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Debut promițător
in luna iulie

Inig9OE*iaiită rezervă 
pentru creșterea 

pro(1 iicțieî de cărbune

Toate brigăzile 
cu planul îndeplinit!

întreprinderea minieră 
Vulcan, a doua unitate 
ca mărime la producția 
de cărbune din Vale, se 
bucură de un binemeri
tat prestigiu cîștigat în 
activitatea economică.

In 'primele șase luni 
din acest an colectivul a 
obținut un succes impor
tant : a reușit să extragă 
peste 1400 tone cărbune 
mai mult decît sarcina 
planificată, insă, unul din 
principalii indicatori — 
productivitatea muncii — 
nu a fost realizat. Ast
fel. fată de nivelul pla
nificat, în abataje se rea
lizează o productivitate 
mai mică cu 210 kg/post, 
in cărbune cu 337 kg/post, 
iar în subteran cux 131 
kg cărbune pe post.

Cauzele nerealîzării pro
ductivității muncii pla
nificate — Principală re
zervă de creștere a pro
ducției de cărbune — le 
găsim în abataje, la locu
rile de muncă. Bunăoa
ră. la mina Vulcan sînt 
61 de brigăzi de produc
ție. dar își realizează sar
cinile de plan doar 29 
V______________  

brigăzi, de abia 47,5 la 
sută. Deci, mai mult cu 
jumătate din formațiile 
de lucru . de la abataje 
nu-și realizează sarcini
le planificate, cu toate 
consecințele negative ce 
decurg din aceasta. Ce
le mai mari neajunsuri 
sînt la sectorul VI, un
de din 6 brigăzi, 5 nu-și 
realizează planul. secto
rul înregistrîncl și cel 
mai mare minus la Pro
ducția de cărbune — 
15 209 tone. La sectorul 
IV din 6 brigăzi numai 
una își face planul în ce
le 5 luni, restul formați
ilor înregistrînd un mi
nus de 13 717 tone căr
bune. La sectorul III din 
8 formații, doar două 
își realizează sarcinile de 
producție, minusul sec
torului fiind de 12 091 to
ne cărbune Cele trei 
sectoare cumulează, așa
dar, un minus la pro
ducția de cărbune de 
41 017 tone, avînd o ex
plicație în faptul că din

Teodor ARVINTE

(Continuare în pag. a 2-a)
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La I.M. Aninoasa

De ieri, un nou 
abataj mecanizat
Ieri, în schimbul II, la 

mina Aninoasa a fost pla
sat un nou abataj frontal 
de mare capacitate, dotat 
cu mecanizare complexă de 
susținere și combină de a- 
bataj. Abatajul, deschis pe 
strat-ul 3, blocul I, are o 
lungime de 60 de metri și 
este programat să realize
ze o producție de 300 tone 
cărbune pe zi.

Exploatarea abatajului a 
fost încredințată unei bri
găzi nou constituite, avînd 
în frunte pe maistrul elec
tromecanic Vasile Enache.

După primul semestru
1115000 kWh energie electrică 

economisită în unitățile miniere 
din Valea Jiului

Unitățile miniere din 
Valea Jiului au încheiat 
primul semestru al anu
lui cu o economie însem
nată la consumul de e- 
nergie electrică. De con
semnat că toate unitățile 
miniere și de preparare 
s-au încadrat în consumu
rile planificate, cele mai 
însemnate economii ob- 
ținîndu-se la minele Lu- 
peni, Aninoasa, Dîlja și 
Lonea, precum și de cele 
trei preparați! ale 
L.P.C.V.J.

Față de consumul pla
nificat din rețelele Mi
nisterului Energiei Electri

Acțiunea

„HUILA -

Cimpu lui Neag"

ce, unitățile miniere și de 
preparare au obținut de 
la începutul anului o eco
nomie de energie electrică 
de 1 115 000 kWh. Este 
un rezultat al strădaniilor 
pentru înfăptuirea măsu
rilor elaborate în cadrul 
fiecărei unități, pentru ra
ționalizarea consumurilor 
și eliminarea risipei, mă
suri vizînd, îndeosebi, o- 
prirea funcționării com- 
presoarelor între schim
buri, eliminarea pierderi
lor pe rețelele de aer com
primat datorită neetansei- 
tății și evitarea funcționă
rii în gol a utilajelor.

Trimisul nostru 
pe șantier relateGza :

Timpul favorabil, măsuri
le organizatorice întreprin
se, asigurarea funcționării 
în bune condițiuni a utila
jelor tehnologice au tăcut ca 
în primele 7 zile ale lunii, 
rezultatele activității din
carieră să fie la înălțimea 
exigențelor. Astfel, la ste
ril au fost transportați 32 01(1 
mc — cu 2 016 mc peste 
prevederi. Este rodul cola
borării fructuoase dintre 
toate întreprinderile din 
județ care participă cu uti
laje și deservenți, S.T.R.A.,
I.T.A.  și muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la 
sectorul minier Cîmpu lui 
Ncag. Depășirea zilhi ă a 
planului de descOpertări 
și transportul sterilului.au 
loc chiar în condițiile în 
care parcul auto în func
țiune continuă să rămînă în 
30—32 mașini. Dar, buna 
coordonare a activității pe 
schimburi, a încărcării, de
plina asigurare a act o ului 
la utilaje facilitează reali
zarea preliminarului si de
pășirea acestuia.

Se ridică însă cîtcva pro. 
blemecare. rezolvate fără 
întîrziere. sint menite să asi
gure realizarea în continu
are' a sarcinilor. Excavato
rul L’NEX nr. 2 mai are 
puțin de înaintat spre 
Nord, spre versant, de în
cărcat sterilul migrat in 
urma precipitațiilor. După 
evacuarea sterilului alu
necat, excavatorul va ajun
ge într-o zonă tare ce va 
trebui pușcată. In aceste 
condiții, la fiecare opera
țiune de pușcare a zonei 
tari, excavatorul va trebui 
să fie retras din front iar 
zona de retragere e foarte

Mircea BUJORESCU -

(Continuare In pag. a 2-a)

La terminarea unui
nou șut rodnic. mine-
ri din cunoscuta bri-
gadă condusă de L au
rențiu Kelemen, de la
sectorul 11 al minei
l'ricani.

| Ancheta săptămînii 0 Ancheta săptămînii 0 Ancheta săptămînii
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„Capacități de pro lucție avem, fronturile de lucru au o pozi

ție buna dar ce să facem dacă nu avem cu cine le plasa... Ne 
încurcă mult absențele nemotivate, dar ne fac mari greutăți 
foile de L-oală..." Auzim nu o dată această replică din partea 
unor conducători a; producției, Îndeosebi, de la sectoarele care 
au rămîneri în urmă.

Inlr-ad?văi activitatea multor colective .angajate cu dăruire 
iu eforturile de creștere a producției și randamentelor in înfăp
tuirea angajamentelor de întrecere, este îngreunată în destule 
cazuri de oameni care, atunci cînd ortaci; au de Înfruntat greutăți 
li lecui de muncă, pur și simplu, le vine greu să se scoale după 
o zl de plata, se „îmbolnăvesc" subit și încearcă pe toate căile,

im, lonea pentru unîi se 
impune un „tratament'* adecvat

In primele opt zile ale 
lunii iulie, la sectoarele I, 
II, III și IV de la I.M. Lo
nea efectivele medii plasa
te în abataje au fost cu ci
le 15—25 de oameni mai 
mici decît necesarul. De ce? 
Fiindcă la nivelul între
prinderii fenomenul absen
teismului s-a menținut la 
cote ridicate. Zilnic sînt 
înregistrate circa 200 ab
sențe din care 60 nemoti
vate. iar restul învoiri și 
concedii medicale. Evident, 
între timp, crește minusul 
față de prevederile planu
lui.

In căutarea cauzelor a- 
cestui fenomen, cu spriji
nul tovarășului Ilie Pădu- 
cel. secretarul comitetului 
de artid al întreprinderii, 
efectuăm o investigație „la 

zi“. De la medicul între
prinderii, Traian Marcu, 
aflăm că în luna iunie a 
crescut brusc numărul cer
tificatelor de boală. Majori
tatea certificatelor sînt eli
berate din Petroșani, de că
tre medicii specialiști,,.

împreună cu tovarășii 
loan Caraconcea, Eugen 
Bolog, Gheorghe Șcheff și 
Petru Nemeș vizităm la do
miciliu pe cei înscriși în 
listele sectoarelor I, II. III 
și IV drept scutiți medical. 
La Cimipa constatăm că Ni- 
colae Herțeg este internat 
în spital. Alții, bunăoară 
Nicolae Buzea. Preda Rusu 
și Gheorghe Enucă erau 
plecați la spital sau la poli
clinică nentru tratament și 
vizite ir,<. Hcale Intîlnim și 
un caz r. ' sparte. Gavrilă 

Mihut, d.e la sectorul IV. A 
primit concediu medical 
două zile pentru a merge 
la un control la Timișoara. 
După ce a stat o zi acasă a 
doua zi a venit la președin
tele c.o.m. să ceară sprijin 
pentru a fi transferat la un 
alt sector. De ce vrea să se 
transfere ? Aflăm la secto
rul IV de la tovarășul Pe
tru Nemeș. In prima zi a 
săptămînii Gavrilă Mihut 
a întîrziat cu o jumătate 
de oră de la locul de mun
că. Maistrul Bogdan, cum 
era și firesc, l-a trimis la 
suprafață, întrucît efective
le fuseseră plasate deja. 
Pentru a nu pierde șutul, 
cînd a ieșit la suprafață 
G. Mihuț s-a înscris la con
sultație la medic. Așa a pri. 
mit două zile ..foaie de 
boală11, timp în care a în
cercat să se transfere la 
alt sector...
________ Viorel STRĂUȚ 
(Continuare in pag. a 2-a)

iar curios e că în multe cazuri reușesc, să obțină foi de boală. 
Avem toată Înțelegerea Pentru ce; suferinzi, pentru cei care sînt 
intr-adevăr bolnavi. Dar nu putem fi îngăduitor; cu cei care, 
folosindu c-e de „bunăvoința" unor cadre medicale., reușesc să 
îmbrace haina bolnavului închipuit.

Pornind de la faptul că în primele zile ale lunii Iu; cuptor, 
media certificatelor medicale ]a unitățile miniere depășește cu 
aproape.!!0(> media din zilele geroase din ianuarie ac., și mai ales 
de Ia nemulțumirile exprimate cu diferite prilejuri față de bol
navii închipuiți de ortacii aflați cu responsabilitate la datorie 
pe fi on tul căiL-unelui, brigada fulger a ziarului a întreprins ieri 
un iaid prin cîteva localități din municipiu.

LA I.M, PETRILA, Cîn<l Caută 
soluții, se găsesc

De la început o remar
că : față de primul tri
mestru al anului — cînd 
la I.M. Petrila numărul 
mare de foi de boală pu
sese serioase probleme or
ganizatorilor producției — 
în lunile din urmă, și mai 
ales în iulie, numărul ce
lor ce se află ' în conce
diu medical a scăzut sim
țitor. De la secretarul co
mitetului sindicatului pe 
întreprindere, minerul 
Nicolae Ursu, aflăm ri
nul din motivele acestei 
schimbări în bine i pro
blema foilor de boală a 
fost analizată la finele 
trimestrului I de condu
cerea colectivă a minei 
împreună cu medicii spi

talului orășenesc. ajun- 
gîndu-se la concluzia că 
eliberarea foilor de boală 
trebuie făcută cu mai mul
tă exigență, printr-o con
sultare complexă a celor 
care solicitau certificat 
medical, pentru a stîrpi 
pe așa zișii „bolnavi în
chipuiți". Rezultatul a 
fost cel prezeptat. Pe de 
altă parte, medicul dis
pensarului pe întreprinde
re, doctorul Preda, care 
are un stagiu în același 
loc de muncă ce-i permi
te să cunoască majori
tatea personalului din în
treprindere, ia legătura în 
cazurile „discutabile" cu 
șefii sectoarelor producti
ve, pentru a se convinge 
dacă nu cumva cei so

siți la consultații au mo
tive și de altă natura 
decît suferința pentru a 
solicita concediu medi
cal. Procedeul s-a dove
dit util, depistîndu-se ca
zuri de „bolnavi" de... le
ne sau unii care, avînd 
nevoie de o zi-două de 
concediu pentru intere
se personale, sperau să 
rezolve absența de la 
serviciu apclînd la medic. 
Pe de altă parte, așa cum 
ne relata președintele 
sindicatului pe mină, to
varășul loan Penu, avînd 
în vedere că o parte din
tre oamenii muncii care 
lucrează în întreprindere 
fac parte din familii ță
rănești, s-a discutat cu 
conducerile sectoarelos 
pentru a li se acorda con
cediul de odihnă atunci 
cînd aceștia solicită — 
in perioada cînd ajuta fa
miliile la munci de în
treținere și recoltare în 
grădini și finețe. Și prin 
această măsură li „s-a 
tăiat calea" celor care 
se făceau bolnavi peste 
noapte pentru a-și servi 
propriile interese.

Am solicitat, totuși, lis
tele de bolnavi de la sec
toarele productive, cău- 
tîndu-i acasă. însoțiți de

T. CÂMPEANU

(Canlinuai e in pag. a

sterilului.au


2 Steaqul roșu
E2SE2SE2E15LS

VINERI, 10 IULIE 1981 
aiaiWiMM^ii^HIllM-irf I'- îhî ',3

AI\CHElT/X 1
SÂPTÂMINI Pe urmele bolnavilor închipui____________________ *

l.M. LONEA

Pentru unii
se impune un 
„tratament44 

adecvai 
(Urmare din pag. I)

In cartierul Eminescu, îl 
zărim pe Alexandru Mun- 
teanu. miner la sectorul 1, 
jucind cărți cu un cetățean 
mai virstnic, probabil pen
sionar. „De ce lipsești ne
motivat ?*' îl întreabă teh
nicianul loan Caraconcea. 
de Ia sectorul I pe A.M. 
Răspunsul este prompt: „Vă 
aduc miine foaie de boală. 
Fac tratament*'. De la 1 la 
10 iulie se tot „tratează" 
astfel fără să anunțe secto
rul. unde figurează ca ne
motivat. De altfel, aflăm 
despre A. Munteanu că i 
s-a desfăcut de două ori 
contractul de muncă pen
tru nemotivate și că este 
binecunoscut la l.M. Lonea 
pentru numeroasele absențe 
nemotivate...

Marea majoritate a celor
lalți care au fost vizitați la 
domiciliu au justificat foile 
de boală. Evident, se întîl- 
nesc si cazuri de foi de 
boală care nu pot fi justi
ficate pe deplin. Aceasta 
impune comisiilor de disci
plină ale sectoarelor să-și 
intensifice acțiunile de i- 
dentificare și „tratare" a- 
decvată a bolnavilor închi
puiți.

I. M. Cînd se cautâ 
soluție, se gdsesc

^-D— Cu certificat medical
sau în concediu 1

(Urmare din pag. h

secretarul comitetului de 
sindicat i-am găsit pe 
majoritatea la propriile 
locuințe. Plecind intr-un 
raid prin localurile de 
alimentație publică ne-a 
făcut plăcere să consta
tăm că acestea erau a- 
proape goale, ieri la ora

l.M. ANINOASA

CU
La mina Aninoasa am 

cerut sprijinul medicului 
de întreprindere Silves
tru Cupșan. Acesta ne-a 
arătat că se confruntă cu 
o serie de probleme. Ne 
spunea că sînt cazuri frec
vente de stare gripală și 
bolț ale căilor respirato
rii. Medicul ne mai spu
nea că pentru acestea a- 
cordă 2—4 zile de foaie 
de boală. I-am cerut și 
citeva nume.

De la medicul între
prinderii am ajus la pre
ședintele de sindicat, to
varășul Iosii Guran, ce- 
rîndu-j să ne ajute să 
depistăm citeva cazuri 
maț deosebite. De aici 
încep telefoanele spre 
sectoare. Ni se dau cite
va nume și adrese. Sectoa
rele nu au o evidență cla
ră a foilor de boală din 
ziua respectivă. Ionel 
Butaeu. ne spune adjunc- 

amiezii. La „Transilvania1* 
în- restaurant, un singur 
consumator servea prin- 
zul, iar în bar un tînăr iși 
bea cafeaua. Unul jțn mi
neri cu foaie de boală, 
pentru a se face util fa
miliei, se afla cu umărul 
în ghips la o alimentară 
Pentru obișnuitele cum
părături...0 „maladie44 a conducerii, destule implicații
tul șefului sectorului I, 
Petru Bîrleanu, este în 
foaie de boală. Cînd am 
ajuns acasă la cel bol
nav, aflăm de la soția a- 
cestuia că omul a— înce
put lucrul cu trei zile în 
urmă.

Am mai trecut, împre
ună cu Francîsc Venczel, 
vicepreședintele comite- - 
tulul sindical, pe la alți 
bolnavi pe care ni i-au 
indicat medicul și sectoa
rele minei. Dintre toți a- 
cești bolnavi vizitați nu 
am găsit pe nici unul a- 
casă. Mihai Solomon, ne 
spunea soția, era plecat 
la policlinica din Petro
șani pentru tratament. 
Nichita Ticoncenco, de 
asemena. era plecat la po
liclinică pentru analize 
(tot soția ne spunea); A- 
dalbert Kovacs nu era 
acasă, nimeni nu ne-a 
putut spune unde ar pu
tea fi găsit. La mină fi-

Președintele comitetu
lui de sindicat de la mi
nă. tovarășul Victor Ne
gru, este, ca de obicei, 
prompt și deosebit de a- 
mabil. De la sectoare no
tăm oamenii aflați în 
foaie de boală și îi sub
liniem pe cei „suspec
tați" ‘de... boala chiulitu- 
lui (căreia unii îi zic 

gurează cu două adrese, 
norocul nostru cu asoci
ația de locatari de pe stra
da Aviatorilor, care ne-a 
furnizat adresa exactă a 
lui A.K.

După acest raid-anchetă 
credem că de fapt pon
derea stării indisciplinare 
de la l.M. Aninoasa nu o 
au foile de boală, ci ab
sențele nemotivate care 
conduc la dezorganizarea 
locurilor de muncă din 
subteran. Deci aici tre
buie acționat cu toată fer
mitatea !
. Pentru întronarea u- 

neî discipline ferme este 
absolut necesar ca sectoa
rele de producție, condu
cătorii acestora să aibă 
o evidență precisă, la ti, 
a fiecărui om din subor
dine. Altfel cum poți 
conduce ? Să nu știi mă
car cu cine lucrezi ?

Gheorghe BOȚEA 

„pseuclodurere intercos- 
tală dreaptă '). Și... luăm 
la rînd cartierele, blo
curile. scările, ușile... Pri
ma surpriză' Vasiie Gheor- 
ghiță de la sectorul 111, 
un om de nădejde al co
lectivului, ne primește cu 
zimbetul pe buze după ce 
urcasem patru etaje pe... 
întuneric (blocul 14 stra
da Saturn — cartierul Ae
roport). Omul avea două 
zile de concediu fiindcă-i 
veniseră niște rude din 
Moldova. Nu suferea de
cît de... criză de timp pen
tru a le arăta musafirilor 
Valea Jiului..

■A-
Ceilalți bolnavi vizi

tați (Gheorghe Cercel — 
sectorul III, Iosif Balint, 
Vasile Bodescu, Alexan
dru Carauleanu — secto
rul I, Petru Deak. Gheor
ghe Ifrim — sectorul IV) 
erau într-adevăr bolnavi, 
certificatele medicale fi
ind justificate. Nu ne-a 
deschis ușa. sau n-a fost 
acasă. Ștefan Petra — sec
torul I. Pînă aici toate 
sînt bune. Ne întoarcem 
la mină.

CE FAC COMISIILE 
DE DISCIPLINĂ ?

Se știe, pe lîngă fie
care sector este construi
tă cîte o comisie de dis
ciplină care are și sar
cina de a urmări foile de 
boală și de a efectua vi
zite la domiciliul bolna
vilor. La mina Dîlja, du
pă cum ne spune pre
ședintele sindicatului si 

după cum recunosc ir 
terlueutorii noștri aceste, 
■nu prea s iu „deranjat* 
să se achite de sarcină. 
O fi o problemă așa dc 
mică? Cele 12 6of> z;le/orr 
de foaie de boală pe în* 
trepr.ndere, de la Înce
putul anului, arată că nu. 
De Ia ing. Dumitru Oprea, 
șeful sectorului I, allăm 
că pe la începutul anului 
un medie stomatolog de 
la dispensarul de speci
alitate din Aeroport făcea 
drept „cadouri" fo; de 
boală cu nemiluita, mai 
ales amicilor lui Baehus I

Secretarul comitetului 
de partid pe întreprinde
re, tovarășul Emeric Na
gy, șeful sectorului IV, 
ne spune : „Majoritatea 
foilor de boală nu vin 
de la medicul de între
prindere, ci din afară. 
Am primit și foi de boa
lă de la Hațeg. Adevărul 
este că in zilele de plată 
creste media cu 10—15 
certificate medicale". Me
dicul dispensarului de 
întreprindere, d.'. 11’ana
Preda, consideră că în a- 
ceastă perioadă numărul 
certificatelor medicale 
nu depășește, ba este chiar 
mai mic decît în luna ia
nuarie. de pildă. Da. dar 
cele eliberate de dispen
sarul întreprinderii, nu și 
cele sosite din afară. Ori
cum, adevărul creșterii 
numărului foilor de boală 
este pe undeva. Și trebu
ie descoperit de comisiile 
de disciplină I

leale brigăzile cu planul înieplinit!
(Urmare din pag. l>

20 de brigăzi își fac pla
nul doar 4.

Principala rezervă - pen
tru creșterea producției 
de cărbune ar fi efortul 
pe care trebuie să-l facă 
fiecare cadru tehnic, fie
care muncitor ia locul de 
muncă, pentru ca toate 
formațiile de lucru să-și 
realizeze sarc*n*,e de pro
ducție. Aceasta a fost te
ma întilnirii de lucru din 
zilele trecute, a briga
dierilor și cadrelor teh- 
nico-inginerești de la mi
na Vulcan.

„Trebuie să se mani
feste la toți șefii de bri
gadă mal multă inițiativă 
în realizarea sarcinilor 
de plan, sublinia artifi
cierul Marin Matei de la 
sectorul VI. Automulțu- 
mirea, lăsarea lucrurilor 
să meargă de la sine — 
care se manifestă încă la 
mulți șefi de br.gadă si 
chiar ia unele cadre de 
conducere repartizate să 
ajute Si să răspundă di
rect de brigăzile rămase 
sub plan — nu pot du
ce la rezultate care să 
ne onoreze activitatea. 
Se manifestă multe nea
junsuri în aprovizionarea 
brigăzilor cu materiale , 
acestea fiind obligate. în

condițiile unor căi de 
transport necorespunza- 
toare, să-și ducă singure 
materialele la locurile de 
muncă, de la o distanța de 
400 m. Oamenii din bri
găzi piei'd uneori jumăta
te din timpul de lucru 
pentru aprovizionare. Or, 
aceasta înseamnă pro
ducție pierdută, produc
tivitate scăzută. Iată cau
za pentru care sectorul 
VI nu-și face planul".

Vorbind de necesitatea 
omogenizării formațiilor 
de lucru și a înlăturării 
fluctuației, minerul Cons
tantin Sufragiu, șef de 
schimb la brigada lui 
Gheorghe Buhuțan din 
sectorul VII, și Mihai Ne- 
știan, șef de brigadă la 
sectorul I, s-au referit 
la grija pe care trebuie 
să o manifeste toți fac
torii față de tinerii nou 
încadrați, față de îmbu
nătățirea condițiilor so
ciale pentru întregul per
sonal al minei, „Este ne
cesară mai multă preo
cupare pentru noul ve
nit in unitate, adevărul 
e că nimeni nu se ocupă 
de cel ce intră pentru pri
ma dată pe poarta minei. 
La cămin este lăsat să-și 
caute singur o cameră, 
în loc să i-o ofere ad
ministratorul căminului".

arăta minerul Constan
tin Sufragiu. „Ar trebui 
făcută mai multă ordi
ne și la baia minerilor, 
unde lipsește curățenia 
și e multă indisciplină în 
rindul personalului care 
lucrează aici**, spunea 
brigadierul Miihai Ne- 
știan.

Preocupat de creșterea 
productivității muncii prin 
utilizarea eficientă a 
timpului de lucru, șeful 
de brigadă Mihai Dudescu 
arăta; „Trebuie îmbună
tățit transportul în co
mun. Eu am cerut ortaci
lor mei să facă schimbul 
la fața locului, or. desele 
dereglări ale transportului 
în comun ne îngreunează 
mult activitatea".

Creșterea productivită
ții' în abataje — cale si
gură de realizare a pla
nului de către toate bri
găzile. este o necesitate 
imperioasă care ține de 
o mai bună organizare a 
muncii în cadrul fiecărei 
formații, dar și de un a- 
jutor concret dat acesto
ra de către cadrele teh
nice investite să răspundă 
de realizarea planului la 
aceste brigăzi de produc
ție — iată principala con
cluzie desprinsă din dez
baterea ce a avut loc la 
mina Vulcan.

„Castelul dm Carpați"
Este oarecum surprinză

tor că după „Iarba verde 
de acasă" — eminamente 
un film de actualitate — 
Stere Gulea ne propune o 
ecranizare după popularul 
roman „Castelul din Car- 
pați“. Surprinde mai puțin 
faptul că regizorul abor
dează subiectul straniu din 
acea perspectivă a profe
sionalismului serios și e- 
xigent care îl consacrase 
încă la debutul său.

Avertismentul „inspirat 
de romanul lui Jules Ver- 
ne“ ne edifică, tocă din 
generic, că scenariștii Ni- 
colae Draboș și Mihai Sto- 
ian au tratat prototipul li
terar cu o salutabilă ati
tudine licențioasă. Este 
limpede, așadar, că scena
riul este un semnificat al 
romanului, avînd un sta
tut suveran, ceea ce, la 
rîndul său. creează un cli
mat propice pentru un tra
valiu regizoral interesant, 
pe alocuri incitant chiar, 
travaliu fondat pe exploa
tarea inspirată a șanselor 
de împlinire oferite de 
morfologia cinematografi
că.

O primă idee novatoare 
(și electrizantă pentru stra
tul factologic al filmului) 
este conturarea unui pu
ternic fundal social-istoric. 
Implantarea elementelor de 
mister și fantastic in solul 
luptelor politico-sociale ca-

re animă Transilvania de 
după 1848 valorifică la mo
dul cel mai creator cu pu
tință sugestiile existente in 
semnificativul literar. De 
aici rezultă. în mod logic, 
o regrupare, o redistribui
re a accentelor, atit la ca
pitolul acțiune, cit și la 
acela al personajelor.

Tînărtil protagonist al

CRONICA 
FILMULUI

peliculei, boierul Frîncu — 
avînd aici învestitura unui 
militant pentru eliberarea 
Transilvaniei de sub jugul 
habsburgic și alipirea cu 

patria mumă— primește un 
contur precis, retragerea 
lui în Italia, legătura sta
bilită cu Radu Gorj, po
vestea romanticului amor 
cu diva de operă. Stilla. 
primesc în acest fel o mo
tivație plină de plauzibili
tate. Activitatea de revolu- 
ționar a lui Frîncu. atmos
fera agitată a Italiei post
revoluționare contribuie, de 
asemenea, la majorarea 
creditului dramatic al in- 
tîmplărilor. Mediul .con
cret. cu probleme reale.

prcsupunînd o ideație vi
oaie. nu lac decît să am
plifice liniile de forță ale 
povestirii.

Bineînțeles. „Castelul din 
Carpați" este un specta
col cinematografic atrac
tiv și sub aspect vizual. A- 
vind un operator excelent 
ca Valentin Ducaru. Șters 
Gulea transmută pe pe
liculă, cu vizibilă plăcere; 
legenda fantastică țesută 
in jurul castelului lui Ra
du Gorj. Exterioarele -și 
interioarele sînt pitorești, 
cu totul demne de ficțiu
nea anticipați vă a lui Jules 
Verne. Mai important ne 
pare insă faptul că obse
sia lui Radu Gorj nu apa
re doar ca o simplă biza
rerie, ci drept un produs, 
o proiecție subiectivă a 
unei epoci lrămîntate.

O distribuție bună sluje
ște viziunea regizorală ine
dită. -Cornel Ciupercescu, 
Maria Bănică, Octavian 
Cotescu, Zoltan Vadasz, A- 
drian Mazarache, Marcel 
lures. Irina Petrescu. Ion 
Caramitru. Ovidiu Iuliu 
Moldovan. Dor el Vișan, 
Andras Csîky și Paul La- 
vric sînt toți memorabili, 
ca și filmul, de altfel.

C. ALEXANDRESCU
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e LA 1 
LOR DIN 
fosț dată 
spălătorie 
de lucru, 
menajată 
băii, este 
uă mașini 
storcătoare, uscătorie, 

| tari pentru hainele 
I late si dispune ele 
I nai corespunzător.

I 
I
I
I

BAIA MINERI - 
a 
o 

pentru hainele 
Spălătoria, 

într-o anexă 
dotată eu 
de spălat.

UR1CANT, 
in funcțiune

a- 
a 

do- 
două 
raf- 
spă- 

perso-

• DIN PROPRIE
ȚIAT1VA, doi muncitori 
de la mina Lupeni, pasi
onați ai drumețiilor mon
tane. Clement Luca și 
Gheorghe Gheoancă, au 
efectuat o lucrare de in
teres obștesc. Ei au 
cut în citeva zile 
marcajul traseului 
tic dintre cabanele 
și Vifcan. De-am 
cit mai mulți astfel 
iubitori ai muntelui !...

» „OPTICA", atelierul 
de specialitate din cadrul 
complexului din strada 
N. Bălcescu ml Coopera-

refă- 
libere 
turis- 
Straja 
avea 

de

tivei „Unirea" Petroșani 
a executat în semestrul 1 
a.c. peste 500 de comenzi 
— respectiv montări de 
ochelari, schimbări de 
lentile etc. Rețineți, comen
zile se execută într-o sin
gură zi!

« CU APROAPE 200 00(1 
JLti a depășit planul de 
desfacere terasa „Mine
rul" Petroșani. Dovadă 
că personalul unității, în
deosebi lucrătoarele Eu
genia Burlan, Luchina 
Negru, Maneta Bumbac. 
Stela Anița în frunte cu

ționează trei buldozere ca
re împing prea mult steril, 
pentru capacitatea de în
cărcare. Stringindu-se prea 
mult steril. în caz de ploaie 
torențială există pericolul 
ca acesta să alunece, inun- 
dînd zona bermei de nord 
și chiar cota inferioară ber
mei de cărbune.

Supunem atenției condu
cerii acțiunii de la Cîmpu 
lui Neag aceste sugestii, în 
măsura in care pot fi folo
sitoare în realizarea anga
jamentului care a fost asu
mat în comandament de a 
se realzia în bune condi- 
țiuni sarcinile planificate 
pentru luna iulie.

unității. Francisc 
meseria, a- 
servire a 
menținerea 

local, fapt 
condica

șeful
Șuba, îsî fac 
sigurînd buna 
publicului, 
curățeniei în
confirmat și de 
unității si caietul unic de 
control în care nu 
înregistrat, în acest 
nici o reclamați©...

s-a
an.

I
I
I
IdeRubrică realizată

moale la trecerea ei in a- 
vans spre front. Nu este 
oare mai bine dacă excava
torul ar fi plasat la o cotă 
inferioară și sterilul să fie 
împins de sus in jos de 
buldozere ? O altă proble
mă : în carieră a fost adu
să o foreză solicitată de 
mai mult timp. Nu există 
însă un cablu pentru ali
mentarea ei de la o sursă 
de energic, cablurile exis
tente în carieră sînt ncco- 
respunzătoare. Procurarea 
cablului trebuie, așadar, 
urgentată.

Alt aspect : în zona su
perioară a versantului func
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Ce ne promite, dar mai ales ce realizează 
cooperativa „Unirea** pentru

Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor destinate populației

In tot anul 1980 co
operatorii de la „Unirea" 
Petroșani au extins aria 
serviciilor pentru popu
lație doar cu cinci activi
tăți și anume : de zugră
vit —■ spoit și instalații 
sanitare (Petrila), in do
meniul construcțiilor, de 
înregistrare pe benzi mag
netice. de ascuțit ustensi
le de uz casnic, de reîn
carnat agregate pentru 
frigidere cu compresor. 
Desigur, toate aceste ser
vicii noi. adăugate la ce
le existente, au contribuit 
la satisfacerea într-o mai 
mare măsură a unor ce
rințe ale populației, care, 
avîndu-le la îndemînă, a 
putut beneficia de ele. 
Pre&caparea conducerii 
cooperativei în această 
direcție a continuat, in 
primele șase luni ale a- 
nului curent, înființîndu- 
se alte cîteva servicii aș
teptate și bine primite 
de populație. Intre aces
tea din urmă, locul cel 
mai important revine, 
desigur, brutăriei din o- 
rașul Petrila. Au mai fost 
înființate secțiile de bo- 
binaj, de imprimare pe 
țesături textile, iar. du
pă cum ne asigura vice
președintele cooperativei, 
loan Culda, în curînd își 
vor începe activitatea și 
secțiile de tricotaje me
canice și de împletit sîr- 
mă (la Petrila). O acti
vitate prodigioasă în ca-1 
drul cooperativei, apre
ciată totodată Și de un 
mare număr de cetățeni 
— beneficiari, desfășoară 
secțiile mai vechi : au-
to-moto care a realizat 
sarcinile pe prima jumă-f 
tate a anului în proporție 
de 101,1 la sută, ateliere
le de reparații ceasuri, 
secțiile de croitorie — 
confecții la comandă nr. 
71 (responsabil Vasile Ma
rin) și nr. 69 (responsabil 
Gheorghe Rîșnoveanu) ca- 

-re, de asemenea, au rea
lizat și depășit sarcinile

ultima vreme în dome
niul dezvoltării și diver

de plan pe prima jumăta-
te a anului ca și cele de
instalații sanitare Și e-
lectrice.

Raportînd însă oeea ce
cooperativa a realizat în

sificării serviciilor la ce
rințe, constatăm că ga
ma acestora este depar
te de a fi completă. No
menclatorul minimal de 
prestații și servicii este 
acoperit în proporție de 
numai 68 la sută. Popu
lația din orașele Petro
șani șî Petrila este lipsi
tă de multe și diverse ser
vicii. In loc de 190 acti
vități cite trebuie să ai
bă cooperativa în raport 
cu numărul și cerințele 
populației, ea are doar 
130. De relevat și fap
tul că numărul de acti
vități cu exprimă decît 
statistic măsura satisfa
cerii cerințelor, că, în 
realitate, unele secții și 

servicii sint doar ca nu
măr, prestările realizate 
efectiv de multe din a- 
cestea fiin^ sub orice aș
teptări ca volum și ca
litate. Cauzele realizări
lor cu totul nesatisfăcă
toare pentru cooperativă, 
dar și pentru populație, 
ale majorității secțiilor și 
ale absenței unor activi
tăți. așa cum ni le-a pre
zentat interlocutorul, ar 
consta în numărul limi
tat de meseriași coope
ratori, insuficiența spa
țiilor pentru organizarea 
de activități în apropie
rea concentrărilor de 
populație, multe din ate
lierele cooperativei a- 
flîndu-se la periferii, re
clama săracă și în general 
informarea deficitară a 
publicului despre servi
ciile și prestările coope
ratorilor. Desigur aceste 
cauze nu au facilitat dez
voltarea și diversificarea 
serviciilor, dar nici pre
ocuparea conducerii co
operativei nu a venit des
tul de stăruitor în spriji
nul afirmării lor.

Populația din Petro
șani, spre exemplu. aș

teaptă de mult timp ser
viciile cooperatorilor pen
tru unele confecții și re
parații de tapițerie, pen
tru confecționarea, cură
țirea și repararea pălări
ilor, pentru repararea și 
încărcarea brichetelor, 
recondiționarea stilouri- 
lor, mobilă la comandă, 
marochinărie, repararea 
umbrelelor, pentru dără- 
cire și destrămarea de
șeurilor textile, medita
ții. învățarea de limbi 
străine și altele. Ace
leași prestații și, în plus, 
ateliere pentru repara
rea încălțămintei, a a- 
paratelor de radio și 
pentru tratamente cos
metice sint așteptate de 
locuitorii Petrilei. Oare 
în toate cazurile, absen
ța acestora de mulți ani 
poate fi motivată prin 
insuficiența spațiilor și 
a meseriașilor ?

Este îmbucurător fap
tul că se întrevăd cons
truirea și afectarea. în ur
mătorii doi ani în scopul 
dezvoltării și diversifică
rii serviciilor prestate de 
cooperatori pentru popu
lație, a 500 mp spații la 
Petrila și a peste 1500 
mp spații la parterele 
blocurilor noi ce se vor 
construi în Petroșani. In 
aceste spații se preconi
zează amplasarea secți
ilor de reparat mașini și 
ustensile de uz casnic, ra- 
dio-TV, marochinărie, cea
suri, stilouri, de tricotaje 
mecanice, optică. pentru 
închiriat obiecte turisti
ce. confecționat plăpumi , 
bijuterii și altele.

In încheiere, o veste de 
interes public : la sediul 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Petro
șani s-a creat un dispe
cerat cu telefonul nr. 
42763 de la care cetățenii 
pot solicita informații în 
legătură cu serviciile 
prestate de meșteșugarii 
cooperatori din Petroșani 
și Petrila și care preia 
comenzi pentru efectua
rea de zugrăveli-spoieli, 
precum și pentru solici
tarea de meseriași în ve
derea executării de re
parații la instalațiile sa
nitare, electrice și de ti- 
nichigerie.

Toma ȚĂȚARCĂ

Ar fi util un pod 
suspendat

Pentru a ajunge la 
maternitatea Spitalului 
din Lupeni trebuie să 
ocolești pe lingă vechiul 
Palat cultural și mina 
din localitate sau să 
mergi pe ecartamentul 
liniei ferate ce duce pînă 
la Uricani. Distanța pe 
acest traseu este, e drept, 
mai scurtă dar nu-i in
dicată, deoarece se pot 
produce accidente ne
dorite. Evident, nu este 
cazul să se construiască 
un pod peste Jiu în 
acest scop, dar sugerez 
să se facă o punte sus

pendată. Susțin ideea cons

truirii acestei punți de
oarece atît la prepara- 
ție cit Și la mină se gă
sesc destule cabluri de 
oțel vechi, destul de 
trainice pentru a se pu
tea executa această pun
te. Sint sigur că ini
țierea unor acțiuni de 
muncă voluntar-patrio- 
tică pentru construirea 
punțij ar găsț ecou în 
rîndurile oamenilor 
muncii din orașul nos
tru. In încheiere doresc 
să arăt că puntea poa- I 
te fi construită in drep
tul maternității legînd 
acest lăcaș de sănătate 
cu orașul în apropierea 
cinematografului Cul
tural.

Geza I FUlOP, 
Lupeni

Ein scrisorile 
sosite la redacție

Transport neeconomic

De mai mult de doi 
ani am sesizat un caz de 
risipă de combustibil și 
pentru că el continuă și 
în prezent, îl relatez din 
nou. Este vorba despre 
autospeciala cu numărul 

de înmatriculare 31 HD 6673, 
pusă de I.T.A. la dispozi
ția Oficiului municipal de 
poștă și telecomunicații. 
Această mașină, cu o ca
pacitate de 6 tone, este 
utilizată, între altele, și 
pentru ridicarea cores
pondențe; de la căsuțele 
poștale din oraș. Prima 

* cursă o face pînă la că
minul studențesc nr. 2, 
la nici 200 de metri de 
poștă, pentru a ridica u- 
neori mai puțin de 20 de

Inițiative gospodărești binevenite

Oficiul de gospodărie 
comunală și locativă din. 
cadrul consiliului popu
lar și compartimentul si
milar de la E.G.C.L. Lu
peni au luat două iniția
tive bune. Prima constă 
în numerotarea containe
relor pentru resturile me
najere. Această acțiune ne 
face să credem că de a- 
cum înainte containerele 
nu vor mai fi ridicate la 
întîmplare, ci în mod or
ganizat și mai operativ, 
după grafic. Lăudabilă 

plicuri. Deplasările pînă 
la căminul studențesc nr. 
2 se repetă zi de zi, risi- 
pindu-se o mare cantita
te de carburant, mai mult 
cu pornirile, opririle și 
deplasarea mașinii decît 
pentru transportarea sar
cinii. Iată de ce consider 
de datoria mea să sem
nalez acest fapt cu spe
ranța că se va dispune în
drumarea mașinii respec
tive spre transporturi mai 
eficiente. Cit privește co
respondența, aceasta poa
te fi ridicată, fără pro
bleme, de către un fac
tor poștal.

Alexandru MIRCEA
Petroșani

este și inițiativa de a a- 
menaja platforme pen
tru containere pe strada 
principală, T. Vladimires- 
cu. Pînă acum containe
rele erau așezate pe as
faltul pietonai. Rău este 
însă că nici acum. cînd 
s-au amenajat platforme, 
containerele nu sint așe
zate întotdeauna la locul 
lor după ce sînt golite 
de către lucrătorii de la 
salubritate.

M. AVRAM
Lupeni

Răspundem
® ANONIM, Vulcan : 

Am adus problema ridi
cată în Sesizarea dv la 
cunoștința organului de 
partid orășenesc Vulcan. 
Ca și dv, și noj sintem 
în așteptarea rezultatului, 
adică a măsurilor pe care 
factorii vizați vor con
sidera necesar să le în
treprindă pentru a face 
ordine în ce privește spă
larea mașinilor pe Vaiea 
Morii.

• SABIN BiRLEA, Pe- 
trila : Ar trebui să cu
noașteți că suma de 65 lei, 
despre care vorbiți în scri
soarea adresată redacției, 
reprezintă părțile sociale 
cu care soția dv. con
tribuie ia cooperativa în 
cadrul căreia lucrează. 
Părțile sociale constau, în 
principal, din taxa de 
instruire și o sumă mi
nimă cu care fiecare mem
bru cooperator participă 
la fondul total al coope
rativei. La. „Unirea" Pe-

cititorilor
troșani. această sumă este 
echivalentă cu o retribu
ție și jumătate medie lu
nară Aceasta se depune 
prin contribuții lunare (în 
cazul soției dv, de 65 lei) 
și se restituie în întregi
me în momentul retrage
rii din cooperativă. Co
operatorii care au depus 
aceste sume în primii 
ani de apartenență la 
cooperativă nu mai au 
obligații de această na
tură. Soția dv. este însă 
membră cooperatoare tî- 
nără.

O IOAN SOLYOM, Pe
trila. Depuneți cerere pen
tru schimb de locuință la 
întreprindere (mina Ani- 
noasa). Comisia de locuin
țe a acesteia, în colabo
rare cu cea de la mina 
Petrila, are datoria s-o re
zolve în conformitate cu 
reglementările legale și 
în raport de posibilități.

• UN GRUP de oameni 
ai muncii de |a I.M. Bâr- 
băteni : Nu mai plătiți

șoferului Stoica nici o 
sumă pînă nu vi se expli
că ce destinație are „tom
bola" lui. Apoi, în raport 
de explicațiile pe care 
le primiți, veți vedea cum 
trebuie să procedați. 
Discutați problema și cu 
conducerile sindicatului 
și minei

© DINU ION, Vulcan: 
Potrivit unei prime pă
reri, acceptată de autori
tățile locale, liftul de la 
scara a 11-a a blocului 
D 1, la care vă referiți, 
s-a blocat și locatarul 
loan Rusu a trebuit să fie 
scos, chiar cu riscul unor 
deteriorări, pentru a pu
tea să meargă la șut. 
Unii locatari de pe ace
eași scară susțin că loan 
Rusu a provocat defecți
unea. Intrucît în lift, îm
preună cu locatarul loan 
Rusu nu s-a aflat o a do
ua persoană, nu se poate 
acorda credit acestei afir
mații. Cert este că lif
tul nu a funcționat bine 
nici înainte nici după ca
zul relatat de dumnea
voastră.

Felicitări
fără felicitare

De ziua celor dragi ori 
cu diverse alte ocazii, 
cumpărăm și trimitem 
felicitări pentru a ne ex
prima atenția, pentru a 
transmite felicitările noas
tre. In ultimul timp. Ia 
chioșcuri și în toate ce
lelalte puncte de vînzare 
a felicitărilor, nu găsești 
mai nimic. Ori lipsesc, 
ori cele ce există sînt 
vechi Sintem astfel o- 
bligați să ne exprimăm 
felicitările... fără felici
tare. Situația este simi
lară și în cazul vederilor 
din Valea Jiului. Cele ce 
există sînt vechi, imaginea 
prezentată depășind cu 
mult aspectul arhitecto
nic al orașului.

Oare această problemă 
nu preocupă pe nimeni ? 
Imagini pitorești oferă 
Valea Jiului din belșug. 
Să nu fie oare fotografi 
sau nu este interes în 
acest sens ?

Angelica LATA
V ulcan
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Apelul P. C. Mexican adresat 
forțelor de stingă din țară

® PE SCURT © PE SCURT

CH HAI) Dl. MEXICO 
9 (Agerpres). Partidul Co
munist Mexican a adresat 
un apel tuturor forțelor de 
stingă din țară de a realiza 
unitatea de’ acțiune în ca
drul pregătirilor pentru 
alegerile generale progra
mate să aibă loc în 1982,

Intr-o declarație dată pu
blicității la Ciudad de Me
xico se subliniază că la a- 
legeri trebuie să participe

cele mai largi pături de 
oameni ai muncii, repre
zentanți ai tuturor forțelor 
democratice ale țării.

La baza unirii preconiza
te și a creării unei largi 
coaliții a forțelor de stingă 
— relevă declarația — tre
buie să se afle realizarea 
unui acord programatic u- 
nitar, care ar permite coa
liției de stingă să prezinte 
un candidat comun la func
ția de președinte al țării.

Spania dorește sâ fie tratată ca partener 
„cu drepturi depline"

WASHINGTON 9 (A- 
gerpres). Secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig, 
și ministrul spaniol al afa
cerilor externe. Jose Pedro 
Perez Llorca, care se află 
într-o vizită oficială de pa
tru zile la Washington, au 
avut o rundă de convorbiri 
consacrate unei „noi abor
dări" a Tratatului dintre 
cele două țări privind ba
zele americane în Spania, 
fără a ajunge însă la un a- 
cord complet — relevă a- 
genția France Presse.

Potrivit unor surse spa
niole, continuă să existe 
serioase divergențe între 
ceea ce solicită Spania și 
ceea ce propun S.U.A. pen
tru a asigura menținerea 
celor patru baze militare a- 
mericane. Perez Llorca a 
afirmat în acest sens că 
tratatul actual, care expiră 
la 21 septembrie, nu mai 
corespunde noilor condiții 
politice existente în Spania, 
explicînd că țara sa ar tre
bui să fie tratată de către 
Washington ca partener „cu 
drepturi depline".

ALIANȚA „Coordona
toarea de Stingă" — for
mată din zece organizații 
politice venezuelene —ț 
a anunțat că a fost reali
zat un acord între for
mațiunile politice care o 
compun, prin care acestea 
au convenit să prezinte, 
în alegerile prezidențiale 
din 1983, un candidat u- 
nic la funcția supremă în 
stat — transmite agenția 
Prensa Latina. Acordul a 
fost semnat de reprezen
tanții Partidului Comu
nist, Mișcării pentru So
cialism. Mișcării Electo
rale a Poporului, Mișcă
rii de Stingă Revoluțio
nare (ambele tendințe), 
Ligi; Socialiste și ai altor 
organizații de sțînga din 
Venezuela.

CONSILIUL de Secu
ritate al O.N.U. a decis 
în unanimitate să reco
mande Adunării Genera
le a Organizației Națiu
nilor LTnite admiterea Re
publicii Vanuatu (fostul 
eondominiu franco-br Sta
nic al Noilor Hebride) ca 
al 155-lea stat membru al 
organizației.

MINISTRUL iranian de 
interne. Mahdavi Kani, 
a anunțat închiderea lis
telor pentru alegerile pre
zidențiale ce vor avea loc

la 24 iulie. El a precizat 
— potrivit agenției Fran
ce Presse — că s-au îh- 
scris 71 de candidați. 
Partidul Republicii Is
lamice — relevă cotidia
nul iranian „Republica 
Islamică* — și-a ales 
candidat la președinția 
republicii pe Primul mi
nistru, Mohammad Aii 
Rajai.

INTR-UN INTERVIU 
acordat ziarului madri
len „YA“, ministrul de 
externe al Spaniei, Jose 
Pedro Perez Llorca, a de
clarat că țara sa nu va 
accepta arme nucleare pe 
teritoriul său, ni<î în e- 
ventualitatea aderării sa
le la NATO și nici în 
baza acordurilor milita
re cu S.U.A., relevă a- 
genția France Presse.

REZERVELE valutare 
ale Canadei au atins ni
velul cel mai scăzut din 
ultimii zece ani. După 
cum a anunțat Ministe
rul Finanțelor al acestei 
țări, numai în luna iunie 
rezervele valutare au scă
zut în Canada c'U 123,6 
milioane de dolari. Ex- 
perții explică această si
tuație prin cheltuielile în 
valută făcute de guvern 
Pentru menținerea cursu
lui dolarului canadian.

I

I Ei
FILME

16,30

19,55

18.25
18,35
18,50
19,00
19.25

PETROȘANI — 7 
ienibrie : 
trolul și 
publica : 
ducilor; 
sare țandăra.

PETRILA : 
de noapte.

LONEA: Marfă 
rată.

ANINOASA : Iarba 
crește pînă la cer.

VULCAN — Luceafă
rul ; Omul munților ;

LUPENI — Cultural: 
Șantaj; Muncitoresc ; 
Dublu delict.

URICANI : 
tui nisipurilor.

Pruncul, 
ardelenii; 
Hanul 

Unirea :

Secre-

20,25
20,40

Trans- 
directă

pa Davis". Aspec
te din prima zi a 
intîlnirii, 
misiune
de la Timișoara.
Emisiune în lim
ba germană. 
Tragerea loto.
La volan 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Călătorie 

țara mea. 
Reporter 
Rară u.
Muzică populară. 
Film artistic :

„Primul pas".
Premieră 
Producție 
diourilop 
le.

21,50 Anotimpul soa
relui — muzică 
ușoară.
Telejurnal

eco-

prin 
Zalău. 

Rodica

TV.
a stll-

mongo-

I
I
I
I

FV

14,00 Telex.
14,05 Tenis de cîmp ;

România - 
gentina în

Mica publicitate

TIMIȘOARA 9 (De la 
trimisul Agerpres, L. O- 
prea) : Astăzi începe, la 
Timișoara, meciul de te
nis România — Argenti
na din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupej Da
vis" ; prima întîlnire din 
palmaresul celor două e- 
chipe se va disputa pe a- 
rena „Tenis club Timișoa
ra". situată în Parcul ro
zelor, în centrul orașului 
de pe malul Begâi. Are
na Centrală construită 
în acest an. poate primi 
3 000 de spectatori.

Lotul României este al
cătuit din Florin Segăr
ceanu. Andrei Dîrzu, Lau- 
rențiu Bucur și Adrian 
Mânu (căpitan nejucător 
Alexe Bardan). iar cel al

Sferturile de finală ale Cupei Davis
Argentinei din cunoscuții 
jucători Guillermo Vilas 
și Jose-Luis Clerc, pre
cum și din rezervele Ri
cardo Cano și Eduardo 
Bengoechea (căpitan ne
jucător Roberto Graetz). 
Arbitrul intîlnirii este 
Carlo Martini (Italia).

Joi la amiază, în salo
nul de recepție al hote
lului Continental a avut 
loc tragerea la sorți a 
partidelor. In prima zi. 
programul este următo
rul : Andrei Dîrzu — 
Guillermo Vilas ; Florin 
Segărceanu — Jose I.uis 
Clerc. Sîmbătă are loc 
partida de dublu, pro
gramată de la ora 16, pre

cedată de festivitatea de 
prezentare a echipelor. 
Duminică, ordinea întîl- 
nirilor este următoarea : 
Segărceanu — Vilas și 
Dîrzu — Clerc. Partidele 
de simplu încep la ora 14. 
Deși căpitanii nejucători 
își rezervă, conform u- 
zanțelor, dreptul de a 
stabili cuplurile de du
blu cu o oră înaintea 
partidei, vor juca. foar
te probabil. perechile 
Segărceanu — Dîrzu și, 
respectiv. Vilas — Clerc.

★
NEW YORK 9 (Ager

pres). — Pe terenul de 
la Flushing Meadow 

(New York) începe astăzi 
meciul dintre echipele 
S.U.A. și Cehoslovaciei 
contînd pentru sferturile 
de l’imală ale competiției 
Snternaționale de tenis 
„Cupa Davis". In forma
ția americană vor juca 
John Mc Enroe și Jimmy 
Connors — în partidele 
de simplu, iar în proba 
de dublu va evolua ex
perimentatul cuplu Stan 
Smith — Bob Lutz. Din 
lotul selecționatei Ceho
slovaciei. deținătoarea 
trofeului, fac parte Ivan 
Lendl, Tomas Smid. Pa
vel Slozil și Stanislav 
Birner.

VIND urgent Trabant 
601 S, stare excepțională. 
Adresați Cimpa 35. (612)

VIND autoturism „Zas- 
tawa" 125 PZ. Informații 
telefon 70947. (645)

VIND Wartburg 
perfectă stare,
70721. (647)

311. 
telefon

SCHIMB garsonieră Sa
turn 2/11, Petroșani, cu
apartament două came-
re. (648)

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele Maier
Ilie. eliberată de IM.
Petrila. Se declară nulă.
(641)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Las- 
zlo Stela, eliberată de 
I.F.A. Viscoza Lupeni. 
Se declară nulă. (643)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Uyhelyi 
Rafila, eliberată de între
prinderea de confecții 
Vulcan Se declară nulă. 
(644)

PIERDUT legitimație le 
serviciu pe numele Todea 
Andronic, eliberată de 
I.M. Uricani. Se declară 
nulă. (646)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ion 
Aurel, eliberată de pre- 
parația Petrila. Se de
clară nulă. (636)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gyorfi 
Iosif, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nula. 
(637)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fio- 
roiu Maria, eliberată de 
I.M. Panificație Petro
șani. Se declară nulă. 
(639)

Duminică, 12 iulie

9,00 Tot înainte 1
9,35 Film serial pentru 

copii.
Pasărea albastră
Episodul 2.

10,00 Viața salului.
11,15 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Ilustrate... ilustra

te.
14,00 Desene animate : 

Tom și Jerry.
15,40 Șah.
15,50 Telesport.
17,20 Din creația cinema

tografică româneas
că. Pădurea pier
dută (ultima parte).

18,10 Călătorii spre vi
itor.
— Concurs pionie
resc.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

Județul Teleorman.
20,55 Film artistic.

Vîrsta ingrată.
Producție a studio
urilor franceze.

22,30 Telejurnal. 
Sport.

Luni, 13 iulie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19.25 Actualitatea econo
mică.

19.45 Orizont tehnico- 
științific.

20.30 Roman foileton. 
Puterea voinței. 
Coproducție franco- 
elvețiană — Episo
dul 2.

21.25 Cadran mondial.
21.50 Pagini muzicale de 

mare popularitate.
22.10 Telejurnal.

Marți, 14 iulie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Șoimii patriei.
10.10 Desene animale.
10.30 Interpret! îndrăgiți 

ai cîntecului popu
lar.

10.50 Destinul unor mi
turi (II)-
Afirmarea raționa
lismului.

11,20 Film serial.
Dallas.
Reluarea episodului 
14.

12,05 Evoluția vieții pe 
pămînt.
Omul.

13,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Matineu de vacan

ță.
Albul bim — Ure
che neagră.
Premieră TV. (Pro
ducție a studiouri

lor sovietice). Epi
sodul 1.

17,10 Clubul tineretului.
17,55 Munca politico-

educativă.
18,20 Muzică franceză.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Omul și sănătatea. 
20,05 Reportaj TV.

PROGRAMUL Ți/

Două zile și două 
nopți.

20,25 Teatru TV.
Fedra.
de Racine.
Producție a Televi
ziunii franceze.

22,05 Telejurnal.

Miercuri, 15 iulie

16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
16,30 Matineu de vacanță. 

Albul Bim — Ure
che neagră.
Episodul 2.

17,15 Almanah pionieresc.
Sub soarele vacan-
țeî.

17,10 Intîlbire cu sopra
na Maria Slătinaru- 
Nistor.

18,15 Tragerea pronoex- 
pres.

18,25 Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o 
vorbim.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,25 Actualitatea econo
mică.
Seceriș '81.

19,45 Telecinemateca.
Ciclul : Dosarele e- 
cranului.
Amelia Earhart.
Premieră pe țară.
Producție a studio
urilor americane.

21,50 George Enescu. 
Rapsodia I.

22,05 Telejurnal.

Joi, 16 iulie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Festivalul național 

„Cîntarea României".
10,20 Omul și sănătatea.

10,40

11,35
11,55

12,20
16,00
16,05
16,30

școlii, 
intferpreți 
populară.

de

16,40
17,00

19,45
20,30

21.10

Roman foileton :
Puterea voinței.
Reluarea episodului
2.
Muzică de cameră.
Munca politico-edu- 

cativă (reluare). 
Telex. 
Telex.
Viața
Tineri 
muzică
Reportaj pe glob. 
Artiști ai scenei 
lirice românești. 
Viața culturală.
Desene animate.

Telejurnal.
Actualitatea econo

mică.
Ora tineretului.
Documentar știin

țific. Celula — un 
univers.
Cîntarea

Brigăzi artistice 
concurs.
Armonii estivale.

Telejurnal.

României.
in

21,45
22,10

Vineri, 17 iulie,

15.50 Telex.
15,55 Teleșcoală.
16.20 Tragerea loto.
16,30 Emisiune in limba 

germană.
18.20 Irakul contemporan,
18,35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.

TIPARUL i Tipografia Petroșani, sti Republicii ar. 67,

19,45 Dosarele istoriei.
Condiția țăranului.

20,20 Film artistic.
Gustul și culoarea
fericirii.
Premieră TV — Pro
ducție a casei de 
filme Unu.

21,50 Cîntec de bucurie.
22,10 Telejurnal.

Sîmbătă, 18 iulie

9.30 Teleșcoală.
Curs de limba spa
niolă.
Curs de limba fran
ceză.

10,10 Telecinemateca (re
luare).

12,15 Limba sj literatura 
română.

12.35 George Enescu —
poema Română.

13,00 Mo zale cultural s
artistic-sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
19.30 Foarte bine !
19,55 Teleenciclopedia.
20,40 Film serial:

Dallas.
Episodul 16.

21.30 Șlagăre în devenire. 
Emisiune-concurs de 
muzică ușoară. Edi
ția a VI-a.

22,45 Telejurnal.
Sport.
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