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legii
S PE CULA

lAgenția de presă „Romprcs" a fost informată 
că Guvernul a elaborat Proiectul Legii privind li
nele măsuri pentru apărarea populației împotriva 
speculei ilicite, pc care l-a înaintat Parlamentului 
României, spre a fi dezbătut in actuala sa sesiune.

Proiectul de lege definește faptele de speculă 
ilicită împotriva populației și reglementează măsu
rile pentru combaterea lor.

Totodată, pentru întărirea activității de control 
in domeniul comercial, s-a prevăzut constituirea la 
primării a unor corpuri de controlori comerciali, le
gate de volumul activității comerciale locale.

Spațiul privatizării
In cele aproape șapte 

luni din anul in curs ob
servăm că pretutindeni în 
țară se înregistrează o a- 
devărată explozie de idei 
întreprinzătoare. Semn bun, 
parcă scoțind în evidență 
că foarte mulți oameni 
s-au deșteptat după o lun
gă letargie și vor să recu
pereze timpul pierdut. Cu 
toții sînt grăbiți, încura
jați de prea generosul 
Decret 54/1990 în temeiul 
căruia se eliberează, de cei 
în drept s-o facă, autori
zații pentru fel și fel de 
activități. Cită certitudine 
este că între ce se scrie pe 
autorizație și ce face în
treprinzătorul se aseamă
nă cu vorba aia veche, 
precum că vindem pielea 
ursului din pădure... Toată 
graba asta este într-un fel 
explicabilă și într-altul 
nu. Explicabilă deoa
rece. iată, sînt mulți oa
meni de acțiune, ața cum 
se află în orice țară cu 
economie de piață unde e- 
xistă o mulțime de servi
cii, de posibilități oferite 
omului care va putea ale
ge, in sfîrșit, și la noi. I- 
nexplicahilă e graba deoa
rece ș’ie că în aceste 
zile ir Faliment sînt dez
bateri prilejuite de pro
iecte Je legi care vor re
glementa toata această ac
tivitate de privatizare, 
cietăti'c 
ile import-export, 
țiile s. 
me din 
Se vor 
munr
se ruv 
de f •nț 
primii 
piep’ 
sint. 
scopul 
altul r|n 
nu 
re" 
ci cu bunăvoința primări-

so- 
pe acțiuni, relati- 

investi- 
olaborarea cu fir- 
străinâtate etc. 
in-uraja ideile ți 
asa că nimeni nu 
•’ să se sperie. Și 
cei care printre 

->u luat v.ața
■ mai sperioși

\ levârul este altul : 
■mpetiției nu este 
B de a prinde sau 

spațiu „la strada ma- 
Și nu-1 prinzi oricum.

in 
nu

rilor care, după grave și 
îndelungate analize, pro
babil într-o „comisie", a- 
cordâ spații la cine trebu
ie. Așa cum s-au petrecut 
lucrurile mai la începutul 
anului, cînd primii care 
au știut că-.și pot cumpăra 
apartamentele au fost tot 
foștii. Și acum se reparti
zează cu nonșalanță și 
spațiile. Pentru a căror 
amenajare corespunzătoa
re, este adevărat, între
prinzătorii muncesc mult 
și plătesc nu bani puțini. 
De fapt chiar în primării 
se pare că este o atmosfe
ră încărcată de incertitu
dini: cine va fi, cine o să 
mai rămînă ș.a.m.d.

Nu trebuie să fii neapă
rat expert ca să cunoști că 
vînzarea băuturilor alco
olice și țigărilor au fost și 
sint monopol de stat toc
mai pentru a curma spe
cula prin prețuri scanda
loase. Poliția a început să 
întrebe de sănătate și pe 
aceste persoane, nu numai 
pe cei care vind tot felul 
de produse străine, deși 
se cunoaște că nu întrețin 
relații comerciale import- 
export. De ani și ani a 
fost încurajat, cu excepția 
unor campanii (de timpul 
„nu primim ciubuc sau 
bacșiș", turcisme care ne 
amintesc că sîntein la pc-- 
țile orientului, de aceea 
mulți au dat fuga, fuguța 
la Stambul...), traiul ușurel, 
dar bănos. Vor apare, du
na cîte se pare, tot felul 
de ceainării, cafenele, ba
ruri și bombe. Noi, consu
matorii le vom aprecia sau 
nu. legea selecției urmînd 
nemilos. Unii vor prospe
ra. alții... Termenul priva
tizare nu trebuie să ne dea 
dureri de cap pentru că 
prea multă frică am avut 
de cuvinte devenite tabu.

' •

Tiberiu SI’ \T \RU
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Paradoxul I. M. Va,lea de Brazi (II)
Unde duce goana după cărbune

Discutînd cu directorul 
tehnic al minei, ing. Liviu 
Florea, reținem o oarecare 
nostalgie : ....Am fost pri
mul inginer stagiar la 
Valea de Brazi, chiar din 
’83, anul cînd s-a bătut 
primul țăruș. Programul 
de deschidere a prevăzut 
în detaliu toate etapele... 
Doar se știe că, pentru a 
fi funcțională, orice mină, 
cînd e dată în funcțiune, 
trebuie să aibă două ori
zonturi: unul de bază, de 
transport și altul» pentru a- 
provizionarc; să aibă do
uă ieșiri, deci puțuri și 
altele. Așa e corect. Dar, 
în '86, toamna, contrar u- 
nei gîndiri tehnice rațio
nale, normelor de securi
tate minieră, a venit ordi
nul fcrrtt. „dați cărbune, 
deschideți primul frontal l“. 
Și, ordinul 'a fost ordin !

S-a dcschj^ primul aba
taj care a început să dea 
cărbune din februarie ’87.

Abatajul — panoul 3 
Nord, s-a născut nici mai 
mult, nici mai puțin, decît 
cu 5 ani mai devreme — 
cu metoda de exploatare 
în avans — economicoasă, 
dar riscantă, iar cu eva
cuarea cărbunelui — ne- 
cxis’înd orizontul de bază 
— din jomp. Datorită ex
ploatării în avans, deci 
necunoașterii printr-o cer
cetare prealabilă prin ga

leria de cap a configurați
ei zăcamintului, la scurt 
timp după start, pe o lun
gime de 25 m din front a 
dispărut cărbunele — o să
ritură de 4 metri. Au ur
mat luni de stagnări, pînă 
ce s-a coborît cu comple
xul circa 4 metri, pe cul
cușul stratului.

Deficiențele cu care s-au 
confruntat primele capa
cități de producție s-au 
conjugat și s-au amplificat 
și datorită sistemului de 
evacuare a producției din 
jomp. Apele de infiltrație 
au devenit de nestăpînit, 
stațiile de pompe nu le-au 
făcut față. Apele au ajuns 
în galerii, unde a fost 
montată „legendara" ban
dă nr. 12, să acopere 
transportorul împicdicînd 
evacuarea cărbunelui. Căr
bunele trebuia urcat pe 
un plan de circa 300 m, 
cu o înclinare de 18—20 
de grade. Un motiv foarte 
serios pentru suprasolicita
rea și uzura prematură a 
transportoarelor, cauza 
principală a defecțiunilor 
zilnice pe fluxul de
transport, al stagnării pro
ducției. Acesta este cercul 
vicios care și-a pus pe
cetea pe soarta minei. De
fecțiunile pe fluxul de 
transport din cauza apelor 
au determinat stagnarea a- 
batajului, avansările scă-

zute și de aici surpările în 
front. Aceste dificultăți, cu 
consecințele inerente, chiar
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( i'rriT marc, ofertă mică la grătarele cu mititei. 
Foto : Sorin OI’REA

și oprirea frontului de lu- ■ 
cru, au însoțit întreaga... | 
scurtă istorie a tinerei rm- ■ 
ne Valea de Brazi.

Ambițioasă decizie „su- I 
premă" a transformat mi- | 
na într-un „mastodont" al i 
mecanizării, un masto- | 
dont mai mult inert decît . 
viu. Și iată de ce. Mina | 
are în dotare 4 complexe . 
mecanizate, toate de mare I 
capacitate CMA-5II, a că- I 
ror valoare depășește 150 * 
milioane lei, iar în prezent, | 
pc baza unui contract din ■ 
'89, îi sosește de la Timi- I 
șoara al 5-lea complex. In | 
total, valoarea mijloacelor i 
fixe se ridică la peste 1,4 i 
miliarde de lei, iar amor- | 
tismentul lunar este de 11 i 
milioane lei. Cea mai do- > 
tată mină 1 Un uriaș cu 1 
picioare de lut. O mină cu : 
5 complexe, dar fără ori- | 
zont de bază, de transport, i 
fără a doua sursă de a- 1 
li montare cu energie, o | 
mină care realizează o 
productivitate a muncii 
de nici... jumătate de tonă 
pe post, mai precis doar 
480 kg 1

Discutînd de perspecti
vele minei, directorul teh
nic reia aceeași idee, pre
cizează aceeași strategie, 
de fapt unica rațională: tre
buie să facem ceea ce nu 
s-a făcut de la început : I 
deschiderea minei după ' 
legile mineritului. Aceas
ta presupune intensificarea 
lucrărilor de investiții, îri- 
lirziate sau abandonate. I 
finalizarea celui de-al doi
lea orizont de bază, înce
perea puțului 2, a galeri
ei de aeraj din puțul auxi-

Ioan DUBEK
(Continuare In pag. a 2-a) |

însemnări de 
călătorie (II)

Moscova 
nu crede in 

lacrimi
ra sîmbătă diminea- 
ță și un soare bine- 
voitor dădea și mai 

multă strălucire străzilor 
curate ale Moscovei. Ce 
altceva puteam să solicităm 
pentru începutul progra
mului nostru decît să vi
zităm Kremlinul ? Ne-a

,<___
văzută de 
aproape

perestroika ►

interesat mai puțin coada 
imensă, de mii de oameni, 
care așteptau „să-l vadă 
pe ten in" în Mausoleul 
din Piața Roșie. Kremlinul 
rămîne o atracție irezisti
bilă, nu numai pentru mă
reția sa, nici pentru că fie
care bucățică de piatră 
respiră istorie. Kremlinul 

e loc de pelerinaj și sme
renie și un veșnic prilej de 
uimire. Arhitectura com
plexului te face să te 
simți mic și neputincios, 
dar mîndru de faptul că 
pășești pe același caldarîm 
pc care l-au străbătut per
sonaje rămase in istoric. 
Clopotele tarilor. în greu
tate de 200 do tone, cu 
ghiulele depășind o tonă, 
cele 5 biserici mari și do-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Poliția și ordinea de drept

Demnitatea unui miner lovit de
ei a miner la sectoml II al 
minei Aninousa, . uni .i su- 
!■ i it un azti.icrit, soldai 
cu fractură de coloană

Au ’ i ut opt ani de cn.d
un "in. umpht lovit de
SOU ii, zbate să insa
dinti-o • l-ne umditoaie
de in v ' ■ lila „Eu siml i a
VOI p'lt< -a umblu din
nou. d p i i urma un lia-
tam ii ’i n iv de fizio-
terap ", ulirmă fostul
m.n-1 Io in Maica, despic
cari voi ba. Cind am
sunat i u n apartamCntu
lui >. li il A2, sc. If,
din \ o; n o r i. unde loco
ies; -m ■'■mă cu soția :i
3 d i l'iliu copii ai
săi un 1 irofund zgu-
duit. (lin tii v<-nise la ușă
spri |, i-.t in inimi și iri
genun In. \șa umblă plin
casă .

»• i 1 ebraln. După operația 
la- ala ia o chilii i cie spe- 

1 de din Timi« mira. 
' ■' i i a fost >,,|B ii,,. ();ir

: inia* invalid cu diai’- 
ii' ticni de paralizie- a

scris zeci de i isori pe 
adresa „condu ei ii superi
oare de paitid' . fostelor 
minutele ale mi ităln și

IN LUMINA ADLVARULUI

i In inul 1982, Ioan Maica

ni mbrclor de 1 a ijcii un hi
in jos. E] este mnvjns ■ i
in urma unui îl at ann.'lit
s-ar putea vin< lena Dar
n mnni nu l-a ajuat să
iiimeze tratam, ntul A

muncii, dai s- i izbit de un 
ades ai al zid u neomeni
ei. Am citit cu stupoare un 
răspuns pi mi t iii ui ttiu cil 
trei am l.i o a țfe| de scri
se o. rjK la M n ei ul sa
ri li lîții, pe t are îl repro
duc. I ind o mo-.țră auten
tică de cm m: La plin- 
gerea adresata conducerii 
smx-rioaie a partidului, 
privind stai e i dv. de să-

soartă
miale, vă comunii im ur- 
matoaiele- daloiila grijii 
permanente pe Care stalul 
a ai'Oidat-o o rotirii sănă
tății, mutaților sanitare 
<Ln țara noa«tra le- m fost 
create și asigmate toate 
condițiile și posibilitățile 
pentru tratamentul oi ieă- 
rei afecțiuni, m con or- 
danț i cil i luatele progre
se ale rn- divinei pe plan 
momi ni I. Iu a ■, i a silu i- 
ție s i discutat ' u direcția 
sanitară a jnd-'țulili Hune, 
dona, care prin dr Mur.i- 
liu — medic șei al policli- 
n teritoriale a luat Ic-

Viorel SIRțfT

(Bonlimi.iic ni pa», a 2 a)

Filtru total al
Benzina s-a scumpit cu 

G6 la sulă ceea ce nu-i 
un motiv de scădere a 
traficului rutier. De a- 
ceea mai in fiecare zi ob
servăm fel de lei de oa
meni ca'e înțeleg liberta
tea și democrația intr-un 
clnp personal, considerind 
că nu trebuie să se mai 
supună legilor și cutume
lor. Ca să nu mai vorbim 
de politețe sau bun simț 
La fol se petrec lucrurile 
și in circulația autovehi
culelor. I)e a.eea sint 
multe accidente, unele cu 
victime omenit'. altoie 
doar i 11 al 11 .el I așa elim 
a lost miercuri. 25 iulie, 
•la II.ulița, cind autoturis
mul 2 CS 163, pilotat de 
Lungii Constant.n care n-a 
redus Viteza, a mirat in 
coliziune cu un alt auto- 
velii ui.

Prea mulți circulă ca 
tiiil.ațu, nu i mai intere
sează ni-i lin indio.itor. 
Iată de ce joi după amia
za citeva e- liipaje de la

cailor putere...
Poliția municipală au făcut 
o acțiune complexă, cu
noscutul „filtru". Unii au 
„mirosit", alții nu. Și 
n-avea cum să „miroasă" 
conducătorul auto Mure- 
șan Gheorghe, care se afla 
la volanul autobasculantei 
de 16 tone 31 HD 5921 sub 
influența băuturilor alco
olice. Este de la SUCT Pe
troșani pe unde această 
modă a consumului de al
cool s-a extins ingrijorător 
printre șoferi. In aceeași 
zi au mai fost depistați 
Szekeres Francisc (2 HD 
3073) Teodorescu Iuliu 
(31 HD 305'0, ba chiar și 
Chimica Gigei (31 HD 
5090) de la I \CMM.

Deoarece legile vechi, in
clusiv ale circulației, silit 
cons.der.itc a fi vetuste, 
deși incă nu s-au abrogat, 
conducătorii auto circulă

Tiberiu Sl’ATXRU

(Continuare in pag. a l-a)
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Spre o nouă ainîuare?
1AGMM Petroșani nu arc 

nevoie de locuințe. Altfel, 
in mod sigur, blocul din 
Piața Victoriei — Petro

șani, aflat în construcție 
de vreo doi ani ar fi fost 
finalizat. E-adevărat dacă 
privești din stradă acesta 
pare aproape finalizat. In
să dacă intri îți dai ime
diat seama că mai este în
că mult de lucru. Și, dacă, 
mai ales te iei după rit
mul In care se lucrează a- 
jungi la concluzia că va 
trebui să mai treacă mult 
timp pină va fi gata. Du
pă cite țtim ultimul ter
men stabilit este luna vi
itoare. Cei care trebuie să 
primească locuințe in acest 
bloc speră că termenul va 
fi și respectat Dar se pa
re că unii nu prea au spe
ranțe. Și din păcate nu au 
speranțe chiar meseriașii 
Întreprinderii beneficiare, 
ei înșiși executanți ai lu
crării. Șeful echipei de 
lucru, dl. Ion Pîrvu este 
nemulțumit de felul In 
care decurg ostilitățile.

Tarif special
Un grup de cetățeni ca

re locuiesc în cartierul /Ae
roport — Petroșani, în nu
mele cărora a venit la re
dacție doamna Constantina 
ilie, ne relatează o situa
ți* care pe ei li nemulțu
mește, iar pe noi ne îngri
jorează. Este vorba despre 
depozitul de butelii din 
strada Unirii. „Peste tot 
s-a mai schimbat cite ce
va, numai aici a rămas ca 
Înainte, ne spune ea. Dai 
pensionari, care abia se 
mișcă, țin oamenii la rînd 
ore-n șir, la capătul căro
ra n i măcar nu ești 
sigur dacă mai apuci să 
iei butelie. Numărul nu se 
•afișează, nimeni nu-1 știe, 
ei spun că se d.î pină la 
4000 ri apoi reiau de la 
zero, dar am văzut cum 
schimbă pe loc, dacă dai 
100 de lei. înțelegem că, 
în această situație, ar fi

ROBOȚFL, ROBOȚEL...
Sinteți vulcăncan și vreți 

să afl.T.i ora exactă 7 Ni
mic mai simpr’.i: formînd 
la telefon numărul 053, 
robotul vă va informa 
prompt. Mai greu este să 
găsiți un telefon public. 
In afară de cele instalate 
la Of.ciul PTTR, In altă

POL I Ț I A $1 ORDINEA
Ferească Dumnezeu de „salvarea" escrocului I

DE DREPT
Filtru total

Oamenii mal dau (vrînd- 
nevrfnd, sau facind-o cu 
mina lor) ți peste necazuri. 
Drumul vieții nu e drept 
ți larg, precum autostrăzi
le americane. El ne oferă 
hopuri pe care doar cu te
nacitate ți înțelepciune le 
putem depăși. Uneori, sal
varea vine de unde nu te 
aștepți, deși, în ultimul 
timp, s-sru împuținat oa
menii care să mai sară în 
ajutor semenilor. „Fiecare 
pentru ci" este deviza la 
modă, mai la modă declt 
năbădăioasa Lambada. 
Așa stînd lucrurile, la ne
caz dai dm colț în colț 
și aștepți mana cerească. 
Numai că nu întotdeauna 
mana cerească vine pe căi 
de lumină ți poți să cnzi 
din lac în puț. Ca In po
vestea .ce urmează, care 
nu-1 deloc p>ovcste, cî do- 
•nr de trimitere în Jude
cată pentru înșelăciune.

A auzit el vorbindu-se la 
O circiumă, Ia o masă ve
cină că i| llnll!

Blocul cu pricina 63/C a 
fost luat In construcție 80 
la sută de către IACMM și 
20 la sută de brigada 50 a 
ACM Petroșani. Dacă, par
tea de 80 la sută, după 
spusele domnului Pîrvu 
este aproape gata, lucruri
le s-au împotmolit la cea 
de 20 la sută. Adică la 
partea de finisaj interior 
și exterior. Nu s-au a- 
dus schele pentru finisarea 
fațadei, nu se găsesc mate
rialele cu care trebuie să 
se lucreze și nu sînt aduși 
suficienți meseriași, tîm- 
plari, zugravi, vopsitori și 
geamgii care să finalizeze 
într-un timp relativ .scurt 
ceea ce mai este de făcut 
la acest bloc. Nevoia de 
locuințe este mare, timpul 
trece, iar ritmul alene al 
lucrărilor face să se destra
me toate speranțele legate 
de respectarea termenelor. 
Și luna august bate la 
ușă. Va fi o nouă amina- 
rc a predării 7

Gheorghe CîIIRVASA

de urgență ?
preferabilă distribuirea la 
domiciliu, cu tarif special, 
într-un cidru legal. Dar 
așa? Cine Ii ține pe cei 
doi să clștige bani nemun
ciți acolo, cînd atîția oa
meni tineri și cinstiți n-au 
de lucru 7 Noi propunem 
ca depozitul să renunțe la 
distribuirea directă a bute
liilor, care creează atltea 
neajunsuri și să se proce
deze ca In centru, să se 
creeze mai mUIte puncte 
volante, care s-ar justifica 
prin numărul mare al 
populației din această zo
nă".

Subscriem ideii și, în- 
trucît faptele re!atate a- 
ting — ca să nu spunem 
încalcă — legalitatea, soli
cităm organelor în drept 
să ia măsurile se im
pun

Șt. CIMPOI

parte a Vulcanului nu e- 
xistă. Nu știu dacă se are 
In vedere montarea unor 
astfel de posturi telefoni
ce. Un lucru este clar: da
că, In miez de noapte, ai 
nevoie de salvare sau 
pompieri, găsești de toate 
dar nu ți un telefon. (G.O ) 

turistic a fost arestat de 
Poliția economică a Jude
țului. Și cum gîndul rău 
încolțește fără îngrășămin

te chimice sau naturale, hop, 
i-a venit ldeea I I.a ora 19, 
In ziua de 6 iulie, se Înfi
ințează la ușa soției celui 
arestat, ia o mină d<“ om 
important ți—

— Doamnă, știu că soțul 
dumneavoastră este ares
tat. Tatăl meu lucrează la 
poliție. E coleg ți bun pri
eten cu ofițerul care face 
cercetările. Cu 100 000 de 
lei le înmoi sufletele ți 
soțul va fi eliberat. O mi
nă ‘pală pe alta șl amin- 
două fața

Aflată la necaz, femeia, 
ezită După atltea cerce
tări ți percheziții nu mal 
avea 100 000 lei In casă, 
vă dați scam.1, nu 7 îl dă 
întîlniro „salvatorului" la 
ora 23, iirmînd să fată roit 
de suma cu pricina. A- 
lenrgă cli .perată la un prie
ten de familie V.B. Acesta, 
Iii' al, LI dă scama <le far

Unde duce goana 
după cărbune 
(Urinare din pagina 1)

liar 8 etc — toate în ve
derea creării premiselor 
necesare pregătirii noilor 
capacități și, totodată, asi
gurării normalizării între
gului flux de extracție.

TJar producția 7 Ce se 
întîmplă cu producția pe 
acest an, în , erspectivă 7 
Există o _strategie, clară a 
consiliului de administra
ție care prevede utilizarea 
extensivă și intensivă a 
complexelor. Fără a intra 
in amănunte, putem pre
ciza că, pe baza unui pre
liminar elaborat de con
ducerea minei, se scon
tează de la 1 august pe o 
producție de 900 tone pe 
zi, față de 5—600 tone în 
prezent, iar, In perspectivă, 
prin deschiderea unui al 
doilea abataj, o creștere la 
1000—1200 tone. Incepind 
cu trimestrul IV, cînd se 
prevăd 3 abataje In func
țiune, se crează premise ca 
în ’91 producția minei să 
ajungă la 1800 tone pe zi. 
Tot în legătură cu destinul 
minei punem o ultimă în
trebare directorului teh
nic: „Sinteți optimist, dom
nule director Florca ?". 
R.r.punsul a fost prompt : 
„Am fost întotdeauna!".

Demnitatea unui miner lovit de soartă
(Urmare din pag. 1)

gătura cu dv. în vederea 
internării pentru recupe
rarea paraplcgiei postrau- 
m dice de care suferiți. 
Sprijinul oferit de organe
le sanitare a fost refuzat 
însă de dv. Acest lucru va 
determina conducerea Spi
talului Petroșani să insis
te asupra necesității inter
nării în țara noastră pen
tru tratament de recupe
rare. Semnează Director 
adjunct dr. Aurel Gheor- 
ghiu". Iată ce ne relatea
ză minerul: „Cum era să 
refuz tocmai cu tratamen
tul solicitat 7 Scrisoarea 
de răspuns est» o minciu
nă sfruntată. Am făcut 
cîteva tratamente Ja cen
trul de recuperare din Pe
troșani, unde am fost bi
ne îngrijit de doamna doc
tor Iacob. Dar cuantumul 
alocat tratamentului era de 

să. I-a ora 23 „salvatorul" 
a avut surpriza ci, în lo
cul celor 100 000 de lei, 
să ia în mîini cătușele. Se 
numește loan Neguți, este 
din Petroșani, de profesie 
fără și lucrează la între
prinderea umbra. Tatăl săli 
nu avea cum să-1 salveze 
pe arestat lntrucît a tre
cut, de multă vreme, Sty- 
xul, fiind In lumea celor 
drepți. Nu țtim dacă In rai 
sau în iad, sigur este că pe 
PAmînt a lăsat un diavol 
împielițat care te ține de 
escrocherii. Ce ți-o fi în
chipuit I. Neguți 7 Soțul e 
arestat. Dacă soția recla
mă că mi-a dat 100 000 de 
lei o să fie și mai tare 
strînsă cu ușa să spună de 
unde-i are. Ața că eu rămln 
cu banii, ea cu paguba.

In Ioc de concluzii, a- 
pelăm la înțelepciunea po
porului. Ferească Dum
nezeu de „salvatori", că 
de dușmani țtim noi să ne 
ferim I

Mircen BUJORFSf U

Un cabanier și micul său prieten...
Foto: Sorin OPRE.A

5 lei pe zi. Tratamentul 
n-a folosit. Am apelat și 
la sindicatul minei Ani- 
noasa ani la rînd să mi 
se dea bilete pentini tra
tament. Mi s-au promis, 
dar nu mi s-au dat. Pen
tru că am scris „conduce
rii superioare de partid" 
secretara cu probleme so
ciale de la fostul comitet 
municipal al p.c.r. a fost 
la mine acasă, în anul tre
cut, însoțită de milițianul 
sectorist și m-a amenințat 
că nu voi mai vedea soa
rele dacă nu mă domo
lesc. In disperare de cau
ză am scris în acest an 
solicitlnd ajutor. Crucii 
Roșii internaționale și la 
postul de rpdio Europa Li
beră".

Ce solicită acest om lo
vit de soartă 7 Un trata
ment gratuit de cîtcva luni

(Urmare din pag. I)

oricum. însetați de înavuți
re grabnică, piețarii alear
gă cu mașinile dintr-o par
te In alta a țării. Ca Băl- 
tărețu Dumitru din comu
na Teasc, județul Dolj, a 
cărui Volgă (2 DJ 7540) a- 
vea o remorcă încărcată 
cu lăzi. Face transporturi 
de legume (roșii). Nu avea 
certificatul de înmatricu
lare, zicea el. Pentru sim
plul motiv, intuit de poli- 
liția rutieră, că nu era 
prevăzută impiovizata re
morcă. De fapt și In 13 
iulie I s-a aplicat o a- 
mendă contravențională: 
cjrcula fără revizia tehni
că anuală. Nu pe aici, ci 
tocmai la Sibiu I Un auto
camion (21 GJ 247) de Ia 
întreprinderea mecanică 
Sădii, condus de Trăhărrel 
Gheorghe, circula fără nici 
o încărcătură. Și se ducea 
tocmai la Odorhclul Secu
iesc după piese de frigider. 

sau o proteză care să-i per
mită să poată umbla. Vrea 
să fie util. Să mai facă ce
va, la cei 46 de ani ai săi. 
A respins cu demnitate o- 
ferta pe care i-am făcut-o 
să-și deschidă un cont cu
rent personal pe care să-1 
facă public în ziarul nos
tru. Nu vrea să apeleze la 
așa ceva „din rușine". Este 
convins că poate să se pu
nă pe picioare într-un fel 
sau altul. Dar nu dispune 
de mijloace materiale. 
Beneficiază doar de o pen
sie de invaliditate, la care 
ar vrea să renunțe. „Dacă 
aș mai adăuga 4 luni de 
muncă la cei 19 ani și opt 
luni lucrați în mină, mi-a 
spus Ia despărțire, pot be
neficia și cu de o pensie 
de miner cu limita de 
vlrstă".

Să nu se găsească, oare, 
nimeni în municipiul nos
tru să-1 ajute 7

Și, tot din Gorj, Calotescu 
Octavian, circula cu auto
turismul Dacia 1310 break 
2 HZ 3305 fără număr pe 
spate. Cel din față era le
gat cu o sfoară...

Mai erau ți alții care 
circulau In grabă, „nebă- 
gînd de seamă", ba că nu 
aveau semnalizare (pe stin
gă sau dreapta), ba că au
toturismele sînt lovite 
zdravăn, ba aveau viteză 
ncadaptată, la i 
din zona intersecției 
Livezeni — Iscroni. Ce sj 
mai zicem de parcările ai> 
tovehiculelor grele la do
miciliul șoferilor 7 Ca ți 
despre cei care aveau In 
portbagaje zeci de plini al
be. Plinea noastră de aici

restricția^ 
ției dirț’

e dusă spre Gorj unde a- 
ccst produs de strictă ne
cesitate este cartelat. Dar 
la aceste aspecte concrete 
vom reveni.

In atarl condiții nici I
nu-l de mirare că sînt I
multe accidente. I

IN ÎNTUNERIC. Așa stau 
oamenii din blocul nr. 2 — 
intei venție, strada Ale
xandru Sahia din Petrila, 
deși imobilul e locuit do 
4 luni. Domnii de la IRE 
n-au găsit de cuviință să-1 
branșeze la rețeaua de e- 
nergie electrică. Locata
rii și-au făcut contracte, 
au plătit fondul de rul
ment. LI se tot promite. 
Ba azi, ba mîine, ne spu
nea domnul Petru Praiț, 
liderul sindicatului mine
rilor de la I.M. Petrila. 
(T.S.)

GHEAȚA ? Vă mai a- 
mintiți ? Pe vremuri, In 
Petroșani funcționa o fa
brică de gheață. După cîte 
știm există și acum, dar 
nu funcționează. Oare ni
meni nu se gîndește să o 
pună în funcțiune ? Sau 
nefuncționarca ci este le
gată de criza de bere 7 
(G.C.)

PENTRU MINERI. La 
Lupeni, pe strada Plopilor, 
a fost predat blocul nr. 
56 cu 40 de garsoniere, 
minerilor de la 
I.M. Lupeni. Este al 4-lea 
bloc predat de la începutul 
anului și adaugă cele 40 
garsoniere la 97 aparta
mente predate pînă a- 
cum. Cam puține față de 
cerințele acute ale orașu
lui I (I.D.)

DRUM. Vara trece, iar 
drumul de pe Maleia, din 
Petroșani, continuă să se 
afle într-o stare deplorabi
lă. Autovehiculele sînt 
supuse unor grele încercări 
pe acest drum. S-au înce
put aici lucrări de mo
dernizare. Dar lucrul îna
intează în ritjn de melc. 
Abia s-a turnat betonul pe 
o singură jumătate a dru
mului de circa 300 ml. Să 
sperăm că nu ne va prin
de iarna înaintea termină
rii lucrărilor I

FIAT LUX I Sintem se
sizați că parcarea de la Ho
telul Petroșani, noaptea 
este „scăldată" într-un în
tuneric total. Datorită a- 
cestui fapt, în ultima pe
rioadă aici au lost sparte 
mai multe autoturisme, 
linînd cont că aici par
chează și mașini din stră
inătate. e păcat să ne dăm 
cu firma-n cap, pentru un 
bec, două pe care CDEB 
le-ar putea monta în par
carea respectivă. (MB)

CINE A PIERDUT? Un 
binevoitor a găsit și a a- 
dus la redacție actele de 
identitate pierdute de îoan 
Fflnoca, angajat al I.M. 
Ix>nea, locatar al căminului 
de nefamillțti de pe stra
da M. Sadoveanu nr. 2 
din Petrila. Păgubașul își 
poate ridica actele de Ia ad
ministrația ziarului. (I.D.)

LE O FI STAT CEASUL7 
Cam așa se măsurau zile
le în vremuri biblice: „a 
fost o noapte șl a fost o 
dimineață: aceasta a fost 
ziua-ntîia". IGCL-ul amin- 
țasc întrruperca furniză
rii de apă potabilă între 
orele 7—19, în data de 26 
Iulie ac. Dar lată că ora 19 
a trecut, a trecut ți ora 
7 din 27 iulie ți In cartie
rul Aeroport apa n-a mal 
ajuns. în mod firesc, ne 
punem întrebarea: otrre lc-o 
fi stat ceasul ? (St. G.)

t

lluhrică realizată de
Viore) STRAîIȚ țj
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Tarile est - europene spre economia de piață (VIII)
Articole și comentarii din presa străină

Cel mai lung drum
Jane Sessecn — redactor 

la Internațional Manage
ment — este un fin obser
vator. Deplasîndu-se în 
Bulgaria, împărtășește în 
numărul din aprilie a c. al 
revistei observațiile sale 
și părerile unor interlo
cutori competenți, citito
rilor revistei, referitor la 
ritmul și contextul evolu
ției acestei țâri spre o c- 
conomic de piață.

Exemplificările sînt fă
cute pe cazul firmei Rank 
Xerox. Directorul acesteia, 
Eram Derejian, este ne
mulțumit. Firma Rank Xe
rox a realizat în Bulgaria 
incă în 11 1986 o uzină 
de fotocv «>re jn țooDcra- 
re cu o fabrică de ma
șini de scris proprietate 
de stat. Afacerea este un 
aranjament tipic de troc : 
Rank Xerox expediază 
scule de fotocopiere k« cei 
ce fabrică mașini de Scris 
și le vinde acestora în 
valută locală. In schimb 
Derejian exportă mașini 
de scris în Vest pentru 
valută forte.

Oficialitățile guverna
mentale citează la unison 
această tranzacție ca fi
ind operația cea mai reu
șită în țară, dar Dcrejjan 
este de altă părere. „Pre
dau incă astăzi hîrtiile de

Cine vrea muncește 
pe intrecute

Unitatea nr. 54 a Coope
rativei meșteșugărești „U- 
nirea" funcționează de la 
1 iunie 1990 în regim de 
mandat. Aici se execută 
încălțăminte la comandă și 
reparații încălțăminte. In
tenția noastră era, In ziua 
cînd am fost acolo să stăm 
de vorbă cu șefa, în per
soana doamnei Maria Flciu 
dar n-a fost chip. Șefa nu se 
mulțumește să comande, 
dintr-un birou capitonat. 
Și dacă n-am putut discu
ta, nc-am mulțumit cu 
ce am văzu .: rafturile in 
magazie pline cu materiale 
de o maro diversitate iar 
în sală - alrlietul pro 
priu-ziS — muncă pe în
trecut;. Cu a .en.enca oa
meni dai fa ’nient 1 
(Șt.c)

divorț. Nu putem să fim 
atit de operativi pe cit am 
vrea". Problemele au în
ceput să apară în anul 
1988, cînd acel • conducător 
bulgar care a realizat a- 
faccrca de cooperare și-a 
părăsit postul. Derejian a 
fost constant în luptă cu 

BULGARIA

urmașii săi și pînă la ur
mă a dispărut tot sensul 
de cooperare.

Rezultatul a fost o seric 
de conflicte care au con
dus la o proastă folosire a 
capacităților aparținătoa
re. Cea mai mare dificul
tate constă din faptul că, 
fiind un bun producător 
de valută forte, toată lu
mea se amestecă în trebu
rile uzinei. Intr-un răs
timp de 3 ani, patru or
ganizații de stat diferite 
și-au instituit cqntrolul a- 
supra fabricii.

Din păcate, experiența 
lui Derejian nu este unică 
și explică în mare măsură 
de ce investitorii din Vest 
ignoră pe mai departe 
Bulgaria. In ciuda unui an
samblu de măsuri care au 
vizat abandonarea legilor 
care frînau îndrăzneala de 
investire și doreau să con

l.M. I.ivezeni — la dis perorat. Foto: Sorin OI’REA

ducă radical și ferm la o 
economie de piață descen
tralizată, în 1989 numai 29 
de firme străine și-au des
chis magazine în Bulga
ria. Investiția medie este 
de 200 mii dolari și nu 
trece ca vîrf de 2 milioa
ne dolari. „Reformele au 

crcat in continuare mai 
multă căldură, decît lumi
nă" — spune Peter I.ivesey, 
șeful operațiilor Shell din 
Sofia. „Facem afacerile ca 
și înainte". Un alt direc
tor european adaugă: 
„Sistemul economic nu s-a 
schimbat în fond".

Intr-adevăr s-a întlm- 
plat și în Bulgaria feno
menul că în fruntea aces
tei țări, care a fost înainte 
predominant agricolă, a 
fost pusă o bază industri
ală ineficientă. Se consideră 
că aceasta este una din 
cauzele rămînerii în urmă 
și a întîrzierilor.

Nu trebuie să credem 
însă că în Bulgaria nu 
sînt deloc implicații din 
Vest. Cele mai multe com
panii continuă să opereze 
după metodele conf;rma- 
te de timp, atît în troc, cit 
și în comerț. Contrastînd 

puternic cu figurile obișnu
ite de căutători de vinzâri, 
circa 1000 de firme clin 
Vest și din Ja
ponia vir.d în Bulgaria 
prin intermediul „Inter- 
pred", organizația comer
cială derulată de stat, care 
pînă in anul trecut a de
ținut monopolul de creare 
a oficiilor pentru compa
niile stiăinc.

Intrucît legea de refor
mă permite acum pentru 
companiile străine sâ-și 
deschidă propriile oficii și 
să-și plătească direct an- 
gajații locali, s-au ți cons
tituit 18 companii. Dar, 
numai cîteva au îndrăznit 
să formeze afaceri în co
mun. ASKO, de exemplu, 
un comerciant german cu 
amănuntul, este într-un 
stadiu avansat în preluarea 
rețelei bulgare de comerț 
cu amănuntul ZUM.

Mulți conducători bul
gari sesizează marile ne
ajunsuri care persistă în 
continuare. „Am desființat 
pur și simplu vecliiul sis
tem, fără să creăm nimic 
nou" — este de părere 
Pancio Ralcev, ministru 
pentru relațiile economi
ce.

Iar Derejian trage con
cluzia: „E prea devreme. 
Bulgaria, nu este pregătită 
pentru o schimbare radi
cală".

K1RALY Zoltan
x.

Rugăciune
Oricare plîns, în noi, 

devine o crustă de o 

tristă — înțelepciune 

cu porii năpădiți d ■ 
mușchi lascivi și moi 

prin care, 
neștiută, 

nevăzută, 

neauzită, 
se evaporă fericirea... 

Dă, Doamne, să plouă 1

( saszar MOW \

Revine în actualitate
CRONICA RIMATA 

îndreptar pentru concediu
VARA asta, cti candoare, 
ne învăluie cu soare 
după-o primăvară-n care 
el a fost, puțin, absent, 
Aici, credem, că remediul 
nu e nici un tratament, 
ci, cred c-ați ghicit...

CONCEDIUL!
Unul, căruia, nevasta, 
e geloasă foc și basta 
și-l acuză că-i plac toate 
blonde, brune, platinate, 
grasele sau slabele...
l-a lăsat să plece singur, 
că pleca la... BABELE. 
Fotbalistul din vecini, 
de vreo două săptâmîni, 
a plecat, așa, hai-hui, 
la POARTA... SĂRUTULUI.
Pentru cîte se oferă 
preferințele diferă,

Mini fabule
CUNOȘTINȚE

Cică un motan, cîndva, 
s-a gindit că n-ar fi rai) 
să se poată incălța 
cum dorea, pe placul s . .
Și montanu-a reușit.
(Se vede, la o adică, 
că avea el, negreșit, 
la depozit... o pisică.)

APROVIZIONARE

Harap Alb, cel bun la toate, 
la ordinu-împăratului, 
fu trimis după salate 
în grădina ursului.

În fiecare zi,
cineva...

Azi cineva are ziua lui 
de naștere. „Ea mujți 
ani •'. Miine altcineva 
are ziua sa de naștere. 
„Ea mulți ani 1". Ș: în 
fiecare zi cineva are ziua 
s'a de naștere. „La mulți 
ani

Fio ca liniște i ți fe
ricirea adusă în casa 
fiecăruia de aci >tă săr
bătoare zilnica « facă 
liniștea și le . ea zil
nici a țării.

„La mulți a.a", țară I

Horei XI AMȚU

intr-o altă manieră : 
El c singur la SINAIA, 
rătăcind pe vîrf de munți, 
ca-i plecată la... mamaia, 
«■are stă în... VASCAUȚI. 
In sezon la SINGEORZ-BAI, 
nu-și urmă familia.
El preferă doar la FELÎX 
că e ți... OTILIA.
Gestionarul de alături, 
o fire cam tăinuită 
c la... LUNCA BANULUI, 
că e bine... denumită.
Zice unul ce-a-nto- mit, 
despre vinuri, un

compendiu :
„Cel mai acru soi de vin 
este, cert :

VIN DIN.. CONC 1DTUT

Miroși ANDRAȘ

Ce >fi spun, lucru mal rar, 
aia c cu-a fost odată!
De venea la aprozar

■ nninea... fără salată.

REA EXDICARl

După cum se povestește.
Zmeul luptă vitejește 
cu Voinicul fără pile, 
patru nopți și patru zii - 
(Și-apoi, fără supărare, 
au cerul dacă se poate, 
să le dea „rbiuparare".
I vjdent și „spor de 

noapte").

Mireea ANDRAȘ

Cîntecele spirituale ale călugărilor Lama
Fondată în anul 1474, 

Universitatea de la Gyuto 
era renumilă în tot Tibetul 
pentru nivelul învățămân
tului ți calitățile individu
ale ale membrilor sfii, a că
ror specialitate era eînte- 
cuL Mănăstirea a fost dis- 
trustă în 1959 în urma in
vaziei trupelor comuniste 
chineze cind mii de călu
gări, caie o locuiau, au fost 
uciși. O sută dintre ei uu 
ajuns în India unde au 
reconstruit o mănăstire în 
regiunea Arunachal Pra- 
desh, un stat din nord-est, 
asigurînd astfel continuita
tea transmiterii religioase 
și artistice a unei tr idițil 
unice.

Cîntecele secrete ale In- 
maiștilor tibetani dc la 
Gyuto nu seamănă cu ni
mic din ce bc cunoaște în 
OccidcU Tibetanii le nu
mesc „yang", ceea ce vrea 
â spună „vocală", căci e- 

sențialul acestei arte vechi 
«Ie cinei secole, se edifică 
tio vibrația unei vornic. 

Cînd cîntă, fiecare călugăr 
din grup emite simultan 
mai multe note care dau 
impresia unui cor cu c- 
cou continuu. Ar este cînte- 
ce multifoniee se exprimă 
prin voci de bas cu re
zonanțe sumbre mult mai 
joase decît ale boșilor o- 
bișnuiți. Intrerupți uneori 
de tonuri mai înalte, cîntă- 
reții sînt acompaniați de 
sunetul unor clopoței ritu
ali, dc tambururi și țimba- 
le.

Călugării I ama de la 
Gyuto se bazează în stă- 
pînirca lor de sine pe o 
disciplină monastică rigu
roasă, pe un antrenament 
zilnic dc mai multe orc 
asupra cunoașterii texte
lor sacre, care cor ore de 
studiu. Numai călugării cei 
mai apți penlru ritualuri 
sînt autorizați să cînte.

Un concert al lor este o 
ceremonie spirituală, o o- 
franrlă prin care cel care 
cîntă fși purifică spiritul 
și re cufundă în divinita

te, spre binefacerea celui 
ce ascultă.

Parisul a trăit în 5 iulie 
o scară unică, cu adevărat 
excepțională, prilejuită dc 
prezența călugărilor în

Din presa străină
LE MONDE — FRANȚA

Orașul Lumină. Vizitele a- 
cestor Lama în Occident 
sînt foarte rare și pînă in 
anul 1970 ci nu au părăsit 
niciodată Tibetul, nici 
Himalaia. Cine a auzit 
vreodată aceste psalmodi- 
cri profunde, infinit de 
grave și captivante, rămî- 
ne obsedat, ca și cînd nr 
fi primit suflul universu
lui în carc pentru o clipă 
vocile oamrnilor se îm
pletesc cu cele ale zeilor.

Traducere <l«
Ionica Ml li) \

Asociații condamnate
Tribunalul corecțional din 

Badcaux a condamnat 3 
asociații de vînătoare, care 
erau acuzate de Liga pen
tru protecția păsărilor 
(LPO) și Societatea pen
tru protecția naturii din

Sud-Est (SEPANSO) pen
tru organizarea unei vi- 
nătnri de turturele la în
ceputul lunii mai — peri
oadă cind aceasta (vînă- 
to.ire.i) este interzisă. Cele 
trei asociații încriminate 
nu fost condamnate să 
plate,îs ă, solidar, 8 000 de 
frânei dropt daune .ismta 

țiilor de protecție și I 000 
de fi an i cheltuieli do 
j'iile.arî.

Extrădarea unui 
criminal de război 

nazist

Joseph Schwammberger, 
unul dintre ultimii crimi
nali naziști importanți a 
fost extrădat de Argentina 
către RFG, după 17 ani de 
delicate negocieri.

Pc 20 martie a.c. Curtea 
supremă argentiniană a 
decis să autorizeze extră
darea. Fostul untcrschar- 
fuhrcr este acuzat dc a 
fi responsabil de moartea 
a 1000 dc deportați la 
muncă forțată în Germa
nia, dc execuția a 5 pînă la 
10 mii de evrei și dc de
portarea altor cîteva zeci 
de mii în zona dc extermi
nare Auschwitz și Bi-lzec. 
B «trioul ofițer SS sc află 
:,ub un mandat de aresta- 
rr al Tribunalului din 
Siiittgart «lin 1971
«Al I’)

Pionier al televiziunii
O statuetă dc brom a 

inventatorului — In 1927 
— a uncia dintre primele 
camere de televiziune, ame
ricanul Philo T. Fa. rvwortb 
îți face intra-ea in Capito-1 
liul din Washington. Ofe
rită de statul său natal, 
Utah, această statuetă ze 
alătură celor 94 de alte 
figuri din istoria america
nă. Născut în 1931, Fam- 
sworth începe cercetările 
sale la virsta tf<» 13 ani, 
pentru ca în 1930 să trans
mită imagini electronice 
ale unui chip liman, cîști- 
gînd astfel supranumele de 
„tatăl televiziunii". „Pater
nitatea" a fost disputată 
cu alt american, de origine 
rusă, Zworkin, care lucrea
ză pentru RCA, societate 
carc a beneficiat ulterior 
dc patentele lui Farn- 
svvorth, asigurîndil-și prio- 
î iliitc.i în aceasta industrie.

Traduceri «le
l,aul Sl( I I ESCU
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actualitatea INT ERNAIIONALÂ
Ungaria urgentează retragerea din Tratatul 

de la Varșovia SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
4 *

Cronică parlamentară

Ungaria „se va retrage 
clin Tratatul de la Varșo
via pînă la sfîrșitul anu
lui, dacă această organiza
ție militară nu se dizol
vă pînă atunci, a decla
rat primul-ministru un- 
țar, Jozsef Antall, la Bu
dapesta, în cursul unei 
conferințe a ambasadorilor 
Ungariei în străinătate, reu
niți în capitala ungară.

Prin această declarație, 
Antall a avansat cu un an 
termenul limită anunțat

K.GB.-UL, PREZENT OFICIAL IN POLONIA

KGB-ul este prezent o- 
ficial în Polonia, a dezvă
luit ministrul polonez da 
interne, Krzysztof Koz- 
lowski, citat de agenția 
France Presse. El a decla
rat că „în Polonia există 
o antenă oficială a KGB- 
ttlul supravegheată de un 
general, iar un grup de 
ofițeri avînd statutul dc 
funcționari la ambasada 
sovietică sînt acreditați pe 
Ungă Ministerul polonez de 
Interne". In prezent, prin

FACILITAȚI PENTRU ȚARANII RUȘI

Boris Elțin, președintele 
Sovietului Suprem al 
RSFSR, a dispus acorda
rea dc facilități deosebite ță
ranilor pentru g-i cointere
sa în realizarea recoltei 
d;n anul acesta. Este vor

FILME
PETROȘANI — I’arin- 

•ul; Războiul stelelor ; 
X ietoria: Lanțul aminti
rilor, I—II; Unirea: 
Războiul haiducilor.

LUPENI: Trandafirul
galben.

VULCAN: Blestemul
rubinului negru.

LONEA. Un studio în 
cântarea unei vedete.

URICANI: Ringul.
ANINOASA : Ultimul 

războinic.

T V.
23 IU1.IF

9.00 Actualități.

M I C
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de 
naștere și ieșirii la pensie, 
soția, fiul, nora și nepoții 
urează sănătate, fericire

SOȚI A I ănica, fiica 
Felicia, ginerele Doru, 
nepotul Bocdan anun
ță cu idincă durere dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost un 
bun soț. tată, socru, și 
bunic
• GIIERASIM PETRU
Inmormintarea va a- 

vea loc duminică, ora 
18. Cortegiul funerar 
pleacă <lc la Biserica 
Evanghelică din Petro
șani, slr. Mihai Viica- 
zul,

■lacrimi si flori pe 
tristul lui rnorrnint. Nti-I 
vom uita niciodată. 
(1873) -:r 

la începutul lunii iunie de 
către guvernul ungar, care 
a declarat la acea dată că 
Ungaria înțelege să pără
sească pactul înainte de 
sfîrșitul anului 1991, no
tează observatorii.

„Retragerea (Ungariei) 
din organizația politică" a 
Tratatului de la Varșovia, 
„face, de asemenea, parte 
din programul" guvernului 
de la Budapesta, a mențio
nat Antall.

cipiul cooperării noastre s-a 
schimbat, deciziile sînt 
luate „la nivel ministerial", 
iar „penetrarea KGB-ului 
în inima ministerului s-a 
terminat definitiv", a opi
nat ministrul polonez. Sint 
dispus să tolerez o coope
rare oficială, dar nu pot 
închide ochii asupra pre
zenței în Polonia a unor 
„antene" ale serviciilor de 
informații străine, a rele
vat Kozlowski.

ba despre lansarea unor 
bonuri speciale „Recolta 
’90" care permit procura
rea unor produse deficita
re de către cei care parti
cipă la stringerea ți
transportarea recoltelor.

9,10 Roman-foileton 
(reluare).
Moștenirea familiei 
Guklenburg.

9.55 Rubrici din emisi
unile în limbile 
maghiară și ger
mană. (reluare)

10.55 Arme cu tărie, su
flet românesc.

11.15 Ora de muzică.
12,45 Actualități.
13,00 Telc-clubul dc sim- 

bătă.
10,20 Televiziunea vi sc 

adresează.
13,35 Ferestre spre lume.
19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Teleenciclopcdia.

A P U B
și „La mulți ani 1“ iubitu
lui lor Ilogman Romulus. 
(1354)

VINZARI
VIND casă, confort T, 

în schimbul unui aparta

l)E< ESE

FAMILIA Stoica
Gheorghe este alături 
de familia greu încer
cată prin pierderea ce
lui ce a fost

GIIERASIM PETRE
Sincere condoleanțe. 

(1300)

CU PROI UNI) regret 
și lacrimi in ochi ne 
despărțim dc cel mai 
bun vecin

GIIERASIM PETRII 
om rle aleasă prohilale, 
slimaf și apreeial. caro 
ne a lăs il si a plecat 
prematur din mijlocul 
nostru. V l inii de sc.nă 
(1303)

LA CENTRALA atomo- 
electrica din Smolcnsk s-a 
produs recent arderea u- 
nui cablu de legătură cu 
camera dc rezervă a caza- 
nelor de pornire, informea
ză ziarul „Izvestia". Incen
diul a fost lichidat. Prin 
declanșarea sistemului au
tomat, blocul nr. 2 a fost, 
oprit și reactorul a fost 
stins. Nu s-au înregistrat 
perturbări în funcționarea 
sistemelor care asigură 
securitatea reactorului, 
Ministerul energeticii și 
industriei atomice al URSS 
a constituit o comisie pen
tru cercetarea cauzelor 
celor întîmplate, transmite 
agenția TASS.

MINISTERUL de Exter
ne lituanian califică drept 
„absurdă" cererea unui 
grup de 500 de lituanieni 
— de limbă rusă de a li se 
ridica cetățenia sovietică 
pentru a putea emigra în 
Canada. Este vorba des
pre crearea în Lituania, cu 
o lună în urmă a societă
ții „Canada" ai căror 
membri doresc cu orice 
preț să emigreze în aceas
tă țară nord-americană. 
Pentru că toate formali
tățile de emigrare sînt 
extrem de complicate, eî 
au cerut Ministerului litu
anian dc Externe să li sc 
ridice cetățenia, dobîndind

21,00 Gala finală a Fes
tivalului de muzi
că ușoară de la 
Yurmala.
Transmisie direc
tă.

23.30 Actualități.
23,15 Film artistic.

Ilopscotch.
Producție a stu
diourilor america
ne.
Premieră pe țară.

29 IULIE
9,00 Gimnastica pentru 

toți.
9.10 Universul copiilor.

LICITATE
ment, 2 camere, încălzire 
centrală, confort I, etaj 1 
sau 2, în zona Hermes sau 
Petroșani Nord. Informa
ții : Petroșani, strada Au
rel Vlaicu nr. 38. între o-

FAMILIILE Vinczc A- 
dalhcrt și Oprișa Nico- 
lae, mulțumesc «lin su
flet tuturor celor care 
au fost alături dc ei la 
pierderea scumpului lor 
fiu și nepot

ADRIAN ADAI.BERT.
(1300)

I VVIII I \ Slnican <11 
mii mulțumește si pe 
această calc < <>)e< tivului 
de ingineri maiștri si 
muncitori di la Prcpa 
ralia t’rlrlla pentru c.'il 
dina aiăt.ilă iii diircina 
sa in> ci mu p« m cure 
a Ireciit. (IHlit) 

astfel statutul de emigrant 
politic.

REPREZENTANȚI ai 
Băncii de Comerț a Ceho
slovaciei și ai unui consor
țiu de 34 de bănci străine 
au semnat la Frankfurt-pe- 
Main un acord privind lan
sarea în circulație a euro- 
obligațiunilor în valoare 
dc 350 milioane dolari — 
informează agenția TASS.

Obligațiunile, ce au o 
valoare nominală de o
mie și zece mii de mărci 
vest-germane, putînd fi a- 
chiziționate atît de organi
zații, cît și de micii între
prinzători cu o rată anua
lă de 10 la sulă, au o va
labilitate dc 5 ani. Sumele 
obținute în urma vînzării 
hîrtiilor de valoare vor fi 
utilizate pentru finanțarea 
importului cehoslovac.

MII DE PERSOANE au 
demonstrat pe străzile ora
șului Nazarcth pentru cre
area unui stat palestinian 
alături dc statul Israel, 
transmite agenția France 
Presse, citind declarații ale 
municipalității locale. Ma
nifestații s-au pronunțat, 
totodată, împotriva politi
cii de implantări israelie- 
ne în Cisiordania și Gaza 
și a instalării în aceste te
ritorii de emigranți evrei 
sovietici.

10,25 Film serial.
Lassie.

10,50 Actualități.
11,00 Lumina lină.
12,00 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13,30 Vidco-magazin.
17.23 Van Gogh.
17,55 Film serial.

Familia Poiană'
13,10 Cuvin tul care 

dește.
I '.10 Desene animate. 
1'1,30 Actualități.
20,15 Film artistic.

Mary Poppins.
22,20 Actualități.
22,35 In memoria eroilor.

rele 15—20. (1862)
VIND Fiat 600, repara- 

bil, sau pentru piese 
schimb. Informații, 43207. 
(1858)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Ghercă
loan, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(1855)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Mo- 
roșan Mandea, eliberat 
de EGCL Lupcni II declar 
nul. (1867)

C OMEMOIl ARE

S-AU ÎMPLINIT 6 
luni <le i iniI ne a pâră 
sd pentru t ■ imuna 
siiimpiil nost i ii im

GllEORt .IIIU
Si >HIN - CONST \NTIN

Iubire si imintirc veș
tii' a. (11156)

Pentru prima dată dc la 
începerea activității sena
tului României, joi, 26 
iulie, în conformitate cu 
Regulamentul de funcțio
nare reprezentanți ai Gu
vernului au dat răspunsuri 
la o scrie de întrebări ce 
au fost formulate de că
tre unii membri ai acestei 
camere a Parlamentului. 
In acest sens, domnul 
Gheorghe Ștefan, minis
trul învățămîntului și ști
inței, s-a refrit la para
doxul situației în care nu
mărul claselor și al locuri
lor la treapta I de liceu 
pentru elevii naționalită
ților conlocuitoare, a fost 
mai mare decît cel prevă
zut pentru copiii români. 
Venind în completarea 
răspunsurilor formulate de 
către ministrul de interne, 
domnul Adrian Severin, 
ministru, asistent al pr*- 
mului ministru pentru re
formă și relația cu Parla
mentul a spus că problema 
speculei nu este foarte

Moscova nu crede în lacrimi
(Urmare din pag. 1)

uă mici, Palatul Mare — re
ședința de iarnă a țarilor 
tot și toate sînt îneîntătoa- 
re. Pașii ne-au purtat prin 
biserica de familie a țaru
lui Petru I, apoi prin biju
teria arhitectonică, biseri
ca .Vasili Blajenco (cu o 
clopotniță de 74 m), în
cărcate de argintărie și ale 
căror cupole sînt suflate 
în aur. Am zăbovit în 
fața icoanei Maicii Dom
nului la biserica Smolensk, 
icoană făcătoare de minuni, 
apărătoarea Rusiei. Am ad
mirat picturile lui Rubliov. 
Am aflat curiozități legate 
de toate aceste biserici. 
Ivan cel Groaznic, mare 
iubitor al sexului slab, s-a 
legat la cap cu trei soții. 
După a treia căsătorie, 
nu i s-a mai permis să 
asculte slujbe în nici o 
biserică a Kremlinului.

In cele 7 biserici ale 
Kremlinului nu s-.au mai 
oficiat slujbe religioase 
din 1920 (deh, comunis
mul I). In 1990 a fost una, 
dovadă a politicii mai or
todoxe a lui Gorbadov. 
Mai aflăm că în Palatul 
Marc al Kremlinului i-a 
fost oferită o recepție Iui 
Ronald Reagan, chestiune 
îndelung comentată. Zidul 
care înconjoară Kremlinul 
măsoară peste 2 km și arc, 
uneori, lățimea de 6 m. 
Pe lingă el, tunuri din 
vremea războaielor cu Na
poleon.

Lăsăm în urmă cupole
le aurite și ieșim. Ni se 
arată o clădire ■ lungă, im
punătoare. Aici era... ma
nejul țarului. In loc de 
cai nărăvași, care trăgeau 
călești aurite cu țari, prin
țese și curteni de vază, a- 
cum clădirea găzduiește o 
marc expoziție de artă 
contemporană. In Piața 
Roșie mulțimea șerpuiește 
spre mausoleul care a- 

I.C.S. ALIMENTARA SI
A. P. PETROȘANI

încadrează 
direct sau prin transfer 

utinăforul personal : 
— paznici pentru obiective speciale 
Relrihu|ia se face conform Legii 57/1974.

Simplă, ca ccrînd, printre 
altele, șt sancțiuni de or
din fiscal. In. opinia Gu
vernului — a subliniat 
domnul Severin — specula 
se combate cel mai bine 
prin abundența de pro
duse. Dînd răspuns la o 
altă întrebare, domnul 
Adrian Severin a relevat 
faptul că prin majorarea 
prețurilor la benzină nu a 
fost încălcat Moratoriul 
Guvernului, deoarece an
gajamentul puterii executi
ve se referă la produsele 
de strictă necesitate, ben
zina neintrînd în această 
categorie.

Au mai fost date răs
punsuri de către domnii 
Bogdan Marinescu, minis
trul sănătăți, — referitor 
la structura organizării a- 
sistențoi medicale — și 
loan Țipu, ministrul agri-’ 
culturii și alimentației în 
legătură cu mari cantități 
de grîu, care, după recol
tare, în județul Teleorman, 
au rămas pe cîmp.

dăpostește corpul părinte
lui comunismului. între
prinzătorii țipă în mega
foane reclame turistice și 
totul este un amestec în
tre respectul pentru isto
rie și talcioc.

O plimbare cu mașina ne 
descrețește frunțile. Tre
cem pe lingă stadionul 
„Lenin" (100 000 de locuri), 
circul mare din Moscova 
(care seamănă cu piețele 
mamut construite la noi în 
„epocă" și cărora li se 
spunea circul foamei). De 
pe colinele Lenin, Moscova 
se vede ca-n palmă. Iată 
turnul televiziunii, iată 
arcul de triumf, pe sub ca
re a intrat în Moscova 
împăratul Napoleon. Iată 
Mănăstirea fecioarelor, un
de a „consemnat-o" Petru 
I pe sora sa, care a com
plotat împotrivă-i. In ori
ce caz, ni se spune, cu
prindem cu vederea un o- 
raș cu 8 milioane de locui
tori, care se întinde pe o 
suprafață circulară cu un 
diametru maxim de 55 km 
și minim de 36 km. Pen
tru doar 50 de copeici el 
poate fi privit prin lunetă.

Ceea ce ne-a impresio
nat cel mai mult pe coli
ne au fost' perechile de 
tineri căsătoriți. Tineri 
mîndri și mirese blonde, 
pereche lîngă pereche, se 
sărută de-a lungul zidului, 
nu numai pentru obiecti
vul aparatului de foto
grafiat, ci pentru un „o- 
biectiv" numai de ei știut: 
se iubesc. Cel puțin in 
ziua nunții... Nuntașii fac 
zarvă mare, aparatele de 
fotografiat nu contenesc, 
atmosfera este îneîntătoa- 
re și totul îmi aduce a- 
minte de titlul unui fnm 
— „Moscova nu crede în 
lacrimi". Și e bine. Oame
nii trebuie să zîmliească, 
să se bucure de viața a- 
eeasta, care și așa e scurtă 
și grea...
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