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9^** adesea că, 
indirect, constructorii 
dau o replică mineri

lor : în vreme ce aceștia din 
urmă coboară in adincuri 
pentru a răpi pămîntului căr
bunele — pete de soare ne
gru trimis soarelui alb de la 
suprafață — primii urcă spre 
înălțimi, părăsind parcă pă
mintul. In realitate asistăm 
la un dialog DIRECT pe a- 
ceeași .temă* asemănarea 
dintre mineri și constructori 
fiind, la o analiză, „de retor
tă", uluitoare. Minerii CON
STRUIESC adevărate magis
trale subterane, galerii prin
cipale (luminozitatea lor ri- 
valizind cu cea a bulevarde
lor centrale); constructorii

în intimpinarea zilei de 23 August 
și a celei de»a XXV-a aniversări a Republicii

Radiografia primei decade a lunii confirmă:
NU, despre realizări, perspec
tive. Vorbim despre toate o- 
biectivele șantierului 4 ;

— Primul obiectiv a fost 
predat la
D 4 cu 40 de apartamente. 
Acum ne .
mai multe fronturi: sistema
tizări de drumuri in cartie
rul Viscoza IV, lucrări înce
pute la drumul Mierleasa 
pentru mina Bărbăteni; lu
crări la finisajul exterior al 
blocului C 3, E 1 și E 2, la> 
căminul pentru nefamiliști al 
C.C.P. — îmi declară inter
locutorul.

Tehnicianul CARUL HA- 
LATEANU, vine cu cîteva 
completări: .Mai avem în
cepute lucrări la blocurile

termen: blocul

,desfășurăm’ pe

DIALOGURI
PERENE

SAPA temeliile viitoarei con
strucții cu atenția cu care 
in subteran se face o „pușca- 
re“. Intimitatea dintre om și 
glie este aceeași: minerul 
simte pămîntul, se luptă cu 
el. îl transformă, il cucereș
te: constructorul in schimb, 
ii aduce un omagiu măsurin- 
du-l, trasindu-l și in fine pre- 
lungindu-l pe verticală, prin 
construcții, pină la cote a- 
desea amețitoare. Asemăna
rea poate merge și mai de
parte : munca minerului și 
cea a constructorului sînt pe
rene, materializate intr-o rea
litate palpabilă, deși uneori 
surprinzătoare...

onstructorii șantierului 
nr. 4 Lupeni aparți- 
nind grupului de con

strucții Petroșani au toate 
motivele să fie mulțumiți; 
au realizat și depășit in ciu
da unor condiții naturale, 
adesea vitrege, planul valo
ric pe primul semestru al a- 
nului realizind o depășire de 
0,16 la sută. Cifra nu pare 
impresionantă : in realitate 
ea se .traduce0 in mii de lei.

Port o discuție cu tehni
cianul SABIN CERN AI A-

C 1, A 1 de 80 de aparta
mente fiecare Și la piața de 
alimente din Lupeni. Stadiul 
actual al lucrărilor ? Cămi
nul pentru nefamiliști are 
gata structura de rezisten
ță ; se lucrează la finisaj 
interior, la zugrăveli și vop
sit orie. Blocul C 1 are termi
nată zidăria pentru parter și 
etajele 1 și II; Piața de ali
mente are gata canalizarea, 
aleile carosabile și pietonale, 
clădirea pentru comerț.

Ziua de 23 August este 
cinstită de constructorii lu- 
peneni cu citeva rezultate re
marcabile : căminul pentru 
nefamiliști al C.C.P., cu ter
men de predare sfirșitul lu
nii noiembrie a.c., va fi pre
dat la cheie in cursul lunii 
septembrie; piața de alimen
te, cu termen de predare 30 
septembrie a.c., va fi preda
tă parțial in ziua de 23 Au
gust.

Cine sînt acești anonimi 
meșteri Manole pe care noi, 
instalați în interioare con-

S. LUCIAN I

Rodnicie în abataje
Pe filele agendei realizărilor în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea zilei de 23 

August și a celei de a XXV-a aniversări a Republicii minerii bazinului adaugă, la sfirșitul 
primei decade din această incandescentă lună, noi succese de prestigiu. Brigăzilor și sectoa
relor care lună de lună de la începutul anului raportau realizarea și depășirea sarcinilor 
de cărbune planificate li se alătură noi colective de mineri care-și sporesc, prin dăruire co
mună contribuția la îndeplinirea angajamentelor luate și, acolo unde este cazul, la recupe
rarea restanțelor de cărbune înregistrate. Punctăm cîteva repere ale rodniciei din abataje 
consemnate pe agenda întrecerii minerești:

• LA SECTORUL IV AL Ml 
NEI VULCAN colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
și-a impus la începutul lunii o 
deviză : REDRESARE GRABNI
CA. După numai 10 zile deviza 
s-a materializat în roade — pro
ducția de cărbune decadală pla
nificată a fost majorată cu 663 
tone peste sarcină. Brigada 
condusă de NICOLAE STOIAN. 
lucrînd într-un nou frontal in 
stratul 13, a reușit să producă 
peste plan in această perioadă 
118 tone cărbune, aceasta repre
zentind un prim pas In finaliza
rea angajamentului asumat de a 
realiza pină la 23 August două 
cicluri de avansare peste plan, 
hotărire cu care minerii brigă
zii s-au aliniat celorlalte brigăzi 
din Vale care au preluat ini
țiativa pornită Ia Lupeni de că
tre Eroul Muncii Socialiste Pe
tre Constantin. Ortacii șefului 
de brigadă CONSTANTIN CIO- 
BĂNOIU au sporit randamentul 
preliminat in abatajul cameră 
în care muncesc cu 1 580 kg/post
— un autentic record mineresc
— suplimentind pe seama creș
terii randamentului cu 152 tone 
cărbune planul decadal al 
găzii.
• O NOUA DECADA, 

NOU SUCCES. Aceasta se
te exprima oricind despre des
fășurarea muncii in sectorul IV 
al minei Petrila, sector care a 
cumulat în cele șapte luni tre
cute un plus de cărbune de pes
te 3 500 tone. Acestei producții 
i se adaugă cele 89 tone cărbu
ne extrase peste plan în deca
da I-a din august. In fiecare din 
zilele acestei perioade, minerii 
din brigada condusă de NÂSTA- 
SE ZAMFIR au „săltat" randa
mentul de 6,3tone’post — citau 
ca sarcină prin normă — la 7,1

și 7,2 tone'posl. „Plusul" acumu
lat astfel se ridică la 113 tone. 
Alături de ei, brigada lui EU
GEN VOICU a realizat în ace
eași perioadă 110 tone cărbune 
peste plan.

£ DIN SECTORUL IV — sec
tor situat în fruntea colectivelor 
miniere lonene — se detașează 
realizările brigăzilor MICLEA 
IOAN III (un „plus" de 150 to
ne cărbune, realizat pe seama 
depășirii normei stabilite prin 
foaia de acord cu 900 lone'posl) 
și ZAHARIA BÂLAUȚA (plus 
120 tone cărbune față de plan, 
cu un randament realizat
8,20 tone'post. față de cel pla
nificat de 6,70 tone/post). Prin 
atacarea unei noi felii de ex
ploatare, din prima zi a celei de 
a doua decade a acestei luni.

minerii din brigada condusă de 
BORȘ HRISTACHE sînt hotăriți 
să concure, prin roalizări deo
sebite. celelalte brigăzi, din sec
tor intre care, in prima decadă, 
au mai obținut rezultate bune 
cele 
POP

de

conduse de ION ILEA și 
ION PAVEL.
BRIGADA LUI CONSTAN- 
POP din sectorul V al mi- 

sector fruntaș pe 
producă 
sarcina 
rezultat 

randa- 
100 

COSTACHE și

bri

UN
poa-

nei Lupeni, 
exploatare, a reușit să 
80 tone cărbune peste 
decadală a lunii august 
obținut prin depășirea
meritului preliminat cu 
kg post. IOAN 
GHEORGHE DÂRDÂLOAIE sînt 
șefii de schimb a două din 
schimburile brigăzii, care au 
contribuit substanțial la aceste 
realizări.

Adunări generale
ale oamenilor muncii

O „privire" prin „ferestrele" paiaței pentru asigurarea liniei electrice He Pe defileul 
Văii Jiului. Foto : Ion L1CIU
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♦ 100 000 de exponate ♦ Ultimele realizări ale industriei bunurilor 
de consum ♦ Un larg sondaj în rîndurile vizitatorilor ♦ Excursii cu tre
nul și autocarul în Capitală.

In complexul expozițional de la Piața Scinteii din Ca
pitală s-a deschis al Vl-lea Tîrg de mostre de bunuri de 
consum. Incepînd din 10 august 1972 standurile expoziției 
sînt la dispoziția vizitatorilor din întreaga țară.

Manifestare de amploare, care înfățișează succesele in
dustriei românești și.ale celorlalte sectoare economice pro
ducătoare de bunuri de consum, al Vl-lea Tîrg de mostre 
de bunuri de consum se înscrie pe linia Înfăptuirii ansam
blului, de măsuri elaborate de Conferința Națională a 
partidului, privind sporirea sortimentației de bunuri pen
tru populație, ridicarea calității, perfecționarea caracteris
ticilor tehnico-funcționale și a prezentării lor.

Interesant pentru dumneavoastră, pentru vizitatorii edi
ției 1972 ai Tîrgului, sînt noutățile, lucrurile pe care în 
anii precedenți nu le-ați întîlnit, și pe care încercăm să vi 
le prezentăm.

10 din pavilioanele comple
xului, flecare fiind destinai 
cîte unui sector al economi
ei noastre naționale, plus pa
vilionul central. adăpostesc 
noul Tîrg de mostre. Supra
fața ocupată este de circa 
35 000 mp — de aproape două 
ori mal mare decit Ia ediția 
precedentă a tîrgului. Numă
rul exponatelor se ridică la 
peste 100 000, reprezentind 
cele mai noi realizări ale in
dustriei și sectoarelor econo
mice producătoare de bunuri

destinate populației ; textile, 
încălțăminte, confecții, blă
nărie, tricotaje, covoare ga
lanterie și marochinărie, arti
cole electrotehnice de uz cas
nic, sticlărie, porțelanuri, ar
ticole de artizanat. mobilă, 
chimicale, articole de sport, 
jucării, produse alimentare, 
aparate de radio și televizoa
re, biciclete, motociclete și 
autoturisme. Cel mai mare nu
măr de produse, circa 40 000. 
sînt prezentate publicului de 
către industria ușoară. Pe lîn-

gă acestea se mai găsesc bu 
nuri de larg consum reali
zate în unitățile ce aparțin 
de Ministerul industriei con 
strucțlilor de mașini. Minis 
ierul Economiei forestiere și 
materialelor de construcții. 
Ministerul industriei chimice. 
Ministerul agriculturii, indus 
trie! alimentare șl apelor, 
C. S. E. A. U UCECOM, CEN 
TROCOOP șl UNCAP.

Un elemet de noutate a) 
Tîrgului este concentrarea 
exponatelor industriei locale 
de stat, ale cooperației meș
teșugărești, cooperației de 
consum și cooperativelor a- 
gricole de producție în pavi
lioane organizate pe județe 
— aceasta dă posibilitatea vi
zitatorilor să-și facă, pe de o 
parte, o Imagine asupra po
tențialului organizațiilor eco
nomice locale, iar pe de alta.

(Continuare în pan a 2-a)

George ILIESCU 
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cordarea, în continuare a unei 
atenții sporite acoperirii Cu 
promptitudine a sarcinilor pri
vind cantitățile de cărbune spe
cial, îmbunătățirea randamentu
lui spălării, creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltuie
lilor de preparare.

Iată cîteva exemple edificatoa
re în acest sens. Prin măsuri or
ganizatorice adecvate, efectua
rea in timpii planificați a revi
ziilor și reparațiilor și, ca o con
secință a acestora, creșterea si
guranței de funcționare a insta
lațiilor (obiectiv care implică o 
serioasă angajare ținînd cont de 
vîrsta celor mai multe din uti
lajele preparației), ca și prin va
lorificarea constantă a posibili
tăților de creștere a recuperării 
globale, comitetul 
muncii de la preparație a ajuns 
la concluzia că este pe deplin 
posibilă depășirea, în limitele 
admise de beneficiari, a ponderii 
sorturilor superioare de cărbune,

special și normal, față de mixte 
și sortul triat sortat. Prin rea
lizarea acestui obiectiv se va a- 
sigura majorarea valorii produc
ției marfa realizate, evitarea 
pierderilor de cărbuni, îmbună
tățirea indicelui de recuperare, 
a randamentului Instalațiilor.

O prevedere specială din pla
nul de măsuri se referă în ex
clusivitate la asigurarea funcțio
nării la capacitatea nominală a 
bateriei de flotație nr. 3 și a fil
trelor 1—2—3, la concasarea în 
circuit închis a cărbunelui cu 
grănulația de 40—80 mm, măsuri 
prin a căror înfăptuire se scon
tează creșterea randamentului 
în cărbunele de calitate supe
rioară, pentru cocs.

In vederea creșterii productivi
tății muncii și reducerii efortului

Reflectînd responsabilitate și 
o orientare de perspectivă, în 
spiritul indicațiilor cuprinse în 
documentele recentei Conferin
țe Naționale a P.C.R., lucrările 
adunării generale a oamenilor 
muncii de la preparația cărbu
nelui Lupeni, au acordat o aten
ție deosebită, concretizată în 
multe mențiuni cuprinse în da
rea de seamă, în amplul plan de 
măsuri adoptat și în discuțiile 
participanților, asigurării premi
selor pentru îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan pe al doilea 
semestru al anului curent, pe 
anul 1973 și întregul cincinal, 
îndeosebi la producția de căr
buni destinați cocsificării.

Un număr apreciabil de mă
suri discutate și aprobate de a- 
dunăre au drept scop folosirea 
rațională a capacităților de pro
ducție, a instalațiilor, valorifica
rea superioară a cărbunilor bruți 
furnizați de E.M. Lupeni, E.M. U- 
ricani și E.M. Bărbăteni, cu a-

oamenilor
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Ancheta noastră

pentru îmbunătățirea acesteia 
consiliilor populare.

Am pornit in căutarea fra
ților Pavlovski după un dia
log purtat în atelierul meca
nic al minei Paroșeni, cu un 
mai vîrstnic muncilor.

— Ștefan și Carol benefi
ciază de recunoștința între
gului nostru colectiv. Frații, 
meseriași buni au plecat de 
aici la sectorul de transport 
pentTu că erau singurii care 
puteau interveni rapid și si
gur ori de cîte ori utilajele 
moderne, o cer.

Priceperea, cunoștințele și 
mai ales pregătirea profesio
nală multilaterală slnt atribu
te care „merg" foarte bine 
la întreaga familie de mineri 
Pavlovski, dintre care la mi
na Paroșeni mai sînt prezenți 
un frate Emil, la sectorul de 
aeraj, și soțiile a doi dintre 
ei.

...Nu e poate unicul caz din 
Valea noastră, dar totuși e 
unul din puținele, această 
„familie de mineri" care de 
trei generații — din 1905 — 
are ocupați toți membrii in 
minerit, în această meserie

bărbătească și frumoasă, slă- 
pinită doar de oameni puter
nici și harnici. Mezinul din
tre frații, toți mineri, care 
formează generația actuală 
,, de lucru" mi-a destăinuit 
un gînd: ca viitoarea gene
rație, a copiilor lor, să fie 
tot mineri și să atingă astfel 
o longevitate de minerit în 
familie de un secol. Un gînd 
demn, de mîndrie al omului 
oare s-a convins că mina 
poate oferi marile satisfacții.

Ștefan, șeful echipei de lă
cătuși pe care împreună cu 
mezinul Carol o formează, 
își numără inovațiile... Aproa
pe treizeci I Cîte raționali
zări, îmbunătățiri au mai a- 
dus zilnic utilajelor șl insta
lațiilor din grijă? E greu 
de știut. Ele au existat dar 
mintea le păstrează doar pe 
cele din ultimele săptămîni : 
confecționarea unei noi alte 
de bandă — „de 1000” — la 
orizontul 535, care a elimi
nat opririle ; tambura de de
versare, tot „de 1000" la pla-

nul 15 ; jgheaburile de la si
lozuri... Lucrări care au ca 
efect o funcționare sigură 
a fluxului de transport, o de
servire tinzind a deveni op
timă a proceselor de extrac
ție care se desfășoară la fron
turile de lucru din subteran. 
Cind l-am felicitat s-a împo
trivit. „Sînt pe măsura me
seriei prestate; mari sau 
mici trebuie să le executăm. 
Sini nevoii"

Că sînt „nevoi" fni-au spu
s-o și beneficiarii acestor lu
crări, dar au adăugat că fra
ții Pavlovski sînt cei mai de 
încredere meseriași ai minei, 
folosiți acolo unde putini- < 
ții pot interveni cu efect. 
Iar dacă beneficiarii direct! 
— colectivul unei brigăzi, al 
unui sector — rostesc un 
șimplu „mulțumesc!" aceas
ta e dovada încrederii lor în 
cel doi frați, comuniști, al 
prețuirii aportului pe care ei 
11 aduc la realizările întregu
lui colectiv. E puțin? Emuli? 
E foarte mult ?

A. HOFFMAN

îmi povestea indignat un prieten următoarea întimpla-

Cornel HOGMAN

• ••

la

Iton PĂDURE

BALOANE PENTRU. 
HALTEROFILI ?

re :
Urcasem in autobuzul care mergea undeva (o localitate 

vestică a Văii Jiului). Aglomerație, taxatoarea iritată, unii 
călători care „intirziau" să scoată bilet, mă rog lucruri mai 
mult sau mai puțin firești intr-un autobuz. Deodată urcă 
EL. înalt, brunet, cu obrajii plesnind de sănătate, vin jos, 
bine legat. L-am crezut un sportiv efectuind o deplasare, 
un posibil campion de lupte sau un halterofil fruntaș. De
ziluzie.' Tinărul era... controlor. Ne-a perforat meticulos bi
letele, le-a privit circumspect, ne-a privit ținuta (era regle
mentară nu avea nimic de obiectat).

Puțin dezamăgit s-a întors spre ușă. Privirile i s-au 
aprins brusc, obrajii i s-au luminat ca de o bucurie neaș
teptata și... atunci i-am auzit glasul. Era un bas formidabil.

t
! t 
!

Tom a ȚÂȚĂRCĂ

(Continuare în pag.

Cunoașteți situația din unitățile
comerciale, tovarăși vicepreședinți ?

Numeroase scrisori și sesizări adresate ziarului de popu
lația din localitățile Văii Jiului, prin care ni se aduc la 
cunoștință o serie de neajunsuri manifestate în activitatea 
unităților comerciale, ne-a determinat să întreprindem o 
anchetă la citeva magazine din municipiu.

Scopul ? Verificarea situației pe teren. Voiam adică să 
constatăm pe „viu" cum este controlată activitatea comer
cială și ce măsuri au luat 
vicepreședinții de resort

Nu s-ar putea afirma că uni
tățile din rețeaua comercială 
și de deservire a populației din 
orașul Petrila nu este bine a- 
provizionată cu fondul de mar
fă necesar. Dimpotrivă. Se ob
servă o abundență de produse 
alimentare Și industriale spe
cifice sezonului, iar din discu
țiile cu cetățenii, rezultă că lu
crurile se prezintă, în general, 
la nivelul cerințelor. Dovada 
concludentă ne-o oferă unități
le din cadrul complexului co
mercial din cartierul 8 Martie 
în jurul căruia gravitează o 
vie activitate pe linia vînzării. 
Este suficient să-ți arunci pri
virea în rafturile pline cu măr
furi la autoservire sau confecții 
și-ți vei putea face o imagine 
clară asupra situației. Dar nu nu
mai în zona centrală a orașului 
Petrila lucrurile se prezintă

astfel. Vizităm și alte magazine 
din Lonea. La unitatea O.C.L. 
Alimentara nr. 31, aprovizio
narea este bună. Fondul de 
marfă bine gospodărit, după 
cerințele comerțului, este pus

la dispoziția cumpărătorilor In- 
lr-o manieră civilizată.

— Ce produse alimentare, 
solicitate de gospodine, lipsesc 
din magazin ? l-am întrebat pe 
Marin Sinaranda, șeful unită
ții-

— Avem în general tot ce ne 
trebuie. Acum însă ne lipsesc 
conservele de carne de porc, 
sare de lămîic, drojdia etc.

— Cînd a fost ultima dată

Ia dvs. tovarășul vicepreședinte 
Traian Costea, care controlea
ză activitatea comerțului din 
orașul Petrila ? Ce măsuri a 
luat pentru îmbunătățirea apro
vizionării ?

— Ieri a fost în control. De 
obicei trece pe-aici de 2-3 ori 
pe sâptămînă, se interesează 
de fondul de marfă, cum merge 
vînzarea, dacă cumpărătorii sînt 
mulțumiți. Ne întreabă de greu
tățile ce le avem și ne ajută 
să rezolvăm problemele Cq se 
ivesc.

Fiindcă ni se păreau prea e- 
logioase aceste aprecieri, am 
intrat și la unitatea C.L.F. nr. 
6, șl l-am întrebat același lucru 
pe Gheorghe Gherlan, șeful 
magazinului.

— Cînd a fost ultima dată ? 
Azi dimineață a trecut pe-aici 1 
S-a interesat dacă avem canti
tățile de legume comandate, a 
verificat calitatea fructelor, 
condițiile de păstrare și expu
nere, igiena unității. Mi-a spus 
să-l anunț imediat daca am 
greutăți.

Intrăm și la unitatea de car-

(Continuare In pag. a 3-a)

N-am înțeles mai întîi ce se intîmplă. Am deslușit apoi 
bătrînică, intr-un colț ocrotind cum putea nepoțica și 

desagii plini care, intr-adevăr, incomodau puțin, dar ce să-i 
faci, să-i arunce-n drum ? Vocea LUI acoperea mulțimea, 
se făcea auzită de către toți: „Nu ȘTII cu nu-i indicat, să 
urci in autobuz cu atitea boarfe ?“ Apoi, nemulțumit de 
replica silențioasă a bătrinei: „Toată ziua bună ziua la 
plimbare.. După ce că nu faceți nimic ziua mai și încurcați 
lumea pe aici... Vorba ceea... N-a apucat să continue cind 
un bărbat in floarea virstei l-a „contrapunctat":

— Decit sa faci atita scandal mai bine te-ai duce 
MUNCA!

— Dar cu ce fac, nu muncesc ? — a întrebat mirat EL
— Nu e o muncă pentru dumneata. Ceea ce faci e o 

muncă pe care o poate efectua și cineva mult mai puțin do
tat... (pauză)... fizic, decit dumneata. O femeie de exem
plu. Locul dumitale e altul, crede-mă...

...Bătrina a scăpat de ditiramba controlorului. In auto
buz însă, in locul mîniei inițiale, plutea un abur de liniște. 
Nu de ușurare, ci de îngindurare. Aș vrea să cred că toți 
se gindeau (și tinărul și robustul controlor în primul rind) 
la noul loc de muncă corespunzător forței fizice potențiale...

...Am reprodus fidel cazul prietenului meu după ce am 
intilnit și eu un altul asemănător... N-aș vrea să mă fac 
greșit înțeles: nu e o regulă ca un individ bine dezvoltat 
să fie utilizat în munci in care să i se poată folosi doar 
forța fizică superioară. Nu e o regulă ca un biceps puternic 
să anuleze forța minții (cazurile lui Lomonosov, Hugo, He
mingway) dar de aici și pină la a perfora biletele... Intr-un 
autobuz...

Ne-am amintit prea des atunci de remarca unui copil 
precoce, fiul unui halterofil:

.Cel mai greu lucru clin lume e ziarul: cind se întorc 
de la piață mama duce sacoșele și tata ziarul’.

Forța MINȚII, forța BRAȚELOR, trebuie să devină cu 
adevărat forță ACTIVA. Ceea ce, să recunoaștem, nu se in
timplă întotdeauna. Ca in cazul relatat de pildă. Așadar, 
haltere pentru halterofili, baloane pentru copii. Fiecăruia 
pe măsură.

*

I
*
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Trin noțiunea de ..cenaclu" se înțelege un qnip de literali, artiști ele. care au un pro- 
qiam comun șl împărtășesc acerași ideologie Dicționarul enciclopedic român). Aceas
tă formulă de organizare arc o vechime considerabilă. Dar ce resorturi mai adinei, 
acționează pentru a stringe mai ntult sub imperiul aceluiași țel, pe care j unesc preocu
pările creatoare dar se deosebesc fn alilea și alîica prinde (temperament, profesiune une
ori grad de cultură ele)? Fără indoială că prieteniile se stabilesc și cimentează pe baza u- 
nor idealuri comune, dar în structura unui cenaclu esle țesută și propensiunea creatoare 
împletită cu dragostea față de valoarea artistică. Intr-un cenaclu literar importantă e at
mosfera stabilită care, pe de o parte, este stimulativă, pe do alte, corectivă, Din nevoia de 
confesiune au luai ființă cenaclurile, fiecare creator dorind să vadă efectul muncii Iui, re

acția pe care o produce și. de ce nu. opinia critică. Axînd fn esență o ideologie artislică 
comună membrii unul cenaclu formează un grup omogen ale cărui forțe creatoare sini în
dreptate fn aceeași direcție.

Cenaclu] literar ..Meșterul Manolc" din Petroșani arc o constituție similară. Poeți sau 
prozatori, tineri sau mal virstnicl se întîl nesc periodic pentru a și face cunoscute ultime 
le producții. El păstrează citexa caracleris ticl tradiționale șl cu. mare valoare etică: egali
tatea tuturor pentru că înlr-un cenaclu fun cționează în mod ireproșabil mecanismul autosc- 
lecției — vine cine vrea, rămîne doar cel care are talent.

\ă prezentăm citeva poezii ale membrilor cenaclului literar . Meșterul Manolc" poezf 
din care se desprinde un Ion original șl cu vibrații pure. Esle interesantă metamorfoza 
Iernaticii patriotice fntr-o lirică delicată, uneori intimă. (Oclav. Renghcț și Letiția Vladis- 
lax-Stilla), evitindu-se discursul și retorismul. Esle o poezie a realităților noastre noi, o 
poezie cu Un timbru specific care ne îndeamnă să privim mai stăruitor în jurul nostru pen
tru a sesiza frumusețea omului și a muncii lui. Ne propunem să publicăm, periodic, selecți- 
nni din creațiile literare ale cenaclului ..Meșterul Manole" spre rare le îndreptăm pașii tu
turor celor care ne trimit mostre din creația lor literară. In cele ce urmează prezentăm ci
titorilor cîtexa din Creațiile cenaclului.

Ts.

Lui August 23
I Ară <lc (inc aș li Tost pasăre cu aripi legate, 
mi-ar fi murit in inimă ncaprinse 
cintcccle toate.
Aș fi fost țărină stearpă, 
strună ruptă de harpă, 
ori sunet de tilincă, 
strivit sub rupta opincă.
Dar tu ai aprins lumini și ai zărit 
pe omul dc-un dor chinuit.
I-ai întins mina și Lai scos, 
din inîlul viscos.
l-ai dat liră și hrană și soare :
i-ai pus aripi și l-ai îndemnat departe,

M A /

TI AMINTEȘTI
Mai ți-amintești, prietene de viața,
Cînd peste plaiuri pustiite de război
Mergeam tăcuți în fapt de seară
Peste întinderi nesfîrșite, numai noi ?
Mai ți-amintești cind la răscruce zorii
Ne-au despărțit, și flori de cimp rideau la noi, 
Iar rouă dimineții zîmbitoare
Se răsfringea in ochi la fel ca un șuvoi ?
Mai ți-amintești cind glia strămoșească
Sub falduri tricolore pe noi ne-a adunat
Ca să străbatem drumul prin țarină
Cu inima vitează și sufletul curat ?
Mai ți-amintești cind piatră lingă piatră
O temelie nouă creștea urcind cu ea
Tot visul ce-l avură batrinii noștri dragi
Ca mindra Românie, pe-o treaptă sus să stea ? 
Prieteni dragi de viață, înainte!
Să cinte tulnicele peste patru zări,
Să știe toți, c-aici este o țară.
Iar noi sîntem ai patriei chemări!

Ion TUDOR

)

departe să zboare !...

C î N
Cine mi te-a lăcrimai 
Cînlecule minunat?
Cine mi Ic-a desfăcut
Intre palme miez de lut ?
Și ți-a pus ca o sfială 
Frăgezime de petală ?...

Cine' mi te-a lăcrimat 
Cînlecule minunat?
Străbătut de-o sevă vie 
Duci în inimi bucurie 
Cu mireasmă dulce, lină 
Tuturor să dai lumină!...

ZBOR
ÎN LUMINA

MOMENT
Pleci rîzind
Dar eu știu bine
Ca și tine
Că de mii ne
Ști-vom ce e plînsul...

Spre piscul frumuseții mă avînt, 
îmi dăltui clipa în granit și cremene 
Și peste frfimîntatul meu pămînt 
înalț lumină pură pentru semeni, 
înving prin tot ce e mai minunat 
Tovarăși și convingeri, crezul 
Și cu efortul brațului răzbat, 
Pătrund adine cunoașterilor miezul. 
Dintr-un întreg armonios o parte 
Mă simt, și-s întregit și întregesc.

Ioan CHIRAȘ

Si visele OMAGIU
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Telegramă 
veacului viitor
Oamenii veacului meu stau pe catarg 
Cu sufletul în soare deschis
Sini oameni ce poartă un vis 
Din larg, inspre larg...
Sînt oameni ce privesc peste vreme 
In ochi cu luciri de azur 
In marșul năvalnic și dur 
Ei flutură-n vremuri trei steme !
Pe una din ele cuvintul PARTID 
Țesut e pe boltă cu fire de aur 
E viitorul și gindul de faur 
Și-n juru-i poporul stă zid.
Pe una sînt schele șl sonde și spice 
Carpații și marea și raze de soare 
E România crescută-n petale de floare 
Zimbind înspre veacuri cu fața-l ferice 
Șl una le prinde cu brațe de fler 
La boltă de veac, măreț curcubeu !... 
Sînt brațele poporului meu 
Infiple-n adincuri sl-n cer.
Că-n veacul acesta-1 stă temelia !
Să știe. deci, veacul ce vine
Partidul șl poporul român, spre piscuri senine 
Purla-vor pe brațe de vremi ROMANIA |

Și totul era sumbru, și totul fără nume 
Purlînd tristețea mută a zilelor de ieri.
Mă deșteptam în zgomotul de cupă 
Tîrilă la distanță pe un funicular... 
Și îl vedem pe tata cărbunele cum sapă 
In abatajul trist și umed și murdar. 
In sunetul sirenei cînd șutul s-a sfîrșit, 
Pe cărăruia-ngustă venea agale tata... 
Ducea cu el nădejdea în noul răsărit 
Ce-avea să-i tălmăcească necazul și răsplata 1 
Și-n bordeiașul mic, din bîrne negre, sure, 
Păienjeniș de vise a prins să se-nfiripe 
Crescuseră în mine toți brazii din pădure 
Parînguri de viață cu proaspete aripe.
Prin fierăstruica oarbă o rază de lumină 
Părea că se oprește pe un ecran imens: 
Păienjenișul vieții-mi obscur, neclar și dens 
Stigmatiza in noapte o clipă mai senină. 
Și-n zorii zilei noi, treceau mineri cînlînd 
In marșul spre străfunduri, spre aur și cărbune 
Purtau în piept un dor și toți un singur gind: 
Din negrele adincuri, »lumină să adune. 
Bordeiul meu din margine de Jiu 
Vedeam cum crește spre noul Livezeni... 
Și cile noi orașe vor crește, nu mai știu, 
Pe fostele maidane, coclauri sau poieni. 
Visat-am încă multe în noaptea aceea clară 
Și singură-mi viața nu poate să cuprindă 
Tot rostul lumii noi ; să văd intiia oară
Cum un stejar măreț, se naște dintr-o ghindă. 
An după an trecut-a și noaptea mea de vise 
S-a risipit în viață-mi ca un buchet de flori I 
In cartea mea de aur cu filele deschise, 
Voi scrie cu cărbune a neamului comori.

Oclav. RENGHFf

EROULUI
Din florile ce ard stelar
Pe vatra cu livezi din mine,
String curcubee de lumine
Și pe mormint ți Ie presar.
O. mindru visele cresc azi
Din solul sevelor străbune,
Iubirile să-ți încunune
Și aerul in care arzi.
De-aceea, raze vii aștern
La c-ăpătîiul tău de stîncă,
Prin ele jertfa ta adîncă i
Să luniineze-n timp, etern 1

Nlcolac POP

ȘTI?
Ști că atunci cînd te văd
Mi se oprește răsuflarea,
Și toate semnele din lume
Prin care mi-aș da seama că trăiesc
Mă părăsesc ?
Ști că atunci cind nu te văd,
Mor cu adevărat ?...

Ella TOMESCU

ȚARA
x ■ rde și verde pinâ la frunză verde 
negru din negru pină la cerul gurii 
aer de vaer pină la limbă de clopot in dungă 

bătut
și ape șf locuri și oameni rostind 

început 
roșu și roșu de singe de mac 
cuvint și blestem de roman și de dac 
galben de galben glasul de holdă cunună 

de sfinți 
și lacrima frunții prelinsă-n părinți 
un gind de chindie cu gindul de Iarbă 

din dinți 
și pietre de riu și de dor povestind in arginți 
șl pielea de bivol ca tragic hotar 
și vinul curgînd înspumat in pahar 
verde șl verde pină la frunză verde 
cine ne-adnnă și cine nu pierde

Lucian STROCHI

/ M N
Laudă ție, 
neobositule 
om logodit cu adincul... 
cind zorii despică cerul 
(ferice de cel ce asistă 
din beznă la nașterea zilei!) 
precum femeia ți-e pline 

pe masă.
Laudă ție, 
om intre oameni, 
născător de lumină 
la ceasul cind. pădurile 

împietrite 
iși cheamă începutul 
întru, slavă...

Letiția VLADISLAV — Stilla

(Urmare din pag. 1) 

să se informeze asupra sta
diului aciuai de dezvoltare a 
fiecărui județ al țării.

Ca și in anii precedcnți. 
Tirgul de mostre prilejuieș
te efectuarea unui sondaj ge
neral al preferințelor și gus
tului consumatorilor. In a- 
cest scop, vizitatorii sînt in
vitați să completeze chestio
nare pe grupe și articole de 
mărfuri, să dea sugestii și 
să-și exprime părerea asupra 
exponatelor în caietele aflate 
la fiecare stand Toi pe a- 
ceaslă linie, în perioada cît 
va fi deschis Tirgul vor fi or
ganizate consfătuiri cu spe
cialiștii și creatorii din indus
trie, cu oamenii de arlă și ti
neret. consfătuiri la care sini 
invitați să participe și vizi
tatorii din Capitală și din ța 
ră. precum și alte manifes
tări — convorbiri între crea
tori și consumatori in pro
bleme de creație de modă și 
estetică industrială, consfătu
iri între lucrătorii din indus
trie și comerț pe teme de

diversificare și calitate a sor
timentelor, demonstrații prac
tice cu unele produse de fo
losință în gospodărie, prezen
tări de modă ele. - la care

publicul este solicitat să se 
exprime asupra laturii utili
tare și de prezentare a unor 
noi produse aduse in standu
rile tîrgulul, care urmează să 
fie contractate de comerțul 
de stat pentru anul 1973. De 
altfel, standurile pavilioane

lor sini o „masă de lucru’ a 
reprezentanților producători 
lor și cei ai comerțului. In
tre aceștia au loc tratative 
și se încheie contracte de 
livrări, creind astfel drum 
produselor expuse spre ma
gazinele de desfacere din în
treaga țară. O notă aparte o 
constituie faptul că la aciua 
Ia ediție a Tîrgului de mos 
fre sînt expuse numai produ
sele care au condiții asigura 
le pentru realizarea în serie 
în anul 1973 și care, conform 
angajamentelor lucrătorilor 
din industrie și comerț, vor li 
puse la dispoziția publicului 
în anul viilor.

Al VI-lea Tîrg de mostre 
de bunuri de consum rămine 
deschis pînă la data de 31 au 
gust.

Pentru locuitorii din provin 
cie sîntem informați că prin 
organizațiile turistice jude
țene au fost stabilite dalele 
unor excursii în Capitală, cu 
autocarul sau cu trenul, ex
cursii care au Inclus fn pro
gramul lor șl vizitarea Tîrgu- 
lul.

Autobuzele I. T. A. și informarea 
publicului călător

Deficiențele in sistemul de in
formare a publicului călător cu 
privire la sosirea și plecarea au
tobuzelor I.T.A. în și din Petro
șani, au mai fost tratate, la sesi
zarea citilorilor, în coloanele 
ziarului nostru. Revenim din nou 
asupra acestei probleme, ca ur
mare a unei scrisori primite din 
partea muncitorului miner Va- 
sile Negoi, care ne întreabă cui 
să adreseze propunerea ca auto
buzul care circulă pe distanța 
Petroșani — Drobeta Turnu Se
verin și înapoi să oprească un 
minut in dreptul cartierului de 
locuințe muncitorești „Aeroport" 
din Petroșani.

Problema ridicată dă, intr-ade
văr, de gîndit cunoscind că în 
orașul nostru nu există o auto- 
gară I.T.A. iar autobuzele care 
intră, pleacă, sau tranzitează 
prin Petroșani nu aparțin de Au
tobaza 3 T.A. Livezeni, ci de 
autobazele Hațeg, Deva, Sebeș. 
Caransebeș, Tîrgu-Jiu, Drobeta 
Turnu Severin ș.a. In această 
situație nu esle de mirare că 
publicul călător nu știe cui să 
se adreseze, de exemplu, cu pro
puneri de felul celei de mai sus, 
sau pentru obținerea unor infor
mații cu privire la circulația au
tobuzelor. Tot ce s-a făcut, de 
către autobaza Hațeg, în această 
privință este fixarea, pe un stîlp 
al rețelei de iluminat electric 
din piața Victoriei a unei tăbli
țe, greu de depistat (și de desci
frat), care indică plecarea în u- 
nele direcții a autobuzelor. Ni
mic despre ruta pe care circulă, 
ora sosirilor și timpul de stațio
nare, locul de plecare a autobu
zelor, nimic despre cursele Pe-

troșani-Novaci, Petroșani-Drobe- 
la Turnu Severin, sau despre 
cursa Uricani-Tîrgu Jiu, cu care 
publicul călător poale face legă
tura în Livezeni.

Această stare de lucruri impu
ne ca Centrala Transporturilor 
Auto să dispună confecționarea 
unor afișiere, de felul acelora 
din stațiile C.F.R., care să in
formeze publicul călător despre 
tot ce dorește să cunoască în 
legătură cu circulația tuturor 
autobuzelor ce sosesc, pleacă în 
și din Petroșani, sarcină de care 
să răspundă o singură autobază 
indiferent de apartenența mij
loacelor de transport.

Situația că numai o parte din 
autobuzele de circulație inter
urbană sosesc, pleacă, sau tran
zitează prin piața Victoriei, iar 
altele din strada .6 Martie* 
impune ca afișajul să se facă 
în ambele locuri.

In legătură cu informarea pu
blicului călător este de aseme
nea de dorit ca broșura „Mer
sul autobuzelor" editată de 
I.T.A. Dex'a să fie pusă în vin- 
zare și in orașele din Valea Jiu
lui, știind că sînt multi călători 
interesați să cunoască orarul 
autobuzelor care circulă în jude
țele limitrofe, sau în alte județe 
deservite de I.T.A. Deva.

Problema unui sistem de in
formare a publicului călător co
respunzător cerințelor, nu este 
de nerezolvat; sînt necesare 
doar unele măsuri organizatori
ce adecvate, care să atragă 
populația într-o măsură tot mai 
largă în folosirea acestui mijloc 
modern de transport, pentru ca
re statul nostru a făcut atit de

importante investiții in scopul 
dezvoltării parcului auto și ît 
același timp pentru lărgirea rețe
lei de drumuri modernizate.

D. IOSIFESCU

Cine se face 
vinovat ?

Pe strada situată între spi
talul de copii și arena sportivă 
„Jiul" Petroșani un adevărat 
curs de apă inundă caldarîmul. 
După cum susțin locatarii din 
cartier, această importantă pier
dere de apă potabilă a apărui 
încă din primăvara acestui an, 
de cind curge încontinuu și fn 
cantități apreciabile.

Se părea că apa provine de 
la cișmeaua țișnitoare situată 
la capătul peluzei de la sta
dion. Este adevărat că ciș
meaua in cauză nu are robinet 
de închidere, că apa curge fă
ră întrerupere, insă pierderea 
de apă ce se produce in acest 
fel nu justifică volumul cursu
lui din stradă.

Pină la urmă s-a ajuns Ia 
concluzia că înseninata pierde
re de apă potabilă nu poate 
proveni decit de la o conductă 
spartă nedepistată atita timp 
de către lucrătorii secției apă- 
canal a I.G.C. Petroșani.

Aducem cazul la cunoștința 
conducerii I.G.C. și așteptăm 
măsurile luate.

D. I.

© Pentru început să vă mulțumim, tova
rășe MIHAI NISTOR (Lupeni, Aleea Castani
lor, blocul 6, ap. 11), pentru bunele aprecieri 
exprimate la adresa modului cum rezolvă re
dacția scrisorile oamenilor muncii. „Epistola" 
dv. ne-a pus în fața unei „dileme" îndeobște 
cunoscută: se efectuează sau nu, în timpul 
reglementat de contract, cu beneficiul drep
tului de garanție, lipsurile (constatate ulte
rior) la mobila cumpărată din magazinele 
noastre de specialitate ? Noi considerăm că, 
în multe cazuri — nu I Tărăgănarea „retușu
rilor" obligatorii este, după cum știți, o „boa- 

! lă" veche. Ați constatat acest lucru și dum
neavoastră. Și, dacă însuși furnizorul din Re
ghin și-a permis să vă nesocotească cerința 

I — după cum ne scrieți — ce să mai vorbim 
despre amînările cu care-ați fost „servit" a- 
ici ! In fine, deși timpul a trecut, ne facem 
datoria de a aminti celor vinovați, din cadrul 
O.C.L. Produse industriale, că... semnează sta
tele de salarii în primul rînd pentru a-și res
pecta strict și la timp obligațiile de serviciu.

• Credem că vi s-a părut, stimate... ,.UN 
CETĂȚEAN" (Petroșani, 7. 06. 1972 și... atit!), 
vînzătoarea remizieră de ziare, care-și- desfă
șoară munca în incinta (sau in fața) Oficiu
lui de poștă și telecomunicații Petroșani, nu 
recurge la o servire preferențiată. Mai mult 
de util, celor fără... identitate, nu le putem 
răspunde I

• FAMILIA ȘAUCĂ (adresă n-are!) ne 
roagă să transmitem întregului colectiv al 
spitalului din Vulcan și în special medicului 
Sergiu Dragan depline mulțumiri pentru ..mo

dul excepțional și cu simț de răspundere" în 
care l-a tratat pe cel mai mic membru al ei, 
în vîrstă de 6 ani, grav bolnav. Ceea ce și 
facem...

• Ce mister doriți să dezlegăm noi, sti
mate „GRUP DE PASAGERI DIN PETRILA", 
cind nu e vorba de așa ceva ? Au sosit în 
stație 5 autobuze, deodată, în șir indian, zi
ceți dv. și șoferul unuia dintre acestea, inter
pelat imperativ, v-a „sfătuit" (cum a putut 
și eb) să vă sculați mai de dimineață. In prin
cipiu șl conform... proverbului, avea drepta
te. Că, probabil, v-a și sfidat - aveți dv. 
dreptate. Considerați intimpla.ea un simplu 
incident neplăcut sau, dacă doriți, ziceți-i 
chiar lipsă de organizare în transportul în 
comun. Dar nu ne cereți nouă să verificăm 
do ce autobuzul de 6,30 n-a ajuns Ia timp In 
stația dv. Mai ales cind știți (sau ar trebui 
să știți) că nu luăm drept „bune", categorii 
veridice, toate anonimele!

TEO
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Fn dezbatere publică
Proiectul Legii finanțclo»

ItlIGHIIL III STAT

Elaborarea si punerea in 
dr?'.taiere publică a proiectului 
Legii finanțelor are o mare în
semnătate pentru întreaga ac
tivitate finantiară din tara 
noastră și implicit pentru bu
getul local al municipiului Pe
troșani. Ea reprezintă continua
rea îmbunătățirii reglementări
lor financiare pentru creșterea 
continuă a eficienței fn acest 
domeniu de activitate,

Bugetul local al municipiului 
Petroșani este format din ve
niturile provenite «le lo unită
țile de stat de interes local, 
impozite și taxe plătite de or
ganizațiile cooperatiste și uni 
toți economice ale celorlalte or
ganizații obștești, impozite și 
taxe locale de la populație și 
alte venituri prevăzute prin 
lege.

Bugetul local, stabilit în de
plină concordanță cu sarcinile 
ce revin municipiului nostru 
din planul de stat al economiei 
naționale, asigură in bune con- 
dițiuni finanțarea activităților 
economice, social-culturale, gos
podărești și de funcționare a 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat și alte 
obiective prevăzute prin planul 
de stat. In acest context tre
buie scos în evidență, că pes
te 80 la sută din bugetul local 
este desiinat pentru sectoarele 
sănătate, tnvățămînt și gospo
dăresc, ceea ce asigură condi
ții optime de activitate în a- 
cesle sectoare vitale, cu mare 
pondere și însemnătate pentru 
Valea Jiului.

\«® cum reiese și din dispo
zițiile noii legi a finanțelor, 
bugetele locale care nu aco-

(Urmare din pag L)

fort abile, comentind in halat 
și papuci meciuri la televi
zor ii dăm uitării pentru a 
ne aduce prea repede amin
te de ci doar cind ,.cintă" 
robinetul, cind nu se închi
de bine fereastra sau ni se 
sparge țeava la calorifer ?

l-aș enumera aici pe șefii 
de brigadă zidari TUDOR 
SANDU și N1COLAE A- 
VRAM, cu echipele lor, echi
pa de mozaicari condusă de 
GHEORGHE MOȘNEAG, e- 
chipa de zugravi condusă de 
CONSTANTIN CALATORU, 
echipa de fierar-betoniști a 
lui GHEORGHE RIȘTE A. 5<1 
ne amintim de ei mai des,

DIALOGURI
PERENE

ra beneficiari ai căldurii și 
confortului din noile apar
tamente.

£a Olocul C 1 au ]ost| 
concentrate forțe ma
sive : Lucrează aici 

Tudor Sandu cu echipa sa. 
Cei mai buni oameni din e- 
chipă? ION DING A, GAVRI
LA PRODAN, EMIL ------
TEA ’ 
lae 
lui, 
J?U ,
Riște a cu TEODOR PĂCU
RAR și VASILE LUNUU.

Succese ? Blocul D 4 al că
rui tronson a fost ridicat în- 
tr-o LUNA de zile.

Zilele lunii iulie, zilele 
Conferinței au fost marcate 
de noi inițiative: se vor 
realiza substanțiale economii 
de materiale prin ciuruirea 
balastului la stația de be
toane, prin depozitarea mo
zaicului în lăzi și nu oriun

de 
că-

COS-
Lucrează aici și Nico- 
Avram cu oamenii 
OCTAVIAN BALȚA- 
și VASILE COCEA și

de, împrăștiat la locul 
muncă, prin transportul 
rămizilor în containere.

Și o ultimă veste pe 
re mi-au dat-o constructorii 
blocurilor C 1 și Al: vor fi 
construite suplimentar, peste 
planul inițial. 160 de noi 
apartamente...

Perenul dialog al construc
torilor cu pâmintul, cu cerul, 
cu ei înșiși continuă...

ca-

local — 1.1.1.. l.G.C. și 
-. precum și cele comer- 

să-și imbunătă- 
aclivitatea eco- 

inanciară prin realiza-

■

■

exigentelor cincinaluiui ■

(Urmare din pag /)

■

■

■

■
■

■

■
V. TEODORESCU

Ioan MORARI’
șeful Circumscripției financiare 

a municipiului Petroșani

populare, pentru indepli- 
in cele mai bune condiți- 
sarcinilor economico-finan- 
pe amil 1972, in conformi- 

do-

Aspirațiile acestei 
formații. imbrățișa- 

ullimii ani de în- 
„suflare-1 fotbalistică

peri nevoile «le cheltuieli din 
venituri proprii sini suplimcn- 
tatr prin dotații de echi
librare din bugetul orga 
nului ierarhic superior. Și 
în Valea Jiului avem ase
menea situații și anume, din 
bugetul local al municipiului 
Petroșani, se acordă dotații de 
echilibrare pentru toate buge
tele locale ale orașelor și co
munelor subordonate. Aceasta 
explică deosebita importanță 
ce trebuie acordată realizării 
veniturilor proprii de. către fie
care unitate în parte. In acest 
sens, organele locale ale pute
rii și administrației de stat 
trebuie să ia măsuri pentru 
dezvoltarea continuă a activi
tății unităților economice de 
interes local, in vederea spori
rii baze) do venituri proprii 
caie să asigure, pe această ca
le. echilibrarea bugetelor locale. 
Întreprinderile economice do in
teres ' ' ''' - — — •
I.G.L 
claie trebuie
(ească simțitor 
nomlco-iii 
rea beneficiilor planificate, mic
șorarea cheltuielilor la 1000 lei 
producție marfă, evitarea împru
muturilor restante, al cheltuieli
lor neeconomicoase și lichida
rea stocurilor supranormative.

O altă latură foarte importan
tă a bugetului local o reprezin
tă cheltuirea cu eficiență a fon
durilor alocate pentru scopul 
propus și la termenul stabilit

Acest deziderat de foarte ma
re importanță este scos in evi
dență. in mod special. în pro
iectul noii legi a iinanțelor in 
ari. 192 — 194 ce reglementea-

zâ instituția virărilor de credite. 
Dacă fn actuala reglementaro 
virarea fondurilor necheltnlle 
sau suplimentarea unor capitole 
deficitare St făcea cu o oare 
care ușurință, in nona reglemen
tare se stabilesc competențe 
precise ce asigură buna execu
ție a bugetului. De asemeni, fon
durile rămase ncconsnmate la 
finele trimestrului III din an 
se blochează după dispozițiile 
noii legi șl nu vor puica fi fo
losite deeft in razuri cu lotul 
deosebite.

Toate aceste reglementări duc 
la necesitatea întocmirii bugete
lor locale pc anul 1973 cu mult 
simț de răspundere și compcfcn- 
ță. la care să participe toți fac
torii responsabili, iar reparliza- 
rea cifrelor pe trimestre să se 
facă cu mult discernămint, in 
funcție de necesități și posibi
lități de realizare Integrală 
bugetului local.

In urma noilor reglementări 
financiare, sarcini deosebii de 
importante revin Circumscripți
ei financiare municipale și ser
viciilor financiare de la orașe, 
ca organe de specialitate ale 
comitetelor executive ale consi
liilor 
nirea 
uni a 
ciare
tate cu măsurile stabilite in 
eumenide recentei Conferințe 
Naționale a partidului.

Cu privirea pe traiectoria

omiletul oamenilor muncii 
și-a propus, iar adunarea a con
firmat prin girul ei, între altele, 
măsurile necesare privind folosi- 
rea intensivă a utilajelor de ca
re se dispune penlru efectuarea 
operațiilor de încărcarc-descăr- 
care și transport intern, operații 
care solicită un efectiv destul de 
numeros și un apreciabil volum 
dc muncă. In același scop s-a 
prevăzut punerea în funcțiune, 
pină la 1 septembrie a.c., a ma
șinii de încărcat vagoneții la 
stocul de cărbuni al centralei 
termice, precum și utilizarea a-

Cunoașteți situația din unitățile comerciale!
ne nr. 116. din Lonea. Șeful 

nilui, Alexandru Țiptcr. 
ne confirmă același lucru, cu 
mici variațiuni. Aicj insă, tre
burile nu ni se par in regulă. 
Răsfoim condica de sugestii și 
reclamații. Un grup de cetățeni 
(Dezideriu Lucaci, Maricica 
Purice. Elena Domnița, Elena 
Gugiu. Victoria Rus) reclamă 
că nu au fost servite cu carne, 
în timp ce gestionarul _a pa
sat" cîteva kilograme de carne 
unor clienți -— . 
casei". Pentru că 
criticat acest 
cerut 
(scrie 
dați afară din unitate.

Nu încercăm să generalizăm 
cele relatate dc D. Lucaci, dar 
ne surprinde că nici conduce
rea O.C.L. Alimentara și nici 
tovarășul vicepreședinte Traian 
Costea, care a trecut frecvent 
pe acolo nu au catadicsit să 
consemneze ce măsuri au luat 
pentru evitarea în viitor a u- 
nOr astfel de manifestări din 
partea lucrătorului în cauză.

Orașul Vulcan dispune de o 
largă rețea de unități comer
ciale, totuși spațiul celor mai 
multe magazine este insuficient 
și uneori impropriu pentru 
practicarea unui comerț civili
zat Magazinul Gostat, atit de 
frecvent vizitat de cumpără
tori. nu satisface cerințele 
populației. Din cauza spațiului 
restrins, fondul de marfă nu 
este bine gospodărit. De altfel, 
aici există încă multe lucruri 
care trebuie puse la punct, dar 
se vede că ele sint mereu a- 
mînate pentru altă dată. Nici 
nu-i de mirare, căci vicepreșe
dintele de resort din cadrul 
consiliului popular Vulcan nu 
a maj trecut de mult timp pe 
la această unitate.

La magazinul O.C.L. produse 
industriale nr. 22. tricotaje, 
rafturile sint tixite de mărfuri, 
iar în magazie n-aj unde te 
învîrti. Din această cauză, se 
creează impresia unei 
dezordini.

Ne-am întrebat atuncj 
tovarășul vicepreședinte 
controlează activitatea comer
țului intră prin aceste maga
zine și vede neajunsurile care 
te izbesc de la intrare ?

— Nu. n-a venit de mult pe 
la noj ne-au răspuns salariate
le dc-aici.

In Vulcan am vizitat și pia-

..oameni de-ai 
j cetățenii au 
procedeu și au 

condica de reclamații 
negru pe alb) au fost

ța de alimente. La ora aceea 
era foarte săracă. Cîțiva cum
părători căutau legume, fructe, 
zarzavaturi. Am oprit o gospo
dină mai în vîrstă, Maria Ra
du, pe care am întrebat-o :

— Vă cumpărați totdeauna 
din piață produsele de care 
aveți nevoie ?

— De 20 de anj tot de-aici 
îmi fac piața, dar să știți că 
în Vulcan nu găsim totdeauna 
ceea ce ne trebuie.

— Pc tovarășul vicepreședin
te Vasile Betcringhe, îl cu- 
jjoașteți. l-ați văzut pe-aici ?

— Sigur că-1 cunosc, 
nu l-am mai văzut de 
vreme prin piață.

La I.upeni căutăm în 
unitățile specializate 
pentru autosîfoane. 
zadarnică pentru că

dar 
multă

maga-

mari

dacă 
care

zine și 
capsule 
Căutare 
nicăieri nu găsim măcar o sin
gură bucată. Avea dreptate 
Andrei Hegeduș, muncitor la a- 
telierul electromecanic al mi
nei Lupeni, care ne-a sesizat 
că au trecut mai bine de două 
luni de cind în magazin nu 
au intrat capsule pentru auto- 
sifoane. Lucrătorii din unități
le respective i-au explicat lui 
A. H. că, în viitor, aceste 
capsule se vor schjmba numai 
la Petroșani.

— Oare chiar așa să fie to
varășe vicepreședinte V. Brașo- 
veanu ? Adresăm această în
trebare tuturor organelor care 
răspund de problemele comer
țului în orașul Lupeni și cum 
dv. răspundeți în primul rînd, 
pe dv. vă întrebăm tot în pri
mul rînd.

Inserăm aici și sesizarea lui 
Petru Mojoatcă «lin Cîmpu lui 
Neag, la care mai subscriu și 
loan Brăilă, Rozalia Popescu, 
Emilia Codreanu, Petru Stan- 
ciu. Gheorghe Mihăiasă, Cră
ciun Miclâuș, Vilmoș Defilipo 
ș.a., care ne-au făcut cunoscut 
că în localitatea lor nu se gă
sesc baterii 
de radio și 
magazinul alimentar nu se dis
tribuie mălai pensionarilor. Re- 
clamațiile făcute Consiliului 
popular al orașului Uricani nu 
s-au soldat încă cu o rezolvare 
pe linia aprovizionării maga
zinului sătesc cu produsele so
licitate de populație. Se vede 
că și aicj organele de resort 
din cadrul Consiliului popular 
al orașului Uricani vizitează 
foarte rar rețeaua comercială 
existentă, mai ales la periferie.

Acum cîteva lucruri și

pentru aparatele 
lanterne, iar la

■II

orașul Petroșani.
In ultimul timp tot mai 

mu Iți cetățeni ne sesizează in 
legătură cu nerespectarca 
mercurialului din piață. De 
exemplu, Gheorghe Stoian, do
miciliat pe str. Independenței 
bloc 11/38 ne-a adus la cunoș
tință în ziua de 14 iulie a.c., 
că maj mulți producători nu 
respectă prețurile stabilite In 
roșii și fasole verde. Verificînd 
acest lucru în piață am con
statat că, într-adevăr. unii vîn- 
zători, printre care se numărau 
Elisabeta Lăzărescu, din comu
na Bucovăț jud. Timiș și Gheor
ghe Zbora din comuna Teașcu 
jud. Dolj vindeau produsele 
cu prețuri exagerat de mari. 
In ziua respectivă, ca de altfel 
și în alte zile de vineri, orga
nele comerciale din cadrul con
siliului popular municipal nu 
se aflau pe teren să aplice mă
surile ce se impuneau în astfel 
de situații.

Absența controlului în .piață 
face ca și lucrătorii din unită
țile comerțului de stat să alu
nece pe panta unor abuzuri. 
Este caracteristică în acest sens 
atitudinea 
Buzatu, de la 
C.L.F. din ’ . .
în ziua de 9 august, la ora 12, 
a bruscat-o fără nici un motiv 
pe Maria Jianu și i-a „ciupit“ 
la cîntar HO grame la o cum
părătură 
roșii. La 
cumpărători vînzătorul în cau
ză s-a manifestat și mai nepo
liticos, adresîndu-ii-se tuturor 
cit se poate de obraznic.

Oare, cum se împacă acest 
comportament cu etica profe
sională a lucrătorilor de la 
C.L.F. ? Așa înțeleg dumnealor 
să servească civilizat cumpără
torii ?

Trăgînd concluzii din faptele 
reale întîlnite în timpul inves
tigației noastre ne punem în 
mod legitim întrebarea : cum 
iși fac simțită prezența, cum 
controlează vicepreședinții din 
consiliile populare și inspectorii 
comerciali de stat — ca și admi
nistratorii piețelor — activitatea 
comerțului la unitățile din rețea
ua municipiului ?

Dumnealor nu văd lipsurile, 
nu-și fac cumpărăturile necesa
re ? Dacă DA, atunci cum re
acționează, ce măsuri iau ?

E vorba totuși de o mare răs
pundere pe care o au în fața 
populației, pe care trebuie s-o 
îndeplinească întocmai.

vînzătorului Eugen 
unitatea nr. 2 

halele pieții, care

de numai 4 kg de 
intervenția celorlalți

Materiale noi

pe șantiere
Șantierele din țară folosesc 

e curînd 40 de noi mate
riale de construcție, care au 
caracteristici superioare față 
de vechile produse. Noile 
sortimente sint rodul colabo
rării intre sectoarele de cer
cetare, proiectare Ș> produc
ție din ramura industriei ma
terialelor de construcții. 
Printre acestea, se află pe
reți despărțitori din beton 
celular autoclavizat pentru 
clădiri, varul hidramat (a- 
preciat datorită reducerii 
manoperei și manipulărilor 
față de cel aflat sub formă 
de pastă sau bulgări), țesă
turile din fire de sticlă bi- 
tumate pentru izolații, cimen
turile cu adaosuri mixte de 
zgură de furnal, diverse ti
puri de pardoseli și articole 
sanitare din porțelan.

costcia la descărcarea cărbune
lui din vagoanele C.F.R. in si
lozul de, rezervă al preparați* i. 
Este vorba de o instalație me
canică concepută și confecționa- 
tă de inovatorii Dominic Szabo și 
loan Petrușan. De menționat lot 
aici o altă inovație valoroasă 
realizată de lăcătușul Ioan Dra- 
gomir — dispozitiv pentru con
ici ționarea coșurilor de centri
fugă — care, utilizată în semes
trul I, a ușurat și, in același 
timp, a sporit considerabil ran
damentul muncii lăcătușilor de 
la atelierul mecanic pentru cre
area acestor utilaje, pină nu de 
mult procurate din import. Pen
tru anul 1973 s-a prevăzut con
fecționarea cu forțe proprii a 
unui număr de 60 bucăți coșuri 
centrifugă din sîrmă trefilată și 
a 400 bucăți rame metalice cu 
pînză filtrantă dublă și simplă, 
renunțîndu-se și la importul a- 
cestora.

In contextul preocupărilor 
pentru crearea condițiilor ce a- 
sigură continuitatea și desfășu
rarea normală a procesului de 
preparare se înscrie, de aseme
nea, programul de lucrări avind 
drept scop prevenirea și elimi
narea operativă a avariilor, con
fecționarea și punerea în func
țiune pină la sfîrșilul anului 
1972 a unei centrifugi pentru 
deshidratarea cărbunelui de 0,5 
—4 mm în vederea reducerii u- 
midității acestui sort cu 0,2—0,3 
puncte, introducerea în produc
ție a L.D.H. de 1 250 C.P. pentru 
efectuarea manevrelor prepara- 
ție — gara C.F.R., extinderea 
autocontrolului la locurile de 
muncă pentru preînlimpinarea 
accidentelor și respectarea nor
melor de proiecție a muncii ele.

In atenția adunării s-a aflat, 
de asemenea, lucrările de am
plificare și modernizare a prepa- 
rațioi executate de lotul Lupeni 
al Șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. în legătură cu care s-a 
stabilit pentru colectixnal prepa
ratei sarcina degajării spațiilor 
și predării amplasamentelor ne
cesare la termenele stabilite, 
creindu-se astfel una din condi
țiile principale pentru încadra
rea acestor lucrări în graficul 
de execuție fixat.

In discuțiile susținute de sa- 
lariății Sever Coman, Gheorghe 
Enciu, Eugen Mărăcine, Florea 
Tigolan, Ion Marcu, secretar al 
comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, Florea Oliviu, președin
tele sindicatului preparatei și 
alții s-dti relevat o seamă de 
probleme a căror rezolvare ar 
contribui la eliminarea fluctua
ției și stabilizarea oamenilor, în
tărirea disciplinei de producție, 
folosirea productivă a întregului 
timp de muncă disponibil. Tova-

rășul Sever Coman 
ora actuală la preparați* 
flă un număr de 74 cereri de lo
cuințe nerezolvato, se mai ma
nifestă Jn rindul salariaților 
vechi o atitudine lipsită de co
legialitate Iată de noii angajați, 
se înregistrează încă destul de 
multe abateri <le la disciplină. 
Vorbilotul releva c.'i, pentru sta- • 
bilizarca cadrelor la preparafie, 
comitelui oamenilor muncii are 
datoria să facă totul pentru re
zolvarea problemelor ce cad în 
competența sa, iar organizațiile 
de partid, sindicat și ÎI.T.C. tre
buie să amplifice cu perseveren
tă munca educativă în rindurile 
colectivului pentru promovarea 
relațiilor de întrajutorare tovă
rășească, pentru crearea unei 
puternice opinii de masă împo
triva manifestărilor de indisci
plină (nemotivate, încălcări ale 
normelor de prote* ție a muncii, 
nefolosirca timpului de lucru 
ele). Mai mu Iți vorbitori «au pro
pus ca în spiritul echității so
cialisto să se analizeze in mod 
obiectiv, să se clarifice dacă de
pășirea procentului de umidita
te în cărbune, pentru care se a- 
plică diminuări la salarii, nu se 
datorește in întregime salariați- 
lor, iar în consecință să se re
nunțe la acest criteriu, în stabi
lirea căruia și-a făcut loc, după 
cum s-a demonstrat in «adunare, 
o oarecare subiectivitate.

Sint edificatoare, demonstrînd 
seriozitatea și răspunderea cu 
care conducere«a unității își pri
vește obligațiile ce-i revin in 
lumina perspectivei cincinalului 
actual, preocupările pentru com
pletarea efectivului de salariați 
— în 1973 cu peste 350 de ca
dre — prin cursuri de ratifica
re, de ridicare a calificării și 
studiu individual, spiritul gos
podăresc promovat cu consec
vență și concretizat intr-un șir 
de realizări de prestigiu obținu
te în acest domeniu la prepara- 
lie, realizări care constituie un 
exemplu pentru multe alte co
lective din Valea Jiului.

Adunarea generală a oameni
lor muncii de la preparația Lu
peni, prin analizarea și eviden
țierea succeselor obținute în 
primul semestru, dar mai cu 
seamă prin măsurile adoptate a 
stabilit cu claritate în fața mun
citorilor. tehnicienilor și ingi
nerilor direcțiile pe care v« 
trebui perseverat, jaloanele ca
re vor polariza în viilor efor
turile acestora pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție pe 
a doua jumătate a anului 1972, 
multe dintre ele cu influențe 
pozitive asupra realizării, mai 
devreme, a obiectivelor întregu
lui plan cincinal.

viclorn fi i și 4 in-
fringeri), Șlllnt«> Petroșani a 
ocupai, la linele * amplonalu- 
liil trecui, penlru a doua oa
ră consccuiiv. locul secund 
în seria divizionară C in care 
a activai. La numai un punct 
*le lidera serici, Metalul Dro- 
betn Turnu Severin, rare, c’e 
altfel, între timp, a promovat 
fn divizia B! Ca și cu un an 
mai înainte Știința Petroșani 
a ratai de puțin promovarea 
(înaintea barajului, bineînte- 
!<■■,) în eșalonul secund al fot
balului nostru, deși in dispu- 
lele directe cu principalii siii 
competitori (Vulturii Textila 
Lugoj, Metalul Drobeta Turnu 
Severin și Minerul Lupeni) a 
avut, de regulă, ciștig *10 cau
ză 1 Explicația — după cum 
rernarGi și prol. Gheorghe Iri
mie, antrenorul studenților 
petroșăneni — rezidă nu in 
oscilațiile dc formă ale echi
pei din Petroșani, cum s-ar 
crede la prima vedere, ci în... 
„loviturile" tendențioase ale 
arbitrajelor (să ne amintim 
doar că, Li Severin, în cam
pionatul trecut, Știința a fost 
egalată cu 5 minute înainte 
de finalii) partidei, dintr-un 
penalty gratuit), in jocul de- 
favorizanl al celorlalte rezul- 
lale (dacă Colroază n-ar fi i- 
rosit, la Lupeni. rari .imul său 
prilej de a aduce victoria 
minerilor în meciul cu seve
rinenii, alia era conformați i 
finală a seriei...). Adăugind 
acestor cauze faptul că, după 
turul campionatului de anul 
trecut, cinci dintre titularii 
echipei (Făgaș, Boloș, Tismă- 
nani, Știr și Varhonic) au lip
sit din lot și că echipa stu
denților din Petroșani n-a be
neficial (și nu beneficiază în
că!) de condiții propice de 
pregătire și disputare a me
ciurilor de campionat — a- 
veni imaginea fidelă a „co
ordonatelor" pe care s-a în
scris... cel de al doilea „fias
co" consecutiv al Științei Pe
troșani In disputa campiona
tului divizionar C.

Ce-și propun tinerii fotba
liști din actualul Iot al Știin
ței. acum. în preajma reînce
perii unui nou campionat ? 
Obiectivul suprem, țintit de

aceștia în ultimii ant se par»- 
că \a îi. de dala aceasta re
tractat. De ce? Știința, acum, 
prin renunțare.! fortuita la 
serviciile celor cinci jucători 
amintiți mai sus (efirora li s-a 
adăugat și Vasile loncscu, 
absolvent ol LM.P.-ului, trans
ferat la C.F.R. Cluj, în divi
zia A) și împrospătarea lotu
lui t u cîteva „nume" necu
noscute ((iudei de la Minerul 
Rovinai i. Gruia de Ia Moldo
va Nouă, Bulbucan de la IJ- 
niren Alba și Irimie de La Pa- 
ringul Lonca), nu poale emi
le?, se zice, prea mari preten
ții. E vorba, oare, de intenții 
veleitare? Noi considerai*» 
că nu. In conjunctura ampla
sării echipei in aceeași serie 
din anul trecut (după cum am 
fost asigurați de către iov. 
Vasile Zarculea, din condu
cerea C.S.U. Știinla Petro
șani, cunoscîndu-și adv< Lit
rii, poale — și este chiar re
comandat s-o Iacă I — aborda 
cu același optimism dintoi- 
deauna întrecerea. Știința <-s- 
te, lotuși, o echipă sudată, 
dispune de un lot valoric ac
ceptabil, de un „team“ recu
noscut prin elan cumulat teh
nicității. Considerentele aces
tea — cărora li se pol alipi 
și atîlea altele — îndreptă
țesc, credem noi — echipa 
profesorului Gheorghe Irimie 
să aspire (așa cum nc-a o- 
bișnuil!) la mai mult. Fotba
liștii. antrenorul lor, cunosc 
faptul că in vechea serie în 
care au activat. principalii 
aspiranți la șefie pol fi depă
șiți. Acest lucru, cumva, ii 
obligă. Și nu numai acest lu
cru. Aspirațiile acestei în
drăgite 
te in 
treaga
din Valea Jiului, la promova
rea in divizia B, nu pot fi așa 
ușor... părăsite. Sperăm că a- 
ceasla năzuință stăpînește în
că, în subconștient măcar, 
gîndurile lui Grizea et com
pania și că, nici in acest cam
pionat care „bate la ușă”, su
porterii Științei nu vor rămî- 
ne dezamăgiți.

„La noblesse oblige"

■ 
■

TIR CU ARCUL

Un succes remarcabil
al sportivilor petroșăneni

In zilele de 4, 5 și 6 august, 
in stațiunea balneoclimaterică 
Sovala, a avut loc cea de a 
XV-a ediție a „Cupei Eliberării" 
la tir cu arcul, la care au parti
cipat cei mai buni sportivi ai 
genului din București, Cluj, Pe
troșani și Tg. Mureș.

Municipiul Petroșani a fost 
prezentat la această competiție 
cu o echipă de seniori, 
tă din trăgătorii Vasile 
Ionel Petrlc și Frandsc 
și cu o echipă de juniori
ită din patru sportivi: lauren 
țiu Ianoșf, Alexandru Crîsnic. 
Ion Ianoși și Ewald Edelin), a- 
parținînd Asociației sportive Pa- 
rînaul Petroșani.

In pofida unor deficiențe in

forma- 
Tămaș.
Edelin 

alcătu-

procesul de pregătire, arcașii 
petroșăneni au reușit să ob|ină 
locul II pe echipe atft la juniori 
cit și la seniori, ceea ce repre- 
zină un succes remarcabil. 
La individual seniori, Vasile 
Tămaș a ocupat un meritat Ioc 
4 dar, la posibilitățile acestui 
sportiv, dacă ar fi fost dotat cu 
materialul de concurs la nivelul 
pretențiilor actuale, desigur că 
un loc și mai bun nu ar fi fost 
exclus să-i revină.

La finele acestei săpt.iniini, 
adică miine, la Tg. Mureș, vă 
avea loc un nou concurs unde, 
alături de arcașii români, vor 
mai lua parte și sportivi din Re
publica Socialistă Cehoslovacia.

Slaicu BĂI. OI

de construcții folosite

pio-
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Filme

(Agerpres)

Zile tre- 
Zile ră-

Soarele răsare la ora 5,15 și 
apune la ora 19,26. 
cute din an — 225.

141.

liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial de stat — 
1220 interior —43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deran
jamentelor electrice Exterioare 
în Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția 
comercială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni 
— 116; Miliția Lupeni — 134; 
Pentru anunțarea și remedie
rea deranjamentelor electrice

rat; 13,00 Radiojurnal; 
Radiorecoiding; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fantezie; 
17,25 Cununiță de mireasă -- 
cîntece populare; 17,45 Mu
zică ușoară; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 La hanul melodiilor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Expres melodii; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

__ _____ Noiem-
.. . Toamna Cheyennylor; 

Republica : Love Story ; LO
NE A — Minerul : Atunci i-am 
condamnat pe toți la moar
te ; VULCAN : Astă seară 
dansăm în familie; BARBA- 
TENI: Băieți buni, băieți răi; 
LUPENI — Cultural: Ulti
mul domiciliu cunoscut; URI 
CÂNI : încrederea.

PETROȘANI — 7

TcLEFoANi^

Sîmbăîă 12 august

ză. Emisiune in limba germa
nă ; 18,15 Ritm, tinerețe, dans: 
18,45 Finala celei de-a V-a 
ediții a concursului de con
strucții tehnice pentru 
nieri și școlari : Ex-Terra 
Transmisiune directă; 19.15 
Publicitate; 19,20 1001 de seri: 
19,30 Telejurnal ; 20,10 Avan
premieră : 20,15 Tele-enciclo- 
pedia ; 21,00 Film serial :
Mannix. Guvernatorul ; 21,55 
Apartamentul (III) serial dis
tractiv ; 22,50 Telejurnal :
23,05 Campionatele balcanice 
de natațic, sărituri și polo pc 
apă. înregistrare de ia Sofia

I 
I 
I 
II
I 
I I 
I
I 
I
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6,00 Muzică și 
7,00 Radiojurnal; 
rul presei; 9,30 Miorița; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Arii și 
duete din opereta „Ana Lugo- 
jana" de Filaret Barbu; 
Emisiune muzicală de la 
cova; 11,00 Buletin de 
11,05 Formația Sincron;
Radioclub turistic; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Intilnlrc cu melodia 
populară și interpretul prefe

actualități;
8,00 Suma-

10,30 
Mos- 
șliri;
11,15

+ Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex: 9.05 Biblioteca pentru 
toți. Dimitrie 
De vorbă cu 
10,05 Tele-enciclopedia : 
Sălaș de
Participă cîteva din formați
ile artistice de frunte ale ju
dețului Sălaj ; 11,20 In dez
batere publică ; Proiectul 
Codului muncii : 11,35 Emi
siune de divertisment ; 12,10 
Telejurnalul ; 16,30 Descinde
rea emisiunii do dupâ-amia-

LOTO
Angliei : 9,50 
gospodinele : 

10,50 
cîntcc românesc.

Ia tragerea Loto din 11

urmă următoarele numere

ligătoare :

Extragerea l a 42, 44. 87,

11, 26, 81. 61. 47.

Extragerea a ll-a :

22. 37, 52. 96


