.

In ultimii ani baza mate
rială a sectorului stomatolo
gic din Petrila s-a întregit cu 
7 aparate „Dentior" și cu 
alte dotații care sporesc ca
litatea și eficiența activității 
personalului de specialitate.

Prețuire
Cetățenii străzii Vașile 

lecsandri din Petroșani mul
țumesc din inimă muncitori
lor din echipa S.D.E. care, 
în numai cîteva zile, ne-au 
asigurat alimentarea cu e- 
lectricitate a locuințelor. 
După furtuna din 5 iulie, 
șapte stîlpi de susținere au 
fost rupfi și toate instalațiile 
electrice de . pe strada noas
tră distruse. Nu le cunoaș
tem numele, dar îi prețuim 
și le păstrăm recunoștință 
pentru munca neobosită de
pusă în folosul nostru.
In numele cetătemlor străzii 

Kaszonyi Florica

Un ordin greșit și consecința lui
In ziua de 29 iunie 1978, 

cineva de la E.G.C.L. Petro
șani a dat ordin unei echi
pe de reparații să spargă i- 
zolația blocului 109 din stra
da Republicii pentru a o re
para. Un lucru lăudabil s-ar 

' putea spune, lată însă cum
a evoluat situația. Atît
ziua de 29 iunie, 
miază cît și în
30 iunie a plouat.
■altfel toată săptămîna de 
la sfîrșitul lunii iunie a fost 
ploioasă, cu cerul înnorat tot

în 
după-a- 

ziua de 
De

timpul. Oare factorii respon
sabili de la E.G.C.L. nu e- 
rau obligați să fină seama 
de starea timpului înainte 
de a trece la spargerea te
rasei ? Oare reparațiile la 
terase se fac pe un astfel 
de timp ? Imi pun aceste în
trebări pentru că meseriașii 
de la E.G.C.L. au spart tera
sa blocului, ploaia a venit 
și apa s-a infiltrat prin pla
fon scurgîndu-se pe pereți,

pînă la etajul IV al blocului. 
Subsemnatul am luat primul 
cunoștință cu torenții ce se 
adunau pe bloc, locuind la 
etajul X. Oare unde am a- 
junge dacă toți am proce
da la fel la locurile noastre 
de muncă ? Cine și cum ar 
putea suporta pagubele ?

CINE REPARA MOTOCI- din Petroșani sau a ate'iere- 
CLETE Șl MOTORETE ? in lor de mecanică mai puțin 
trebarea o adresăm condu- fină din Petrila ori Lupeni 
cerilor cooperativelor „U- 
nirea" din Petroșani și „De- rzzzzzzzzzzzawzzzzzzzzzzzzzz 
servirea" din Lupeni și nu 
cu intenția de a le determi
na să înființeze service-uri . 
speciale pentru motocicliști. 
Poate nu e necesar și nici

o
re

st

posibil să se înființeze 
secție specializată pe 
parații de motociclete 
motorete din anumite con
siderente, dintre care de cel 
al eficienței econormce tre
buie să se țină seama. Dar 
de ce, spre exemplu, în 
cadrul secției reparații auto

Medicul Sebastian Tel- 
bisz surprins de colabo
ratorul nostru Emilian Do
boș în cabinetul de lucru 
în plină activitate.

• (Urmare din pag. I)

fie vești rele de pe „ca
lea laptelui". Nici vorbă 
de glumă. Ne-au prezentat 
sticle cu impurități în lichi
dul imaculat gospodinele 
Irina Varga din Lupeni și 
Brigita lancu din Aninoasa. 
Semnalăm conducerii Fa-

, A . bricii de produse lacta'.ede intri iare din Pe,r??ani ?i ^nor■■■»>ww»iw comerciale care desfac
rzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz

nu s-ar putea efectua și re
parații la motociclete și mo
torete ? (T.V.)

lapte existența acestor im
purități, prin ea însăși deo
sebit de gravă, și le în
trebăm : cum asigurați pro
tecția acestui produs 
de
ori ? Răspunsul am dori să 
fie prin fapte. (T.V.)

Am reflectat asupra 
problemei , la care se 
referă scrisoarea dv. tova
rășă Maria Blag din Petrila. 
Coroanele multor arbori or
namentali au fost retezate 
nu numai în cartierul M. E- 
minescu din Petrila. 
zut situa* , ca cea 
în scrisoarea dv. ca 
semnată de A.E. și
Petroșani, în cartierul Vîsco- 
za din Lupeni și în cartierul 
Carpați din Petroșani. Anul 
trecut am criticat cîteva ca
zuri de maltratare a arbo
rilor ornamentali, 
și unele măsuri de 
re a vinovaților. 
întregi coroanele
au fost desființate 
mulți ani chiar de 
de la E.G.C.L. core 
fiecare primăvară

s-au luat 
sancționa- 
Pe străzi 
arborilor 

pentru 
oameni 
fac în 

treburile

de întreținere a parcurilor și ■ 
zonelor verzi, dar și de ce
tățeni. In cazurile în care 
coroanele se refac, chiar da
că ceva mai mici decît au 
fost înainte, se consideră de 
către specialiști că este bine 
așa. Aceasta pentru că, așa 
cum s-a văzut în urma furtu
nii din 5 iulie, arborii prea 
bătrîni și prea înalți, care 
nu mai au nici coroane bo
gate și frumoase nu este bi
ne să rămînă în apropierea 
locuințelor ori în preajma 
rețelelor telefonice și de ilu
minat. Mulți dintre acești ar
bori au fost doborîji, iar în 
cădere au produs necazuri 
și pagube însemnate. Trebuie 
avut însă grijă ca aceste fa
sonări de arbori să nu aibă 
drept consecință uscarea lor. 
(T.V.)

• ALECU DRÂGHICI să lucreze sînt judicios 
Vulcan: Invitațiile repetate stabilite și ele trebuie reș
ce v-au fost adresate de 
S.U.T. Iscroni au rămas fă
ră rezultat pentru că nu v- 
ati prezentat pentru lămu
rirea problemei. Nu ați 
răspuns nici la invitația 
scrisă a biroului „rate" din 
cadrul I.C.S.M.I. Petroșani, 
Aceasta se numește nese
riozitate. In acest caz a- 
cordăm credit 
date de 
S.U.T. Iscroni 
nută în plus 
v-a fost resti
tuită de 
S.U.T. Roșia 
de Jiu unde 
ați lucrat.
• EDITH ZUBERETZ, Pe

troșani : Conducerea co
operativei „Unureo" a ho- 
tărît și înfăptuit punerea 
dv. în drepturile legale de 
încadrare. De asemenea, 
s-au luat, măsuri pentru a- 
sigurarea respectării regle
mentărilor legale în secto
rul de proiectări al coope
rativei.
• CAROL TIVORAC, Lu

peni : Salutăm dorința dv. 
de a ne scrie. Trimiteți-ne 
primele colaborări, iar da
că veniți prin Petroșani nu 
uitați să treceți și pe la 
redacție.

• EMERIC MUNTEANU, 
Petroșani : Trebuie să res
pectăm întrutotul spiritul și 
litera legii. Condițiile în 
care pensionarii au voie

precizării 
contabilitatea 
că rata reji-

pectate.
• CONSTANTIN GÎR- 

GA, Petrila : Reținerea ce 
vi s-a făcut s-a datorat u- 
nei erori. Am fost infor
mați că s-a făcut revenirea 
necesară și vi se va resti
tui suma reținută greșit, 
iar în continuare veți pri
mi alocația de stat pentru 
copil prevăzută de Decre
tul Consiliului 
246/1977.

RĂSPUNDEM

de Stat nr.

• I. Gh. 
GHILEVICI, 
Petroșani: La 
Oficiul de 
poștă Petro
șani se află

afișate tarifele poștale ale 
trimiterilor pentru populație, 
inclusiv pentru alte țări. 
Pentru viitor se confec
ționează de către Coope
rativa „Unirea" un afiș 
mai estetic și mai cu
prinzător. La cererea celor 
interesați, poșta oferă și 
cartea cu prețurile trimite
rilor.
• GHEORGHE STOIAN, 

Petroșani : Recent am scris 
în ziar în cuvinte calde 
despre hărnicia colectivu
lui de la cariera Bănița. 
Din discuțiile purtate cu 
conducători ai carierei și 
complexului C.F.R. Petro
șani rezultă că aspectele 
critice la care v-ați referit 
au fost înlăturate.

Ion UNGUREANU, strada 
(Republicii bloc 109, Petro-

birtul Morișoora nu se putea 
plînge de clienți, dar nici nu 
era aglomerat. Se consuma 
bere atît pe mica terasă be
tonată, deci în aer liber, cît 
și în local și pe iarba ver
de de lingă terasă, pe care 
cîțiva consumatori se sim
țeau bine, neatenționați de 
nimeni că în oraș nu-i ca „la 
iarbă verde".
- Cu șeful sau ajutorul 

dorim să discutăm I?
— Diseară, la ora 8 poa

te mâi vine.
— Cine, șe

ful ori ajutorul?
ni s-a 

răspuns 
Intențio-

este la nivelul unor grădini 
adevărate. Dacă la „Cina"; 
spre exemplu, terasa din fa
ța restaurantului, mică dar 
cochetă și dotată cu mese, 
scaune și umbrele noi, nu sa
tisface cerințele consumato
rilor numai datorită spațiu
lui - ia berăria Bucegi nu
mărul de mese scoase în aer 
liber era și mai mic.

La Jiu] erau și mese și 
spațiu. Altceva care să atra
gă consumatorii n-am găsit. 
Nu vom mai enumera nea
junsurile văzute aici, pentru 
că le-am discutat cu factorii

și cu atît mai puțin nu pot 
satisface pretențiile unor a- 
devărate grădini de vară 
nici ca spațiu oferit, nici ca 
amplasare și aspect, și nici 
ca alte condiții dintre care 
cele vizînd igiena sînt cele 
mai deficitare. Terasa „Mi
nerul", singura unitate din 
Petroșani relativ bine aran
jată șl dotată, trăiește în- 
tre alternanțe : supraaglome
rată cînd este aprovizionată 
cu bere, aproape goală în 
rest, datorită și faptului că 
„golurile" de bere la Sticlă 
nu sînt completate de '-alte

X
Peste tor în Valea 

tră „răsar" noi blocuri 
locuințe pentru oamenii 
muncii.

In clișeu, construcții înăl
țate prin metode de înaltă 
productivitate.

noas- 
de

Foto : I. LEONARD

Nu 
mai 
nimic, 
nam să-i comu
nicăm șefului 
prima impresie 
lăsată de te
rasa birtului și ‘ 
anume că aprovizionarea 
care nu depinde în exclusi
vitate de personalul unității 
nu rezolvă totul, că mesele 
de pe terasă ar mai trebui 
vopsite, spălate și aranjate 
într-un mod ordonat. Ar mai 
trebui, de asemenea, dat cu 
mătura și, ceva mai încolo 
de intrarea în unitate, strîn- 
se hîrtiile, tăiată iarba mai 
des, treburi care concură la 
Igiena servirii și care toate 
cad în obligațiile personalului.

De ce oare nu erau ono
rate ? Noi zicem că dim cau
ză că lipsește șeful.

S-au promis măsuri
La Lupem, două din cele 

trei localuri de alimentație 
publică, care au terase cu 
mese în aer liber - Cina și 
Bucegi -, aveau miercuri 5 
iulie, ora 16, consumatori 
suficienți. Am zis terase pen
tru că nu e vorba de gră
dini în înțelesul cuvîntului și 
pentru că nici servirea nu

Cît sînt de ospitaliere 
grădinile de vară?

în drept de la I.C.S.M. Lu
peni, factori care au promis 
măsuri eficiente. Mai subli-. 
niem doar că unele din mă
surile la care ne referim, 
între care și cele privind do
tarea și încadrarea grădinilor 
de vară cu personal trebu
iau luate cu mult înainte si 
nu numai la Lupeni, ci și la 
Petroșani și în celelalte lo
calități din Vale.

Alternanțe nefericite
In Petroșani, în loc să 

sporească în raport cu creș
terea numărului constructo
rilor, grădinile de vară 
par. „Constructorul" a 
demolată, iar altele nu 
„Parc", de asemenea, a 
demoltă, iar altele nu 
mai creat în locul lor. 
curile" < 
„Zori de zi" și restaurantul 
,,Cerna" nu pot compensa, 
după părerea noastră, nici 
ce am avut și nu mai avem,

dis- 
fost 
s-au 
fost 

s-au - 
„Țar- 

organizate la bodega 
i^' ■ •*oF/-< t rr-z-i r-t t-1 11

băuturi - Pepsi 
și Frucold, de 
pildă, și un 
sortiment mai 
bogat de pro
duse de bucă
tărie. Cînd nu 
e bere la sti
clă ori, mai 
nou, din stP>>■>*/■■■■■■■>

clă |a sondă ; dispar parcă 
și produsele de bucătărie - 

. grătare, mici etc.
Avem deci puține grădini 

de vară și acele care sînt, 
de pildă la Lupeni, reclamă 
destule măsuri de extindere, 
înzestrare și aprovizionare 

pentru a deveni, cum li se 
spune. In nici o grădină nu 
se întîlnește atmosfera fami
liară așteptată de la aseme
nea unități. Lipsesc grădinile 
de vară dest nate tineretului, 
femeilor și copiilor, în care 
să se servească în exclusi
vitate răcoritoare și produ
se de cofetărie și patiserie.

Prezența unor astfel de 
unități de alimentație publi
că, de profilul și ținuta care 
să răspundă cerințelor și e- 
xigențelor consumatorilor; 
necesită fără îndoială din 
partea tuturor întreprinderi
lor comerciale preocupări 
susținute, actuale și de pers- 

. pectivă.
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Națiunile Unite

al revistei indiene „The Contemporary"

Și

|U-

de 
cu 
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indianâ 
publi- 
intitu-

Conceptul președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezarmare"

Amplu articol
DELHI 13 (Agerpres). — 

In ultmuf său număr, dedicat 
exclusiv problemei dezarmă
rii, revista politică 
,,The Contemporary" 
că un amplu articol 
lat „Conceptul președintelui 
Nicolae Ceaușescu cp privi
re la dezarmare", în care es
te reflectată poliția activă 
și constructivă a Republicii 
Socialiste România, personal 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această proble
mă cardinală a vieții inter
naționale. Revista subliniază 
contribuția deosebită a pre
ședintelui României în găsi
rea căilor celor mai potrivi
te și eficiente de realizare 
în practică a dezideratului 
dezarmării, subliniind că „nu 
trebuie să se aștepte ca a- 
ceastă problemă vitală să 
fie rezolvată numai la masa 
tratativelor ; este necesar ca

masele să lupte pentru a a- 
păra prin propriile lor forțe, 
viața, securitatea și viitorul 
civilizației umane".

„România — se menționea
ză în articol - acționează 
pentru trecerea de la discu
ții generale la măsuri prac-

tice, pornindu-se de la res
ponsabilitatea fiecărui stat, 
și în primul rîrid a statelor 
posesoare de. arme nuclea
re, față de cauza păcii și se
curității, de existența civili
zației umane".

Convorbiri Andrei Gromîko — Cyrus Vance
GENEVA 13 (Agerpres). — 

La Geneva au luat sfîrșit 
convorbirile între ministrul 
de extenre al U.R.S.S., An
drei Gromîko, și secretarul 
de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance.

După cum transmite agen
ția TASS, întîlnirea a prile-

juit un schimb de păreri a- 
profundat în probleme de 
interes comun. O atenție 
deosebită s-a acordat pro
blemelor legate de semnarea 
unui nou acord privind limi
tarea armamentelor strategi
ce ofensive.

Sandro Pertini l-a primit pe Willy Brandt
ROMA 13 (Agerpres).

Președintele Republicii Ita
liene, Sandro Pertini, l-a pri
mit, joi, pe președintele Parti
dului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, care se

în problema 
Orientului Apropiat

NAȚIUNILE UNITE 13 (A- 
gerpres). — Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a avut întrevederi la 
sediul Națiunilor Unite cu 
ambasadori Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite — state 
care asigură copreședinția 
Conferinței de pace de la 
Geneva în problema Orien
tului Apropiat. Intîlniea face 
parte din consultările orga
nizate de secretarul general 
pentru sondarea posibilități
lor de reluare a negocierilor 
de pace în Orientul Apropiat 

sprijinul Națiunilor

află în vizită la Roma, în 
calitate de .președinte al „Co
misiei independente pentru 
problemele dezvoltării inter
naționale".

> Pe scurt
LA BUDAPESTA a avut Ioc 

o întrevedere între Jarros Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Joergen Jensen, 
președintele P.C. din Dane
marca. Au fost discutate as
pecte ale situației internați
onale actuale, chestiuni re
feritoare la mișcarea mun
citorească internațională și 
•unele probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și parti
de - anunță agenția M.T.I.

LA LAGOS s-a anunțat 
crearea Agenției nigerien-e 
de presă, News Agency of 
Nigeria - N.A.N. Obiectivul 
prioritar al agenției îl cons
tituie transmiterea unor in
formații exacte și cuprinză
toare despre, eforturile po
porului nigerian de dezvol
tare și afirmare independen
tă.

INCEPIND DE DUMINICĂ, 
tarifele la transportul pe că
ile ferate se majorează, în 
Italia, în medie cu 20 la su
tă — s-a anuntat la Roma.

LA LIMA s-au deschis lu
crările unei reuniuni a Co
misiei Acordului de la Car
tagena, organul de condu
cere al Pactului Andin. Par
ticipă delegații din toate 
cele cinci țări membre ale

grupului - Bolivia, Columbia, 
Ecuador, Peru și Venezuela. 
Pe agenda de lucru au fost 
înscrise probleme referitoa
re la punerea în aplicare sau 
actualizarea unor programe 
industriale, în domeniile 
construcției de autovehicule, 
metalurgiei și petrochimiei.

PRIMUL MINISTRU ai Re
publicii Trinidad-Tobago, E- 
ric Eustace Wiliams, s-a în- 
tîlnit, miercuri, și a avut o 
convorbire prietenească cu 
Ken Biao, vicepremier al 
Consiliului de Sfat al R.P. 
Chineze, care se află la 
Port of Spain într-o vizită 
oficială de prietenie la invi
tația guvernului acestei târî 
- anunță agenția China No
uă.

ÎN CADRUL FESTIVALULUI 
DE VARĂ organizat în ora
șul Gyula din Ungaria, un 
colectiv al Teatrului de Stat 
din Tîrgu Mureș - secția • 
română a prezentat specta
colul cu piesa „Arvinfe și 
Pepelea" de Vâsle Alecsan- 
dri, care s-a bucurat de mult 
succes. Spectacolul a mai 
fost prezentat și în localită
țile Mehkerek și Ketegyhaza.

La Beirut 
domnește calmul
BEIRUT 13 (Agerpres), - 

La o săptămînă de la înce
tarea luptelor violente dintre 
efective ale Falangelor liba
neze și unități ale Forței A- 
rabe de Descurajare (F.A.D.), 
situația la Beirut se menți
ne în genera! calmă — rela
tează agențiile de presă.

Contacte 
diplomatice 

VIENA 13 (Agerpres).
Președintele Republicii 
robe Egipt, Anwar El !

A- 
„, . Sa

dat, l-a primit, joi, |a hote
lul „FouchiJ" din Salzburg, 
pe ministrul apărării a| Is
raelului, Ezer Weizman -
informează agenția M.E.N.

La întrevedere au luat par
te vicepremierul și ministrul 
egiptean de război, Moha
med Ei Gamassy, și minis
trul de externe, Mohamed 
Ibrahim Kamel.

Conferința ministerială a O.U. A.
KHARTUM 13 (Agerpres).

- Conferința ministerială a 
Organizației Unității Africa
ne, care-și desfășoară lucră
rile la Khartum, a adoptat 
un document privind embar
goul pentrolier pentru Re
publica Sud-Africană și Rho
desia.

Conferința ministerială 
recomandat, totodată, 
problema embargoului 
trolier să fie prezentată
O.N.U., în vederea adop
tării eventuale a unei rezo
luții a Consiliului de Securi
tate în această problemă.

Conferința ministerială 
aprobat recomandările
miletului trimis de O.U.A. în 
mai multe țări producătoare 
de petrol din America La
tină, Asia și regiunea 'Gol-

fului. S-a hotărît ca ele să 
fie prezentate _ la viitoarea 
reuniune la nivel ministerial 
a țărilor nealin'ate, care va 
avea loc la Belgrad.

I

a
ca 

pe-
la

a
co-

VIND ataș motocicletă. 
Dobre Ion, Cimpa 83, (400)

VIND Dacia 1100. Strada 
Karl. Marx 16 Petroșani. In
formații între oreie 17—20. 
(406) '

CUMPĂR bicicletă copil 
10—15 ani, eventual „Pegas". 
Adresați redației (402)

SCHIMB apartament con
fort I, 2 caiț^ere, cartier Da
cia, Deva cu similar Petro
șani, zonă centrală. Infor-

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
c____ : . . - ■
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Atlas folcloric.' 10,30 
Sănătatea. 10,45 Interpreți 
ai șlagărului românesc : 
Dorina Drăghici. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Corul 
Filarmonicii „Gavriil Mu- 
sicescu” din lași. 11,35 
Discoteca ,,U". 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere solisti
ce. 13,00 De la 1 ia 3. 
15,00 Student-club. 16,00 
Radiojurnal. 16,20 Coordo
nate economice. 16,40 
Muzică ușoară. 17,00 Bu
letin de știri. 17,20 Pen
tru patrie. Emisiune pen
tru militari. 17,50 Moment 
coral. 18,00 Orele serii. 
20,00 Folclor moldovenesc 
cu Maria Bararu și llie 
Cazacu. 20,15 Anchetă e- 
conomică. 20,45 Cadențe 
sonore. 21,00 Buletin de 

r i. Muzică ușoa- 
21,30 Consemnări. 
O zi intr-o oră.
Bijuterii... varietăți.

mu-

FILME
PETROȘANI - r____  ...

iembrie : O viață închi- Curierul melodiilor. • 9,00 
nată fericirii poporului ;
Republica : Căpitan la 15
ani ; Unirea : Jucăria.

PETRILA : Atentatul de
la Sarajevo.

LONEA : Trepte pe cer.
ANINOASA: Din lumea 

filmului de altădată.
VULCAN : Judecătorul

din Bodrum.
LUPENI — Cultural : E

atit de aproape fericirea.
Muncitoresc: Arborele

fără rădăcină.
URICANI : Floare la

ureche.
TV.

9,00 Teleșcoaîă.
10,00 Telecinemateca „Ma

rie Curie". Copro
ducție a studiouri
lor americane 
fanceze.

12,00 Corespondenții

12,15
16,00 
16,05

. 16,25

dețeni transmit... 
Telex.
Telex.
Teleșcoaîă.
Curs de limbă fran
ceză.
Rezultatele 
loto.
Emisiune în 
germană.
Imagini dm 
1001 de seri. 
Telejurnal —- In 
tîrnpinarea ziler 
23 August : Noi 
te ale întrecerii 
cialiste.

19.50 Viața în lumina nor
melor eticii și echi
tății socialiste.

20,10 Film artistic: „Puș
ca veche". Premieră 
TV. Producție a stu- 
d ourilor franceze.

21.50 Atelier de creație 
literar-artistică.

22,20 Telejurnal.

16,55

17,00

19,00
19,20
19,30

tragerii

Franța.

în
de

co-
so-

I>

ș t i 
ră. 
22,00 
23,00
23,30-3,00 Non stop 
zical nocturn

VREMEA
24
in
se 

izo-

Pentru următoarele 
de ore : Vreme ușor 
stabilă, cer variabil, 
vor sbmnală averse 
late de ploaie însoțite de
descărcări electrice. Ma
ximele vor fi cuprinse 
între 23—28 grade, iar 
minimele între 8—13
grade.

memento
Mica publicitate

mafii telefon 42670 Kosnaș. 
(393) i

PIERDUT legitimație de 
servic'U pe numele Lupeanu 
Maria, eliberată de LM. Pe- 
trila.t Se declară nulă. (397)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Bălăci Ion, 
eliberată de I.U.M. Peiroșani. 
Se declară nulă. (398)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Pmtilie Vio
rel, eîibe'rată de I.U.M. Pe
troșani. Se declară nulă.

I
I

PIERDUT certificat naștere 
pe numele Dud Adrian, eli
berat de Consifiul popular 
al municipiului Petroșani 
anul 1935. Se declara 
(403)

PIERDUT legitimație de 
viciu pe numele Balaș Lukacs 
Istvan, eliberată de I.M. Li- 
vezeni. Se declară nulă. (404)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Kiss Irina, 
eliberată de I.U.AA. Petroșani. 
Se declară nulă. (405)

1,

ae
nul.

ser-

•••••••••!»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DUMINICA, 16 IULIE

j. 8,00 Sportul pentru toți,
8,15 1 of înainte 1 

ț 9,10 Șoimii patriei. 
(9,20 1 'Film serial pentru co

pii. Don Quijote. Epi
sodul 8,
Pentru căminul dv. 
Viața satului.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.,
Din cuprins : Momente 
vesele, parodii, numere 
muzicale și de balet, 
miniaturi, secvențe an
tologice, desene ani
mate, microspectacol, 
teatru vesel, muzică u- 
șoaiă, telerarna-sport, 
muzică tînără.
Daciada — 
din marea 
națională.

16.50 Floarea din
17.50 F,lm serial :

ritimă Onedin (episodul 
47).

18,40 Micul ecran pentru 
mici. „Ce-o să 
Bondocei ?" (I).

19,00 Telejurnal. 
19,20 Reportaj TV.
19.45 Gala antenelor.

nat. Cu participarea 
județelor Timiș, Ca- 
raș-Severin, Hunedoa
ra și Arad.

21.45 Film artistic. Legen
da lui Valentino. Premie-

- ră pe țară. Coproduc-

9,45
10,00
11,40
12,30
13,00
13,05

16,35 Reportaje 
competiție

grădină. 
Linia ma

cei 
fie

Ba-

ție a studiourilor ita
liene și americane.

23.20 Telejurnal.
LUNI, 17 IULIE

Telex.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Cin tarea României. E- 
diția a ll-a a Festiva
lului național.
1001 de seri.
Telejurnal.
Panoramic.
Roman-foileton. Fami
lia Palliser. Episodul 
21-
Mai aveți o întrebare? 
Muzică ușoară con
temporană.

_ __  Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

MARȚI, 18 IULIE
9,00 Teleșcoaîă.

10,00 Antologia filmului pen
tru copii și tineret : 
Charles Chaplin.

11,00 In alb și negru.
Un bazar neobișnuit.

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoaîă.
16,35

15,55
16,00

19,00

19.20
19,30
19,50
20.20

21,15
21,45

22,00

17,00

scriitor pașoptist. 
Muzica în imagini 
Tribuna TV.
Lecții TV pentru 
crătorij din agricultură. 
1001 de seri.

lu-

19,20
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei

economie.
20,05 La porțile cîntecului.

în

17,30 Reportaj pe glob. Co- 
lumb a.

17,50 Telecronica pentru pi- 
_ on eri.

18,10 Tragerea pronoexpres.
18,15 Un cîntec de pe Mu

reș. Muzică populară 
în interpretarea or
chestrei folclorice a Fi
larmonicii din Arad.

18,05

18,20
18,50
19,05

■
19,30
19,50

pentru co-
— ultimul

zilei în e-

PROGRAMUL TV
20,00
21,00
21,05

20,25 Viața în lumina nor
melor eticii și echității 
socialiste. Reportaj.

20,50 Seară de teatru. Mof
tangiii - de Ion Luca 
Caragiale. Premieră 
TV.

22,00 Program de romanțe.
22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 19 IULIE
9,00 Teleșcoaîă.

10,00 Șoimii patriei.
10,10 Tribuna TV (reluare).
10.30 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat de 
județul Prahova (relua
re).

11.30 Reportaj TV.
11,55 Telex.
16,00 Telex.

Matineu de vacanță, 
în mările Sudului. Pro
ducție a studiourilor a- 
ustraliene.
La volan - emisiune 
pentru conducătorii a- - 16,05 Cenaclul Teleșcoaîă. 
uto.
Publicitate.17,15

17,20 Moștenire pentru vi
itor. D. Bolintineanu -

16,35 Matinee de vacanță, 
în mările Sudului. (II).

17,00 Artiști români contem
porani.

18,25 Scriitorul și epoca sa.
Eugen Barbu.

19,20 10Ul de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 La ordmea zilei

. conomie.
20,00 Noi, femeile I
20.30 Telecinemateca. 

colo de Pacific, 
mieră pe țară.

în e-

Din- 
Pre- 

Pro- 
ducție a studiourilor a- 
mericane.

22,20 Telejurnal.
JOI, 20 IULIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoaîă,
16,35 Matineu de vacanță, 

în mările Sudului. (III).
17,00 Pentru timpul dv. liber 

vă recomandăm...
17,15 Imagini din Belgia.
17,25 Consultații medicale.
17,45 Film documentar, Pra- 

ga - armoniile unei me
tropole.

22,05

To- 
D.

Cîntece tinerești, 
terpretează corul Lit 
ului pedagogic d 
Brașov.
România pitorească. 
Cîntare omului.
Film serial 
pil. Cuore 
episod.
Telejurnal. 
La ordinea 
conomie.
Ora tineretului. 
Publicitate.
Telerecital Liliana 
mescu - prezintă 
Varga.
Maeștri ai artei popu
lare românești. 
Telejurnal.
VINERI, 21 IULIE
Teleșcoaîă. 
Telecinemateca (r 
re).
Corespondenții
terii transmit...
Telex.
Telex.
Seara televiziunii 
loneze. Program 
zicaj folcloric.

16,55 Rezultatele tragerii 
17,00 Emisiune în limba 

mană. -
18,45 Seara ■ televiziunii 

Transformări 
film docu-

22,20

9,00
10,00

11,50 jude-.

12,05
15,55
16,00

19,20

19,30
20,10

loneze.
■' marine 

mentor. 
1001 de 
Lolek și 
Reportaj
Seara televiziunii

seri. 
Bolek.
TV.

po
rn u-

loto.
ger-

po-

po-

13;00
13,45

14,10

loneze. Fiim artistic. 
Nopți și zile. Premieră 
TV. Producție a studio
urilor poloneze.

22,00 Meridiane culturale.
22.25 Telejurnal.

SÎMBĂTA, 22 IULIE
12,00 Telex.
12,05 Roman-foileton : Fami

lia Palliser. Reluarea 
episodului 21. 
Concert distractiv. 
Documentar românesc 
de artă. Premieră TV. 
Bulevardul oțelului I 
- reportaj TV.

14.30 Ca pe Vlașca. Emisi
une muzical-coregrahcă. 
Incursiune în cotidian. 
Stadion - magazin 
sportiv în imagini. 
Publicitate.
Melodii lirice. 
Clubul tineretului.

17,45 Agenda cultural-artisfi- 
că.

18,15, Săptămînă politică in
ternă și internațională.

18.30 Antologia filmului pen
tru copii și tineret. 
Charles Chaplin.

19.30 Telejurnal.
19,50 Teleencictopedia.
20,35 Film serial. Om bo- 

qat, om sărac. Episo
dul 6.

21.25 Întîlnire cu satira și 
umorul.

22,05 Telejurnal.
22,15 Melodii- românești- ‘ de 

ieri și de azi.

14,50
15,10

16,10
16,15
16,30
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