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In fața 
a fi sau

dilemei: 
a nu fi

Ani d - i rlndtil 
bătut toba cum ca 
de extremitatea vestică

s-a tot 
aproape 

a 
Văii Jiului se construiește 
cea mai modernă, cea 
mai mecanizată mină 
a bazinului — un veritabil 
etalon fn industria extrac
tivă —, întemeiere pe mă
sura grandioaselor creați, 
ale „epocii de aur"—

Am auzit cum se trans
miteau „indicațiile ferme" 
și „înțelepte" în vederea 
amplificării marii reali
zări, am fo ‘ martor la an
gajamente zeloase privind 
înfăptuirea întocmai a ma
gistralelor pricazuri. Și In 
scurt timp a fost marcat și 
„marele succes" — aidoma 
atitor succese triumfale — 
al inaugurării primului a- 
bataj modern al noii mine...

Bucurie mare, la abia 
trei ani și ceva de la înce
perea lucrărilor de deschi
dere a m.nei... A fost la în- 

-putul lui '8?
Acum, în ’90, după înche

ierea bilanțului pe primul 
semestru, cind trecerea de 
la sistemul totalitar, cen
tralizat și birocratic la e- 
conomia de piață a deve
nit o vrință acută a fie- 

j că'-e-i unități economice, la 
Valea de Brazi nu 
motive de bucurie, 
inaugurarea sa, IM 
de Brazi a „evohr t“, sub 
presiurea politicii abuzive 
a voluntarismului, de Ia 
miticul „mina-ctaijn a e- 
pocii de aur" Ia un stadiu 
cind. ab teroarea c.frelor 
statistice trebuie sA-și pun t 
dram iti- a Intn- ■ „a fi 

iu a nu fi ?“.
Peni: i justifi i;

Intri Uiri d.km
ti A
pr m.i r im.’it.ite a 
idnt nv. mult d. u 
•oare. Mai prozaic 
mat, dJema ,.« fi 
r.u fi" c-tc impusă 
rsalitatc pe car - un 
niist ar putea-o 
de dom -fiul 
Mina Valea <1,.
duce m.ii multă 
cit cărbune ’ Sj 
I* duc 

p- <ram 
i.i ln-c: 
v< iul p 
minei — 
doar in 
Ir. aiit-î 
r t cu

la sută pe tri- 
s-a ajuns la 56,9 
finele trimestru- 
ltina iunie s-a 

sută

me-

I

€ <» t i d i a n
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sînt 
De la 
Valea

nutului de cenușă, produc
ea-extrasă de 81 000 tone, 
se diminuează cu 9000 to
ne. Producția extrasă, in
dică o curbă descendentă, 
de la 92,8 
mestrul I 
la sută la 
lui II. In
realizat abia 37,1 la 
din producția programată.

Și a tot scăzut, dar chel
tuielile s-au menținut. Stu
diind costurile pe articole
le de calculație se constată 
chiar depășiri. Bunăoară, 
la salarii de 40,63 lei/tonă, 
iar la amortismente de 
190,06 lei/tonă... Firesc — 
doar e nuna cca mai
canizată. Astfel, la 30 iunie, 
costurile pe tona de 
bune înregistrează o depă
șire de 369,21 lei. Așa s-a 
ajuns la un indicator sin
tetic deosebit de grăitor : 
cheltuielile la 1000 lei pro
ducție marfă să fie depăși
te pe trimestrul II cu 
2313 lei. Dar aceasta nu 
spune încă totul. Ceea ce 
pare și mai și, este cifra 
de plan la acest capitol — 

a 
marfă 
ajuns 

de 
pro»

căr-

J 3 A 
.ti. ■ d s- 

rtului rentabil p« 
anului 

grăi 
expri- 

sau a 
de o 
ccono-

- er.-.idera 
.1 urdulul 
llrazi pro- 
pagubă <!••- 
iz.tă cum

i de cârbune pro- 
pe seme trul I — 

5* diilit concret
• -.ii ar lini la r.- 
' nti.ihf-.ii real al

- a fc*t realizat.! 
r n,ier! ic de 74.? 
D.itâ f i d- r^-’-i- 

nun- * - a conți

1761,9 lei. IX’ci pentru 
realiza o producție 
de 1000 lei, mina a 
iii clieltuie 7105 lei — 
7 ori mai mult decît 
duce.

S-ar putea face ți 
amparații. Su reținem 

că pierderile planificate au 
fost depășite 
36,5 milioane 
pierde sume 
milioane prin 
pentru neplata facturilor fn 
termen, din lipsă de d spo- 
nibil. pentru locații, amor
tismente ctc. Și toate, din 
■ auza r .-realizării produc
ției, a r.< acoperirii chel
iți i-lilor din producția mar
fă realizată, ceai ce face 
ca față de pierderea rc- 
culculat.l mina să înregis
treze o „depășire" la pier
derile de 73,5 milioane Ici.

Acesta este tabloul trist 
d n punct <kr vedere econo
mic 4 minei-ntndcl Valea 
le B-azl la nici 4 ani de 
la inaugurarea primului 
al itaj.

Clin? sînt cauzele ti h
ni t- .bno|ogj.-e. ce soluții 
sfat pentru rcdrc-arca. de
pășirea situației falimen
tare in care a ajuns m -a? 
E prnb’ema nr 1 care fră- 
minti i cadre!,-- minei.

loan IH’BIlK

alte 
doar

cu aproape 
lei, că mina 
mari, multe 

pen.rlizările
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S-au afișat rezultatele. Foto: Sorin OPREA

Nu trageți in primar l
Nu greșesc, cred, afir- 

mind că, pentru un pri
mar adevărat, zilele sînt 
lungi iar nopțile scurte. 
Asta pentru că probleme
le orașului, care trebuie 
rezolvate în acest stat ma
jor care este primăria, nu 
țin scama că cel din frun
tea obștii este și el om, că 
mai are ca. A, familie. De 
aceea ziua efe muncă a lui 
nu se termină, ca la func- 
țion ir. după trecerea a opt 
ore de la ceasul sosirii la 

•rviciu, ci continuă pină 
cind și o chestiune minoră, 
ce ar putea fi „lăsată" pe 
a dom zi, este bifată ca 
fiind rezolvată.

Intr-o asemenea ipos
tază l-am gâ- it pc dom
nul (nan rtujoi. primarul 
din Vulcan. Ii propun un 
plan de discuție. Iutii, 
b mne,ilui să relateze nou
tățile în materie de gospo
dărire a orașului, tirmind 
ca, apoi, să-mi răspundă — 
utilizez o sintagmă deja 
celebră — cltorva între
bări incomode. Notez. „Am

reușit să imprimăm un ritm 
bun In activitatea de în
treținere și reparare a 
străzilor, spune dl. primar. 
S-a finalizat asfaltarea Bu
levardului Victoriei, iar 
acum lucrăm pe strada 
I"reparației. Vom începe 
aceleași operațiuni pe 
strada Viitorului. Lucrări 
urgente și de maximă în
semnătate se desfășoară Ia 
rețelele secundare de ter- 
moficare (nr. 1—3 de pe 
Viitorului, unde, an de an. 
au existat reclamații) și la 
punctele termice. Conco
mitent, cum s-a mai scris 
in ziar, UE l’aroșcnl lu
crează la o amplă revizie 
a rețelelor primare de ter- 
tnoficare. S-au Inreput rc- 
jxirațiilc in școli și grădi
nițe. Au fost primenite, 
prin montarea de covoare 
florale, mai multe zone 
verzi. Să nu uit I S au a- 
Lacat lucrările la construc
ția rezervorului de apă 
potabilă, dc 5000 m cutii 
— capacitatea prevăzută i- 
nițial fiind de 3000 m cubi

— de către brigada 30 a ' 
ACM", „Domnule primar, | 
in ultima săptămînă am . 
remarcat cîtcva aspecte 1
— îndeosebi pe lingă pune- | 
iele gospodărești — care j 
cam retezau optimismul. ■ 
Cum s-a ajuns ca aceste ' 
containere să fie aproape | 
îngropate de gunoi men.i- ■ 
jer „Mașinile destinate I 
acestui scop au fost defecte I 
Un răufăcător a furat pom- 1 
pete dc Injecție de l i a- | 
ceste mașini. In fine, el ■ 
a fost prins și s-au luat I 
măsuri și față de punicii I 
care nu și-au făcut drito- ' 
rin. La începutul a stei | 
săp'.ămîni, s-a reluat ac- . 
țitinea dc curățiri: a pune- | 
b-lor gospodar • ti" „înec- | 
tincala cu care se lucrează
la întreținerea fondului | 
locativ dc stat este o elies- i 
tilinc mai veche. A interve- • 
nit ceva nou „In mo- |

Gheorghc OI.TEANU | 

t( ontimiare In pa;, o t a) I

La închiderea 
ediției

Joi, dimineața, au in- 
ccpul audierile unor pet- 
soane in plenul Comisiei dc 
ancheta a Parl.imentului 
pentru stabilirea cauzelor 
și condițiilor care au ge
nerat și, respectiv, favorizat 
pr< ducerea evenimentelor 
din perioada 13—15 iunie 
1990 In România

In fața comisiei au fost 
invitați, pentru ziua de 26 
iulie, generalii Dmiitru Bi
ți in, Mili ii Chiț.ic, Corne
lia Diainandescu, precum 
și comandantul Academici 
di l’.iliție, locțiitorul coman
dantului l’olițici munici
piului București, coman
dantul Unității de pom
pieri a Municipiului Bucu
rești, rectorul Universită
ții București, re.torul In
stitutului de .Albite lură, 
decanul Facultății de Ar
hitectură Bucurc-ti.

■Ar

Opt tineri români, care 
nu s-au mai întors in țară 
după un turneu de hand
bal disputat în Suedia, nu 
au obținut azil politic in 
această țară, așa cum au 
cerut, și au fo>t expulzați 
la 24 iulie in România — 
s-a anunțat ia Stockholm 
dintr-o sursă a poliției.

Cei opt tineri, in virstâ 
dc 17—13 ani, aparțin mi
norității maghiare din 
România. Ei au cerut azil 
politic în Suedia, nfirmînd 
cîi sînt oprimați și că nu 
au nici nn viitor in țara 
lor.

Potrivit serviciilor sue
deze de imigrare, fiecare 
caz a fost analizat in parte, 
aprcciin Iu se că toate a- 
eeste cazuri țin mai mult 
de condiții sociale decît i 
politice. Avocatul celor op*, 
tineri a făcut apel în ur 
ma hotărî, .i autorităților 
suedeze, spcrîr.d să mai 
poată amina expulzarea, 
dar fură succes.

Tinerii au cerut sâ fiu 
trimiși în Ungaria, d ir șt 
această cerere a fost res
pinsă de autoritățile sue
deze.

Construcțiile sociale în’ suferință ’J N A P K 7 l
It. v >l.ipa a i-Jus mo.LXi-

ari in. minute ți In activi
tatea constructo’ik>r. Re
lei ind > ne la cei din ACM 
Petroș-lr.noutățile sînt cu 
ei lucrează 8 ore pe zi, iar 
jîmbaLi și duminică Lene 
litiază ti" zile libere. De 

irfnd a fost aprobată ți 
plata j <-.i• uiTii de șir;t 
[> ntru c-i care n.i au do
miciliul u> localitatea f ,
• are lu< re tză. Cum sc de
rulează, in a* c'.te condiții, 
ii'ivita’- i d- pe țantierr- 

!<■ loca nțclct ? S-a fmbu- 
n.tUițit s-iti nu calitatea 
lucrărilor? C'itc aparta
mente sînt date fn folosin
ța ? lat î r It< \ i întrebări 
rare au constituit punctul 
d plecare Intr-un reportai
• ■hc‘â pc șantierul loruia- 
țvlor, din Pebo-țanl, care 
mai poartă denumirea ve
rb- i irnr,Ja ..bti-

it-ida". a 1'1 a .1 ACM 
truțani.

D.n relată, ile di in.ț 
Constantin Popcs u, șeful 
brigăzii nr. I'i, afiătn că 
s-au predat benefi-. iarului, 
in perioada care a trecut 
din acest an, 134 de noi a- 
portamente, în blocurile nr. 
>, 612, și Ut. Sh-.t posibi
lități să mai fie puse la 
d poz.ția bcncfi'iarului 47 
de apartamente In blocul 
113, 47 dc apartamente în 
blocul 112 ți alte 32 de a 
partamente In F3. In com
parație cu ceea r e i-a con
struit în aceeași perioadă 
a anului trecut, realizările 
actuale se prezintă cu ceva 
mai puțin de jumătate. Va
loarea medie a lucrărilor 
rle con'tnjcții-montaje rea
lizate Intr-o lună In anul 
trecut era de cîrra • mi
lioane lei, iar In ncest an 
A'i fost doar dr* 4 milioane

lei. Menținerea capacității 
de producție a brigăzii Ia 
acest nivel, permite, totuși, 
o activitate rentabilă. Si rit 
acoperite cheltuielile dc 
plată a s.ilariilor șl s a ob
ținut un oarecare beneficiu. 
In primele țasc luni ale 
acestui an. Dar aceasta 
printr-un artificiu de cal
cul: majorarea unor pre
țuri de calcul a devizelor, 
necesară pentru corelarea 
'ii prețul manoperei

Care sînt cauzele dimi
nuării forței de execuție 
la nivelul brigăzii 7 In 
primul rînd reducerea efec
tivelor. In perioada care a 
trecut din acest an vreo 
100 dc oameni au părăsit 
brigada, dintr-un motiv sau 
altul. Aproape un sfert din 
ei sTnt ronsti ii'-tori cu ca
tegorii dc încadrare mari, 
dc. 1 cu o bună califi'are 
profe .ional î f’i n<-lpabil

motiv invocat la pl<- arca 
de pe șantier c te că nu 
au gratuitățile c.ire se .1- 
corih'i minerilor și c instruc
torilor d.n IACMM Pi-tro- 
șnni.

La punctele de lucru, 
maiștrii se confrunta cu 
greutăți destul de mari. 
Iată două exemple semni
ficative: finisările de la 
cantina IUMP înaintează In 
ritm de melc, deși nu mai 
o prea mult de lucru pîna 
la terminarea lor, deoa
rece zilnic aici pot să fie 
plasați doar cfțiva "in
structori, cu mult sub ne
cesar. Lucrările dc săpă
turi în spații înguste la 
blm ui ile a căror construc
ție a început de curînd pc 
tra.la Aviatorilor, din car

tierul Aeroport, Inl.îrzic d.n 
\ ion i STRAI T

(Conlinii irr in p i; a 2 a)
I/ir.'i Drsrii <!<’ Zolfun SZ HIO
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Făiîndtt-sc purtătorul de 
cuvint ai alegătorilor, mai 
mulți senatori au adresat, 
in ședința plenara de
miercuri, 23 iulie, o serie 
de întrebări și inter|X'lări 
la care Guvernul și minis
terele trebuie să dea răs
punsuri, să gă,casca solu
ții.

Intre problemele ridica
te se număra formarea u- 
nei comisii senatoriale 
menita să investigheze și 
elucideze evenimentele din 
decembrie 1989, întocmi
rea unui raport care să 
J e dat publicității pri-

vml cheltuielile ocazio
nate de alegerile din luna 
mai situația fostei gospo
dării de partid, măs.iri’c 
ce se întreprind în duai?- 
n.ul prevenirii SIDA, a 
as.gurării populației cu 
medicamente, comba i rit 
prostituției și homoxe- 
xualitații. S-a solicitat un 
răspuns privind intențiile 
de viitor ale guvernului 
in domeniul prețurilor, în
deosebi la bunuri de larg 
consum dc strictă necesi
tate, asupra modului dc 
repartizare a investițiilor 
pe județe.

Heluîndii-și lucrările in 
plen miercuri la ora 10,00, A- 
dunarea Deputaților con
tinuă examinarea proiec
tului de lege privind reor
ganizarea unităților eco
nomice de stat ca regii au
tonome și societăți comer-

★
ciale începînd de la arti
colul 31.

Piua la pauza s-a ajuns 
la examinarea articolului 
4 4, e.xistînd premisa defi
nitivării întregului pro- 
iect-lege pînă cel tîrziu 
la sfîrșitul zilei de joi.

★
Miercuri, 25 iulie, a avut 

loc prima ședință a Comi
siei pentru politică exter
na a Parlamentului Româ
niei — comisie comuna a 
Senatului și Adunării De
putaților. Comisia a pro
pus convocarea unei ședin.

țe comune a Senatului 
Adunării Deputaților |x?n- 
tru vineri, 27 iulie, orele 
9,00, consacrată unor as
pecte ale activității Par
lamentului României pe 
plan extern.

și

Multe din zilele canicu
lare ale acestei veri ne-au 
determinat să alergăm du
pă o băuturti răcoritoare. 
Dar de foarte multe ori, 
trebuie să recunoaștem, a- 
lcrgâturile noastre au fost 
zadarnice, mult căutata 
răcoritoare fiind găsită cu 
totul întâmplător.

•Și totuși în Valea Jiului 
avem cîtcva secții de îm
buteliate a răcoritoarelor. 
Așa că lipsa acestora din 
unitățile comerciale pare 
cu totul nejustificată. Deși, 
unele unități ar putea asi
gura, fără prea mare e- 
fort, astfel de băuturi. Ne 
referim la siropuri, la apă 
minerala și altele. Unde 
nu-i inițiativa, nu-i ni
mic, însă aceasta este altă 
problema.

Problema care o punem 
noi este cea a băuturilor 
răcoritoare îmbuteliate, ca
re de cele mai multe ori 
nu prea se găsesc. Așa că

nc-am deplasat la una din 
seci,iile specializate pentru 
a afla care este secretul 
acestei lipse, deloc pe pla
cul nostru. Laboratorul 
.302 răcoritoare al ICSA-AP 
Petroșani, șef doamna Ma
rin Cioară, este totuși în 
activitate. Este și produce

Răcoritoarele

zmeură, 
Există 
există

în jur de 9600 sticle pe zi, 
de diverse sortimente: su
curi pe bază de 
lămîic și banane, 
și materie primă,
și ambalaje, iar personalul 
își face datoria. Numai că 
utilajele sînt deteriorate, 
se lucrează în condiții des
tul de grele, iar laborato- 
i ul nu a mai suportat nici 
o îmbunătățire sau moder
nizare, de ani de zile. I.,a 
acestea se mai adaugă în 
momentul de față și o

acută criză de zahăr, și 
fană ieșire, la fel ca și 
consumul populației.

Lipsa răcoritoarelor însă 
nu se datorește activității 
laboratorului, care 
in aceste condiții i 
producue în cantitate 
ficientă. Dar se datorește 
lipsei mijloacelor auto 
care să transporte răcori
toarele de la laborator în 
unități. După cum am pu
tut să ne convingem, zil
nic mari cantități de ră
coritoare stau în labora
tor și așteaptă să vină o 
mașină, care de cele mai 
multe ori nu vine. Iar în 
rețea, dacă ai îndrăzneala 
să ceri un pahar de bău
tură răcoritoare poți avea 
surpriza să ți se răspundă: 
„nu avem". Deci o limpe
de că nu se lucrează așa 
cum trebuie la capitolul 
aprovizionare.

ea 
la

chiar 
grele, 
: su-

Ghrorglie (. JIIRVASA

Nu trageți în primar l
(Urmare din pag. I)

Din partea Ministerului Sănătății
Situația cazurilor 

holera (bolnavi și 
ții inaparent.’) in teritoriu, 
ca urmare a ma urilor de 
depistare activii, 
ta astfel:

— 2 căzu i de 
județul Galați (\ , 
Lecui i);

— 13 cazuri in 
Tulcea (9 bolnavi 
fceții maparente) 
te in teritoriul 
după cum urmează 
(inclusiv șiiburbi.i ’ 
dimirescu): 
na: 1 , ,z; Chilin

de 
ilfce-

’ previn-

boala
am. a

in
SI

județul 
și 4 in- 

distribui- 
judcțilliji 

Tulcea 
T.

4 cazuri; .'
i Ve

1 caz; M ilimudi i: 7 
zii: i (focar f miilial u 
bolnavi și I infei ți: ir 
rente).

I'oatc razurile ini
•dara oricibui pșricol.

Mini terni Sănătății
ru a in

Vla- 
•Suli- 

• ho:
ca- 

■ 3
iipil-

in

a i-
'■ontinu.ii'c -oor lo-

narea masurilor antiepi
demice. Centrele de Medi- 

na Preventivă Tulcea și 
Galați au la dispoziție mc- 
diiam nte, dezinfectantele, 
materialele necesare luptei 

antiepidemice.
\u fost luate toate măsu- 

■ dc pentru asigurarea po
toli,lității ap.-i furnizate de 
uzinele de apa locale.

Data fiind transmisia prc. 
ponderentă a holerci prin 
intermediul apelor conta
minate, Ministerul Sănătă
ții menține apelul 
populația din zonă
înjosește apa nctratata 
recurgă obligatoriu la fier
berea apei (10—15 minute 
înainte ii,.- fof>-,ire pentru 
băut ut alte nevoi).

Comunicatul este seni
li it de mini-.li ul sănătății, 
Bogdan Marinesm.

câtre
ca re 

să

mentul de fața, sînt 67 
de apartamente cu defec
țiuni. Sint nelocui
te. S-a stabilit ca un in
stalator al EGCL să fie 
prezent tot timpul în car
tierul Micro 3B, pentru 
a le rem Jiu. Insă mai 
sînt probleme: lipsesc ma
teriale dintre cele mai ne
cesare. In ultimul timp, am 
contactat doua echipe de in
stalatori particulari cu care 
am convenit să preia lucrări 
prin asociațiile de locatari. 
Mâ gîndesc ca-i o treabă 
buna. Observ că un ritm 
bun dc lucru se menține la 
izolarea teraselor. In felul 
acesta credem ca vom pu
te i izola toate terasele 
blocurilor caue prezintă in
filtrații . „ Isigurarca pli
nii și a buteliilor se face 
cu sincope...". Aprovizio
narea cu pîinc este defec- 
tuoa , simbata și la înce
putul săptăminli. Nu o da
tă, vă pun sincer, primă
ria s-a zbătut sa facă rost 
dc ma.ini, gestionarii au

mers cu ele la fabrică țl 
au adus piine. In privința 
buteliilor așa este în toată 
țara: centrele de îmbute- 
liere n-au, deocamdată, bu
tan. Am contactat centrala 
PECO București și am pri
mit... asigurări. Nici cu re
partiția dc butelii nu stăm 
mai bine. In acest an am 
avut repartizate doar 9» de 
butelii". < reci că asemănă* 
loarc este situația și in ca
zul apartamentelor. Sau 
greșesc „In 1990, s au 
dat în folosință 140 de a- 
partamente. Cererea este

de o mie. Se 
pe șantier nu 
cește. Sint, și 
nizări, restructurări".

Nu-1 invidiați pe primar. 
Deși unii o fac. Dacă ar fi 
2—3 zile in pielea acestuia, 
ar da faliment. Pentru că 
nu-i totuna să ajungi aca
să la orele două-trei după 
amiază sau la ceasul 
tualităților". Uneori 
mai tîrziu. Și atunci 
cit de gîndul că, a doua zi, 
trebuie să te faci luntre și 
punte pentru a rezolva o 
anume situație.

pare că nici 
se prea mun- 
la ei, reorga-

Ac
rii iar 
mun-

Construcțiile sociale
(I rmaro din pag. l)

frc< vente 
lucru din 
materiale, 
cu finisa-

0 scrisoare... deosebită

CINE a pierdut o sumă 
dc bani în Pctroșani-Nord, 
să se adreseze la telefon 
41419 sau str. Institutului 
16, după ora 16.

ÎNTREBARE. Spre fîr- 
șitul anului trecut un ce
tățean din Petroșani, pe 
nume Vasile Popa, str. 
Zorilor, a predat la centrul 
specializat o cantitate de 
1800 kg fier vechi. De a- 
lunci și pînă acum nimeni 
nu i-a dat contravaloarea 
acestei cantități. Omul se 
întrebă pe bună dreptate, 
pe miiniîe cui an încăput 
banii ce i se cuveneau 7 
E o întrebare care intr-ade
văr necesită un răspuns. 
Au trecut mai bine de 3 
luni de atunci s-or fi 
limpezit lucrurile și în a- 
ccst caz.

SIFOANE. După ce nu 
se găsesc, la centrele da 
sifoane, capsule pentru 
autosifoane, o adevărată 
ironie a soartei face ca

„A a o ,isoare ini .i
gur <:i nu ați pr.mit nivi- 
od.iîă. Dar trebuia .1 ni 

■ lin ! .Și in â de tind.- i 
Din cimitirul din Vulcan... 
■Sa nu rideți ca la noapte 
va lac o vizitii..,*

Aș avea O rugăminte ca 
1i<- redacția ziarului dum
neavoastră. Va rog a a- 
Irageți atenția întreprin
derii cari falnică coșciuge 
c-a binevoi,i ca a fabrice 
si unele mai ieftine 
sint și oameni mii 
■ "ți. cu pensie mica 
di- pun do pica mulți 
să dc-i vreo 3000 J -i 
1 ru .i■ , .( obie- t -.tri. • 
'c ai. După um am 
serval, 
tare cu tu <, 
slin r.uni a 
saraca baba mi a 
•’i puțini a mu

Nu e dc ful . ,, 
muzica 30 !-■ 
bti" a le 
moi mîn 1 n 
m inț.i. Apt,, 
l-i gropari i 
cile... 
Șl pom ani, 
< er, cu 
sos -.i 
oameni 
ba mea 
3 luni ■

'Acum o întrebate p- a- 
dresa EG< l -uliii. Oaie nu 
ar ptt'ea a repare dricul 

'acela are tr.in poită mor.

că 
sâra- 
• i nu 
bani 
pen
ii <•- 
ob- 

ai tim. o înmoi mi- 
ro ta 
cum

o iliinla. Nu 
di’scii. ■ it 
<Jin Inimi 
liuțiunpe 

plătim 
am, m’ii tre- 

d.i.n i ț., ||,
ă 'Intr o io. 
In la 
cife

'ar la urni.i 
V a 

i'il-d ia 
mânince

■ a apoi -,:i 
i oii ai!

'■ îmbuca.

pop,

mit 
-pun
e de 
50 Hi

ții la groapa Df .igur nici 
«iCCSta nu
ftcaba
despre cimitirul din 
van. Saraca hiliana 
mi-a aranjat 
așa cum a putut, cu 
dc iarbă, cu flori, 
vezi și s.i nu crezi I 
I.GC 1. ului au fost
i închiși în cimitir. Și 

pa'.c ut toate florile, 
ti ir. mm mintcle, au 
ravagii.
pronii
iii

„nu merge" pe de- 
1 încă o problema

Vul- 
mea 

mormintul 
glie. 

Dar su
Caii 

adini 
au 

au di .- 
tăcui 

rostul primar 
ia va face 

cimitir. Dar am

1 nt i -ad .1 ar, 
di imun multe 
Im im a nu

a
ordine 
rama'

• u promisiuni. D i- a \ i li 
.des domnul liujoi ca pri
mar,
des
văd mai multe
ikoIo).

I n
și

i u
< o Io, 
rele 
doar
ziar

cred ca nu 
degeaba... (

i o să 
(Eu rle 
ca dv.

lipsa de mînă de lucru. 14 
oameni a» fl n ce ui, dar 
sînt prez»eț1, zilnic, doar 

ii '... cinci oameni.
Sînt destul de 

întreruperile de 
cauza lipsei dc 
..Nu pot înainta
iul Ia fațada blo ului 26 din 
lipsă do ciment alb", ne-a 
spus maistrul Gheor.ghe 
Sa vin, care coordonează 
activitatea la blocurile d n 
noul cartier Mignon.

In zilele de marți, mier- 
î saptamina.

|ie șantierele din reședin
ța de municipiu n-au fost 
onorate comenzile pentru 
betoanele de la stația din 
Live/eni. Pentru a putea 
continua lucrul la mono- 
litizări, maiștrii și-au adus, 
prin comenzi, beton tocmai 
de la stația din Vulcan. 
Care are destui beneficiari 
in zona ei de activitate.

Construcțiile de locuin
țe sint, deci, în suferință. 
Iar cererea de noi aparta
mente Osie cu mult mai 
mare devii ceea ce se con
struiește ! Ce-i de făcut ?

nici posesorii do capsule 
să nu poată umple propri
ile sifoane. Motivul e sim
plu. Din dotarea unităților 
specializate lipsește o pie
să de schimb specială, iar 
consumul dc bioxid de 
carbon la o simplă umple
re este mult prea marc, 
amcnințînd sifoneria cu 
neren labilitatea. Curios mod 
dc a privi lucrurile. Se 
tinde oare spre o majorare 
a prețului și la sifoane 7

DEFECȚH NE. Dc mai 
multă vrem?, coloana de 
apă de la blocul 74, str. 
T. Vladimirescu din Lu
pani este defectă, apa 
scursă avariind grav apar
tamentele dc pe întreaga 
scara. Dl. Petru Ghcnți, ap. 
101, miner la IM Lupcni, 
ne spune că toate insis
tențele către EGCL sau 
pi mărie tVl rămas fără 
răspuns. O fi oare proprie
tarul acestor apartamen
te - EGCL Lupcni — de
zinteresat dc soarta fon
dului său locativ ? După 
cum stau lucrurile s-ar pă
rea că da I

h
• im

i i

sa
i zi ireie de 

ca noapte, 
O—I a< m 
voi mai g. 

la chioșc. I 
si l<"pe t, l'N 
DAI".

i,ci i marea 
urmăresc 

acum 
mire

PUNE. De . deva zile 
calitatea pîinu ce ne este 
oferită este ireproșabilă. 
Mai mulți cetățeni au ți
nut sa ne sesizeze această 
veste îmbucurătoare. Să 
sperăm că situația va fi 
dc lungă durată. Oricum 
felicitări fabricii de pîino 
din Petroșani. Se poale și 
r a.

I «io: V ușile l’oi i \k

vreun
-1 mi.i

DE' I

■ri '.nea ne-a p' de ju T o 
• i i- ori, dar... d n cimitirul 

iv-a p.irx nit piuă acum nici
\m înțeles tilcu) celor solicitate, h iii

■ rv.iția eu o înmorminlarc costa mai mult 
o nunta. \șa o li... Mai depinde in-ă și dc 
i i pregătește omul plenar, a d ri lumea a'la i 
„de dincolo".

\m reținut observațiile. nB- im inter, it 
vizați int'in in ma.uia i ia pundem la < 
din ele. < a la Vulcan int num.,i coșciug» d< 
ll'i nu e-.tc o regulă <) fi 
eiați i p m ionai doi, :■ a,
in n ief I i ne, '.'liiar de I 200 
afla in atenția primăriei, 
a igurc o funcționalitate p 
i s-a nnpir a 
a Iran loi ma 
fnti adevăr, a Vezi 
menea ingeniozdate, 
o „vizitii nocturna".

I'iind asigurați cu problemele din

■III pi IZ. I. 
\ ulc.mu
una.
iv ob- 

decit
I Iul cum 

in cea

■SEMNAL. E v.jr.inț.î și 
părinții au început sa 
e gînd iscă deja

la noul an școlar care 
va începe in septembrie. 
E timpul ,i se gîndcască 
și cei de la librarii și poa
te măcar anul aw'.la re
chizitele școlare și unifor
mele vor fi pu-.e in vinza- 
rc din timp, eliminînd i- 
nutilelc g. iii și alergături 
pe ultima sula de metri 
pentru proctira'e.i lor. Mă
car acestea ă fie, ră de 
manuale...

la ' ci 
clteva 

Ic 3000 
fost o zi-doiia. I’i in aso- 
hizițiomazii și coșciuge 
lei. Ilepar.ife.i dricului se 
ecrindu EGCL îi-i 
■imanenții. I’ol EG('I.-ului 

renunțe la năstrușnic,i inițiativă 
cimitirul m i laz comunal pr-ntri 

i a nu crezi 1 Pentru o 
zau '-a ar merita cei v,zaț

l

S'iisoaie 
alin iii atenția primai lei, avem țoale motivele’ 
spoiam in -oluționarca lor. Fără glumă I

Ionii Dl III K

DISCO-B Vlt. In pasajul 
din zona Parîng Petroșani, 
este pe calc amenajare 
nn disco-bar, in cadrul li
berei inițiative, a'.ît de la 
modă in acca-t.i perioadă. 
După cile sîntem informați 
noua unitate ;e intențio
nează a fi im adevărat lo
ca) civilizat. . iî largi posi
bilități distructive pentru 
tineretul din municipiu! 
nostru. Să porum ră așa 
va fi.

..

Ru brică 
Glieorghe

realizată «Ic 
<mm AS A
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O vorbă înțeleaptă spune că „prudența e 
mama înțelepciunii”, ceea ce de f;‘pt înseamnă să 
previi răul pentru că e mai ușor, și nu „doare", 
decit să suporți consecințele.

întreprinderea miniera Livezeni
ț

1

1

Toată lumea știe cit de grave pot fi in mine
rit consecințele nercspcctării, fie și a celor mai 
elimentare reguli de comportament și de lucru 
in subteran. Iată de ce am intitulat pagina de 
față.......E MAI UȘOR SA PREVII DIX IT S\
Sl l’ORȚI ( ()\SE< INȚELE”.

*

E mai ușor să previi decît 
să suporți consecințele!

Aerul pădurii iu abataj
\ -ați întrebat vreodată, 

ce respiră minerii din a- 
bataj '! Aer curat, veți spu
ne. Dar v-ați întrebat cum 
ajunge aerul curat în aba
taj ? Prin lucrări speciale 
se va spune. Da, dar cum? 
Stăm de vorbă cu domnul 
inginer Virgil Lupulescu, 
șeful sectorului aeraj. „De 
la ziuă pînă în frontul de 
lucru, drumul e lung și a- 
nevoios. Avem instalații 
care asigură un tiraj la 
nivelul parametrilor op
timi. In calea aerului curat, 
insă, se interpun lucrări 
miniere care, datorită struc
turii geologo-miniere a 
minei, duc la obturarea cu
rentului de aer proas
păt. Pentru înlăturarea a- 
estor spații înguste noi 

am întreprins acțiuni de 

reprofilare și întreținere 
a lucrărilor miniere. Ase
menea lucrări se desfășoa
ră la orizontul 475, pentru 
redeschiderea planului de 
aeraj în stratul 4, sectorul 
II, planarea — unde lu
crează brigada condusă de 
Palizek Glicorghe — pen
tru asigurarea acrajului 
în panoul I Sud, și, cea 
mai importantă lucrare, o- 
rizontul 575, carc se execu
tă în colaborare cu IM Pe- 
trila Sud".

Trebuie de asemenea su
bliniată contribuția mi
nerilor din brigăzile con
duse de Ioan Crainic din 
sectorul II, care continuă 
redeschiderea planului în
clinat de aeraj de la 300 
la 360 de metri, precum și 
lucrările pe care le execu

tă brigada lui Domokoș 
Laszlo din sectorul III pen
tru realizarea unor lucrări 
miniere de bună calitate.

Adică, moștenirea cu 
care mina a intrat în a- 
cest an poate și trebuie 
stăpînită. Lucrările de în
treținere care se execută 
în toată mina cu o perse
verență demnă de invidiat, 
pun în evidență o preocupa
re constantă pentru asigu
rarea unor condiții de lu
cru în subteran care să 
răspundă celor mai exi
gente... exigențe. Aceasta 
pentru că atenția care se 
dă asigurării condițiilor 
optime de lucru, a condi
țiilor de microclimat, este 
de cea mai bună calitate. 
Așa ajunge aerul curat în 

frontul de lucru.

Mina cere oameni 
bine pregătifi

Despre mineri s-au scris 
multe, mai ales în ultimul 
timp. Li s-au pus în spina
re fel de fel de fapte, li 
s-au adus fel de fel de a- 
cuzații fără acoperire, ba
zate pe presupuneri, nu
pe argumente forte. Un
singur lucru însă nu s-a 
spus: am fost în subteran 
și am văzut. Dacă se făcea 
așa, cei care au vrut să-i 
compromită pe mineri ră- 
mîneau descopcriți. Pentru 
că mina nu-i Calea Victo
riei și nici Piața Universi
tății, mina e mină și cere 
oameni bine pregătiți, oa
meni care să știe exact ce 
au de făcut și ce nu tre
buie să facă. Pentru că gre
șeala unuia poate avea con
secințe nu numai asupra 
lui, ci și a ortacilor.

„Pentru aceasta, ne spu
nea domnul sing. Paul 
Popescu, din cadrul com
partimentului de protecție 
a muncii de la IM Live
zeni, ne ocupăm înainte de 
toate de oameni. Ei tre
buie să cunoască aspectele 
muncii din subteran, pro
blemele cu care vor urma 
să se confrunte. Noul an
gajat trebuie ca din pri
mele zile să fie primit de 
ortacii mai în vîrstă cu 
căldură, cu dragoste pentru 
simplul motiv că toată lu
mea — și conducerea, și 
sectorul și brigada — vrea 
ca noul venit să ramînă. El 
este îndrumat cu atenție, 
este ajutat să învețe, nu 
trimis să caute „cheia de 
la pilugă". Asta l-ar jigni, 
l-ar îndepărta de colectiv. 
El este învățat treptat, trep
tat să stăpîncască tehno
logia de lucru, dotarea mo
dernă și, desigur, să res
pecte normele d.’ protecție 
a muncii".

Discuțiile care s poartă 
în sala de apel la intrarea 
în schimb pe aceasta tema, 
sau la cabinetul de protec
ție a muncii pe seama u- 
nor filme prezentate în o- 
rcle de instruire lunară, ca 
și Vizionarea de două ori pe 
săptămină a unor filme au 
darul de a le insufla oa
menilor încredere și res
pect pentru normele carc 
le apără viața în subteran. 
Evident, la aceaștă educare 
în spiritul răspunderii con
tribuie holurilor * cursurile 
de califii trc, adevărată 
șco.il i de vi ița in care noii 
veniți învață din expe
riența înaintașilor, <l n cu
ceririle științei și tehnicii 
miniere. Este un proces 
■’omplex care la Livezeni a 
găsit „pămînt bun" în care 
se dezvolta vertiginos. Do
vada, s id.’tca numărului 
de a. •idente și a gravstații 
acestora

î Radiografie in...
! morbiditate
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Primele 7 luni s-au scurs 
la mina Livezeni fără pro
bleme deosebite la protec
ția muncii. Se spune că a- 
tunci cînd medicul șomează, 
cu pacienții totul c în re
gulă. Așa și la protecția 
muncii, cînd te ocupi cu 
insistență de pregătirea oa
menilor, de informarea 
lor, surprizele sînt din ce 
în ce mai rare. O demons
trează o „radiografie" su
mară a morbidității pe 6 
luni.

S-au înregistrat 55 de 
accidente, cu un indice de 
gravitate de 121,1 față de 
699,5 cît „s-a realizat" în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Durata medie, evi
dent, a fost și ea mică, iar 
zilele de incapacitate au 
fost de 152, față de 852 
în anul trecut. La suprafa
ța au avut loc 10 accidente 
implicate cauzal in organe 
de mașini în mișcare (7), 
transport de materiale, li
deri de obiecte și alt.'le. 
In subteran, 9 cazuri au 
fost determinate de căderi
le de roci, 4 cazuri d? ,j- 
derea accidentatului, 15 ra
zuri de transportul manual 
și mecanic, un caz .generat 
de circulația pe suitor, in 
6, cauza fiind lucrul ru u- 
neltc de mină, organe de 
m îșini în mișc are 2 și alte 
cauze 10.

Sînt flagrante lovilurdc 
ușoare — mai ales la miini 
din neatenție, conse, nțc 
a ' '■ a
celor mai eleni, nturc re
guli de protecție a mui. ii, 
îndeosebi la ang.ijații <u 
vechime mi a în șutit ran

| care s-au dovedit cu ade
vărat... ignoranți.

Maistrul
nlenționat *ă com

par pe maistrul minier — 
a locul lui în subteran ru 
îndrăgitul Moș Teacă al 
ăii Anton Bac albașa, eu 
omul ■ are le știe ți ie
tac ■ pe toate în c.rmp'uiia 
sa, u omul bun, înțelegă
tor, dar și drept și cver 
înd i izul. L-am ompa- 
at. totuși <u sarea f|„. pi

pei ul p- ni i u < ă el este a-
< la - are trebuie să „dea 

gu.tul" munții, să îi im- 
barb.il z- p ■ oameni, ' ă lc 
ligurc ele nerc ire la 
frontul de Iu» ru, să-i pre
gătii i pe oameni să în
frunte greutățile i să pre
vină p-ri-oleic subtwî anu
lui, pericole care nu sînt 
date de de lin, ;i de ne
glijență, de rerespe:i 
normelor de protecție a

Pagină realizată

la < vrerea I.M. Livezeni

— sarea si...*

muncii. Misiunea lui înce
pe od ită cu angajarea 
noului venit și se termina 
l i .. ieșirii la pensie?.

S i tot spui vie pro mais
tru 1 este „figura centralii 
a producției" (< a și artifi- 
ierul în lipsa ma Irului), 
a este factor principal că 

„de el depinde soarta pro
ducției". Vorbe frumoase’ 
dar... In realitate el era 
„sciii lc irciiitat'- de ‘uzată 
lum. i. Toți „vizitatorii" 
subteranului (ți erau det- 
*ui), dacb au indicații peste 
»apul lui și pe lingă el, 
pîn . < ind i fost tran for
mat în alergător după goale 
’i... plătitor de amenzi.

V unt -in i toate a<---r*țt.'i 
• ru di părut, mai Irul tre
buie să și intre și inc ă ■ • ■- 
pilde - In rol, i i i.i in 
serio. atribuțiile. Poniajul

piperul
sa fie pontai erect, mo
nt ntul do protecție a mun
cii’ t i intrarea în schimb 

i-l țină cu răspunde rea 
uvenil c, nu ' ă-l „fușereas-

> a", ă explice regulile pe 
înțclc-ul oamenilor. La 
tel și problemele' zilei, să 
„impartti" lucrul, să alia- 
ga atenția asupra pericole
lor posiir le și modalități 
lor de p> 'Intimpinare a 
■ "r. Dai i tic și... piperul. 
In subteran să controleze 
u mat.imum do exigența 

ha urde d • num ii, sa ur
mă rea s-, ă modul în c uc -e 
îndeplini" < oi dinele pe ..li
re Ic-a dat, (da, e| trebuie 
-i di i ordine) i, la nevoie 
a fie >pru. Pentru i

mina n'i-l i.u ta. ni. > pe cel
• are greșește, nea pe or'.i- 
•ul de limt.j '•!, nici p» 
ni i Irul „înț.-bg i toi “

Mai -Irul trebuie »ă i i e 
ih crea‘. i au oi ilat. i și 

demnitatea. Iar l'.a-.toi ii do 
. oiidileore și eonliol .a ' 
ajute aeordîndu-i impur? 
tanța ce i se ciiv mo

Noii v niți ța m na Live
zeni sint îndrumați de la 
bun început să p.itrunda 
în clădirea administrativă, 
pr n intrarea a 2-a și să 
urce pînă la primul nivel, 
acolo unde se află... corido
rul galben. \m ui mat a- 
ce t drum și am fac ut o 
abatere- de 1 i ,. regula, i-am 
zis „fluxul galben". Aiei 
se afiă materializata o i- 
dc.'C îndrăzneață a sbbingi- 
nerului Paul Pope u, șeful 
compartimentului de pro- 
tocțio a muncii, ac-eo i de a 
grupa la Un loc, la un un
gur etaj al clădii i admi
nistrative, toate a tiv fați- 
le leg ite <1 • ac! țv itali a de

galben.

î 11C <1 dr-ir .1 noului v unit
in IMl.lll: H Și, p nț iii < .i,
|)r<il i.iFjîI, nu i g»j-.,t ;: 11 1
Vf>|) ■ 1 dl • ul- i, soclul ■1 )-
ridorului a lo-t t in.=

I Im I)

\ im, duț ■ o un
il '.b do'.i.i noțiuni fb.-

1 tiu. ’ r m 1 i
r a l a ii fun (ioc de .1
,.l :i-aibii gali >cn" (Ce1 bim1
p'ltea fi ■ i titlul ’î t'.ii

Dm holul ■ -a i'.ilm ■ i a 
trunde in bi>cjul p--r umil
undo noul v«-nil ii primul
conta ■! eu mlrcpi iudei ea

Fluxul qulben
Este (i iml , pe o ușă .ilătu- 
rata la cabinetul medical 
pentru controlul smătatii. 
După care ■ te îndrumat 
spre- instruire la centrul de 
la IM Dilja, iar apoi spre 
ai tivitul i pra» t:că. Pe 
fluxul galben se afla și al
te ac tiv itați și cabinete de 
protecție i muncii. Domnul 
Paul Popes ii ni le prezin
tă i mi p.is.on it ce’ este, 
fiind . reați.T lui. sprijinit 
lllduripro ipe de -on iliul 
de aamuii .tr.iți" n e l-a 
înțeles. Se află au i spălă
toria — fo nte bine gospo
dărită • ■ penii u b ime de 
lu ru al- n n rilor, magazia 
d ' ma'ei : i'e penii U prii
te 11 i mun- ii. biroul m i
: i dm iu -I nu lori - unde

i o Idmotocă ii lin
I. I mo 1 i ■ n ■ doua 
<I bu > iu ,i ib- Im a in a- 

■le i rom.'.-.ini. ă m .o .ei ,i

11 l' ! 1111 . nitului mcu.in ■
za'.” i . \rtd 1' ll'l’ll (1 ' mi-

' C). - ■ . -Alt. • i 1 f.iVî. ‘/i'H 1

P ■ i ■ tiu v” nr: •'llPit
!()■»; - • mu .îl .ll iii:i’‘.'H

1 ■ m ■ il a I11ÎB l'l l nn
mii?;» i î a,-,.). ihllrTlH «Ir

în care toate piesele sjnt 
in stare de funcționare — 
aici făcindu-se și testare.i 
personalului de specialita
te — și cabinetul de pro
tecție a muncii unde, ca 
și pe tot ll'.ixul galben, ti- 
întîmpimj funcționalitatea.

Ceea ce surprind ’ în a- 
■est,. cabjiete este ordinea 

clcsaviiiitâ, grija ca totul 
•sfi fie Iun: țioi ii în proce
sul de instruire. In cabine
tul de electrotehnica, de 
exemplu, găsești de la bu-

a i i i md iit cu migala
X-.ta da i- tiv tali pe .. 

lluxtil i liban.

îti de i.il;Iu de difrrite
s ■! țiuni și construcții, pînă
la c.ifri te si întroriipaton-
r ? antigi izuton .o, tot felul
d" Imlanier.t" ole.| t
in stare de fun. țion.ire.
-X i • 1 pot f I .■ mul.de . e!e
m ii I r.-, v elite și m ii d.f<
ti- d Io. țmni pe car.' .-ursan
tul este oblicat -ă le că

■ a-, ă și sa lt rezolve
Su prind.' ordinea matei si
lelor d > prot '< 1 io ind.v : ■
.i'ial.i i '-:pi ția de -..ule
- i 1 d‘i .', apar atu] d»’ pro-

■ ■ ți ■ și tot ce se află

barb.il
mul.de
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Este posibilă „plecarea lui Fidel Castro ?“Criza politică din Iugoslavia,

aproape de deznodăinînt
„Cel tirziu pinii la sfirși- 

tul acestui an se va ajun
ge la demodămintul crizei 
politice din Iugoslavia", a 
declarat președintele Prc- 
zediului RSr I, Borisav Io- 
vlci, în urma convorbiri
lor purtate la Liubliana cu 
conducerea superioară a 
Republicii Slovenea. Amin
tind că in cadrul di.scuți- 
ilor „descinse și foarte de
taliate" au fost abordate 
toate conceptele privind vi
itoarea organizare a statu
lui iugoslav, Iovici a pre- 
izat că patru republici 

iugoslave consideră că Iu
goslavia trebuie organizată 
ca stat federal m >dern, iar 
celelalte două. inclusiv

MOSCOVA
Proces pentru incitare

t-3 tribunalul oiășencsc 
d:n Moscova a inceput pro- 
esul lui Konstantin Smir-

’V-Ojtașvili, liderul so
cietății „Pamiati",. a.J- 
zat in Faza articolului 74 
din codul penal al RSFSR 

ntru incitare la vrajbă 
i ițiooulă și propagandă 

ntisemită. Ziarul „Vceer- 
niaia Moskva" relevă că 
acesta este primul proces 
din țară cind un om este 
deferit justiției fiind acu
zat de incitare la vrajbă 
națională. De asemenea, se 
relevă < ă întocmirea do. i- 
rului a necesitat un timp 
îndelungat, el co.ațirurid nu 
mai puțin de 400 de mlrtu- 
ri Și dupu feiul in care 
a început, procesul promi
te a du-a foarte mult In 
prima zi, acuzatul a anun
țat că .i re< uză atât pe a- 
părazo. j. -.,'1, ît și pe

Slovenia, se prom.uiță in 
favoarea unei confedera
ții. Toate aceste 
inclusiv ultima

opțiuni, 
variantă

— posibilitatea 
unor republici

separării
de Iugo

slavia, necesită o analiză
aprofundată, a spus B 
Iovici, citat de agenția 
Taniug.

La rindul său, președin. 
tele Prezidiului Republicii 
Slovenia, Milan Kucean, a 
declarat că actuala criză 
nu poate fi depășită numai 
prin modificări formale în 
Constituția existentă și că 
fiecare republică trebuie 
să-și definească interesul 
pentru forma și conținutul 
viitoarei vieți comune

la vrajba națională
toți avocații din Moscova 
pe motivul că „t'5 la sută 
din avocații moscoviți slnt 
evrei". El a cerut în schimb 
„un apărător independent" 
provenind, așa cum s-a 
exprimat, dintr-o țară de
mocrată. Dar, Instanța a 
respins ca nefondată a- 
ceastă insolită cerere. In 
sala în care se desfășoară 
procesul s-au adunat zeci 
do membri ai societății sus- 
amintite, Imbrăcați In că
măși negre și care ovațio
nau fiecare cuvint rostit 
de liderul lor, scrie coti
dianul moscova

• Oi inda, Belgia și Luxemburg au suspendat o- 
bligația de viză jxintru cetățenii din Ungaria și Ceho
slovacia care doresc să meargă în țările din Benelux, 
a anunț t ministrul belgian de externe, Mark Eyskens. 
Vizele continuă să fie obligatorii pentru celelalte țări 
din estul Europei, a precizat ministrul într-o confe
rință de piesă, transmite agenția France Presse.

URSS ar negocia „pleca
rea" lui Fidel Castro care 
„nu va rezista decît 24 de 
luni", afirmă în ziarul ma
drilen „ABC" (conserva
tor) Jorge Mas Canosa, o- 
pozant cubanez, președin
tele Fundației Naționale 
Cubano- Americane, fon
datorul postului de Radio 
Marți. „Soluționarea pro
blemei cubaneze va fi com
parabilă, dar nu identică,

Polonia, un rol major in sprijinul Lituaniei
Președintele Lituaniei, 

Vytautas Landsbergis, a 
cerut Poloniei să se anga
jeze „într-o politică mai 
activă" față de Moscova, 
cel puțin în „a da expresie 
dorinței (Poloniei) de a a- 
vea o frontieră deschisă cu 
Lituania". Intr-un interviu 
acordat cotidianului „Zy- 
cic Warszawy", Landsber
gis a afirmat că „Polonia 
ar ou tea juca un rol major

Schimbări in relațiile URSS—CAER
Relațiile economice ale 

URSS practicate de mulți 
ani cu alte țări se vor 
schimba. Un decret al pre
ședintelui țării dat publi
cității de agenția TASS a- 
rată că această schimbare 
se bazează „pe trecerea ță
rii la economia de piață, 
la deschidere și Ia o par
ticipare mal amplă la rela
țiile economice mondiale, 
precum și pe reconsidera
rea reală a modificărilor 

cu ceea ce s-a întîmplat In 
Nicaragua. Circulă zvonul 
că Uniunea Sovietică ar fi 
implicată intr-un proces 
pentru a oferi fraților Cas
tro o ieșire. Au fost efec
tuate demersuri pe lingă 
Libia, dar această țară, ca 
și China, a răspuns nega
tiv. Coreea de Nord ar pu
tea oferi o soluție", scrie 
Canosa.

în eforturile Lituaniei de 
a obține independența". 
Condiția este ca politica 
Varșoviei să fie mai inde
pendentă, dar evident „a- 
ceasta nu se poate Intîmpla, 
deoarece nici politica față 
de Moscova a unor țări
mult mai puternice din
apus nu poate fi indepen
dentă", a afirmat Lands
bergis.

social-economice și politi
ce întrunite în țările CAER 
și în lume, în general". 
Decretul cerc guvernului 
sovietic ca de la 1 ianuarie 
1991 în relațiile cu țările 
CAER să practice calcule 
la prețurile mondiale în 
valută liber convertibilă. 
Cooperarea economică cu 
țările în curs de dezvoltare 
se va baza pe principiile 
avantajului și interesului 
reciproc și se va călăuzi 
după normele și practica 
internațională, arată de
cretul, adăugind că ajuto
rul economic „trebuie a- 
cordat în funcție de posibi
litățile reale a e țării noas
tre".

T.V.
10,00 Actualități
10,1 1 Preuniversitaria.
10,50 Studioul filmului 

pentru tineret, 
(releare)
Acel oameni minu

nați cu aparatul de 
filmat

12,15 15. 16 17, 18
(reluare)

12,55 Actualități 
15,00 MuzlcS ușoară in

strumentală.

ANIVERSARI

COLECTIVUL sectorului 
8 electromecanic al IM Lo- 
nea, urează colegilor Robi- 
că Gheorghe, Raisz Anton, 
Navrady Laurențiu, Ma- 
darasz ion și Volf Nicolae, 
multă sănătate, viață lungă 
și „La mulți ani I", cu 
ocazia ieșirii la pensie. 
(1850)

COLEGELE de la Prepa- 
rația Uricani urează scum
pei lor — doamna Rusu 
Aurica — de la Laborato
rul tehnologic — Prepara- 
ția Livezcni, multă sănă
tate, viață lungă și un căl
duros „La mulți anii", cu 
ocazia zilei onomastice. 
(1857)

V1NZAR1

VIND medicamente im
port ROWATINEX și 
ANGOGIN. Petroșani, str. 
Micu Klein, 56/1, familia 
Goga. (1849)

VIND urgent ți convena
bil combină muzicală „Con- 
rowa" șl orgă „Casio" si-

DECES

FAMILIA D o g a r u 
Gheorghe este alături 
de dr. Goga V'asilc în 
greaua durere pricinui
tă de încetarea din via
tă a tatălui său. Sincere 
condoleanțe. (1R59)

15.15 Glasul pămtn’.'jlui.
15.45 Reeital de orgă. 
16,05 Gong I
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,05 Anunțuri—
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Viața parlamentară.
20.45 Film artistic.

Nea Mărin miliar
dar.

22.15 Pro șl contra.
22,40 Actualități.
22.55 Gaudeamus.

gilate. Petroșani, str. 30 
Decembrie, bl. 2, sc. 2. ap. 
17. (1853)

SCIIIMB

SCHIMB casă colonie cu 
garaj, cu apartament 2 ca
mere zona Carpați sau Pe
troșani Nord. Informații 
str. Dacia, nr. 3, flîngă tîr- 
gul de porci). (1851)

PIERDERE

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Obreja E- 
lena, eliberată de ISM Tg. 
.lin. O declar nulă. (1847)

( OMEMOR ARI

SOȚIA Rebeca, fiica, 
fiul, nora și nepoții a- 
nunță cu nemărginită 
durere împlinirea unul 
an de la decesul scum
pului nostru

HUMF.R IOSIF
Lacrimi și flori pe 

tristul lui mormînt. 
(1852)

SOȚUL șl copiii aduc 
un pios omagiu la Împli
nirea a patru ani de 
cînd a trecut In neființă 
scumpa noastră soție, 
mamă și bunică 

MARCU LUIZA
II rugăm pe Dumnezeu 

pentru odihna în pace 
a sufletului ei nobil și 
bun. (1845)

Li ni. :h iui if:
13.50 Horo-copul z.lei. 

V.tuuiituți.
11.10 FinpromiiTă TV
14,30 Cale concert.
15,00 V idco-sa’.elit.
10,(W Actualități.
16.10 Emisiune in I nil-.i 

maghiară.
I. i,J9 Berar, ul.
20,05 Repriza a iii-a
JU.50 Tezaur.
2i,00 Actualități.
22,00 Teatru TV.

Imn lui Ștefan cel 
Marc ți slinL

0.00 Avanpremieră TV.
0,20 Studioul șlagărelor.
0,50 Actualități.

M 4RȚI, 31 IULIE
9.50 Hc-oscopul zdei.

10,C0 Actualități.
10.10 Pieumver taria
II, 15 Teatru TV

(reluare)
Imn lui Ștefan cel 
Mare și sfinL

13,1 > 5.O.S natura I
13,40 C. sa și grădina. 
14,00 Ora de muzică.
15,00 Vidco-salelit.
16,00 Actualități.
16.10 i Ic. oală

Curs de limba ruiă. 
16,03 M aziefl pentru toți. 
17,00 ' » și calculatorul. 
17,1') M do-Muzirn 
17,1', Se. a| științific.

1’1 mei i sie.
Piod'i ție a slud.ww 
rllor engleze BBC. 
Episodul l

13,13 Patrimoniu.
18,35 Cheia succesului. 

EDlsodul 1.

19,00 Dca-.a animate
19.10 relecineraateca.

Atingerea.
Coproducție Suedia
- SU.A
Premieră pe fură. 

21,Ou Actualități 
22/*0 Tineri interpret i. 
2?,W Publicitate.
22.50 Salut, prieteni I
23,40 Televiziunea vă as

cultă.
0,00 Teie-Top
0,30 Actualități

MIERCLlll, I \LGUST
9,50 Horoscopul zilei. 

10,00 Actualități.
10.10 Preun.versilaria.
11.15 Telecincniatec a

(reluare) 
Atingerea.

I 1,00 Ora de muzică.
13,55 Constituția, aceasta 

delicată balanță (I). 
15,00 Video-satelit.
15.50 Tragerea Prono-ex- 

pres.
16,00 Actualități
16.10 Tclețcoală.

Curs dc limba italia- 
nă.

16,35 Muzica pen’./u toți. 
17.00 Trofeul „Tomis" la 

volei feminin :
România — Iugosla
via.
Tsan misiune direc
tă de la Constanța. 

J/.5U Măria natura...
18.15 R. flcctor
18.10 Tineri interprețl de 

muzică populară
19,00 Desene anima*1
19,20 15, 16, 17. 18 
20,00 Publicitate.
20.15 Roman-foileton

Moștenirea familiei 
Guldcnburg. 
Episodul 11.

21,00 Actualități
22,00 Mai aveți o întreba

re ?
22.50 Muzicorama.
23,10 Invitatul sâp’.ămlni .
23.50 Pro Mu sica.

0,50 Actualități.
JOI. 2 AUGUST

9,50 Horoscopul zilei. 
JO.oo Actualități.

PROGRAMUL TV.
10.10 Preuniversitaria.

Curs de limba en
gleză.

11,15 Roman-foilctnn 
(reluare) 
Moștenirea familiei 
Guldcnburg. 
Episodul 11

1’1,00 Ora de muzică
13,00 Teatru TV 

(reluare) 
Arhipelagul Linoir. 
d<? Armând Salacrou

11,20 Video satelit.
16,00 Actualități.
16.10 Telcșcoală.

Cur« d” limba pri
mo Iu

J6,35 Mnzi-cj penii u toți
17,00 Trofeul „Tomis" la 

volei feminin 
România — li anta. 
Transmisiune direc
tă de la Constanța

18,35 Studioul „E" 
19,00 Desene animate.
19,15 Cultura In lume.
19,45 Recital Aurel Octuv 

Popa.
20.00 Democrația și drep

turile omului.
20,20 Telc-di«cul muzicii 

populare.
20,50 Publicitate.
21,00 Actualități.
22,00 Film artistic

Vise pierdute, vise 
regăsite.

Producție a studiou
rilor engleze. 
Premieră pe țară.

23.50 Opinia sportivă.
0,20 Nocturnă.
0,50 Actualități.

VINERI, 3 Al GI.Sl
9,50 Horoscopul zilei. 

10,00 Actualități.
10.10 Preuniversitaria 
10 rO Ora de muzică
11.50 Ro-Bo-Ton
12.10 Film sertal (reluare)

In vizită la Minotaur.
Epi -odul 1

13,00 Iaz2 la ora 1.3,00 
11,00 Ilobby-Club 
15,00 Vidrv».satelit
15,30 Tragerea Izito.
16,00 Actualități
16.10 Limba noastră
16,3., Muzica pentru toți. 
17.00 Trofeul „Tomis" l.i 

volei feminin :
România — l’oloui.i.

Transmisiune direc
tă de la Constanța. 

18,00 Emisiune In limba 
germană.

20.15 Roman-foilcton:
Moștenirea familiei 
Guldcnburg.
Episodul 12.

21,00 Actualități.
22,00 Tele-Clip.
22.15 Istoria religiilor.
22,45 Avancronica sporti

vă.
23,00 Simpozion.
23,50 Gaudeamus.
0,50 Actualități.
1,00 Jaz.z la ora... 1,00.

SIMBATA. I AUGUST

8,00 Micul dejun TV. 
9,00 Actualități.
9.15 Roman-foileton 

(reluare) 
Moștenirea familiei 
Goldcnburg.
Episodul 12

10,00 Rubrici din emisiu
nile în limbile ma
ghiară și germană, 
(reluare).

11.10 Pro Patria
12,00 Ora de muzică
13,00 Actualități
13.10 Temelii milenare
13.30 Tele-Club.
17.30 Mapamond
18,00 Club „Anda".
19,00 Melodii populare în

drăgite.
19,25 Teleencicloprdia.
20.10 Fllin serial.

Străzile din Sau 
Francisco.
Producție a studiou
rilor americane.

Premieră pe țară. 
Episodul 1.

21,00 Actualități.
22,00 Video-express.
23.10 Film artiste.

Coplan (Corpuri du
re).
Producție a studiou
rilor franceze.

0,35 Actualități.
0,50 Video-discotecă. 

Zidul
DUMINICA, 5 AUGUST

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Actualități.
9,10 Universul copiilor. 

10,05 Film eeriai-
Lassie.
Episodul 11.

10.30 Lumina lină.
11.30 Muzică de promcn.idă.
11.45 Viața satului.
12.30 Hora satului la 

Vorona.
13,00 Actualități.
13.10 Descoperirea planetei.
13.30 Video-magazin
17.30 7x7
18,00 Film serial.

Familia Polaniecki.
18.45 Convorbiri de dumi

nică.
19.10 Publicitate.
19,20 Film serial. 

Familia Polaniec ki.
.'O.oo Video-dlscotecă

Zidul (II).
21,00 Actualități.
22,00 Film artistic.

Șoimul.
Producție a studloii. 
rilor sovietice

23,33 Maeștrii
0,20 Show-u| de dumini

că.
0,50 Actualități
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