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Utilajele miniere—folosite doar acolo
unde dau randament maxim

Cotidian i n <1 c |> e ii <1 e ii t ii I

Llipcni dispunea, și in- 
zestre tehnică — a cărei 

nu

Poartă de lumină că
tre viața nouă, liberă, 
intr-o țară liberă.

Ai lăsat
Am avut plai rc.i — nc- 

aclaratâ deschis la vre
mea cuvenită — să cunosc 
un om care, lntr-o stare 
fle ndnie, a ga4it momen
tul potrivit sa pună pe pe 
ri-tcie din Spatele biroului 
propriului său director, un 
ifiș pe care scria: „Nu iuta 
li unde ai plecat !". A a- 
ezat acest text scurt și in- 
le&at chiar sub portretul 
rostului, sub tont.- foimeh-, 
Wcaușcscu Nicolae. S an- 
l.dos ! Făptașul a fi t el 
uisuși cel care a pn : < ine 
i f’ptuit f'iplu. di |>t pen
tru care în cite . a zile s-au 
f ut fotalurik- -i . fo-d ’ it 
dară din sluji;.

N-a fost nici mim ., tiăa 
■i'limul de ac ■: Li și nici 
pomul, nici t.l'unul r.jru 
. i i s-a atfrnal de coadă Gorilei ARMLAXI

l>i v< gli<> Iii liniștea urbei.

loc de „bună ziua“?
tinicheaua, cu harul de a 
ridica sprinceana celor de 
la „cadre", s iu „personal", 
unde trebuia să sc angaje
ze omul di curaj.

De luat in seama

lata i acum trăim vre
mea cont-. Miilor, sau a 
epurărilor, de acum aproa
pe o jumătate de 
director nu m li este 
p itru - 
nu mai 
tru • a...

Ce .. 
fapt, -ai 
Dij.lomu 
diploma 

*va unei 

.-coî. Un 
bun 

a., un inginer șef 
or- splmd", pen-

v .leu-, di- 
contestări 
! Pentru că 
data în !>a- 
i profesio-

nale, fiind atestata .științi
fic însăși instituția care a 
acordat actul de absolvire, 
iar acea instituție repre
zintă însuși statițl, pe linia 
învățămîntului. Deși și aici 
au încăput destule îndo
ieli, întrucît nu toate di
plomele au atestat adevă
rul, se știu atitea lucruri 
în legătură cu aceasta, nu i 
așa ?!...

Și atunci, ce a fost con
testat ? Aici sc paie a Ii 
lin adcviir amar și sinistru 
Și revenim la vorba „Ai 
lă<at loc, domnule, ori 
doamnă, pentru bună ziua, 
pe unde ai trecut Poa
te ca nu puține dintre con
te I ațiile 
to'-mai la

do azi
aceasta ’

loto: Gli. (ll.TEANU

întreprinderea minieră 
că mai dispune, de o bogată 
valoare se ridică la 1,5 miliarde lei, dar care 
toată putea fi folosită cu eficiența dorită. Cu utila
je. care depășeau suma de 4,5 miliarde lei, obțineam 
productivități de piuă la 10 tonc/post, cu virfuri de 
la 13 pină la 15 tonc/post. Deci utilaje multe, unele 
neadaptate condițiilor specifice de zăcămint, altele 
uzate fizic și moral. Mai mult incărcau prețul de 
cosf, decît silozurile de cărbune.

bine, 
un 
în 
la 

intro-

Sint complexe pe care 
le-au primit, fală n le fi 
solicitat, prin redistribui
re, in ideca că la ei s-ar 
gutea folosi. Dar nu întot
deauna a fost să fie 
Un astfel de complex, 
CMA 5H l-au primit 
vara anului trecut, de 
l’aroșeni pentru a-1 
duce în stratul 5, dar con
dițiile tectonice nu au per
mis și atunci nu l-an mai 
introdus. Un astfel de u- 
til ij a cărui valoare este 
de 120 milioane lei, la care 
mai adiugfim două combi
ne, tot de marc înălțime 
— numai una singura cos
tă mai Line de 8,55 milioa
ne lei — nu prodli nimic 
m ii bine de o jumătate de 
an. lhnc < ,i nu au plătit 
pentru ele ’amort mente, 
fiind con-idei.ili doar în 
custodie.

In urma 
:itli iții S-a 
re exigentă 
fel incit să 
bineînțeles, 
utilajele care sint adaptate 
condițiilor specifice de za 
eiimint, utilaje care pot și 
trebuie să fie folosite la 
capacitate maximă, cu efi
ciența dorita. Au fosl sco.a

unor a-tfcl de 
trecui l.i o tril 
a utilajelor a*4- 
fic păstrate și, 
folosite numai

Replică la o in forma Iii: inexactă
Cu i iteva zile in urma, 

I! dio București a difuzii 
o inform.ițic eronata cil 
privire la cărbunele clin 
Valea Jiului, livrat side
rurgici. Se susținea sus 
și tare — nu știm care a 
fost sursa de documentare 
și nici numele celui care 
a formulat h xtul informa
ției — cft în Valea Jiului 
nu se muncește, că minerii 
nu dau cărbune. D' /infor
mare în toată regula.

Domnul inginer Silviu 
Constantinescu, inginer șef 
al IPC’V.I, interpelat tele

sc și vom mai sco ite din 
inventar utilaje in valoare 
de aproape două milioane 
lei.

(> a doua problemă care 
sc ridica in legătură cu 
utilajele existente la mina 
Llipcni este lezolvarea de 
către forurile superioare a 
dur iței de funcționare a 
mașinilor și instalațiilor 
miniere care să fie corela
ta cu fiabilitatea lor. Dl 
geaba actele normativi- 
prevăd patru ani de func
ționare, cind acesta nu sc 
ridică la mai mult de un 
an. In felul acesta pentru 
mină sînt nercnt ibiie (pen
tru ce sii plătească amor
tisment, inutil, incit trei 
ani dar sînt rcnt :bil<- 
pentru f ibrica furnizoare. 
( uvîntul hotăritor in achi
ziționarea utilajelor sâ-1 
aiba fiabilitatea. Dacă asi
milarea utilajelor sau pro
duceri a lor după proiwcte 
proprii nu se poate tact
ilii piese și material' de 
calitate, atunci să <-c re
nunțe la fabricarea lor 
pină se găsesc soluțiile op
time.

Un alt a-p;-cl asupr a c.î-. 
mia dorim sa ne oprim 
il constitme — utili, rea

fonic, n< -a comuiiic.il ; 
„In perioada 1—10 februa- 
1 ie am livrat combinate
lor siderurgice din Huni 
doara, Calau, Galați și Că
lărași 34 258 tone de căr
bune pentru cocs și 11921 
tone de cărbune pentru 
scmicocs. In total, pînă in 
dimineața zilei de 12 fe
bruarie, am livrat 47 908 
tone de cărbune cocsifica- 
bil (s-au adăugat cantități
le de cărbune livrate sîm- 
bătă). La această cantita

mașinilor și instalațiilor 
miniere numai apolo unde 
condițiile sînt prielnice 
Este păcat să introdiu i zeci 
de tone de fier în subteran 
fără să obții producția 
scontată. Avem un astfel 
de exemplu la îndaimîna 
(și dacă ar fi singurul!). S-a 
introdus un,jcomplcx me
canizat: înlr-un -ib.ii ii un
de a apărut o falie. fși 
blestemau zilele ca l-au in 
trodus. In felul acesta pn 
tea fi compromisă, și idcca 
de mecanizare la care ml 
norii Lupellitllui nu vor 
renunța.

,,N'c vom strădui, na pu 
nea inc. 'IMieriu Sii.'iu, di 
rectorul tehnic al INI Eu 
peni — nu atit să achizi 
ționain noi utilaje, cit să 
le reparam pe cele exis 
tente. Avem n voie acută 
de piese de '.chimii pentru 
a repara ceei ce avem. Est< 
in avantajul iul reprimi
rii. l’cntru o garnitură de 
cițiva lei trebuie sii pro 
curăm un stilp care costa 
aproximativ 45 00(1 lei. Dis 
punem de un atelier bine 
utilat și de oameni < u o 
c. iu fii are superioai <i.

Mai este o problema Ca 
re ne creează greutăți. A 
vcm nevoie de mai multa 
libertate m. activitatea de 
invc* lil.ii Sa nu se mai in 
gr.îdc.'isi-a inițiativa. Am 
înaintat in acest sens un 
memoriu la forurile supe
rioare. Sperăm sa se țină

■am i de argum •nt<l? |.»e 
c.irc Ic prezentam".

Dorin Glii I A 

te ui rog '.,i .i.laiiga'i șl 
9837 ton.: d. cărbuni ii 
perior pont 111 tei mo: id r.i 
la Mintia",

Acesta este adevărul, 
confirmat de specialiști,
de oameni competenți. Re
marcăm, potrivit afirma 
ției domnului inginer Sil 
viu Constantine >cu, că h 
vrărilc :.int conforme gra 
firelor existente intre oa
menii Cărbunelui și Side- 
rurgiști. (AJ. H.)

UNA l> Ii 7 l
Cuarț nu pentru policandre, ci pentru optică și electronică

Preparnția de ciiai ț de 
(a Uricani <-,tr, compara
tiv cu celelalte întreprin
deri ale Văii Jiului, o uni
tate mică. Zăcâmîntul ex
tras (hri dealul Șiglâiilui, 
• fl.'it în apropierea orașu
lui, este însă foarte bogat 
in siliciu, ceea ce face ca 
preparați)! să fie, in pofi
da numărului rc.trin; de 
lucrători, o unitate de im
portanță deosebită. „Bene
ficiarii noștri cei mal de 
scamă — ne ipunea ing. 
loan 'I’oac.sen, cu rare am 
lat de Vorbă în timpul 
l-x Iirnentâi ii noa .1 - ■ 

numesc „Vitromctan" Me
diaș, fabricile de cristaluri, 
porțelanuri și emailuri din 
Bistrda, Dorohoi, Cluj și 
București. De munca noas
tră depinde în bună mă
sură calitatea sticlei opti
ce, a unor component pe 
bază de cuarț pentru in
dustria electronică și fi 
cristalurilor românești a- 
prcciatc bine și pe piața 
externă. De asemenea, li
vrăm siliciu tehnic pentru 
Combinatul Metalurgii de 
la Tulcea.

In preparați.! de cuarț 
de 1 i I i ir ani, condițiile 

de muncii uit grele. I’ra 
ful de siliciu acopera toi 
locul croind probleme deo
sebite pentru protecția 
muncii Cu toate acestea 
preparatorii de cuarț de la 
Uricani, oameni discipli
nați și competcnți în me
seria lor, nu s-au oprit 
nici un moment din mun
că. Producția a continuat 
normal. „Acum cinci știm 
că muncim pentru noi, cu 
atit mai mult viața econo
mică a mers fără sincope 
— ne spunea interlocuto
rul. Pină în ziua Revolu
ției din der-f-mbr ie, c.uarțul 

extra și preparat, cu tru
dii grea sc transforma la 
„Vitromctan", în cande
labre pentru palatele ridi
cate in București. 75 de 
tone do cuarț de cea mai 

1 vilă calitate deveneau cris
tal pentru podoabele Gasci 
Rcpulilicil In vreme ce c- 
xista o acută peniniv de 
sticlă optică sau de siliciu 
tehnic. Nu mai vorbesc de 
florile de mină, cuarțuri 
ga' ite și recuperate din

Hai ațin AU X ANDRESl I

<1 onlinuare în p.i" n ? a)
— Scuzați.! di „sigili.iu|a'* ni a urmărit mereu 

I iii ultimii 21 uni * Bwn «l« l.OC'OTX

comuiiic.il
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întrebări care așteaptă răspuns
1 Au avut loc p.imclc în
truniri ale membrilor clin 
Valea Jiului ai Mișcării E- 
cologiste clin România. De
marajul ideilor s-a făcut 
încet, timid la prima și a 
doua întilnire, ca la a tre
ia să prindă contur intr-un 
p.oiect de platformă-pro- 
gram, să cîștige în substan
ță. Sîntcm deocamdată pu
țini. clar j;indurile noastre 
sint gîndurile multora din
tre semenii noștri. Pentru 
că multe sînt presante, 
le abordăm sub forma u- 
nor întrebări, cu speranța 
că abordarea lor va deter
mina n îmbunătățire...

— Cum să facem să .nu 
mai fie atîta fum în Valea 
Jiului, să nu mai polueze 
uzina de la Paroșeni și 
centralele termice de car
ter ? Ce se face și ce se 
poate face pentru ca curele 
Jiului să fie mai puțin po. 
luate din cauza prafului 
de cărbune, deversat de 
preparații, dar și a pîrlia- 
țelor ce străbat orașele 
Văii Jiului și care multe 
au devenit — și nu din 
cauza preparațiilor — 
„containere de gunoi"? In 
general, ce se face pentru

Cuarț pentru optică și electronică
(I rmaro din pag. 1)

carieră — cu care orice 
muzeu s-ar fi mîndrit — 
cuarțuri care fac parte din 
patrimoniul național, pur 
și simplu luate de „șefii 
c a mari" de la Bucu-ești. 
Foit pe față, în loc â a- 
v<-m o sala muzeu in oraș 
sau in municipiu. Cînd nu 
reușeam să dăm y?le 73 de 
tone lunar, urmau ame
nințările, mai mult sau mai 
puțin strigate, sau plutea 
asupra noastră spectrul în
chiderii preparației și deci, 
al „pierderii piinii". Acest 
capitol sumbru s-a închis 
sperăm pentru totdeauna".

I-i prcp.uatie, dat fiind

ÎNTREBĂRI 1

BOALA LUNGA. Libră
ria din piața agroal imtn- 
lară Petroșani este inclusa 
d> doua luni non-stop. 
„f.iz de boală" scrie pe 
g- am. Se mai deschide cite 
o zi-două, după care rea
pare afișul buclucaș: „Caz. 
<!<■ boală". O fi bine, n-o 
4i bine 7

Plusuri și minusuri în rețeaua comercială
Ar fi nedrept să nu re

cunoaștem că In comerțul 
din Lupeni nil s-au pro- 
<lu.> schimbări in bine. 
Și există și argumente. In 
rcț< a se găsesc produse 
dintre cele mai căutate ; 
zahăr, ulei, carne și altek 
f ără coadă. Cum s-a ajuns 
la acest lucru este lesne 'le 
Ir.țeles. Conducerea ICS 
Mixtă, Împreună cu colec
tivul de merceologi, a in
sistat, încă din primele zile 
ale Revoluției, pentru a- 
firovizionarc. Din reparti
ții, din contracte, direct 
de |a furnizori, spre Ltt- 
peni au fost dirijate im
portante fonduri de marfă.

Directorul adjunct al în
treprinderii Gheorghe Mi- 
rea (în prezent director de
semnat de alegerile demo
cratice) ne prezintă clteva 
din cantitățile intrate în 
Juna ianuarie: 111 tone 
carne, 65 tone preparate 
din carne, 120 tone de za
hăr, J7 tone de ulei, 20 
tone de orez și 326 mii ouă. 
Sînt cantități sporite față 

salubrizarea orașelor noas
tre, cum s-ar putea schim
ba în bine aspectul urba
nistic al așezărilor, prin 
intervenția mai inspirată 
a aihitecților, horticulto
rilor ctc ? Dar pentru hal
dele de steril nu s-ar pu
tea găsi o soluție? Ce am 
putea face mai util și mai 
repede pentru ca „falUiici-

S.O.S. — NATURA. !

le noastre de oxigen" — 
pădurile — să fie salvate 
de degradare ? In ce mă
sură am putea diminua 
zgomotul de pe străzi, din 
cartiere, din Jurul blocuri
lor, de la locurile de mun
că ? Cum am putea pro
mova un turism civilizat, 
care să protejeze marcaje
le, copacii, peșterile, stîn- 
cile de tot soiul de inscrip
ții și scrijelituri și, în ge
neral, peisajul nostru na
tural, de degradări irepa
rabile ? Tncă o întrebare : 
cunoaștem îndeajuns pa
trimoniul cultural, istoric, 
etnografic, biologic, speo
logic și turistic al Văii 

că iarna ritmul este mai 
scăzut, neputîndu-se lucra 
in carierri Șiglău, se fac 
reviziile utilajelor. In pre
zent se montează un nou 
separator electromagnetic, 
se revizuiește instalați.i 
pentru prepararea cuarțu- 
li i necesar opticii, se a- 
doptă măsuri competente, 
cu caracter organizatoric. 
Calitatea cuarțului va creș
te sensibil, iar timpul de 
măcinatfe se va reduce, 
astfel cj în cel mai scurt 
timp preparația va fi ren- 
t.abilă. Specialiști, precum 
op oratorii preparatori Pa
lei Andrioni, Mana Avră- 
moni, Ileana Cioară, me
canicii Remus Murcșan,

A ADRESĂ I-IXA

CINE CURĂȚĂ SI’A- 
L VIORIA ? De anul trecut, 
din luna decembrie, la cu
rățătoria din Livczcni a 
Cooperativei „Unirea" nu 
funcționează Spălătoria. 
Invităm pe cooperatori 
să-și spele rufa le în fami
lie... (M.B.) 

de lunile anterioare care 
au creat In rețea un sur
plus de produse, excepție 
făcîndu-se doar la ouă, cn- 
rc, în continuare, nu ajung. 
Pe lingă produsele alimen
tare s-au adus direct de 
Ia furnizori ți 236 televi
zoare, 30 frigidere, 19 con
gelatoare și alte măfuri 
mult solicitate de populație.

Inti adevăr s-a adus 
mult fond de mai fă In 
Lupeni. Dar, datorită go
lurilor mari din trecut, 
toate aceste produse au 
fost absorbite de populație, 
fiind nevoie de o aprovi
zionare continuă, ritmică. 
Este limpede că m i tre
buie timp pentru a se re
zolva acest lucru. Și mai 
ales este nevoie și de Înțe
legere din partea oameni
lor. Este nevoie de calm, 
de respect ți de o parte șl 
de alta. Comerțul doar des
face fondul de marfă. Cei 
care aprovizionează slut 
ICRA, ICRM, ICIITÎ ți 
populația trebuie să cu
noască acest lucru.

Jiului și al împrejurimilor 
sale ? Ce putem face pen
tru conservarea lor ?

Sînt doar cîteva din în
trebările pe care ni le pu
nem, pe care trebuie să și 
le pună toți cetățenii țării 
și care, cu contribuția u- 
nor oameni competenți, 
nu trebuie să rămînă doar 
la stadiul unor simple în
trebări. Așteptăm, așadar, 
să vină printre noi repre
zentanți ai Ocolului silvic, 
cadre medicale, factori de 
răspundere de la Termo
centrala Paroșeni și IFA 
„Viscoza", precum și de 
la alte unități pentru a 
găsi împreună modalități 
de soluționare a acestor 
probleme care ne aparțin 
tuturor. Facem cu acest 
prilej un apel și către iubi
torii naturii din Retrila, 
Vulcan, Lupeni, Uricani 
și Aninoasa de a participa 
la ședințele noastre, căci 
Filiala noastră se dorește 
să fie a întregii Văi a Jiu
lui și nu doar a orașului 
Petroșani. Vă așteptăm, 
deci, marți, 13 februarie, 
la ora 17, la Sala artelor 
Casei de cultură...

Mihacla STANESCU

Vasile Tomescu, Dumitru 
Țuican sau electricianul 
Pavcl Marinescu sau ingi
nerul Ion Sîrbu — șeful 
preparației — ca de altfel 
întregul colectiv, sînt o 
garanție concretă prin com
petența de care dau dova
dă, că aceste obiective te 
vor realiza în fapt.

„< tilom" <Lii ultimii ani ai dictaturii: cotețe in care creșteau aproape d< a 
valma porci, gami si piște pentru nevoile <le hrană ale familiei. ,

Loto : Gh. OLTEAN!!

Și, totuși, iun rețeaua 
comercială a Lupcniului 
lipsesc In momentul de 
față citeva produse deose
bit de căutate : detergen
tul, săpunul de rufe, becu
rile și altele. Am cerut cî
teva explicații domnului

LUPENI

Eugen Pripoană, pe atunci 
directorul 1CS M,xtă Lu
peni: „Cu toate solicitările 
noastre, ICRM nc a livrat 
cantități nesemnificative 
la aceste produse. Ceea 
ce s-a adus s-a vindut In 
clteva ore. Ce înseamnă 
3,5 tone detergent pentru 
un oraș ca Liipeniul, In 
condițiile în care nu ni 
s a livrat nici măcar un 
gram de săpun de rufe, 
în luna Ianuarie 7 Este 
normal ca populația să fie 
nemulțumită, Insă toate in

SCURTISSIME

Accident
Un regretabil accident de circulație s-a petrecut 

duminică, 10 februarie, în jurul orei 10,30, in Vul
can. La intersecția străzilor Pinului ți Dorobanți, 
autospeciala „Salvare" cu numărul 31 IID 7646, con
dusă de Ion Velcu, a acroșat-o pe Violeta Obrcja, 
de 19 ani. Conform datelor culese de poliție, rezultă 
că toarta găleții pe care V.O. o avea in mină s-a 
agățat de proiectorul marinii. Accidentata a fost 
(irită vreo 7 m. „Pare să fie o culpă comună, ne-a 
relatat, ieri dimineață domnul sorg. maj. Iulian 
Obii, din cadrul circulație al Poliției Vulcan. I.a 
acea oră, se înregistra, în acel loc, o circulație pie- 
tonală destul de intensă. Pe carosabil era un pic do 
gheață. Autovehiculul a venit „cam tare". Cercetă
rile continuă", (Gh. OI.TEANU)

Cu ce tun greșit noi ?
Locuitorii de pe strada 

Maleia, cea care urcă spre 
cabana Rusu, suferim de 
ani de zile. Existența mi
nei Pctrila Sud ne-a otră
vit pur și simplu zilele. 
Mașinile grele, de multe 
zeci de tone, au distrus a- 
proape complet strada. Și 
mai mult de atît, după ce 
că au transformat-o în 
gropi și băltoace, de nu se 
mai poate circula, din cau
za vitezei mari, bolizii în 
mișcare împroașcă cu no
roi gardurile, pereții exte
riori ai caselor și chiar pe 
noi, pietonii. Acest aspect 

sistențele noastre au rămas 
fără rezultat".

Este păcat că ICRM nu 
Înțelege că este necesară 
onorarea îndatoririlor pc 
caic le arc față de între
prinderile comerciale. A- 
scnenca produse, mai a- 
les in Valea Jiului, tre
buie livrate prioritar. Căci 
golurile de acest gen de
favorizează comerțul din 
Lupeni, care după cum am 
putut constata este bine or
ganizat, lucrătorii fftcîn- 
du-și datoria așa cum tre
buie. Au mai fost și ex
cepții: cazul Iui Nicolae 
Florea de la Nivelt, cazul 
de la cantina restaurant și 
alte situații. Dar conduce
rea întreprinderii a luat 
operativ măsurile discipli
nare < ele mai severe. De
altfel, am fost asigurați 
cu întreaga răspundere că 
nu vor fi tolerate abateri
le. Este nevoie de discipli
nă, de solicitudine, de spi
rit de răspundere.

Dar respectul și buna 
purtare trebuie să vină si 

ține și de educația civică, 
de responsabilitatea ce
lor aflați la volan. Dar 
dacă strada n-ar fi așa 
distrusă, probabil că efec
tele celelalte nu ne-ar mai 
da bătaie de cap. Punem 
și noi fireasca întrebare, 
generată de această situa
ție, primăriei din Petro
șani: oare nu ne are și pe 
noi în vedere ? Să ne re
pare strada, că prea mult 
am pătimit din cauza ci.

loan JITEA, 
str. Maleia, nr. 143, 

Petroșani

din partea populației. Nu 
trebuie cu orice preț să se 
arate comerțul „cu dege
tul", cu sau fără motiv. 
Intr-lina din zile, am vă
zut un oarecare soi dc de
monstrație din 5—10 oa
meni, care purtau lozinci 
cu inscripții la adresa co
merțului. Nu știm cc ar
gumente or fi avut cei 
din grup. Dar din discuții 
cu oamenii din comerț 
s-a lăsat să se înțeleagă a- 
titudinca dc răzbunare a 
unor persoane, plecate din 
comerț. Mai ales că de
monstranții se pare erau 
și în timpul programului 
lor de lucru. Nimeni nu 
este împolriv i faptului de 
a se lua atitudine La adre
sa neajunsurilor. Dar a- 
lunci cînd merită. Insă co
merțul din Lupeni, care 
arc marfă suficientă pe 
rețea, se pare că în acest 
moment are nevoie dc mai 
multă înțelegere, ile mai 
multă toleranță din par
tea noastră.

Gtjcorghc CIîIRVASA

PRECIZARE. Referitor 
la acel „șofer grăbit" care 
a plecat într-una din du
minicile trecute mai repe
de din Aninoasa lăsînd mai 
mulți pasageri In încurcă
tură facem cunoscută pre
cizarea: Șoferul se numeș
te Gh. Cazacu și recunoaș
te că a plecat la ora 13 și 
10 minute, avînd o pană 
serioasă. N-a avut cui să 
comunice pentru că pc cei 
cîțiva, care erau deja în 
stații i-a „îmbarcat" pînă 
la AUTL unde urma să-și 
remedieze pana, astfel ea. 
de la Iscroni, pasagerii 
să vină la Petroșani cu 
autobuzul de Uricani. (I.L.)

SUGESTIE. Magazinul 
Jiul, din Petroșani, după 
cum știm are un atelier de 
croitorie, pentru eventua
le retușuri, la hainele cum
părate de oameni. Venind 
în întîmpinarea dorințe
lor mai multor cetățeni su
gerăm conducerii ICSMI 
ca acest atelier să fie am
plasat în spațiul de vinza- 
re din magazin, la vedere, 
și nu unde este de ani dc 
zile, undeva în spate. dc 
nici nu se vede măcar. Ar 
fi în interesul tuturor o 
asemenea mutare I (G.C.)

NEREGULI. Mai mulți 
cetățeni nc sesizează că

la magazinul alimentar din 
zona Crividia, din Vulcan, 
continuă să persiste unele 
nereguli. Să sperăm că 
acestea vor fi curmate cît 
mai repede. (G.C.)

ULTRASCURTE. De ieri, 
după cum s-a comunicat 
la posturile de radio și te
leviziune, își reia activita
tea și programul 3 al Ra
diodifuziunii Române. Sti
mate domnule Alexandru 
M„ din Vulcan, în sesiza
rea despre care aminteați 
nu era vorba de programul 
3 (care doar din 11 februa
rie se reia) ci de recepțio- 
narca programului I pc 
Ultrascurt, (program .care, 
după cîte știm, este non- 
stop). (G.O )

CHEI. In fața cinemato
grafului „7 Noiembrie" din 
Petroșani s-a găsit o legă
tură dc clici. De inel se a- 
flă agățată marca purtlnd 
numărul 7243. Cheile se a. 
flă la administrația ziaru
lui. (A H.)

APEL. Toți arbitrii ac
tivi de credință care vor 
să mai facă parte din co
legiul dc arbitri Petroșani, 
sînt rugați să ia parte la 
ședința de colegiu, pentru 
alegeri și propuneri în da
ta dc 16 februarie 1990 ora 
17,00, la sediul Școlii Spor 
tive Petroșani.

BISERICA ortodoxă „Sf. 
Nicolae" din Ixinea, cu a 
iutorul credincioșilor a o- 
ficiat parastasul în memo
ria Eroilor martiri căzuți 
pentru libertatea patriei, 
ut călrc preotul paroh A- 
lexandru Budai. Ofrande
le aduse au fost împărțite 
unui grup dc militari. Tot
odată s-a depus în Contul 
„Libertatea — 1989". suma 
dc 15 566 lei. (Ion JURCA)

Rubrică renlizată de
M. niîJOKENCU J

I
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Unde este pîinea albă a minerilor ? (Iii)
In pofida tuturor semnalelor noastre critice, a 

protestelor oamenilor care dau mărunt din buze, 
pîinea e proastă ! Din cind în cind, mai sintem a- 
măgiți cu cite-o șarjă de piine bună. Dar, cu o floa
re... Mergem in continuare, pc firul anchetei noastre.

Una dintre cele mai la 
indemînă forme de a aco
peri lipsurile este declasa
rea făinii de la o calitate 
superioară la una inferioa
ră. Asta se întimplă frec
vent. Iată, Insă, că se poate 
și invers. Printr-o dispozi
ție a doamnei directoare 
Takacs și a inginerului Be
be Ungtireanu, la unitatea 
din Bărbăteni s-a întîm- 
plat și invers. Adică, s-a 
introdus In fabricație făină 
integrală ca făină „Dîmbo
vița". Ceea ce se numește 
înșelătorie, fiindcă „Dîm
bovița" se vinde la un preț 
mult mai mare decît pîinea 
integrală. Există un ordin, 
o notă de serviciu semna
tă, prin care deci oamenii 
au cumpărat piine inter
mediară și au plătit „Dîm
bovița". Unde se duc ba
nii aceștia și ce lipsuri a- 
coperă 7 Pentru a înlătura 
dubiile, buletinele de ana
liză (semnate de șeful mo
rii Lupeni, Dumitru Chi- 
vulescu, finul doamnei di
rectoare) pot fi verificate. 
Este vorba despre buleti
nele 1273, 71. 75, 76, 77, 78, 
79, 80 și 82, prin care la
boratorul nu atestă calita
tea făinii, conform Legii 
4/1989. Și toturi făina s-a 
livrat. Și nu puțină. „Doar" 
42 630 kg. Diferența de preț 
e mi re. Unde este ea? Păi 
sigur, și ne mirăm de ce 
nu e albă pîinea noastră! 
Și acesta este numai un 
exemplu. Ce facem domni
lor ? Obligăm oamenii să 
mănînce tărîțe pentru a ne 

O oră și zece minute pentru... 
o halbă !Regrete sincere ? Vom vedea...

„Era in 8 februarie, pe la un’șpe. Am intrat In 
magazin, am luat o pereche de pantofi și i-am IVigat 
la briu. Am dat să ies afară. O femeie m-a oprit la 
casă și mi-a făcut control. Mi-a găsit pantofii".

Radu Teodor, tînărul pe carc-1 am în față, zice 
că este pentru prima dată cind are de-a face cu 
poliția. Mii uit la el. îngrijit, curățel. Pare sincer 
în ceea ce spune. In Aninoasa a ajuns pe 13 noiem
brie, anul trecut. Nefiind major (împlinește 18 ani 
In această luna), a fost angajat ca muncitor necali- 
.ficat la suprafață, la centrala termică. A lucrat ptnfl 
in 24 decembrie. Dr atunci — nemotivate pină-n 17 
i muarie. Spune că a fost la țară. La Bacău.

— De ce ai procedat astfel ? 11 întreb.
— N-am avut cu ce -â mă incalț. Aveam o pe

reche de cizme împrumutate de la un prieten și tre
buia să i le înapoiez.

— Și crezi că asta era singura joluție? Peste 
cîteva zile luai salariul Sau puteai Împrumuta de 
la cineva ce'oa bani...

— N-aveam de la cine.
— Spune, măi băiatule, ce să fa'cin acum cu 

tine? intervine ept. Constantin Prisecariu, coman
dantul poliției din Aninoasa. Iți dai seama că asia 
se cheimă furt calificat? Ce zici tu? E România li
beră ca >ă fure fiecare ce vrea ?

Răspunsul lui Radu Toader Intîrzie. Caut să 
deslușesc ce e petrece Inlfmntrul său. Pare să-și 
dea seama că a făcut un lucru necugetat. Că a înti
nat truda de o viață a părinților săi. Oameni simpli, 
muncitori. Pare să realizeze adevărata dimensiune 
a faptei sale.

Clipi’inul intuiește a< casta Revine :
— O să-mi dovedești că poți deveni om ? Cg 

ci, ca polițist, dacă Iți întind o mină de ajutor, pot 
să am certitudinea asta 7

— Da, o să mă îndrept.
Credem că o vei face, Radu Toader I Ți s a dat 

o samă. N-o scăpa! Dovedește ca ce ai fi.cut a fost 
o deviere de moment. Cine o fi !<>■ t do vină 7 Vtrsta, 
anturajul 7 Nu știu. Ai o șansă, folosește-o I Altfel, 
a doua oaia, r'gictelc vor fi Urzii 1

Ghcorghc OLIEANU

acoperi lipsurile din ges
tiuni și incompetența? £il_ 
nic se schimba făina după 
bunul plac al unora și 
după cum bate „balanța" 
lipsurilor în gestiune? Ce 
vină au bieții oameni care 
mănîncă plinea 7

Vorbind despre compe
tență, la FMP au venit, 
cinci ingineri stagiari spe
cializați în industria ali
mentară..Cum au venit, așa 
au plecat. De 9 ani, FMP 
nu are inginer șef, care ar 
trebui să fie meseriașul 
numărul unu. Secția din 
Lupeni este condusă de un 
inginer... constructor. E a- 
devărat, cu delegație. Dar 
noi nu mîncăm pline cu 

Și brutarii sînt 
ne-o dau nouă s-o miiicăm.

de piinea pe care 
loto : I. I.K IU

neinul (urniți

delegație I Trei maiștri de 
la moara din Lupeni au 
fost îndepărtați, iar „finul" 
Chivulescu a fost promo
vat șef. De.i n-are vechi
me nici pentru șef de e- 
chipă, și a suferit, In anul 
1987, o condamnare fiindcă 
„îngropase", da acesta este 
termenul, îngropase în pă- 
mînt niște grîti (vreo 4 
tone), care apoi a fost scos 
cu buldozerele.

In condițiile acestea, ni 
se pare firesc ca, după 
remontul din septembrie, 
nici pînă în ianuarie nu 
se efectuase inventarul o- 
bligatoriu. înseamnă că, 
dm septembrie pînă acum, 
se tot încearcă recuperarea 
unor lipsuri în gestiune, 
fiindcă la sinteza de a- 
tunci Intr-adevăr a fost 
n lipsă. Dar pe seama cui? 
Vom vedea în continuare...

Mircea BUJORESCU

Am primit o scrisoare 
semnată de Nicolae Gogc- 
lescu, Gh. Achirei, Iulian 
Juravlea și... (un bătrîn 
• are a plecat, după cum 
reiese din cele scrise de 
semnatari). In data de 6 
februarie a.c. domnii care 
ne scriu au poposit, ve
nind de la serviciu, la II.P. 
(„hașpcu") la o halbă de 
bere. Asta se intîmpla la 
ora 14.30. Interpolată de 
mai multe ori, ospătară 
Magda Oșloban tot dc-atî- 
tea ori i-a ignorat pentru 
Că avea .Țavoriții casei" 
pe care-i servea „ca la car
te". De-abia după o oră și 
10 minute, cind s-a cerut

De la Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor

In ultima perioadă nu
mărul de solicitări privind 
alocarea de frecvențe pen 
tiu emisiuni de radiodifu
ziune și televiziune pe 
plan local, la cererea di 
feritelor organizații, parti
de, sindicate, persoane par
ticulare, este în continuă 
<■> eștere.

Pentru a veni in uitîm- 
pinarea multitudinii de so
licitări privind in-talarea 
de -tații de radiodifuziu- 
nv și televiziune. Ministe

AVEȚI CUV&TUL j
i G ( .1 -1 i, s \ si IN i R1

IN DREPTURI!

Locuiesc in Petroșani, 
pe strada Oituz, blocul 6, 
apartamentul 14. Am în
ceput prin a-mi da adresa, 
pentru că despre acest a- 
partamcnt este vorba. De 
patru ani bat drumurile 
pe la fostul EGCL, apoi 
pe la IGCL. Anul trecut 
s-a promis o comisie care 
să vină și sa constate fap
tul că datorită izolației de
teriorate plouă in casă. Co
misia a venit, a constatat 
și a plecat. Plecată a fost. 
Mă tot rog să nu vină ploa
ia sau zăpada, că de repa
rat n-a venit nimeni să re
pare terasa. Poate acum 
să-și intre în atribuții și 
TGCI^ul că de dus am tot 
fost dus cu vorba.

Vasile AZOIț EI, 
Petroșani

NUMAI DRUM NU SE 
POATE NUMI

Sînt conducător auto la 
SUCT Petroșani. Sarcinile 
de serviciu m-au dus nu o 
dată pc drumul spre Ani- 
noasa. Acesta numai drum 
nu se poate numi. E plin 
de gropi care distrug mași
nile, sistemul de direcție 
și suspensiile îndeosebi. 
Dat fiind faptul că e uni
ca arteră de legătură cu 
Aninoasa, drumul este in
tens solicitat atît pentru 
transportul greu de măr
furi și călători, dar și de 
posesorii de autotu
risme. De aceea consider că 
este absolut necesar ca el 
să fie reparat și bine în
treținut.

Z.ilu CRIȘAN,
Petroșani

„ajutorul" șefului de uni
tate ospătară a „binevoit" 
că le servească halba atît 
de mult așteptată și care 
avea gustul amar al atitu
dinii impasibile a ospăta- 
rei. Oare așa se înțelege 
democrația de către unii 
lucrători din comerț 7 Ca 
și înainte de Revoluție a- 
vem tot aceeași „conduită".

Credem că e cazul unei 
revizuiri serioase in com
portamentul tuturor lu
cratorilor spre a nu mai 
fi noi, consumatorii, „la 
cheremul lor". Ci puțin in
vers.

I. I.ICTU

rul Poștelor și Telecomu
nicațiilor propune ca cei 
caic doresc acest lucru, să 
prezinte pînă la 31 martie 
1990 solicitările In confor
mitate cu un model ce va 
fi pus la dispoziție de 
M.I’Tr In termen de o lu
nă. 7 PTc. vi organiza 
o consfătuire cu toți soli
citau^, la care se vor pu
tea stabili condițiile teh
nice și materiale de rezol
vare In mod echitabil a 
■ "ilei'.uilor.

PORI SPORI
Pe ce „matcă" vrea să curgă „Jiul"?

Aceasta este întrebarea: 
pc ce matcă vrea să curgă 
echipa de fotbal „Jiul" ? 
Suporterii se frăminfă. 
Jucătorii nu se prea frâ- 
mintă. Singura lor proble
mă este, probabil, ciți bani 
și de unde ii vor cîștiga. 
Fotbalul, mai la uimă... O 
să fie greu. I.a toate echi
pele e greu, tocmai din a- 
ceaslă cauză: de unde bani 
„negri" ? Autofinanțarea e 
o dulce poveste de ador
mit copiii microbiștilor. 
De unde atita „auto"? Spec- 
tatori-plătitori avem 
puțini. Conducerile clubu
lui și secției se zbat „ca 
peștele pc uscat" «lupă 
bani, după sponsori. O e- 
chipă nu se ține nici cu 
promisiuni, nici cu vată 
pe băț ! (așa cum se pro
punea la o adunare). In 
primul rînd o echipă re
zistă dacă joacă FOTBAL. 
In al doilea rînd, o echipă 
trăiește dacă are rezultate. 
Dacă Jiu] va continua să 
aștepte mila altora și să 
se bazeze pe jocul rezulta
telor, toți cei 70 de ani dc 
fotbal din Vale se vor duco 
pe rîpă !

S-au făcut schimbări 
(consiliu de conducere
nou, antrenor secund nou). 
Dar la echipă au apărut 
doar cîteva nume care au 
o „rezonanță" fără... ecou. 

Fair-play la Olu-b«ys!
I.a Petroșani, încă din primele zile ale libertății 

și demnității noastre, s-a înființat Asociația fotba
liștilor veterani — Old-boys. Și pînă atunci, in fie
care săptămină, in zilele dc luni, foștii jucători dc 
fotbal din Vale se intilncau și disputau partide pli
ne de farmec, virtuozitate și... pitoresc.

De data aceasta, ci s-au constituit intr-o asocia
ție serioasă, cu legitimații și cotizații, propunindu-și 
să dispute întreceri cu alte asemenea echipe din 
țară și din slrăinătate. La întruniri suit prezenți 
l.ibardi. Cărare, lloman, Varhonic, Mihai Marian, 
Grecu, Vizitiu, liuzâ, alți iubitori ai fotbalului. D< si 
unora le-au înflorit ghioceii la timplc, mai cochetea
ză cu balonul rotând. Și încă ceva. Toate intilnirilc 
se desfășoară in deplin fair-play, se deapănă amin
tiri, se fac planuri de viitor. Este un lucru l,uil pe 
carc-l salutăm cu plăcere. ! (M.B.)

Centrul dc activități cxtrașcolarc din Petroșani 
și-a început activitatea. In imagine, instructorul A’a- 
sile Pavcl, face revizia costurilor, in vederea începerii 
antrenamentelor. loto: I. I.IU1V

Nu e sport dar e tot sport
Puțini dintre noi au auzit (sau știu foarte puțin), 

despre artele marțiale. Există și o nouă federație dc 
specialitate. Concentrat, artele marțiale sînt un mod 
dc viață, un spoit dc graniță, intre pregătirea fizică 
și cea psihologică a celor care le practică. Ele însu
mează nouă stiluri distincte: Karate-Do, Shoto Kan, 
Fudo-Kan, Tackivondo, Kyokuslmikai, Ryoku shin, 
Jiujilsn, All-style ckik lioxing, Aikiilo. Astfel de 
arte marțiale se practică deocamdată la Institutul | 
dc mine, pe lingă Asociația s|M>rivă „știința". Ani
matorii acțiunii (cu mulți, chiar prea mulți adepți, 
dar cu prea puțin sprijin), sînt pronspeții nbsolvenți 
ni IMP, Sorin Sandu si Daniel I.ăpădatu. Succes * 
<M B.)

Toată lumea tremură do 
teamă că va fi schimbată, 
toți ne dăm „după colț"™ 
Or așa...

l’e ce „matcă" vrea să 
curgă „Jiul” ? Noroc că 
s-a prelungit vacanța și nu 
a început returul în 11 fe
bruarie. Fiindcă „echipa 
fanion", cum ne place s-o 
numim, nu prea se pregă
tise. In schimb, a făcut o 
plimbare dc agrement pînă 
aici aproape, în Ungaria, 
plimbare aranjată de Ea- 
dislau Vlad. /Apropo ! A 
reapărut cum-necum La- 
dislau Vlad. Nu ne ajunge 
cîtc dureri de cap ne-a 
produs acest antrenor pus 
pe căpătuială ? Apelăm ia
răși la serviciile lui ? In 
loc să mergem spre mai 
bine ne întoarcem la ce e 
vechi. Sau nu vă mai a- 
mintiti cu cît pierdea e- 
chipa (vezi Tîrgoviște !). 
cind o antrena Eadislau 
Vlad ? Să fim serioși !

A'ă vom ține la curent 
cu stadiul pregătirilor c- 
chipei și cu frămîntările de 
la clubul .Jiul". Acum nu 
ne mai oprește nimeni să 
scriem și nici n;l ne mai 
dă „sarcină" să rescriem 
dc I—5 ori o cronică de 
fotbal, pentru a-i „mobili 
za" pe jucători !

Mireea BUJORESf U
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
SECRETARUL DE STAL AL S.U.A, 

LA BUCUREȘTI
RELUARE

Secretarul de stat al .Sta
telor Unite ale Arnericii, 
L’imes Baker, a sosit, în 
cursul dimineții de dumi
nică, într-o vizită oficiala 
la București, la invitația 
ministrului afacerilor ex
terne al României, Sigili 
Celac

Domnul Ion Hicscu a 
primit, la 11 februarie 

, 1990, pe James Baker. De 
; asemenea, oaspetele a a- 
vut convorbiri cu domnul 
prim-mlnislru Petre Roman.

Din partea română au 
fost prezentate particula
ritățile Revoluției înfăp
tuite în România, obiecti
vele fundamentale și mă
surile întreprinse pentru 
stabilizarea situației poli
tice și rezolvarea proble
melor social-economice 
prioritare, democratizarea 
vieții politice, economice 
și Sociale, inclu-iv orga
nizarea de alegeri libero, 
democratice. In context, au 
fost relevate rolul -,i atri
buțiile Consiliului Provi
zoriu de Uniune Națională.

Secretarul de stat al 
>UA a salutat victoria 
bțmutâ de popoitll român 

iri ri’.fuinarea vechiului

regim și a exprimat pri- 
jinul fața de acțiunile în
treprinse de noile autori
tăți pe calea reînnoirii, a 
reformelor, libertății și de
mocrației.

Discuțiile au relevat do
rința reciprocă de dezvol
tare și întărire a relațiilor 
politice, precum și a 
schimburilor și cooperării 
economice dintre România 
și Statele Unite, a conlu
crării lor pe plan interna
țional.

Secretarul de stat S-a 
intilnit, la reședința amba
sadorului american din 
București, cu reprezentanți 
ai partidelor politice, ai 
unor organizații sindicale, 
studențești și de tineret, 
precum și ai cultelor din 
țara noastră. A avut loc 
un amplu schimb de ve
deri privind situația poli
tică din România, procesul 
democratizării societății 
lomânaști, participarea for
mațiunilor politice l.i ale
gerile din 20 m ii.

In cursul zilei de dumi
nică, dl. James Baker, se
cretarul de stat ai St A a 
părăsit Bacureștiul.

(Rompres)

EREVAN 12 (Rompres). 
I,a Erevan au fost reluate, 
luni, lucrările sesiunii So
vietului Suprem al RSS 
Armene, sesiune întreruptă 
la 13 ianuarie anul acesta 
ca urmare a deteriorării 
situației din Caucaz.

Deputății parlamentului 
acestei republici sovietice 
vor dezbate legea cu pri

vire la alegeri și o scrie 
de articole din Constituția 
țării. Rezultatele actualei 
sesiuni sînt așteptate cu 
mult interes, deoarece oda
tă aprobată legea electora
lă urmează să se stabileas
că și data viitoarelor ale
geri pentru organismul le
gislativ suprem al Arme
niei.

NELSON MANDELA —
LIBER DUPĂ 27 DE ANI

PRETORIA 12 (Agcrpres). 
Liderul populației de cu
loare sud-africane, Nelson 
Mandela, simbolul luptei 
antiapartheid a fost pus 
duminică în libertate, după 
27 ani, șase luni și șase zi
le de închisoare.

Nelson Mandela a efec
tuat primii săi pași de om 
liber mină în mină cu so
ția sa, Winnie Mandela.

Nelson Mandela a fost 
condamnat la închisoare 
pe viață în 1964, pentru sa
botaj și complot vizînd- 
răslurnarea regimului. .

Eliberarea lui Mandela 
reprezintă una din princi
palele condiții formulate 
de CNA In vederea des
chiderii de negocieri cu 
regimul minoritar alb.

CAI’ETOWN 12 (Rom
pres). In fața unei mulțimi 
de peste 70 000 de persoa
ne, participante la un mi
ting în centrul orașului 
Gapetown, Nelson Mande
la, liderul istoric al Con
gresului Național African 
(ANC), a chemat populația 
sud-africană să-și intensi
fice lupta împotriva a- 
partheidulul.

Liderul ANC a adresat 
un apel tuturor sud-africa- 
nilor să creeze o țarii de
mocratică, unită șl fără 
rasism, ccrînd, totodată, 
comunității internaționale 
să mențină izolat guvernul 
de la Pretoria pînă cînd 
acesta va pune capăt siste
mului de segregare rasială.

H O T Ă R I R E
privind încetarea pregătirii militare 

a studentelor
Guvernul Uomâniei ho tară șic
1. — Inccpind cu 15 februarie 1990, încetează 

pregătirea militară a studentelor.
2. — La aceeași dală, se abrogă prevederile Or

dinului ministrului apărării naționale și ministrului 
invățămîntului îîr. MG din 25 martie 1985, referitoa
re la pregătirea militară a studentelor.

3. — Spațiile ocupate in prezent de catedrele 
militare și folosite do acestea se integrează în pro
cesul instruirii de specialitate a studenților.

4. — Personalul militar devenit liber va fi trans
ferat prin grija Ministerului Apărării Naționale, po
trivit' pregătirii acestuia. r

I’rim-niinistru.
Petre Roman

„Glasul ailini:iilin"
Un ziar care va promova libera opinie, 

libera inițiativă, competiția de idei, compe
tența și principiul concurenței in toate do
meniile de activitate.

Contribuiți la editarea primului ziar al 
orașului Vulcan, depunind orice suma în 
contul nr. 5541 deschis la Agenția CEC V ul
can.

De pe acum vâ considerăm „prietenii 
ziarului" și vă mulțumim ! (163)

r

Intilnirea miniștrilor Afacerilor Externe
di statelor participante la

1 rulatul de la Varșox ia
< ii! I ■ b'it.i■ [v a avut 

I 1 i Oltawa <> iiitîlniri
i miniștrilor afuceiiloi
■ilernc ai .lat. lor partini- 

pinlc la Tratatul de la 
Varșovia. tu ocazia parti- 
ipârit lor la Conferința 

f>riv inel „cei ul d<- chis“. I a 
i ifilnir< au fost prezenți 
mim trii afacerilor externe 

Rl' Bulgaria — IJoiko 
Dmitrov, RS C ho lov.nrc 

hri Dienslbic r, RDG —
• k.ii Uischer, Rl' Polone 

Krz.v ztof Skubi zev. la, 
1 ■•.măriic, Scrgai ('.'la- .

' IHEVA După < m i z i 
l grevă a vam-alor it« 

I ; r,i, :. ația •• ii normali 
:t de o parte și ■ '.'dalia 

i tunelului dv sub Mont 
i’.i.inc, e;i'‘c leagă l'ianț.i 
.!? Italia. Greva i.imi.doi 

■ încetat 'lupii irdei venția 
lucrnului italian.
ACCIDENT. I.i blocul 

<- . 1 al centralei atomoe- 
b trice at'iate i.a 50 km 
nord de Bratirlava, a pro
dus un .gvident din cauza 
le.fccLarii si .ternului de 
ungere la un turbongregat. 
>-a declanșat un incendiu 

oare a fost repede locali
zat, relatează agenția TASS. 
Nu s-au înregistrat victi
me, dar sarcina care revi
ne blocului a fo t rodiră 
•u 50 la sută.

CERERE. Iordania a ce 
rut Uniunii Sovietice sa 
oprească emigrarea evrei-

III.M F

PETROȘANI — Pin in
gul: Faleze pe niip; 7 
Noiembrie: Bucii C i .id) 
șl Sunrlancc Kide; I ni 
ren: Destin tragă .

LUPENI: Ultima noap 
tc a Șeherezadei,

VIJLGAN: Ultimul răz
boinic.

T.ONF.A- Un pa' gre 
țlt •

Republicii lTlgar Gru
ia Horn și l RSS EA.
Ș vardnadze.

E.A Șevardnadze a pre
zentat o informare cuprin
zătorii’ cu privare la con
vorbirii» avute la Moscova 
iii secretarul d stat al 
St A, .1. B ikei. Minis
trul sovietic a iel.itat, de 
asemenea, esența convor
birilor care au avut loo 
recent la Moscova cu can 
■ clarul II. Kolil și minis
trul afa ■arilor < stei ne al 
1: l'G. HI). Gensehcr.

SCURTE ȘTIRI
Im -oxiitici pi I raci 
piuă ce problema palesti
niana va fi ‘oliiționată, a 
declarat pieinierul iorda
nian, Mudian Badian. Voi 
bind agenției Asaoeiated 
Prec ., primul mini tril Ba- 
dr.an < menționat: „Apare 
clar faptul că dacă arcaș
ii! enngi ire ar urma sa 
aibă loc in teritoriile ocu
pate de I raci ea va insem 
na primul pas concret că 
tre distrugerea tuturor șan. 
selor viitoare de restabili 
re a păcii în regiune".

REALEGERE In cadrul 
congresului principalului 
partid de opoziție din fran
ța, Adunarea pentru Re
publică, desfășurat în sub
urbia pariziană Uourgct, 
Jacque.'. Cilirac, a fost rea

URICANI: Oricare fată 
iubeți • un băiat.

PETRU A: Munții în 
1 liîcări.

ANfNOASA Coi nul.

IV.

10,00 Actualități.
10,15 Teleșcoală.
11,30 Vatră folclorică
11,55 Calendarul agil 

rultoi ulm român.

Conferința regionala a „Solidarității"
VARȘOVIA 12 (Rompres). Luînd cuvîntul în fața 

mai multor sute de delegați la Conferința regională a So
lidarității, care se desfășoară la Șantierele Navale din 
Gdansk, primul ministru polonez, Tadeusz Mazowieeki, 
a preconizat, între altele, „schimbarea in profunzime 
a administrației anchilozate in cea mai mare parte a 
celor -19 de voivodate, citc numără Polonia".

M izoviecki și-a exprimat regretul față de crește
rea prețurilor în luna ianuarie, in jur de 60—70 la 
suiri, superioara previziunilor guvernamentale de circa 
I.) la suta.

Estimam eu prețurile se vor stabiliza în urmuto.i- 
n-le doua s iu trei luni și ca inflația •*— a oarei creș- 
t tc a fost în 1989 de 600 la sută — se va situa la un 
nivel acceptabil, ceea ce ar tribul să antreneze înain
te de sfir.șitul primului semestru o ușoară îmbunătă
țire ;i nivelului d< vi iță al populației, a spus premie
rul polonez.

les, duminicii, in I uni ți.i 
de președinte al acestei 
formațiuni politice, pentru 
im manii it dc trei ani.

DECLARAȚIE. Guver
nul sovietic a dat publici
tății o declarație în care 
relevă că este gata ca, pe 
baza unor înțelegeri cu ță
rile aliate, să retragă sau 
sa reducă efectivele tru 
pelor sovietice din țările 
membre ale Tratatului de 
la Varșovia, după ce vor fi 
discutate problemele prac
tice legate de o asemenea 
măsurii. Iran .mite agenția 
TASS.

MAI MULTE MII de 
medici francezi ai( parlici- 
p.it, duminică, la o de
monstrație organizată la 
Paris, informează agenția

12,15 Opinii, opinii, opi
nii...

12.30 Roman foileton (re
luare).
Nopți și -zile.

13.25 S.O.Ș, Copșa Muu
(I) (reluare)

13.45 Actualități
I 1,00 închiderea progra 

inului.
15.30 Muzicii popularii
10,00 Siiiiălalcii.
16.25 l’.ili imnnin
16.45 Teli'șco ila.

France l’resse Demonstra
ția a fost organizată în 
scopul apărării medicinii 
libere. Medicii interniști și 
șefii <le clinici, aflați în 
grevă de patru săptamîni, 
cer ca revendicările lor să 
fie avute in vedere cu pri
lejul elaborării Convenției 
medicale, relevă agenția 
Erance l’resse.

IN POFIDA unei econo
mii înfloritoare, japonezii 
suit din ce în ce mai ne
mulțumiți de nivelul lor 
de viață, relevă un sondaj 
de opinie ale cărui rezul
tate au fost date publicită
ții luni. Sondajul de opinie 
realizat de cotidianul „Yo- 
mitiri" arată că majorita
tea persoanelor chestiona
te consideră că nivelul lor 
de viață a fost în 1989 in
ferior cehii din anul pre
cedent.

17.10 Videodiscoleca.
17,40 Documentar știin

țific.
18.10 Tribuna partidelor 

politico,
19.10 Desene anima'.'
19.30 Actualități.
#0,15 Teatru TV.

Dimineața pividillă,
22,1:5 Actualități
22,.30 Teatru TV. 

Diniinența pierdută. 
Paite'i a t!-»i

2.1.30 Nocturn.i

Mica p u
MNZARI

A INI) casă și livadă. Lo
rica, strada Apaductultn 
nr. 3. (144)

VINO Dacia 1300 cu ini 
bunătății!. Telefon 4153'i 
(149)

VIND Dacia 130(> Infor 
mâții, Alimentara (impu 
lui Neag. (154)

VIND mobilă sufragerie 
și pat din alamă. Informa
ții, telefon 41565. (157)

VIND fiat 600. Telefon 
13648. (155)

V IND convenabil Daio.i 
J300, Lupeni, strada T. Vla- 
dimirescu 39, bloc Bl. se. 
I, ap 4 (159)

PIERDERI

PIERDUT certificat al> 
solvire a cursului de ini 
ner pe numc'lc Pali I.iios, 
eliberat de IM Petrii i. II 
declar nul. (143)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Covesan 
I o a n, eliberata de 
1PSRUEEM Petroșani O 
declar nulă. (145)

PIERDUT legitimați 1 i 
bliotccii (periodice) nr. 
4870, eliberata de institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (1411)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Lapcsak 
Octavian, eliberată dc IM 
Dilja. O declar nulă. (150)

PIERDUT dovada porumb 
nr. 01348 pentru 169 kg, 
pe numele Blaj Mariana, 
eliberați! de C1C Petroșani. 
O declar nulă. (152)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 931 pentru 160 kg, pe 
numele Dobrc Ilie, cliber i- 
tă de CIG Petroșani. O de
clar nulă. (153) '

PIERDUT carnet tudent 
pe numele Cozmuța Cris
tian, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (165)

PIERDUT autorizație fo
chist joasă presiune jir. 
12, din 30 iunie 1987, eli
berată de CMV.T Pvb'oșanl. 
O declar nula. (161)

PIERDUT legitim iți 
viciu pe numele B.ilinl Pe-

b 1 i ci t a t c
tre, eliberată de IM, Petri- 
la. O declar nulă.', (1Q0)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și perioțliec pp nu ■ 
melc Vulpe Dunjijru, eli 
berată dc Institut,t,il de
mine Petroșani. O d.el u 
r.ulă. (158) '

DECESE

(Ol.lXf IVELI: secți
ilor Hidraulică Și 'Auto
matizări IL'M Petroșani 
regretă profund înce
tarea din viață u celei 
care a fost

sing. 1IASCÂU 
GIIEORGH1ȚA

Sincere condoleanțe 
familiei. (116)

COLECTIVUL atelie
rului nr. 6 IUM Petro
șani este alături de sing. 
Ilașcău Constantin greu 
încercat prin decesul 
soției

lIAȘf AU 
GHEORGIIIȚ A

Transmitem sincere 
condoleanțe. (151)

COLECTIVELE TESA 
— Hidraulică și Auto
matizări IliMP sîntem 
alături de colegul nos_ 
tru sing. Ilașcău Con
stantin in aceste clipe 
do grea încercam de
terminate do pierderea 
soției sale

sing. IIASCAU 
GHEORGHIȚA (Geta)

Lacrimi și flori pe 
tristul oi mormint. 
(117)

COLECTIV I L 2 A de 
ia KTTPM1I este ală
turi de colega lor Clic- 
reclicș Ileana în mo
mentele de grea încer
care pricinuite de de
cesul maniei sale.

Sincere condoleanțe. 
(162)

Tiparul: 1 ipografia Petroșani, slr. Nlcolnc llătccsco nr. 2. telefon 41365.
Ilc(lac|ia și iKlminisfrația l’itro, rinl. sfr Nicolar ll'dccscn. nr. 2 i Telefoane) sccrelarlal t 4IGG2 ] secții l 41663, 12IG1.


