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Spre sfirșdu) a-.es-tui an 
Se vor elabora. Iară în
doială, clasamente, 
le așteptate, altele 
puțin. Pac.1 ~e va

une- 
mai 
face 

și un top al cuvintelor 
cele mai fre< vente se vor 
afla la un loc de cinste 
vreo cîleva care au de
venit, prin repetiție in 
scris și In vorbire, obse
sii. Au cam ieșit 
uz ,,manipulare" și 
nevrare" pe care 
le socotim, 
„economia 
privatizare" 
zare", a fi 
buze, ci tn 
tea capetelor. Sînt 
vlntc magice a căror 
tire a fost (poate 
este ?) echivalentă 
„Sesam,

Deoarece legile vechi, 
a ea junglă In care se 
rătăceau chiar și juriști, 
s-au considera*, abrogate 
de facto. înaintea abrogă
rii de Jure, s-au repezit 
destul de mulțl dornici, 
avant la lettre. de pri
vatizare. Cind intra, în 
martie. In vigoare de- 
cretul-lege 54 privind or
ganizarea șl 
rea unor activități 
nomice pe baza 
inițiative s-au 
alții, printre care și micii 
moșieri din tot felul de 
-omitete p.c.r, care se 
considerau pe-aki mari, 
gravi 
fanți.
venți

din 
„ma- 

totuși 
împreună cu 
de piață", 

și „sponzori- 
nu doar pe 
cvasitotalita- 

cu- 
ros- 
mai 

cu 
deschide-te I".

desfășura- 
eco- 

liberei 
repezit

fiind adovărați alpi- 
niști. maeștrii ai cățăra
tului, onorabila comisie 
județeană le-a dat pata
lamale de gogoșari. U- 
nora nu le-a dat în gînd 
să ceară autorizații d> 
sforari. Doar cunoșteau 
meseria. Slăbiciunile a- 
ccstor onorabile comisii 
abia acum sînt limpezi și 
pentru ele însele. Pentru 
că în viitoarea libertății 
și democrației s-au dat 
autorizații înainte de 
a cunoaște capacitatea 
morală a petenților, ci 
să nu mai amintim pe 
cea profesională.

Inițiativa particulară, 
deocamdată mai mult in 
comerț șl servicii, este 
doar începutul drumului 
spre o economic liberă și 
competitivă, cu largă 
deschidere spre lume. E- 
cor.omie dc plată, deci 
coordonată de cerere șl 
ofertă,, veche lege pc care 
noi 
des 
tr-un 
ferit 
individ ! Mai sînt 
de făcut, greutăți de tot 
felul, ca întreprinzătorii 
să-și pună în valoare 
capacitatea de organiza
re. In primul și în pri
mul rînd în domeniul a-

abia acum o 
C o p c r 1 m 
cliip atît de 

de la individ

în- 
dl- 
la 

multe

și foarte impor- nberiu SP.W-tRt* 
Deosebit de eloc-___ .
în văicăreală ți(( ontinuare in pa®. a 2 a)
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I. M. Livczeni

Să privim dincolo de
producției de
I.M. Livczeni

Scăderea 
cărbune la 
este evidentă. Nu mai tre
buie demonstrată. Toți știu 
că s-a tot diminunat linia 
de front, că acum se plă
tesc oalele sparte printr-o 
exploatare nerațională a 
zăeămtntului. Ceea ce se 
știe mai puțin e faptul că 
se consumă mulțl, 
mulți lei pentru
rea unei singure mii 
lei producție marfă, 
iată, am trecut dincolo 
aparențele pe care 
știm toți. Anume că
1989 s-au cheltuit, pentru 
realizarea unei tone de 
cărbune, 808,9 lei, iar în
1990 aceeași tonă se «coa
te cu 1769,6 lei, ponderea 
avind-o salariile. Șl, tot 
dincolo de aparențe se află

prea 
realiza» 

da 
Și, 
de 
ie 
tn

faptul că dacă în 1989 pen
tru realizarea a 1000 lei 
producție marfă s-au chel
tuit 1589 lei, în 
luni ale acestui 
cheltuit 3765 de 
de trei ori mai 
despre eficiență... Să 
vorbim de funie In 
spînzuratulul. Dar 
sînt cauzele ? Unde trebu
ie căutate ? Ne îndreptăm, 
In primul rînd, atenția 
spre producția de cărbu
ne. In primul semestru al 
anului producția de căr
bune brut a fost realizată 
în proporție de 82,5 
sută, iar la 
— adică ce 
pentru caro 
bani — 73,4 
mai facem comparații 
anii precedenți, pentru că

Ajutor
omenesc

cantitatea de 
ex- 
de

primele 6 
an s-au 
lei. Adică 
mult. Ctt 

nu 
casa 
care

la 
net

Și
cărbune 

se vinde 
se încasează 

la sută. Nu 
cu

aparente
în acest an 
cărbune care trebuia
trasă a fost stabilită 
mina însăși, după posibi
litățile care au fost apre
ciate in Întreprindere.

In acest context mă o- 
presc la productivitatea 
muncii, Indicator sintetic 
care exprimă contribuția 
pi-oprie la realizarea pro
gramului stabilit. In 
mestrul I, în abataje, 
ductivitatea stabilită

sc-
pro- 

a 
fost de 6,2 tone pe post, 
realizlndu-se 7,58 tone. In 
cărbune s-au programat 
5,36 tone pe post și s-au 
obținut 6,0-16 pe post. Pînâ

Simian POP

(Continuare în pa® a 2-a'

In urma unu! accident

Mun.
si
IW

de muncă, lînărul 

tean Gabriel continuă 
fie înlr-o stare gravă, 

informează sindicatul
ber al minerilor de la Li- 
vezent. Intervențiile chi
rurgicale, efectuata In jpfc 

tal<» din țară, nu au rew 
șit. Ceea ce face necesari 

o nouă intervenție chirur
gicală în străinătate. Pen
tru a-șl ajuta ortacul, sin
dicatul liber de Ia IM T-l- 
vezeni a inițiat o acțiune 
de ajutor umanitar, 
mal miercuri, cind a 
ccput, membrii șindi 
Iul au donat în jur
4000 lei. S ndicatul liber 
din intreprin I o ■ roagă 
pe toți cei c.ire doresc 
să-l ajute pe tinârul afiat 

în suferința că 
CEC Petroșani 
chis pe numele 
Muntean Sabin, 
numărul 5713.

Nu- 
în- 
du
de

li!>■ < < '. .ii, .i I

xt r ,i'i( ilin.ll <

9.

liului a-

' a li'^ii

I tu i.trile confrrin- 
i < .isi-i ■!<• cultură

Convocare

FRIKTUI
P

coir-tituir
o

nost! u 
ni in

Sâminți
d< '.bitul istorici, 

est, ‘.lld și alte

l.iga sindicatelor miniere 

nnnță convocarea conferinței 

in ziua de 21 iulie 1990. ora
ței vor avea loc iii sala mare 

Petroșani.
Norma de reprezentare este 

numărul membrilor sindicatului

nn-i
In 

din
BC

pinii la < umpărători, 
aflat cu surprindere 
principalele cauze sc 
la producător. In fabrică 
In fiecar zl, în orașul 
I upenl sz- vînd, In nud 
52 000 ii plini, la o popu
lație <le .16 000 de locuitori.

IrTmburi, duminica,
după un redus, între
orele 7—11. Lucrătorilor din 
unitățile comerciale res- 
p ‘ivc. 
dou i 
mu. i 
[a n

comerciale
li se aslguiă cele 

zile liljcrc din săptă- 
b mod eșalonat Deci, 
organizare se poate

trebui rsă se
timp stocuri de pline, care 
să asigure 
unităților de vînzare
rețeaua comercială. In mod 
normal ar 
realizată o 
producției 
care să se

aprovizionarea
din

Vii grup U' 
adunat slmbătA, In junii* 
orei 17, lingă u.a aparta
mentului In care locuiește 
primarul orașului I tipenl 
Șl puțin a lipsit â 
spargă uș i Motivul < 
magazinul nbm^ntar 
cartierul ViPorulul nu
găsea pline si se apropia 
or.i Iri .liiderii. Intruclt 
l.psa plinii in cantități în 
di'stulă’oarc, in zilele do 
slmbătă a m ii fost ți altă 
dată, cîțlva r-otățoni au în
țeles că a i «• democratic, 
să asalb-ze ca-.a primaru
lui pentru ,i 1 trogp ],-| ră - 
punder».

Pornind de la a st (jpt 
am încercat să nfl'i In ce 
măsură se fac» vinovat 
primarul orașului După 
Investigațiile făcute pe 
drrjmnl plinii, din fabrică

I II p C n i

D< luni piuă joi, aprovizio
narea și deslaccreu t><' 
desfășoară normal. Dup i 
o perioadă dc citcva luni. 
In care unitățile comer
ciale nu erau deschise in 
zilele de slmbfită șl dumi
nică, la cererea populației, 
primăria orașului a reu
șit ofi-1 convingă pe co- 
merclanțl să asigure vîn- 
zarea ptlnll șl in zilele de 
BÎmbătă, pe el te două

ivaliza armonizarea 
raselor lucrătorilor 
comerț cu ale cumpăt ato
lilor

Ce se Intlmpla, insă, 
in fabrica de pline ? Ca
pacitatea de producție zil
nic A poate asigura consu
mul populației din I.upenl 
■a Uricanl. Programul de 
lucru al unității a rămas, 
in ă, rigid Pentru zilele de 
sîmbătă și duminică ar

inte- 
din

prin 
satisfa- 
consuin 
(nt'-cag.i 

d.

fi trebui să fie 
suplimentare a 

Zilnice, 
asigure

cerea cererilor dc 
ale populației pe 
săptămină. în zilele 
vineri, cetățenii cumpără
mai multe plini pentru a 
sc asigura că sîmbătă și 
duminică n'J vor duce lip
să. Așadar «i vinovat pri
marul sau nu? Da, pentru 
că nn ț-a Implicat, încă, 
în organizarea necesară In 
acest domeniu tic perma
nent interes soclul.

ovcste.i fructului o- 
prit avea loc — 
după cum sc știe 

in l’.ir.idi->ul Lvci și 
,d llti Adiiin. De atunci 
încoace civilizații, se
minții și indivizi, la rînd, 
și-au făcut din obține
rea acestui fiuct o dorin
ță care a căpătat de-a 
lungul timpului diferite 
sen uri și întruchipări. 
Un țel în viață. De cele 
mai multe ori neatins. 
Iar pentru cei -are au 
ivușit să înșele vigilența 
șarpelui, cine știe dacă 
asta nu a Însemnat 
altă izgonire din rai.

In vcrsiunci comuniș
tilor, la noi fructul d- 
prit era... mărul dc lin
gă drum. Tot mai multă 
muncă, citcvu generații 
de sacrificiu și £ita. Vi
sul de aur 
era 
tul s-.i 
tr-o 
cît aveam impresia 
ne apropiem, cu atit 
mul nostru se îndepărta 
tot mai mult. Cind ne-am 
rlat scama, era prea tîr- 
ziu. Intre ml și el se ri
dicase un zid. Priveam
la democrații, libcrta-

btinăstare.i altora 
acest zid. Din fe- 
roata lumii în 
Pomul cu fructul 
(pentru noi) înec

ai omenirii 
to- 
in- 
Cu 
că 

po-

atins. Incct-încet 
transformat 

„fata morgana".

tea și 
peste 
ricire 
vlrtc. 
oprit 
puse să crens că in curți-

le ve mc 
bătuta 
din vest, 
puncte cardinale a cr.zut 
și pe pamintul 
Și a prin.* răd-i 
decembrie.

Lujerul dom rației 
noastre e-te abia ră ml. 
I'iebuie vegheat asupra 
lui, ca să crească m ie, 
drept și repede. Reped.. 
pentru că ne e foame sa 
gustăm din fructele lui. 
al căror gust îl bănuim 
doar. Repede, pentru a 
nu fi nevoie dș vreo .'ji
tii generație de sacrifr iu.

Cuvinte ( 1 deputat, 
parlament, prcșeii n' ■ 
și-au re apă!ut id> vitra
tele sensuri, 
nuim și <u il 
tor, prefect, 
țiativă, economie do | a- 
ța. E foarte important ca 
toate nreste i, <1 ir în pri
mul rînd libert ițea 
democrația. ‘.i fie 
lese în adevăratele 
sensuri. Pentru că 
această prima leițic 
va fi învățată 
nici cele ce vor urma nu 
vor fi înțolesc.

r
ot timpul vom tin
de spre un fruct o- 
prit, altfel I.unica 

răminc m bimbită, imo
bilă. Sili va fi Raiul pc 
Prtmînt.

obiș- 
-cna-

și 
mțc- 

lor 
daca 

nu 
corect.

i (1

j

J*
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SFlNTUL ILIE. Astăzi, 
în calendarul ortodox este 
prevăzută o tradițională 
sărbătoare religioasă: Sfin- 
tul Prooroc Ilie Tesvitea- 
nul. O să plouă sau nu ? 
Iată ce se întreabă toii 
cei ce respectăm aceasta 
sărbătoare, punîndu-și, în 
funcție de răspuns, anu
mite nădejdi în evoluția 
vremii din a doua jumă
tate a anului. Adresăm 
celor cc-și sărbătoresc o- 
nomastica în această zi u- 
r.îri de bine și de sănăta
te 1

UNDI -I BERE \ ? IMe 
o în*, ■•bare care și-o pun 
mu'i cetățeni aproape 
zilnic, în căutarea de 
băuturi mai mult sau m ii 
puțin r.iiori’oare. Fiindcă 
berea ;i apa minerală 'înt 
i icii’i'C a căror lipsă se
re mite aproape zilaic 
Q’rrrc d i. c-te, ofertă-nu. 
Tată o întrebare care nr 
U*bui ă-i f: aminte

i u a comerț I

AB AR A In m . .'111
1 «ring, ia b t/ i d d : • . 4
« Ș C'l.i ?p >f‘.-VC 1» .11 V- Iro
-m i. au ■-.- T: l’*?•*'zii: i.
♦ 8 iu’:c a c. -'?ti 1 l.' UȘ- = • de
copii un XLim/ ii..i și S - 
V1U. Snt .\vi ;i •• Ador 
spor’secția rlc atlc’im. 
rare se vor afia in ti- 
bâră timp de d.?U i ■’ri- 
mini. Tabăra este orran-- 
z.jtă de M r/st. i;| Invilțji- 
niintuiui si Ș‘. nței.

C.AB ANE. Ir Zin’l de 
agrement Biăiț i, din ora
șul Lupeni, urm-- iză a 
fi construite două e ib inc 
turistice. Cabanele vor 
fi edificate d‘ oameni 
de inițiativă, încurajați de 
prevederile legale privind 
privatizarea. Con-ăd âm 
această inițiat A ă drept 
remarcabilă, r.a o p hl.i in 
dezvoltarea zoo lor de a- 
grement d n pi torre*‘le 
împrejurimi a! m iei :.,pin
ii) i no-.’, r».

INVITAȚIE D-muții 
li.m -i G il)ri< I ' '■ ■ invi- 
*|t IA admiri ' ati i . iru
lui no-tru p- ti u a rein
tra In po unui im
port. uit do'urnctit : certi
ficatul de naște'■■ L'n ce
tățean binevoitor, tare n-a 
.!• captat să-ai di’ZV.l <iiț 
identitatea, l-a căăt In- 
tîmplător și l-a atl'.is I.) 
)erlai ție.

DIH VI Con’mu.1. a'o- 
r.<-, rum știm di ani , In
trările de construcție a 
drumului de tranzit, des
tinat trafrului rutier din 
zon 1 ' enti .liii a rre flin
tei <|o miinicip.u. In zon i 
do racord rlin pre l’i.iț'i 
Victoriei io amenajcazA și 
«o nivelează suprafața re 
va fi afaltată. S-a fă it 
r.i'ordul In faza dr nive
lare -i la zona mai vurlio.
din dri-pml
C n ,ți.

f .11 f î( ■rnlui

M ARC ' IE 1 Tn lrp ii
al Hi' -Iilor din ciobul

A'po" PetnJB mi tră-
T A! i' ti ,is- ui Pi fî — P,i-
looa — Stîna de Bhi din
ma .ivii] Retez at. Au fo«t
refă iite toate marcajele. 
Pin.1 la «.fir itu! lunii iu
lie ceh pajul vi finaliz 1 
Iu- rarea de ref.i'-i r<- a 
mar- ijelor pîna l.i caba- 
»<> Gura Zlatn.

Rubrică realizată de
Viorel STR 11 |

CUVINTE MAGICE
(Urmare din pas. I)

provizionării. Dar și alte 
sfere (creație tehnieo- 
științifică, consulting, tu
rism etc) solicită un 
consum intelectual mai 
mare dccît întreprinzăto
rii comerciali al căror 
exemplu încă nu stîrneș- 
te invidia comerțului dî 
stat. Atît de multe go- 
goșării și vînzutori de 
înghețată avem prin Pc- 
troșani îneît am auzit 
că ar fi geloase țările

Să privim
<1 iiii.ur din pas. 1)

a, i toate bune. O dele re- 
', v.i fura drept de apel c» 
forturile care s-au făcut 
in îbatijc și in cărbune în 
pi imul .semestru pentru 

■a producției. De 
ii , •; și in prima jumăta- 

i i 'stei luni în abata-
I ■ .. arbune s-nu realizat 
plusuri la productivitate. 
O ir la nivel de subteran

i p" întreprindere se în
veliți nit: de producti
vii ii.- pînă la 0,714 tom 
pe .1 jo«t. E te rfidentă 
„parii. .pîre.î“ sectoarelor 
•ii produi tiv e cure tiebuie

i Ic isiaure minerilor din 
abataje ..miliții bune de 
mumă. Dar lucrurile nu

• ’i ;h ir așa. Sistemele 
d tranport pe orizonta
la . verticală înregistrea
ză dese defecțiuni, minerii 
din abataje se ocupa de 
aproviz un irea tehnico- 
ma'.eriala. Nu-i m ii puțin 
adevărat < mina Live- 
zeni e-'..- in mișcare, că 
sin* pre-iuni tx care

Cine ne
Stimați domni de la 

Primai ia orașului Petrii.»,
Locatarii blocului 23, car

tierul 8 Martie, doresc sa 
va întrebe respectuos și, 
totodată, să vii aducă a- 
minte că și în prezent pe 
zon i verde din f.ița blo
cului .pasc caii fi vacile 
sătenilor, se joaca fotbal 
zilnic, zon 1 fund trinsfor- 
m i!.î intr un adevarat sta
dion. Sintem piu,i in situa
ția *a munca noaAră de 
ani de zile să lie distrusa. 
,\e mi adresat acestor ti
neri, care zilnic d trug a- 
ceste frumuseți ale naturii, 
dar a fo-,t In zadar, deoa
rece am fost insultați și 
chi ir amenințați cu băta
ia. Ne-am adrci it la 
inreput prim.irirM, luar 
și d-lui primar, dar f.ir.i

Po li (
II \< III S I \ 

A Ol AN

B (e lu Ghclaru s-a
•r. cu tr.< toiul, proprie- 

t.ite.i IGCL Petroșani, la 
un prieten. S au cinstit cu 
ceva țuica ți bere. Apoi 
au pornit in voi ii, prin 
car'.H’iul „colonie". Luase 
strada D. ci.i In lung și în 
lat Cițiva cetățeni au vă
zut că merge șerpuitor și 
au anunțat poliția. S a 
constatat o alcoolemie de 
2,aG la mic. A fost Jude
cat pentru „conducere a 
unui autovehicul pe dru
murile publice cu îmbiba- 
ție nlcooliră peste limita 
!'’■•! ila".

B De aceeași f.ijită se 
ăi' e vmovnt și Toan 

’liițoiu, din Petroșani. 

asiatice cunoscute ca- 
„micii dragoni".

Va intra sau nu Par
lamentul într-o odihni
toare vacanță ? Nu-i lu
cru nici simplu, nici ușor 
să elaborezi pachetul de 
legi prin care Guvernul 
sa dea de lucru puterii 
legislative. Ca să se facă 
ordine e nevoie de o le
ge a fiscului, alta a sa
larizării, a relațiilor de 
muncă — Codul muncii
e depășit de evenimen

dincolo de
fac ca lucrările miniere 
să devină uneori agabari- 
tice, cu toate consecințele 
care decurg de aici — ae- 
raj defectuos, probleme 
pentru utilajele de trans
port și altele. întreține
rea acestor lucrări, pe de 
o parte, iar pe de altă par
te consumul de forță de 
muncă pentru asanarea 
focurilor endogene se în
scriu cu pondere ridicată 
în calculul produ. tivități' 
muncii.

Și, {lavă tot privim din- 
olo de pardl tua aparen

țelor, să ne oprim la cali
tatea producției. Care in
tră. cu greutatea ei speci- 
Fcă, în eficiența econo
mică a întreprinderii. In 
acest an mina Livezcni a 
fost penalizată pentru ca
litate cit 11 171 tone. Ca 
și cînd n ar fi fost d\j 
ajuns restanța la produc
ția de cărbune. Aceasta 
provine din depășirea am
bilor indicatori de călit 1- 
te: la cmu.ă, fața do 4 
la sută, cărbunele < str.T

ajută ?
rezultat. \a trebui i in 
țelegem că ariim nu vom 
mai avea posibilitatea să 
avem pomi, zone verzi, or
dine, liniște după oreîc d> 
muncă ? După cum am 
fost apostrofați do acești 
distrugători că „acum e 
democrație și libertate" ș 
iu voie s,-| fneu tot ceea 
~c vor și nu le mai poate 
zice mmeni nimic. Oare 

■ luar așa să fie ? A a în
țeleg unii democrația ? \Ăă 
întrebăm și pe dumnea- 
voastia, ici de la primă
rie, pin a cind vor persis
ta ai este țări di lui ruri 
în orașul P trila ? In nu
mele loca’ arilor blocului 
33, i- irtierul 8 M irt’e.

Adela KOIHI .
rcS|iimsal)ilă

ia $ î. <> ■• <1 i ii v a <1 e <1 r e p t
După un chef prelungit 
pînă spi e dimineață, se 
urcă la volanul autotu
rismului personal. Ajunge 
la serviciu (IPSRl’EEMP) 
f.i.ă nici un incident. Dar, 
la ieșirea din schimb, mai 
ia cu el un coleg și merg 
la 1‘EC'O să alimenteze ma
șina cu benzină. Nu gă
sesc. La întoarcere, in drep
tul complexului ,,1’arin- 
gul", pe strada Republi
cii, dep)asîndll-se pe pi i- 
ma bandă, s-a lovit de llr> 
autobuz staționat regula
mentar. Autoturismul — 
avariat. Uci doi ocupanți 
ai Iui, accidentați, au fo.A 
transportați la spital. La 
recoltarea probelor bio
logice, sr constată că loan 
Stoiihițoiu avea alcool In 

."a j

te—, a conflictelor •'
muncă, a organizării în- ■' 
treprinderilor și, nu în 
ultimul rînd, a presei. 
Simțul moral în folosirea 
cuvântului scris este in
vers proporțional cu 
goana după senzațional 
ieftin, nici măcar de 
duzină. Este ceva com
parabil cu exhibarea in
decenței în timp ce via
ța oamenilor își urmează 
firul printre bueurii/ire-- 
cazuri și speranțe.

aparențe
a . onținut 4G,8 la suta 
piatră. De undo a pro
venit acest steril ? Din lu
crările de întreținere, din 
altele de investiții, pen
tru că sterilul se evacuea
ză tot pe calea cărbune
lui. Dar claubajul ? La
această întrebare nu a-
vem ră-puns. Dar îl vom 
afla. A fost depășită 
umiditatea cărbunelui cu 
0,3 la sută, ceea ce a 
al desigur, tot penali
za.

Ajungem, astfel, la o 
con luzie clară pentru ori
cine : toate aceste greu! iți 
n au fost generate de fa
talitate, ci de oameni. Deci, 
tot oamenii trebuie să fie 
aceia care să le depășeas
că. Nu pe toate deodată, 
ci pe rin.l, cu răbdare i 
muncă stăruitoare.

Singurătate in mijim ul năimii.

singe ni proporție do 1.J11 
la mir.

B A,a-'ile liaidu era șo
fer pe o basculanta R.AB A 
a SUCI’ Petroșani. Trans
porta steril la IM C'impu 
lui Nea.'! Pe la vri nifa a- 
miezii i se f.uc sete. Drept 
pentru caic oprește la bu
lei ui „A n ful cu dor", un
de se lăeoreștc cu bere, 
șampanie și alte „răcori
toare". La ora 17 pleacă 
iu cur.a spre Uriiani. La 
ora 21 se întoarce, luînd în 
cabină un coleg. Ajuns pe 
DN GG A, Ia kilometrul 
22 I 100, la Ieșirea din Uri- 
eani, nu reușește să se în
scrie cu autovehiculul în
tr-o curbii cu vizibilllat : 
redusă ți sare pesto pa- 
ra^et. De Ja aproape 15 
metri. Cel doi suferă „ava-

•*n.’ - 'f > , *.

Rezultatele sondajului de opinie 1RSOP (II)

Ce așteaptă populația 
de la partidele politice
a. Să asigure liniștea în 

țară; 2. Să colaboreze cin
stit unele cu altele; 3. Să 
găsească soluții pentru 
economie.

Aceste trei așteptări Sînt 
astăzi, după părerea a 
peste 70 la- sută din per
soanele intervievate, cele 
mai importante dintr-o lis
tă de responsabilități in
cluse în chestionar.
£ In opinia celor chestio
nați, obligațiile ce revin a- 
cum atit partidului majo
ritar, cit și partidelor mi
noritare pentru asigurarea 
cursului spre democrație 
sînt similare, dar nu iden
tice. Aceasta sugerează că 
populația atiibue ambelor 
tipuri de formațiuni ro
luri de importanță echi
valentă, precum și anumi
te roluri pe care le con
sideră distincte, probabil 
.sub raport con junctural. 
-Astfel : despre I'.SN ca 
partid de guverniîmînt se 
consideră că ar tr Imi, în 
primul irod :

a) să vegheze asupra 
respectării legilor de .alre 
toți; b) 1 elaboreze pro
grame conerete; c) să con
tribuie la afirmarea ade
vărului; d) să garanteze 
libertatea r ovilitului pen
tru toți.

rii" corporale, iar mașina, 
avarii în valoare de 12 338 
Iei. S-n constatat la șofer, 
o îmbibație alcoolică de 
l.'.’J la mic. A fost judecat 
pentru : „conducerea pc 
drumurile puliliee a unui 
.'iillovehieul cil îmbibație 
a'aooliiă peste limita lega
lă, abuz In serviciu con
tra intere elor obștești și 
val imare forpor.-ilă din 
cuJpă".

Dai păcat», șint dedili 
a reia care se f ic că nu 
firii op.

(I Ml I I I Alllll

■ In urmii cu aproxi
mativ două săjjtămini, dom
nului loan Tirirn, din Pe

Opoziției ii revine, du
pă părerea celor intervi
evați, obligația primordia
lă:

a) de a veghea asupra 
respectării legilor de către 
toți; b) de a contribui la 
afirmarea adevărului; c) 
de a folosi mijloace pust
nice în lupta politică; d) 
de a elabora programe con
crete.

1 RGI XȚE SOCIALE
Sondajul 1RSOP configrt- 

rcazii pentru prima oară 
imaginea pe care populația 
și-o face actualmente des
pre gradul de urgență ct» 
care guvernul ar trebui să 
soluționeze diferite pro
bleme de vi iță. Iată cum 
se prezintă, în opinia ge
nerală, oi din ’,a urgențelor 
.soc iale :

1. Alimentația; 2. AsL 
gur.irea liniștii publice; 3. 
Asigurarea locurilor de 
muncă; 4. Promovarea oa
menilor ■ ompetenți; 5. Pcr- 
f.' ționarea democrației ) 
6. Sal irizarea; 7. Comba
terea infi ac țiunilor; 8. A- 
sistența medicală; 9. Po
luarea mediului; 10. Pro
blema locuințelor; 11. A« 
sistența socială; 12. Trans
portul: 13. P trecerea tim
pului liber; 14. Turismul, i 

troșani, ’ a fost furată 
roata de > i vă din auto
turismul proprietate per
sonala. Iși -am luase gîn- 
dul de la o i cind. spre 
plăcuta lui urpriză, a fost 
anunțat de .pro depistarea 
autorilor (doi la număr) șî 
recuperai ’.a obiectului fu
rat. Cazul a fost rezolvat 
de dl. lt. ni ijor Aurel Url- 
țesiti, d>e la Poliția nui- 
ni. ipinlui Petroșani. (P.N.)

SI’ ARGERE

lăi nou d.iz de „spaime
le" a unui autoturi-m. E-.tc 
voi ba de
4 IID 757,
r ”

„Dacia" 1300 nr. 
a cărei portie

ră a fost forțată în 
tea de 1G spre 17 
Mașina ora parcată

noap- 
iulîe. ■

- ... - .. ______ P*
strada Min irului din Po<Jj 
troșanl, în fața blocului 19. 
Poliția ambetează cazul,
(A II) , ' “ 9»



ZORI NOIVINERI, 20 IULIE 1090

„Dacă plouă, să veniți cu barca!11 Țările est-eurupeoe spre ecuimm a de piață (V)
— Articole si comentarii din presa străini -
Va fi un nou miracol economic ger~'L ?

Cînd am văzut ce-i acolo, am promis 
oamenilor că vin a doua zi să fac o fo
tografie. „Dacă ploua să veniți cu barca, 
mi-au spus oamenii, altfel nu se poate 
intra aici". Că e așa o dovedește urma 
lăsată de apa care, după ultimele ploi, a 
pătruns in apartamentele de la parterul 
blocului 48, din strada Aviatorilor, aflat 
puțin mai jos de blocurile 50 și 52, ve
cine cu aleea despre care vrem să vă 
vorbim. Venind dinspre blocul 44, care 
are subsolurile pline pînă la gurile de 
aerisire, aleea dă, brusc, intr-un teren 
desfundat. Cantitatea de noroi adunată 
aici ar putea susține, cu producții satis
făcătoare, o cultură adaptată la zone i- 
nundabile, orez de pildă, și așa e rar. 
Asta e doar prima impresie.

Subsolul blocului 52 alimentează, prin 
istem sifon, luciul de apă creat intre 

blocurile 50 și 52. „Arome" tari ne în
văluie și nu ne mai mirăm că nu e nici 
un geam deschis, „Eu am 12 copii și-i 
țin in casa ca pe oi, ne spune o femeie, 
î nde siî-i scot în mizeria asta ?“. „Guri
le de canal sînt mari, corespunzătoare, ne 
Spuni domnul Virgil Sortan, vicepreședin
te al Vocației de locatari nr. 10 11, dar 

■ analizarea s-a înfundat datorita aluviuni
lor. Am fost de nenumărate ori și la 
Primă.- a municipiului Petroșani și la 
IGC'L. dar nimeni nu intervine. Ni s-a 
spus că proiectul a fost greșit și, fiirrd 
ouați la o cotă mai joc ă, trebuie să 
uporiăm consecințele. Oare chiar ducem 

:;psă de ■ peciâliști, care ă avana-ze o 
oluțic? l uni, 10 oameni, nu stat la Pri

mărie, îM s-n trimis la fața locului o 
hipa ' a xenit, a văzut și a plecat, 

•n-.tirmd că n-au mijloace pențru o ase
menea hi rare. S.'nația e ve< he și cu- 
:u>-. utâ. Cam. iii nu mai vor .< plăteas-

•i ‘axele de asociație, deoarece IGC'L-ul 
na dovedește ă ar merita banii pe arc-i

La concursul de admi
tere în treapta a 11-a de 
liceu, organizat la Liceul 
din Petri la, la proba scri- 
-ă de matematică elevul 
Remis Ojog, după ce a 
• •puilat cele patru pagini 
de colii primite pentru 

teza de concurs, s-a adresat 
profesorilor Lucian Borza 
și Petru Ioncică, asistenți 

i concurs în cla-a respec
tivă. solnitind în, a o 
oală.

Aceștia ;• iu d it ■ oală 
pentru... ciornă. 1 i marea: 
tot coca ce a scris în 
ontinuare eh viii -a ,inu-

primește. Dacă ci n-au posibilitatea să 
intervină, cine s-o facă atunci ? Am a- 
dus, pe banii noștri, un tractor cu lamă, 
care a mai nivelat pe ici, pe colo, dar tot 
nu se poate circula. Do la Dacia încoace 
începe o alta lume, o țară a nimănui. Ne 
răcim gura de pomană !

Sperăm ca IGCL-ul să recepționeze a- 
pelul deznădăjduit al acestor oameni și 
să dezmintă, dacă [toate, învinuirile ce i 
se aduc.

Ștefan CIMPOI

Tensiune șî
lat, conform regulamen
tului de concurs, pentru că 
nii i în momentul cînd 
R O. a predat lucrarea, 
înainte de a ieși din cla
sa, profesorii respectivi nu 
nu verificat teza.

După aproximativ o oră 
si jumătate elevul a reve
nit deoarece aflase de 
eroarea făcuta din neaten
ția lui și a altora. Plinsc- 
te, rugăminți, nervi ■— 
inuld. Și asta în timp ce 
il'-vu) mai aven dc uȚi-

neatenție ?
nut o probă, cea de fizi- 
- ă, pe care, datorită stării 
de încordare, o putea rata. 
Stupefiat, directorul liceu
lui, domnul Mircea Ardeiu, 
aproape că nu-și putea ex
plica de cc atîta neatenție. 
Verificând cele scrise de 
copil pe foile pc drept 
anulatej domnul Ardeiu, 
ne-a spus că Remus Ojog 
a fost frustrat la notă de 
circa 1 punct.

E’-le un elev bun. \ oh-

Au trecut aproape 30 
de ani de cînd Walter Ul- 
bricht și Erich Iloncckcr 
au dispus ridicarea „zidu
lui rușinii" în inima Ber
linului, metropola de pe 
malul fiului Spree. Zidul 
nu s-a dovedit a fi su- 
persigur, aș.a cum s-au 
așteptat autorii lui, deși 
oficialitățile au evacuat i- 
mediat 000 locuințe, au în
chis 50 treceri și au zidit 
1253 ferestre din apropie
re. Est-germanii au trecut 
zidul cu prețul unor su
ferințe și unor ad.-varate 
tragedii, folosind sîrme și 
cabluri, baloane, automo
bile și săpînd tuneluri. 
Mișcarea de refugiere — 
transfer a culminat în a- 
nul 1989 cmd zeci do mii 
de IlDG-iști au „votat eu 
picioarele", trecînd în 
RFG. In acest timp, însă, 
potentații vremii nu pă
reau afectați. Eri< h Ho- 
necker avea la dispoziție 
un cont de 100 milioane 
dc mărci în valu i forte, 
din care a pus să i . se 
procure — contra stimei 
de 750 mii mărci — un 
ceas de buzunar in Elve
ția, despre care se afirmă 
că i-ar fi aparținut lui 
T.enin.

ținut, totuși, media peste 
8 și a fost admis. Ce s-ar 
fi întîmplat, însă, dacă 
acest punct in minus ar 
fi dus la pierderea con
cursului ? Cine răspundea 
de viitorul copilului, pus 
în imposibilitate, cel puțin 
pentru moment, de a con
tinua cursurile liceale ? 
Trauma psihică pe care 
nr fi suferit-o ar fi rămas 
de nereparat.

.Așteptăm să fie făcute 
publice măsurile impotri- 
xa vinovaților.

II. M.EX ANDRESCr

Astăzi zidul nu mai e. 
Bucățele din el se vinii pe 
valută ca suvenir dintr-o 
lume definitiv apusă. La 
dărîmarea lui au contribuit 
și forțe externe printre 
care activitatea politico- 
cHplomatică a unor perso
nalități marcante, precum 
Tohn F. Kcnnedy, M.lriil 
Gorbaciov, Willy Brandt, 
Ronald Reagun și Miklos 
Ncmeth.

La ora cînd se < ito,c a- 
ește i înduri, unita, a mo

netarii a Germaniei a de
venit o realitate, iar uni
ficarea d plină este aș
teptată.

Reund ai i cosa e- 
norm. Sumele m esuc 
ridicării nivelului indus
triei RDG la acela al 
R1 G unt estim de la 5(\) 
miliarde DM. Dacă a- 
ea.tă acțiune nu ni > ște, 

s-ar putea ajunge la Repo
pularea teritoriilor est- 
germane. Investiții de pro
porții Incredibili' -ini ne
cesare și pentru alte e-

m.nte de infrastructură, 
. a de exemplu : 330 mi
liarde DM pentru moder
nizarea căilor ferate în 
următorii 20 de ani. Cu 
toate acestea la Bonn sînt 
numeroase viziunile op
timiste. Bunăoară, Karl 
Otto Poehl, preș dintele 
băncii centrale prooroceș
te un „nou miracol ger
man".

înainte de a -e produce 
miracolul, RDG va avea 
senzația unui plonjon în 
ape înghețate. Pînă în 
1991, anul revigorării eco
nomiei RDG, este dc aș

Din presa străini
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Premieră mondială

teptat să aibă loc un de
clin accelerat al induv 
țării, o scădere cu circ i 
20 la sută a producției 
germane, iar numărul șo
merilor s-ar putea ri li a 
la 16 la sută din jxipulap i 
activă.

Investitorii din RFG i 
început să miște. I’mă a- 
cum s-au înființat 6.3 mii 
firme noi, alte câteva z i 
dc mii urmînd a mai fi 
crunte în Germania de 
Est încă în acest an. D n- 
tr-o anchetă a rezultat î 
53 la sută dm compani
ile vest-gci mane își pro- 
g am tiză anumite acti
vități în RDG.

R u p e r t Zclamo- 
xvez, de la Camera de 
Comerț și Industrie din 
Regen.burg: Dorința de 
cooperare depășește ade
sea posibilitatea de a o 
rcaiiza". Privind lucruri
le sub aspectul lor orga- 
niwitoriJ, mulți consideră 
preluare i dc cairc o fir
mă vcs'.-germană ca fiind 
cea mai bună cale de 
supraviețuire. .Aceste fir
me vor asigura un a. cos 
rapid la valută forte, la 
tehnologii moderne, pa
tente și Jicenle. La riadul 
lor, companiile vest-ger- 
mnnc prezintă un interes 
m.ijoi mai ales față dc 
marile unități din RDG, 
care le- iu aparținut îna
inte de naționalizarea fă
cută de comuniști. Gigan
tul electronic Siemens 
privește spre Combinatul 1 
Robotron, AEG spre Com
binatul T.EW din IJennigs- 
dorf.

KIRtl.Y Zoltan

Fotograf a alătura ’1 a 
fost adu? i redacției d* 

<11. Glmorghe Tone, un om 
în vîrstă din Vulcan. Ceea 
;e reprezintă — câțiva cai 
pătcînd ne tingheriți în 
imitirul orașului — nu 

constituie o noutate. Cu 
'Itva timp in urma, am 
mai semnalat acea tu ,tare

Dialog dătător de speranțe
de lucruri. Regrcabil este 
că, de atunci și pînă a- 
itim, nu prea s-a acordat 
hestiunii în cauza aten

ția cuvenită.
Ca orice om care are 

acolo îngropat pe cineva 
<are i-a fost drag în via
ță, domnului Țonc i se 

fringe inim i i iod, ajun- 
gînd in cimiLr, vede cai 
fugăriți de dini, găini, al
te orătănii și chiar porci 
care rimă pe unde vor. 
Fste un „i]l tacol" deplo
rabil, pe (.are cred că ni
meni de la primărie nu 
l-a văzut Altminteri, pro

tagoniștii săi de mult e- 
rau în alta parte. Poate 
dc acum încolo — cînd o 
aopie fotografică similau 
cil cea reprodusă in ziar 
se află și la primai ie — 
se vii întreprinde ceva 
în acest sens. Domnul Țo
ne a spus că, Inimi legă
tura cu dl. primar loan 
Rlljoi, S-a ales cu o pro
misiune : caii EGCL-ului 
vor di'-pare din cimitir. 
Dar in aci -.t perimetru 
hulăduieșc cai, vaci și alte 
animali’ aparținînd unor 
cetățeni care își au gos
podăriile in vecină! ale. 
D i trebuie ga- it ac și 
pentru cojocul lor.

M ii mult < 11.ar, dl. 'pi
ne a propus convoi u< i 
reprezentam, i lor tuturor 
• ’llltelor religioi-" din o-
raș in xedi’ii'i d ’in.i’ Orii
unor Im i aii du pun ci c la
punct a .1 ^tui Ioc dc
VI'. i ( ’l ei luni că t’stc o por
Iun un i nnun. 'li I ii alog.
’ uni de . liltul ■ 'perăin in
realizar. a unui consun4' i

rezolvare. 1 pî’oblc meliir
-emn.’iiali

J Ghrmjțlir Ol 1 1 \ XI ■

O e. liipa de cercetători 
a l'nixersitățu Johns Hop- 
kins (Maryland, SU.A) con
dusă de Solomon Snyder a 
reușit, pentru prima dată, 
multiplicarea țesuturilor 
cerebrale în laborator. z\- 
ceste rezultate — publica
te de hebdom idarul „Sci- 
ence" — vor putea permi
te înlocuirea țesuturilor 
bolnavi’ la persoanele lovi

Toxicomanie
Locuitorii din două car

tiere ale M jrsiliei s-au 
decis să se mobilizeze pen
tru a împiedica tiaficanții 
sa-și livreze drogurile. Du
pă locuitorii din I.x?duc, 
din parte i dc nord, care 
și-au postat o gardă în fa
ța locuințelor pe timpul 
xvcek-cnd ului dc 1 mai, 
Icinei din cartierul Panier, 
au oboril din ■•cntriil o-

Reîntoarcere la origini
Gru|>'n dc BMW (german) 

și Roii . Roy< e (britani. ) au 
animi il, in luna m.u, ca 
vor prelua activitatea de 
conlruire i motoarelor 
d ’ ax ion ale fi! mei vest- 
gi’ima i • XIII), Cari’ repfe- 
Z'nt.i o il'r.î d” afaceri di
16.)  nu in ine <!•’ murei și 
ale 900 d'‘ an ".ajuți Pentru 
’ oii ’l iii torn d 1 iD'.omo- 
bile b ix ai\ zi, a - ' i in

imn,i l eîn'o ir. r'-a la 
origini, ponti u ];'i l irm i .i 

te la cap. victime ale con
gestiilor cerebrale -au :i- 
tinso dc maladia Alzhci- 
mcr.

.Acestii celule au fost 
prelevate pe un copil de 
18 luni, <’ărui;i o parte a 
creierului era mai puțin 
dezvoltată decît cealaltă. 
Dr Snyder a precizat că 
mai sînt necesari încă ani ; 
fie cercetări pentru per- 
fectarea de transpiamuri. • ■ 

rașului pc străxi, Sean- 
dînd „Nu drogurilor, co
piii noștri sînt în pericol",, 
pcrturbînd astfel piața- 
eotidiană a heroinei ce se 
livra micilor traficanți. A- 
ccasfă mobilizare sponta
nă a femeilor mame a fost 
flcclanșată de decesul prin- 
tr-o supradoză a unui om 
dc 28 de ani.

foci ci <■ ita in 1916 în a- 
cest se.tor. BMW a on- 
■-truit in '14 primele icac- 
toare în rio. în nnte de 
i fi disliu-, i după război, 
uz.nule ile gă-.indu e în 
(îc’i m.ui i i do E 4. In an ii 
'60 a renunț.it la aviatic, 
con' i. i ill.l'.l , cu sU' rns, 
num.Ti automobilelor de 
gama larg,!.

I railuci'ii <le
Paul \l< t I 1 M l

renun%25c8%259b.it
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N-are âstîmpăro«
După cum informează a- 

gențiile 1-. înec Prcsse și 
x-.sociatcd J’ress, Doin.i 
Cornea se pronunță pen
tru o anchetă sub con
trol interni țional asupra 
?venimentelor sîngeroase 
din iunie din România. In- 
tr-o scrisoare deschisă a- 
dresată președintelui Ion 
Illescu și publicată de 
ziarele aparținlnd grupu
lui de presă belgian „Vers 
L‘ Avenh", ca cere, de 
ik-mcnca, eliberarea per
soanelor arestate In cursul 
represiunii la care au par
ticipat minerii.

In opinia doamnei Cor
nea, președintele Ion Ili- 
es.u a trădat Revoluția din 
decembrie pentru a o 
transforma In „contrarevo

luție totalitară de extre
mă stingă cu caracter re
presiv". Ea ii acuză pe 
șeful statului de intoleran
ță, că ar respinge dialo
gul ți ar menține sau re
face securitatea.

Intr-un interviu acordat 
trimisului special al gru
pului „Vers I.’ Avcnir", 
Doina Cornea afirmă că 
este d n nou amenințată 
cu moartea de cînd s-a 
distanțat de puterea ro
mână. Ea cere comunită
ții internaționale să ex
cludă România din pro
gramele de cooperare și 
aprobă măsurile luate do 
CEE care a înghețat sem
narea unui acord comer
cial cu țara noastră,

(Rompres)

Liceul industrial nr. 1 Petroșani
<i n u n | a

1. Examenele de corigența și încheierea 
situației școlare au loc după următorul pro
gram :

♦ 5—10 augusl: clasele a IX-a, a X-a, 
a Xl-a, a XII-a — cursuri de zi; a IX-a, a 
X-a, a Xl-a, a XlII-a — cursuri serale

♦ 1—5 septembrie: clasa a XII-a seral. 
Programarea este afișată la liceu.
2. Se fac înscrieri pentru clasa a Xl-a se

ral pină la 25 iulie (fără obligația candidați- 
lor de a fi angajați).

11LML

■ Cetățenii Poloniei șl ai altor țări din Europa 
răsăriteană pot, ca și plnă acum, să viziteze Ber
linul occidental fără viză de intrare și pot să ră- 
mlnfl tn oraș pe o durată de plnă Ia o lună fără 
aprobare specială din partea autorităților vest-ber- 
lineze. După cum informează ziarul „Berliner 
Marffcnpost1*, această hotărlre a fost luată dc misi
unile militare ale SUA, Marii Britanii și Franței, ca 
răspuns la cererea Senatului Berlinului occidental.

I.C.S. ALIMENTARA Șl 
A.P. PETROȘANI

angajează direct sau prin transfer 
următorul personal i

— fochist autorizat pentru cazane de 
joasă presiune

Retribuția se face conform legii 57/1974.

PETROȘANI — Parîn- 
gul: Transamerica Ex- 
press; Victoria: Coroana 
de foc; Unirea: Lacrimi 
și dragoste.

LITPEfal: Starman.
VULCAN : Există Joi. 
LONEA : Ringul.
URICANI: Un studio 

în căutarea unei vedete.
PETRILA: Alt băr- 

bat, altă femeie (T—II).
ANINOASA ; Adio 

arme (I—II).

T.V.

10,00 Actualități.
10,10 Preunîversitaria
10,50 Liturghia șl pre

dica prilejuite de 
prăznuirea Sfîntu- 
lul Prooroc Iile 
Tesviteanul. 
Transmisiune di
rectă de la Epi
scopia din Rlmnlcu 
Vilcea.

12,00 Studioul filmului 
pentru tineret (re
luare).
Aii Baba.

13.20 16, 16, 17, 18
(reluare).

14,00 Actualități. 
15,00 Pagini corale.
15.15 Columbia — țara 

cafelei.
15.30 Glasul pămlntulul. 
16,00 Armonii

Program muzical 
oferit de Canal 
France Internațio
nal.

16.20 Patrimoniu.
16,55 Un virtuoz al a- 

cordconulul: 
Nicolac Onilâ.

17,05 Emisiune în limba 
germană.

19,05 Anunțuri... 
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Viața parlamenta

ră.
20,45 Film artistic.

Zilolo lucrătoare și 
sărbătorile Serafl- 
mcl Gliukina.
Producție a stu
diourilor sovietice. 
Premieră pe țară. 

23,05 Actualități.
23.20 Gaudeamus

M 1 C
• VINZARI
\uND Dacia 1300, un 

fabricație 1980, Petroșani, 
strada Anton 1‘a.an 86 B 
(1303)

.VIND ca;u, anexe gos
podărie (grajd, șură ctc), 
două grădini, pămtnt pro
ductiv șl pomi fructiferi 
intormații: Aninoasa, stra
da 23 August, nr. 95 Te
lefon 41938. (1793)

VIND mașină de cusut 
electrică „Sanda", tn sta 
re bună. I iformații: Pe- 
trlla, Strada 8 Martie, nr. 
13/49. (1791)

VINI? convenabil. Da
cia 1300. Informații Spi
talul orășenesc Vulcan 
(poartă). (1795)

VIND Da_ia 1300 ([roate 
li ridicați imediat). Pe
troșani, strada Dereb.al 
11. dură on 18 '1796)

VINO —i-ă și Volkswa-

A P U B
gen Pasat. Informații, stra
da Gh. Barițiu nr 22, Pe
troșani. (1799)

SC IIIMBl Rl I.OCL'IN Ț \
SCHIMB apartament, 3 

camere, I’etrila, cu locuin
ță Bi .așov. Informații, te
lefon 50125. (1797)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Rus Ma
rin, eliberată de Intrcprin- 

- dorea confecții Vulcan. O 
declar nulă. (1792)

PIERDUT legitimație pe
riodice nr. 8113, eliberată 
rle in bluful de mine Pe
troșani. O di •■Iar nulă. 
(1791)

PIERD! I’ legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 75, 
elib rată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
mil.î (1790)

LICITATE
< OMEMORAR1

CU NESTINSA dure
re șl scumpe amintiri 
soția șl fiicele anunță 
trecerea a 3 ani de la 
decesul scumpului lor 

TIMIȘAN TLIE
Lacrimi șl flori p»- 

tristul lui mormînt. 
(1801)

LACRIMI amare pe 
tristu-i mormînt la 
împlinirea unui an de 
la despărțirea do cel 
ce a fost inegalabilul 

GRIGORIE ION
Nu te voi uita nici

odată. Ștefan Ignaț. 
(1802)

DECES

Mi-AI l.ASAT cu 
sentimentul vinovăției 
care o să ne apese veș
nic, dragă

REBEDI. \ M \RI V
(moașa)

Selina ți ceh lalte ru

de, cu veșnică recu
noștință.

înhumarea arc loc azi, 
20 iulie 1990, ora 16.

Cortegiul funerar plea
că din Bulevardul Vic
toriei, GI, se. 2, ap. 1G. 
V ulcan, (1805)

întreprinderea minieră 

Uricani
cu sediul în orașul Uricani, 

strada Principală nr. 222, angajează 
următorul personal i

— I zidar
— 1 zugrav
— 1 instalator

— 2 paznici obiective speciale.

Condițiile de salarizare coniorin legii 
nr. 12/1971 și a Legii nr. 57/1974, republicată.

Relații suplimentare la telefon 60400, in
terior 184.

IA si. :.i ti I ii 
ar
15.30 Eijj’eiii mjzicale 
15,4j Secvențe egiptene. 
IC,00 Actualități.
16,IU Emisiune In limba 

maghiară
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.13 Te'aur.
20,55 Panoramic eeonomic. 
21,?0 Roman foileton:

Moștenirea familiei 
. „ Guldcnburg.

Episodul 9. 
22,05 T-le port.
22.25 Actualități.
21,40 Drumuri prin me

morie

M Vi: II. 21 II 1.IE

10,00 A-Uialiiâți.
10.10 Preun.versilai ia
11,15 Roman-foileton

(reluSie).
ftloytenitea familiei 
Guldcnburg. 
ffipisodwl 9 

12,00 Wvertori. rapsodii.
12.25 Desen* inima!*.
12.43 Actuali iți
15.30 Tarafuri tradiționale
15,50 Pat rime roe
16.13 (ofili.Ir- eu basul

Ponstan'.in Gabet/
16.43 Medlcin. | • Iriț ■' il 

tatu rar
17,(0  Weleșcoală.
— (reluare)
• ' iir *J- Hmha rusă

17,35 Pi iiierc muzicale 
TV.

i*,00 C.ilciid u ui agricul
torului român.

18.30 Muzică ușoară in
strumentală.

18.10 Sociologia Militans. 
19,05 Anunțuri...
«9,10 De»ene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Sindicalele in dialog.
20.10 Teatru TV.

Rorneo și Juliefa... 
la sfirșit dc noiem
brie.
Premieiâ LV.

22.10 Reflector
’ .30 Teatru IV

Ronseo și lij||e(.i.„ 
la vfirșit dc noiem
brie.
Ultima pute.

23,40 Actualități
23,55 Bun it, tinerețe I

MII.R( I R|. 25 || | ||.;

10,01) A. tnalitdți
10.10 Pi e in vei ■ i' n ia
11.15 Tea'iw TV.

(reluare)
Bolnavul închipuit 
eh* Mobi re

I ’ 10 De n; aromate
12.10 S.tu ilit, ii.
I ? 00 Armonii.
I • ’i1 Moțați In *.;-n I i *|v
15.10 Or>r-'lrrn-nt<ir știiiiți-

firi

16.10 Portativul melodiilor.
16,30 Reflector.
17,00 Teleșcoală.

(reluare)
Curs dt limba it.ili- 
ană.

17,25 Clipa.
18.10 Limba noastră.
18,40 Dulce Bucovină.

PROGRAMUL TV.
13.05 Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Teleclnemateca. 

America, America.
23,00 Lumină și Intimei, 
21),37, Actualități

JOI. 2G II I IE

10,00 Actualități
1 ',10 preuniversltaria
11.15 Film artistici 

(reluare) 
Duhul aurului.

ij.15 Filmoteca de aur.
I ).I5 Actualități
I >,00 St'i linul mu/i* ii ■

soare.
15.25 Știința azi.
15.15 Panoramic economic.
16,05 D'.-uă ore la iropice
18,05 Adevărul literar și 

artlștie.

19,05 Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20,15 Invitatul săptăminii. 
21,00 Roman-foileton.

Moștenirea familiei 
Guldcnburg.
Episodul 10.

21,45 Pro musica.
23,00 Tclesport
23.15 Actualități.
'.13,30 Tele-Top.

VINERI, 27 II I II

10,00 Actualități.
10.10 Preunlversi'aria.
10,50 Studioul filmului 

pcn'ru tineret 
(reluare)
Acel oameni miuu-

n.iți cu npnralul de 
filmat.

ITIj 15. 16 17, 18 
(reluare)

IV A?tna!l'âțl
15,60 Muzică Ujoar.l in- 

ttramrntală.
15.15 G’așoJ pămtnbilul.

15.45 Recital de orgă. 
16,05 Gong I
17,05 Emisiune in linu . 

germană.
19,05 Anunțuri...
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Viața parlamentai ă
20.45 Film artiști o.

Nea Mărin miliar
dar.

22,19 Pro șl contra.
22,40 Actualități.
12.55 Gaudeamus.

SIMBATA. 28 II I II

y,00 Actualități.
9.10 Roman-foileton 

(reluare) 
Moștenirea f.iniilui 
Guldcnburg
Ep: iodul 10

9.55 Rubrici din emisiu
nile tn limbile ma
ghiară șl germană, 
(reluare).

10,55 Arme cu tărie, su
flet românesc.

11.45 Ora de muzică.
12.45 Actualități.
13.00 Tele-clubul de shn- 

bătă.
>0,20 Televiziunea vi se 

adresează.
13,35 Ferestre spre lume.
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.

20.15 Telcenciclopcdla.
21,00 Gala finală a Festi

valului de muzică u- 
șoară de la Yurmala. 
Transmisie directă.

23.30 Actualități.
23.15 Film artistic 

Ilopscotch 
Producție a studiou
rilor americane. 
Premieră pc țară.

Dl MIMICA, 29 II I II

9,00 Gimnastica pont: u 
toți.

9,10 Universul copiilor
10.25 Film serial.

Lassic. 
Episodul 10.

10,50 Actualități.
11,00 Lumina lină.
12,00 Viata satului
13,00 Mapamond
13.30 Video-magazin
17.25 Van Gogh.
17,55 Film serial 

Familia l’olaniecki. 
Episodul 4

18.10 Cuvtntul care zideș
te.

19.10 Desene animate.
19.30 Actualități
20.15 Film artistic

M.ary Poppîns 
Producție avi >- 
rllor amerl-an»

22,20 Actuali!
22,35 In m-’riori. ei ■■ >r

Redacția ți a'lmmistruția l'riiojanl. Ur. Nlcolar B.Hcescu. nr. 2. Tetrtoanri t*crvtar1n1 i 4 <4 12 I «ectll : 4 18 63, 4 24 <4. 
lipnrtil i Tipngnfia Petroșani ctr. Nicnlae llăleevcn nr. L telefon I 4 13 61.
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