
Goliți cămările!
Inceptnd din 10 decembrie 1990, 

prețurile pentru ambalajul sticlos 
6-au stabilit In urma negocierilor 
pentru sortimentele de sticle și 
borcane pe capacități după cun» 
urmează: butelii 1/1, preț nou 6 
lei (sticle ulei, apă minerală, ră
coritoare), butelii spumos 0,750 
1 — 7 lei; butelii 0,700 1 — 6 lei; 
butelii 0,500 1 — 4 lei; butelii 0, 
330 1 — 3 lei; sticle pepsi 0,250 1

— 4,50 lei; sticle răcoritoare 0,2501
— 3 lei; borcane tip 0,820 1 — 
6 lei; borcane tip 0,420 1 — 4 
lei; borcane iaurt 0,200 1— 4 lei; 
borcane 3 1 — 12 lei; borcane 

1/1 — 6 lei; butelii mazăre — 5,50 
lei; sticle 1/4 — 3 lei.

Vin sărbătorile, goliți cămărilel

Dorel NEAMȚU

S.O.S. - SPITALUL
De miercuri dimineața, la Spitalul municipal din Petroșani 

n-a fost apa. Consecințele: greutăți, greu de învins, în efectuarea 
operațiilor, în sterilizarea instrumentarului medical. în starea i- 
gienică. Ieri au venit cîteva picături.

Aude cine trebuie să audă ?

Discoaop 1990
Tradiționala gală „Disco-top“ va avea loc anul acesta în ziua 

de 23 decembrie. Organizatorii — Casa de cultură din Petroșani 
și disc-jockey-ul Genu Tuțu — pregătesc surprize cît mai atrac
tive, între care un concurs de frumusețe, pentru tinere. I,a Gala 
Disco-top vor participa „stele“ ale muzicii ușoare românești. Pro
gramul detaliat al manifestării il veți afla citind suplimentul 
„Relache" al ziarului nostru din 22 decembrie, în ultimul număr 
al aceleiași publicații din acest an, dumneavoastră, stimați citi
tori, veți cunoaște cine sînt cîștigătorii galei și alte amănunte din 
„culisele" muzicii noastre. (Al. II.)

Cinematecă
Din 18 decembrie a.c. se re

deschide, într_o nouă concepție, 
cinemateca de la cinematograful 
,,Victoria*' din Petroșani. Vor fi 
prezentate (și în tot anul 1991) 
două spectacole pe săptămînă cu 
filme din repertoriul cinematecii 
bucureștene. Arhiva națională de 
film va organiza secții externe, 
de sine stătătoare, deocamdată 
numai la Petroșani și Hunedoa
ra. Filmul cu care se va inaugu
ra cinemateca, marți, 18 decem
brie a.c., este „Misterul statuii 
de aur". Vizionarea se va face 
prin abonamente anuale care 
rezervă locurile în sală. La une
le spectacole vor fi prezenți cri
tici și filmologi de la Arhiva na
țională de film. Iată ce filme 
vor fi prezentate pe ecranul ci
nematecii din Petroșani: „Drumul 
spre înalta societate*', „Comisarul 
Piedone la Hong Kong". „100 do
lari pentru șerif”, „Goldfinger", 
„Domnul” (producție franceză, cu 
Jean Gabin) „Castanele sînt bu
ne", „F’efantul alb**. (TJS.)

Scurtcircuit
Domnul Ion Blumenstein din 

Petrila — iroma soartei, pompier 
civil la mina Lonea — și-a im
provizat un rt >< u și un pr-jlun. 
giior electric in camera de zi 
a apartamentului. Mai mult, pre
lungitorul improvizat a fost a. 
șezat pe parchet și acoperit cu 
covor.

Drama s-a produs. Vn scurt
circuit a provocat incendiul in 
timp ce soția lui I.B., în vârstă 
de 24 de ani, și fetița lor, de 
numai 2 ani, dormeau într-o 
cameră alăturată. Fumul a pă
truns pe sub ușă și atît fetita 
cît și mama au murit asfixiate. 
Jată unde pot duce improvizați
ile electrice. întrebăm însă de 
ce I.B. a recurs la reșoul impro
vizat? Răspunsul este durenrs: 
lui I.B. i-a fost milă să-șl țină 
copilul în frig, iar reșouri nu se 
găsesc în magazine și atunci oa 
menii încearcă să se descurce1
Trist dar adevărat. (Al. II.)
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Bună dimineața 
la Moș Ajun

Bună dimineața Ia Moș Ajun, 
Bună dimineața la Moș Ajun. 
Ne dați ori nu ne dați. 
Ne dați, ne dați!
Am venit și noi o dată 
La mv.lți ani cu sănătate 
Domnul Sfînt să ne ajute 
La covrigi și la nuci multe 
Bună dimineața la Moș Ajun, 
Ne dați ori nu ne dați, 
Ne dați, ne dați.

Principiul lui Peter generalizat Mafia persistă și insistă (II)
Revoluțiile sînt schimbări ca

tastrofice. Ele dezintegrează o 
structură economico-social-poli- 
tică, prefigurind o alta, care nu 
se instituie imediat, dar produce 
ample mișcări ascendente și des
cendente in structurile societății. 
iMulti dintre cei care pînă a- 
tunci erau imobilizați într-o 
structură, găsesc în revoluție o 
ocazie prielnică pentru a urca.

Se pare că în aceste ocazii 
.Principiul lui Pe*.cr“ după care 
„Intr-o ierarhie orice saluriat are 
tendința să se ridice la nivelul 
său de incompetență" are ten
dința de generalizare rapidă. A- 
ceasta se Intimplă mai ales pen
tru că revoluțiile nu pot opera 
selecții valorice Juste, datorită 
vitezei cu care se produc schim
bările și chiar datorită schimbă
rii reperelor valorice.

Sintem nemulțumiți de situa
ția economică, socială și politică 
ce caracterizează România. Dis- 
funcționalitățile de la toate ni
velurile sînt parcă o ilustrare 
a generalizării incompetenței. 

Intensitatea implicării Se știe 
că este condiționată de balanța 
contribuție/avantaje. Cum încă 
nu există un cadru social-econo- 
mic reglator care să facă posibi
lă tranziția directă de la contri
buție ia avantaje, această balan
ță se află în vederea tuturor 
doar in ceea ce piiveștc talgerul 
avantajelor.

Asta se Intimplă nu doar da
torită tendinței naturale a fiecă
ruia de a obține cît mai mult 
cu efort cît mai puțin, ci și da
torită lipsei cadrului de care 
vorbeam. Liberalizarea prețuri
lor, in loc să creeze în domeniul 
economic acest cadru a reușit 
mai mult să dezechilibreze ba
lanța contribuții/avantaje, a- 
genții economici specullnd si
tuația inexistenței concurenței 
și deficitul de produse pe piață.

Pe de altă parte, nu există și 
nici n-a existat o gîndire socială 
autentică și critică. Ne lipsesc 
teoretizările de anvergură viito- 
rologică. Cei care încearcă să 
teoretizeze, mai ales neodisidența 

postrevoluționară, merg pe ideea 
distructurării totale fără alter
native de viitor, concrete și mi
nuțios argumentate. Se pare că 
și la acest nivel, principiul lui 
Peter s-a generalizat, fiindcă o 
parte a intelectualității noastre, 
care In perioada dictaturii se 
afla Intr-un fel de semidisidență 
și care era privită ca un rezer
vor de gîndire socială în cazul 
căderii dictaturii, a fost avansa
tă în posturi unde și-au atins 
nivelul de incompetență.

Principiul lui Peter acționează 
în toate societățile, dar credem 
că In perioadele de schimbare 
este mult mai ușor de remarcat, 
acțiunea sa fiind mai vizibilă 
și mai accentuată.

Folclorul nou a surprins elitis- 
mul afișat de incompetență și 
situația societății noastre în ver
surile: „Toată lumea cea deș- 
teaptă/De la proști mîncare-aș- 
teaptă/Dar nici prostu nu mai 
are/Că muncim fără parale".

Vasilc Scbastinn D1NCU

Dl. George Gurlui a beneficiat 
pînâ în 1988 do un spor de 20 
la sută la salariu pentru regim 
de 10 ore. Cînd aceste sporuri 
s-au anulat în majoritatea în
treprinderilor și instituțiilor, 
conducerea sectorului adminis- 
trativ-social i-a cerut lui G.G. 
să-și continue programul de 10 
ore, pentru care va primi în 
compensație zile libere pe timpul 
vacanțelor. Tot în anul 1988 a 
fost rechemat din concediu 7 
zile.

In august 1989, G.G. cere să 
i se dea zilele libere din 1988 
și cele 7 zile rechemare, în 
baza unui raționament simplu: 
magazionerul Octavian Barbo- 
nea, care avea același program 
cu administratorul G.G., a primit 
31 de zile libere. Dl. director 
economic-gospodăresc, Constan
tin Băluțâ, a refuzat motivînd 
că pentru orele suplimentare a 
mîncat In timpul serviciului, 
iar pentru duminici și SRL-uri a 
Jucat șah cu studenții.

Domnul G.G. nu s-a lăsat șî a 
depus o cerere la rectorat. După 
trei zile este chemat și, în pre
zența directorului economic, a 
juristei și a șefului serviciului 
salarizare i se aprobă cererea.

Din octombrie domnul Fodor 
nu a mai fost rector. Cînd G G. 
a depus cererea de concediu 
pentru 1989 i s-au reținut zilele 
libere luate în august. AJrrs.i 
420/03.02.’90 precizează că •ilcîe 
respective n-au fost an-.:1 -de 
de directorul economic și dec <■'.>- 
Ic 34 de zile libere luate 
plus pe ’88“ se scad din o nced.u 
La protestul lui G G. I -oul e- 
conomic-administrativ re- ne cu 
adresa 1099/07.03.90 către rec
tor din care rezultă că se rețin 
liberele deși în aceeași adresă 
recunoaște că pentru anul 1988 
IMP a rămas dator cu 14 zile li
bere, iar G.G. a ră nas dator cu

ȘT elan CIMPOI
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— Am calculai exact : înghițind tonte somniferele astea mă 
voi trezi exact, dar absolut exact, in momentul in care toate 
treburile de In noi vor merge exact așa cum trebuie !!!

Desen de Vali LOCOTA

Este notoriu faptul că In ul
timii ani 1FA Viscoza a ajuns 
într-o situație falimentară. Con
strucțiile faraonice de pe plat
forma industrială a întreprin
derii, o elocventă dovadă a risi
pirii iraționale n fondurilor de 
investiții, n-au reușit să produ
că, după zeci de intervenții „de 
sus" și de subvenții, nici un 
sfert din producția care ar fi 
trebuit să asigure măcar pra
gul de rentabil tnte. Pentru a 
supraviețui, întreprinderea a 
trăit din redistribuiri de fon
dul i de la alte întreprinderi 
»le fostului Combinat chimic, 
precum și din Împrumuturi pes
te împrumuturi. Devenise evi
dent <ă întreprinderea nu putea 
supraviețui, în astfel de con li- 
ții. In cc nformit.itc cu prevede
rile Legii nr. 15'1990, de curlnd 
întreprinderea și-a modificat 
structura și profilul, prin înfi
ințarea Societății pe acțiuni a- 
genți de spălare și fire Vis-o/a. 
După cum se pc ite să>. i va din 
noua denumire a ars Wr‘ foste 
„întreprinderi cir inte i ■ = repu
blicau”, pe limul firele aitificia- 

lc, nova S.A. va produce și a- 
gen-ți de spălare. Este vorba de 
fapt, de o reală extindere a ga
mei de produse, după cum ne-a 
informat dl. Mihai Maxim, direc
torul tehnic al S.A.A.S.F.V. Lu- 
peni. Sub denumirea de agenți 
dc spălare s-a trecut la fabri- 
c.'irea și comercializarea unei 
întregi game de produse solici
tate la ora actuală de cumpără
tori. Este vorba de produsele ca
re își caută clienții pe piață sub 
denumirile de Aexil, detergent 
pentru spălarea țesăturilor de 
orire tip, de Vilpon, Viltix și 
Vilcor, tot detergcnți, dar pen
tru alte necesități dc uz casnic 
si de Topvil, un adeziv pentiu 
lipit liîrtie și tapet.

Parte.) dc extindere a capa
cității le producție dc fire 
ci-lulozlee, existent 4 practic 
doar pe hirtie, din motive a- 
supra căroia nu vrem să stă
ruim, a intrat în conservare. 
Din vechea in t lr:ție de fee re 
Inloziie au fost puse în funcți
une i funcționează cu rezulta
te, 11 -or ,in'. lată satisfăcătoare, 
cep.u itiiți care în umcază o 

producție lunară reală de 0 
tone fire. Import uit este, în 
că firele produse au o m. 
căutare la întreprinderi de con
fecții și de tricot.ije din țara 
și există solicitări chiar și du 
partea unor firme străine. F. 
vorba, așadar, de un începu 
bun de activitate. Și merit i sa 
fie remarcate, In această ordine 
de idei, încercările de rentabi
lizare a întreprinderii. Pentru a 
asigura desfacerea produselor 
noi ale S.A.A.S.F.V. în Valea 
Jiului s-au făcut demersuri, la 
primăriile din Petroșani, Vul
can și Petrila pentru înființarea 
unei rețele proprii de vînzare 
Deocamdată, singurul magazin 
de acest fel a fost deschis în 
cartierul Bărbăteni, la Lupeni. 
In numele go-podinelor care 
resimt acut lipsa rletcrgenților, 
credem că la nivelul primări
ilor din Petroșani, Vulcan și 
Petrila ar trebui să existe preo
cupări pentru urgentarea des-

Viorel STRAUT
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in sprijinul handicapaților
Cu puțin timp m ui ina, ,J ni

vel național a fost constituita 
Liga naționtlă a usociațiiio. pen
tru sprijinul handicapațiloi (co
pii ți auulți) clin România.

Stopul mărturisit al acestei 
ligi este de a facilita hanăicapa- 
ților unele drepturi ți avantaje 
care să le permită nu numai 
asigurarea unui trai decent, ci 
ți o reintegrare a lor în viața 
economică și socială a Româ
niei, funcție de posibilitățile lor 
psihice și fizice. Ața cum se cu
noaște in regimul de tristă a- 
mintire în care „omul reprezen
ta valoarea supremă", acești 
oameni necăjiți abia îți tîrau e- 
xistența. O existență amputată 
atît prin indisponibilitatea fizi
că a acestora, cît și prin rigidi
tatea unei legislații făcute cu 
ochii închiși.

Pornind de la situația tragică 
privind handicapații ce există 
în toate localitățile din țară, cei 
ce au convenit să reunească în- 
tr-o ligi națională, asocia,iile 
de sprijin ale handicapaților, 
și-au propus să intervină pe lin
gă Guvern pentru a se aproba 
o seric de facilități acestei cate

Asociația Diabeticilor din România
I IEI \I A VALEA JIULUI

Recent a luat ființă și la Pe
troșani, fdiala Valea Jiului a A_ 
sociației diabeticilor din Româ
nia (A.D.R.), asociație apolitică,
• u personalitate juridică, ce-și 
propune ajutorarea bolnavilor de 
diabet și educarea lor privind 
tratamentul și regimul alimen
tar prescrise acestei maladii. In 
acest scop ADIl a editat și o 
revistă intitulată „Dialog cu dia
beticii”, organ profesional de 
educație și informare, gazetă ce 
l>oatc fi procurată dc la sediul 
asociației din cadrul Policlinicii 
Petroșani (secția adulți), la cabi
netul diabetologie.

Asociația diabeticilor din Ro_ 
mânia își propune să realizeze 
intr-un mod cit mai consistent 
condițiile sociale care să facă 
din diabetic, indiferent de vîrs_ 
tâ, ,,un om in stare de sănătate".
• u a< eeași capacitate dc muncă 
ș> viața ca și cel nediabctic.

In acest sens, ADR sprijină 
idce-i înființării de unități co
merciale care să desfacă produ
sele «[> : i.ile [s-nti u diabetici în

Ș A II

Cupa 22 Decembrie
Frontul Salvării Naționale din l’etrila organizează, mccpind 

cu 16 decembrie 1990, ora 10, un turneu de șah „Cupa 22 Decem
brie". Înscrierile se fac la sediul partidului.

„Viscoza" vrea 
să scape 

de faliment
(Urmare din pajiua 1)

vinderii unităților dc vinzare a 
detcrgcnților.

In perspectiva următorilor 
ani, S.A.A.S F.V. Lupeni, prin- 
tr-un efort minim dc retehno- 
logizare, care a fost încut ajat 
pnntr o tcccrit.. alocare d ■ in
vestiții, își sa diverșii în
continuare producția, uimind 
fă fabrice și o gam i 1 irgâ dc 
săpunuri. Competența i iniția
tiva își vor spune, p.-it’, în 
colo din urmă, ctivîntul și
„Vi' ■ z.i” va '■cupa dc l.ilimen- 
< W ■ uc ' e pfirc.i < ;î .-r., dc 

gorii sociale, vimpinse de dictatu
ră la 'uimea deznădejdii.

Pentru a aduce la cunoștința 
handicapaților o serie din proble
mele ce sor sta în atentia ligii 
naționale, ne-am adresat doam
nei Mariana Uțescu, președinta 
asociației de sprijin a handica
paților din Valea Jiului „Liber
tatea".

— Propunerile cuprinse în 
proiectul de lege pentru ocroti
rea și asistența socială a handi
capaților sînt deosebit de gene
roase. Sint cuprinse aspectele 
legate de asistența medicală a 
acestora, de acordarea de la bu
getul statului a unor pensii, sub
venții, ajutoare sociale, unele 
gratuități, alocații duble, toate 
în scopul asigurării unui trai 
decent fiecărei familii de handi
capați. Totodată sînt prevăzute 
situațiile generale ți speciale ale 
handicapaților privind trata
mentul, asigurarea de proteze, 
mijloace de transport, precum și 
posibilitatea încadrării fntr-o 
muncă utilă, funcție de posibili
tățile fiecăruia. Sc prevăd de 
asemenea gratuități pe toate mij- 

toate județele țârii să închirieze 
case de odihnă sau vile, în sta
țiuni balneoclimaterice pentru 
diabetici încadrate cu medici 
specialiști și cadre medii de 
specialitate.

Tn vederea realizării acestor 
obiective de prim ordin, ADR 
solicită sprijinul necesar din 
partea industriei alimentare șl 
din partea Ministerului Sănătă
ții.

In vederea mai bunei organi
zări a Asociației diabeticilor — 
filiala „Valea Jiului”, colegiul 
director sub conducerea onorifi
că a doamnei doctor Ana Dițoiu 
invită pe toți bolnavii de diabet 
din Valea Jiului să se afilieze 
asociației.

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul asociației, la 
doamna Neagoc Rodiră.

liberii! \ INȚ \N.
V ulcan

Sărbătoarea luminilor

HAN
Dc Ia începerea anului nou 

evreiesc 5751, Ilanuca este a 
șasea sărbătoare și se prăznuieș- 
te din 12 pînă în 19 decembrie 
1990. Această sărbătoare mai 
poartă și denumirea de Sărbătoa
re a Macabcilor, cei care în ți
nui 165 î.e.n. l-au învins pe An- 
liolius Epifanes, regele sclcucid 
a] Siriei, ce) care a pîngărit Tem
plul din Ierusalim și i-a prigonit 
pe evrei Cînd Antiohus a pă- 
Irinr. in I< ru „ilirn prima lui 
grijă a fost să stingă candela
brul <u șapte brațe care ardea 
permanent in Templu.

Cînd khud.i-Macabru1 ,1 eli
berat oiușu! col efint, a aprins 
■li,, 'am lumii < .mdal,T . ului 

loacele de transport, reduceri 
de 50 la sută la transportul ae
rian și naval, atît pentru handi
capat, cit și pentru însoțitorul 
acestuia. Nici instruirea handi
capaților nu a rămas o problemă 
nerezolvabilă. în acest proiect 
de lege se stipulează crearea 
unor condiții omenești nentru 
handicapați de a urma cursurile 
unor școli, iar cei nedeplasabili 
să beneficieze de școlarizare șl 
profesionalizare la domiciliu. Sînt 
prevăzute și o serie de avantaje 
de care beneficiază handicapa
ții în cazul în care pot presta 
o activitate profesională, cum ar 
fi: prioritate la angajare pe 
posturi corespunzătoare, scutirea 
integrală de impozit pe venituri, 
reducerea programului de lucru, 
funcție de gradul de infirmitate, 
efectuarea unor activități pro
fesionale la domiciliu, precum 
și dreptul la pensionare după 10 
ani femeile și 15 ani bărbații.

Desigur acest proiect de lege 
cuprinde ți alte facilități ți din 
motive de spațiu nu le putem 
oferi pe toate celor interesați. 
Insă există posibilitatea de a fi 
consultate Ia sediul asociației 
din Petroșani, bulevardul 1 De
cembrie, blocul 63, scara a JTI-a, 
parter.

Gheorghe < IIIRVAS.A

U C A
cu șapte brațe. Uleiul sfînt, gă
sit printre sfărîmături, ajungea 
pentru o singură zi. Cu toate 
acestea, candelabrul a ars opt 
zile pînă cînd s-a reușit să se 
facă uleiul sfînt pentru arderea 
candclabrului în continuare.

Aceasta este explicația pen
tru care Harnica se prăznuiește 
opt zile.

Deși a fost o victorie militară 
asupra regelui -.eleucid, evreii 
în aceste zile nu sărbătoresc vic
toria, ci minunea de a fi ajuns 
uleiul găsit opt zile. Nu prîiz- 
nuim victoria forței, ci ae.șța a 
spiritului

Ing Moz. - i l.l X \ \ |t|{| , 
pensionar

In noaptea de 10 decembrie, 
pe străzile din centrul Petroșa- 
niului au defilat coloane de stu_ 
denți minieri. Manifestația iz
bucnită spontan în cămine și 
transportată în stradă a fost 
lipsită de orice organizare prea
labilă din partea sindicatului 
studențesc S.S.D. Eu însumi fac 
parte din sindicat. Conform sta
tutului acesta reprezintă o orga- 
nizațip studențească apolitică. E- 
xistă într-adevăr membri din 
S.S.D. care au participat la de-

Precizare
monstrație, dar ca persoane par
ticulare. Au existat însă și stu_ 
denți care dormeau liniștiți la 
acea oră tirzie. Osidiu Stoicuța 
era unul dintre aceștia, prea pu
țin interesat de politică și con
trarevoluții. Dimineața zilei ur
mătoare îi rezerva însă o sur
priză. Persoane rău intenționate 
l-au raportat telefonic poliției, în 
calitate de lider organizator al 
manifestației nocturne. Și iată-1 
pe Ovidiu supus oprobriului pu
blic, subiect de discuție politică 
șj cetățenească. Invitație la poli
ție, accesul interzis în Casa de 
cultură, nervi și supărări inutile. 
Totul i se pare un coșmar, o 
absurditate kafkiană. Dar în zi
lele noastre totul este posibil.

Dan MIIIAESCU, 
student, anul V — 
Facultatea de Mine

Mafia persistă 
și insistă 

(Urinare din pa". 1)
9 zile libere luate în plus pe 
19119. Tot în această adresă, ca
re este un monument de in
coerentă, semnată de directorul 
economic și șeful serviciului so
cial administrativ, scrie că 
i s-a stabilit lui G.G. program de 
8 ore zilnic, cu liberul săptămî- 
nal vinerea, prin adresa nr. 
■1121/28.09.'89 dar în documentul 
amintit (4121), despre care am 
scris în numărul trecut, progra
mul dc lucru pentru ziua de 
vineri este 7—15.

După toate acestea rămînc, 
cred, să ne mai mirăm cum a 
rezistat G.G. 12 ani într-un a- 
semenea climat de tensiuni ne
întrerupte. Nu-și poate explica 
nici el. Nu-i da, Doamne, omu
lui, H ponte duce I

BUNE...
APEL. SUCT Petroșani face 

apel la toate întreprinderile din 
țară, care confecționează brațe 
macara pentru mașinile din do
tarea proprie, întrucît IUPS Lu
goj livrează cu încetinitorul a- 
ceste produse precum și de sla
bă calitate. Din 10 mașini dotate 
cu asemenea braț, funcționează 
doar două, iaj urgențele sînt 
mari. (D.N.)

APAR GROPILE. După nin
soarea și ploile din ultimele zile 
carosabilul șoselelor își arată 
chipul cu care ne-am obișnuit. 
Groapă lîngă groapă. Plombă
rile efectuate în primăvară an 
fost se vede precum frecția la 
un picior de lemn. Va veni însă 
primăvara și vor urma alți bani, 
alte plombe, și apoi alte distrac
ții. (G.O.)

LA STRAJA stratul de zăpadă 
a ajuns la peste 2 metri, ne asi
gură familia Gr. Cioflica, res
pectiv noii cabanieri la acest 
tradițional „Eldorado" al schio
rilor. Zăpada ne bucură. Altul e 
necazul: după săptămîni de re
vizii și mai mult., tergiversări 
și „bîlbîieli", telescaunul de la 
Straja continuă să stea oprit 
Spre nemulțumirea Justificată a 
iubitorilor de munte, inclusiv 
a copiilor care în curînd vor 
intra în vacanță. (I.D.)

OCOLUL SILVIC PETR'LA. 
O întrebare. Tradiția sărbători
lor ne va aduce pe masa noas
tră multe bunătăți. Dar ce face 
mama pentru copiii ei sînt cele 
mai bune. E vorba că va fi făi
nă, ulei, zahăr, ouă și toate ce
lelalte. Dar avem o întrebare: va 
fi și drojdie ?

FAR A APA. De trei zile blo
curile din zona spitalului Petro
șani sînt lipsite de apă rece și 
bineînțeles și de apă caldă. Nici 
policlinica nu este în altă situa
ție și cine știe cît timp va mai 
trece pînă se rezolvă. Oricum, 
nimic nu trebuie să țină mai 
mult de trei zile. (D.N.)

CAiDURA. Tot mai mulți ce
tățeni din cartierul 8 Martie Pe 
trila se plîng în mod repetat că 
în apartamentele lor căldura lip
sește aproape de tot Sesizările 
lor au rămas de fiecare dată 
fără ecoul dorit în calorifere. 
Sperăm că măcar acum cu noua 
conducere a EGCL Petrila lu
crurile să intre în normal. Este 
de dorit mai ales că iarna abia 
a început. (G.C.)

BR AZI. Oare în acest an vom 
avea brazi de Crăciun? Dacă da, 
ar fi timpul ca aceștia să-și facă 
apariția în magazinele de specia
litate. Că instalații electrice, be- 
culețe și dulciuri pentru ei nu 
avem. Măcar să ne uităm la 
brazi. Dar, deocamdată, nu-s ni
căieri 1 (G.C.)

PANA DE CURENT. Miercuri 
seara o parte din cartierul Pe
troșani Nord a fost afectată de 
întreruperea curentului electric. 
Semnalăm acest lucru pentru a 
se cunoaște că a fost vorba dc o 
avarie și nu se procedează la 
întreruperea curentului electric 
cum ne-au spus unii cetățeni la 
telefon. Deci avarie și nu decu
plare. (G.C.)

CĂRȚI. La Librăria „Io» 
Creangă", atunci cînd vine mar
fă, cumpărătorii se aprovizionea
ză cu 4—5 exemplare din aceeași 
carte. Să fie datorită faptului că 
vin sărbătorile și totuși cel mai 
frumos cadou este o carte ? Spe
răm să nu le găsim vineri lâ 
piață la prețuri exorbitante. Nu 
de alta, dar și-așa, s-au scumpii 
destul. (V.D.)

Rubrică realizată dc 
Ștefan CIMPOI

Șl NEBUNE
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Reuniunile științifice constituie 
un bun prilej de analiză a rea
lizărilor obținute, a posibilităților 
de aplicare ale acestora in pro
ducție, cit și de întărire a co
laborării dintre proiectant i și 
beneficiari.

In acest context s-a înscris și 
simpozionul cu tema: „Metode și 
tehnologii moderne pentru ex
tracția și valorificarea superioară 
a huilei, în scopul creșterii efici
enței tehnico-economice și a ren
tabilizării unităților productive"

SIMPOZION
care a avut loc de cu- 
rînd (6—7 decembrie a.c.) în sala 
Teatrului de stat din Petroșani.

Lucrările, prezentate atît 
plen, cit și pe secțiuni, de 
deosebit interes pentru specialiș- 
iii prezenți, au vizat atît aspecte 
privind rentabilizarea agenților 
economici în condițiile trecerii la 
economia de piață și rolul cerce
tării științifice în creșterea ofi

în 
un

cienței activității unităților pro
ductive, cît și lucrări specifice 
cercetărilor aplicative, privind 
metode și tehnologii dc extracție 
și valorificare a huilei, mecani
zarea și automatizarea procese
lor de producție din subteran 
preparații.

Simpozionul s-a încheiat 
o masă rotundă pe probleme 
cercetare științifică, orientări 
perspective.

Ing. Traian MUSTAȚA 
secretar științific

cu 
de
Și

Valorificarea șlamurilor sterile de la preparațiile 
din Valea Jiului in industria materialelor de construcții

Datorită faptului că proprie
tăților fizico-chimice ți minera
logice ale țlamului steril sînt
apropiate dc ale argilei, s-au
făcut cercetări în scopul valori
ficării acestuia și la produse ce
ramice (faianță, tuburi drenaj, 
mase ceramice izolatoare).

în faza cercetărilor dc labora
tor s-au experimentat rețetele 

dc fabricație a cărămizilor șl 
țiglelor, ținîndu-sc cont de can
titatea de cărbune conținută în 
șlamul steril, care trebuie să fie 
cuprinsă între 7—15 la 
corespunzător unui conținut
cenușă de minim Că la sută. De- 
terminîndu-se totodată și dia
grama optimă de ardere a cără
mizilor din șlam steril, în ve
derea arderii complete a cărbu
nelui conținut. Prin noua dia

sutfi, 
dc

gramă de ardere obținută în 
laborator se prelungește proce
sul de ccramizare de la 58 ore 
la 72 ore, cu influențe favora
bile asupra calităților produsu
lui finit. Totodată se 
consumul de combustibil. Ciclul 
total de fabricație pentru că
rămizile din șlam steril se re
duce dc la 120 la 94 ore.

Faza industrială a completat 
pc cea de laborator și s-a efec
tuat la Fabrica „Arieșul” 
pia Turzii. S-au obținut 
ceramice, cu goluri verticale 
țigle, numai din șlam steril, 
cluziile desprinse în urma 
cotărilor au fost că pot fi 
site ca pereți dc închidere 
compartimentare protejați 
tencuieli executate cu mortare 
pe bază de ciment, deci ca zi
dării dc umplutură.

reduce

Cîm- 
blocuri 

Și 
Con- 
ccr- 

folo- 
Și 

cu

colaborarc cu ICPMC Bucu-

ca

con-

In
roșii, filiala Cluj, a fost studia
tă în faza dc laborator posibili
tatea folosirii șlamurilor 
materiale pentru industria cera
mică în domeniile :

■ ceramică fină pentru 
strucții (faianță)

B ceramică brută pentru con
strucții (tuburi drenaj)

B materiale ceramice izo
latoare.

Produsele rezultate corespund 
standardelor în vigoare. S-a 
propus inițierea unor cercetări 
în scopul realizării unor utilaje 
specifice acestor materii prime, 
in care aportul termic să se 
realizeze exclusiv din combustia 
cărbunelui înglobat în masa dc 
șlam steril.

Sing. Dorina NISTOll

Transmiterea și prelucrarea optică 
a informației în mineritul de cărbune

Aplicarea sistemelor dc comu
nicații moderne pc echipamente 
mari și complexe solicită existen
ța unor posibilități eficiente de 
transmitere a g a m e i 
largi de semnale 
necesare. Trecerea spre utilizarea 
purtătoarei optice in transmi
terea informațiilor prezintă nume
roase avantaje în raport cu co
municațiile clasice, dintre care 
esențiale sînt cantitatea extrem 
dc mare de informații care poa
te fi transmisă pe o singură pur
tătoare optică ți posibilitatea ob
ținerii unor densități energetice 
ale purtătoai dor modulate pe ca-

naiul de transmisie, prin utiliza
rea lașerilor.

Citeva cuvinte despre rum se 
face transmiterea optică a infor
mației intr_un astfel de sistem. 
Modularea fascicolului lascr cu 
informația de transmis este un 
proces parametric de interacțiune 
a trei unde : două din domeniul 
optic ți una din radiofrecvență. 
După modulare informația este 
transmisă blocului de emisie op
tică. Acesta prelucrează semnalul 
modulat în vederea transmiterii 
lui pc canalul optic. După trans
mitere, recepția se face cu aju
torul unui bloc de prelucrare n

semnalului recepționat. Semnalul 
optic este prelucrat în continua
re electronic pentru extragerea 
informației dorite.

în mineritul dc cărbune, acest 
tip de transmitere a infomației 
sc impune prin avantajele care 
Ic prezintă sistemul, cît și a gra
dului d<> rigiditate impUs în pro
cesul dc exploatare și atmosfera 
subterană.
Transmiterea cu viteză a semna. 

lelOj- și datelor prin fibre optice 
se poate face cu succes prin inte
riorul cablurilor de transmisie dc 
înalta tensiune din subteran.

ing. Ovidiu COCIILA 1

Diagnosticări vibroacustice ale mașinilor, 
utilajelor și construcțiilor

produse 
in ultimii 

pro- 
Și

exploatare, 
niveluri admi-

lim multitudinea parametri
lor care, prin măsurare, redau 
imaginea stării tehnice de func
ționare a mașinilor ți utilajelor, 
vibrațiile ți zgomotul 
de acestea au atras
ani atenția cercetătorilor, 
icctanților, constructorilor 
specialiștilor din

Stabilirea de 
sibilc de vibrații la mașini și
utilaje este deosebit de com
plexă, întrucit trebuie conside
rați factori determinanți : as
pectul fizic al vibrațiilor, diver
sitatea de amplitudini, spectre 
și direcții dc acțiune, modul în 
care vibrațiile acționează asu
pra mașinilor și proceselor teh
nologice, durata lor dc acțiune, 
Ctc.

Dezvoltarea tehnicii de ana
liză în timp real șl în special 
a tehnicii de prelucrare a da
telor prin transformarea rapidă 
FOURIER oferă posibilități su
perioare de creștere a vitezei 
șl preciziei dc analiză, cu efi
ciență sporită In privința tim
pului necesar diagnosticării.

Pentru stocarea datelor,
vederea prelucrării lor ulterioa
re sau pentru a efectua analize 
Jn frecvență se poate utiliza 
banda magnetică cu înregistrare

în

digitală. Înregistrarea rezulta 
tclor se poate face pe bandă 
magnetică sau perforată, înre
gistrarea în memoria magneti
că, tipărirea la imprimantă, a- 
fișarc pc ecran.

Utilizarea unui calculator cu 
echipamentul periferic aferent 
lui conferă o scrie dc avantaje: 
prelucrarea automată a date
lor, precizia ridicată a rezulta
telor obținute, posibilități de 
comparare a rezultatelor, creș
terea vitezei dc lucru.

Supravegherea funcționării 
mașinilor și utilajelor in ex
ploatare prin parametri speci
fici procesului de funcționare 
(vibrații, temperatură, etc), con
stituie o importantă cale de 
sporire a fiabilității, eficienței 
de exploatare, a reducerii cos
turilor dc producție și d>- ex
ploatare.

Scopul utilizării sistemului de 
monitorizare este acela do a 
verifica normalitatca funcționă
rii, dc a detecta eventualele 
abateri și dc a furniza informa
ții — suport pentru decizii și 
intervenții dc deconectare, opri
re rau pentru diagnosticaro

Ing. 1 rancisc L.LEKEȘ, 
Ing. Cornel TJODOR

Realizări și perspective 
în cercetarea științifică minieră

Rentabilizarea unităților
tuie obiectivul principal în etapa actualii de trecere la economia 
de piață. Un rol important în atingerea acestui scop revine cer
cetării științifice miniere care este chemată să ofere soluții efi
ciente, competitive cu realizările j>e plan mondial. Acest dezide
rat este realizabil în două etape. Prima, imediată, prin 
montarea în producție a. rezultatelor cercetărilor obținute 
in prezent. A doua, de perspectivă, prin elaborarea de noi 
tode și tehnologii de extracție și valorificare a huilei, soluții mo
derne de mecanizare și automatizare a proceselor de producție.

în ceea ce privește realizările obținute tn cercetarea științifică 
se pot exemplifica: tehnologii perfecționate de execuție a lucrări
lor miniere dc deschidere și pregătire cu referire la tăierea ro
cilor, clasică sau mecanizată, mecanizarea montării susținerilor 
metalice sau din prefabricate, tipuri noi dc susținere metalică, 
cu dubluri sau dreptunghiulare, metode și tehnologii perfecționate 
de exploatare prin abataje a huilei, utilizînd mecanizarea 
plexă în abataje dc mare capacitate, abataj cu front scurt 
săparea prototipului din două in două felii, tavan metalic 
rezistență din profile laminate SG, tehnologii perfecționate 
preparare privind creșterea gradului de recuperare a cărbunelui 
spălat pentru cocs, protecția mediului înconjurător prin soluțio
narea epurării apelor reziduale.

Dintre realizările in domeniul mecanizării și 
proceselor de producție se remarcă o gamă largă dc utilaje 
concepție proprie, realizate în faza dc prototip prin colc1 
pentru mecanizarea operațiunilor in galerii, 
fața minelor, precum și o multitudine de 
mente pentru automatizarea proceselor dc 
domeniul informaticii miniere și utilizării 
proces.

Cercetarea științifică de perspectivă va 
pănitor spre ............... .... - — ---------- ,
zent Și anume: creșterea vitezelor de înaintare In lucrările ue 
deschidere și pregătire, a capacităților de producție pe abataj șl 
a productivității muncii prin creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare, diversificarea micii mecanizări, organizarea pime- 
sclor de producție.

Pentru a răspunde acestor cerințe este necesară soluțio
narea unor probleme cu care se confruntă la ora actuală această 
activitate, cele mai importante fiind asigurarea de spații cores
punzătoare pentru laboratoare și ateliere, îmbunătățirea dotării 
tehnice și a bazei materiale a cercetării, creșterea bazei de in- 
formarc-documcntnre care în ultimii zece ani a fost minimalizată, 
soluționarea finanțării cercetărilor din fondurile proprii ale be
neficiarilor, cît și de la buget, la nivelul cerințelor actuale.

Soluționarea acestor cerințe, într-un timp cît mai 6curt, 
conduce, eu siguranța, la un salt calitativ cu efecte pozitive 
activitatea prinhjctiva.

Ing. Lucian ZAMF1RESCU, 
director I.C.I.T.P.M.H.

productive din Valea Jiului consti-

imple- 
pînă 
me-

coin- 
cu 
de 
de

automatiz.ării 
" ' ; în 

colaborare, 
,, puțuri sau la supra- 

dispozitive și echipa- 
proclucție, inclusiv în 
calculatoarelor de

_ t___ ’ i fi orientată precum-
acclc domenii care sc confruntă cu greutăți în pre- 
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Cercetarea științifică a mîtoielor 
de conducere in condițiile trecerii 

la economia de piață
Aplicarea masivii și generală 
metodelor științifice in organi

zare și gestiune este astazi expe
rimental acceptată și ireversibil 
confirmată in lume, ca și la noi. 
Cercetarea științifică nu poate 
să ocolească acest domeniu atît 
de complex și atît de important.

Problematica metodelor de 
conducere este deosebit de im
portantă. Ccrcetînd tematica in 
discuție, Arnold Toynbec a afir
mat că 21 de civilizații, din cele 
23 studiate de el, au pierit pentru 
că au fost prost conduse. Ce 
să mai spunem despre metodele 
de a construi „societatea socia
listă multilateral dezvoltată" care 
nc-a adus acolo unde sîntem.

Cerința dp rentabilitate și e_ 
ficiență va conduce, în contextul 
economiei de piață, la noi defi
niri și în arsenalul de conduce
re al minelor. Mineritul de hui
lă sta în fața unor schimbări ra
dicale. El va lucra în viitor in 
condiții din ce în ce mai grele 
(adincimi mai mari, climă 
proastă, praf, zgomot, apă, 
siuni, lipsă d-’ hani, lipsă do 
ță do muncă) Astfel stînd 
crurile, rentabilizarea este 
mijlo.it condiționată dc > i

a

mai 
|»e- 
lor 
Iu 
ne- 

->!<:_

rea productivității muncii și 
ducerea costurilor.

După părerea s|X'eialișt.ilor 
(vest) germani, tezele fundamen
tale le schimbărilor așteptate 
constau in: 1. Conceptul ele „mi
nă parțial automatizată" care 
exprima faptul că nu s(» poate 
nîizui la o mină complet automa
tizată, dar trebuie căutate grabnic 
și eficient căi mai bune de au
tomatizare în toate întreprinde
rile miniere. 2. Schimbul de ge
nerații și microelectronica impun 
Jocuri noi de conducere și orga
nizare. 3. Conducerea de tip co
operatist cedează locul unei con
duceri participative. 4. Elemen
tele organizaționale fac loc des
centralizării și automatizării.

In contextul acesta, necesita
tea de a asigura conducerii noi
lor agenți economici o înaltă și 
mereu crescîmlă eficiență, acce
lerarea sistemului introducerii 
metodelor moderne de conducere 
dc căi re 
ganizi ze 
Iilemcle, 
linte

I c-

coi însărcinați să or- 
i s.i soluționeze pro- 

îipai pregnant ca i.-n. 
obiective de t ran-forinărn

Dr. < i. Zob.in Kll( \J A> l.

de 
în construcția cai
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d« 
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Informatica și 
progresul tehnic

Inccpînd din a doua jumătate 
anilor ’4q a apărut o nouă ști,

ință: informa'ica. Ea se defi
nește ca fiind cea care sc ocupă 
cu prelucrarea automată și logi
că a datelor, folosind în acest 
scop în special calculaloart le e-> 
lectroniee.

In domeniul tehnologiilor 
vîrf aplicate
culatoarelor trebuie 
luptăm la apariția 
de natură neelectronică, așa 
sînt transfazorii, echivalenți 
tici ai tranzistorului, cu 
sc speră a sc atinge viteze 
ordinul miilor de milioane
operații pe secundă, ori biocipu— 
rile care folosind proprietăți’e U-. 
nor molecule Organice, ar fi ca
pabile să înmagazineze cantități 
de informații de milioane do 
mai mari devii cele posibile 
calculatoarele actuale.
l’e la începutul anilor '70 

creat Centrul de Calcul Electronic 
din tadrul Combinatului Mnier 
Valea Jiului. In întreprinderile 
miniere, calculatorul electronic • 
ajuns sub forma celui de proces 
ca parte componentă a insta ați., 
ilor complexe de dispeccrizare, 
abia pc la începutul anilor '80. 
Tot în acea perioadă, ICI TI MII 
și-a dezvoltai propriu) calculator 
<b proces TF.LEROM-MC, desti
nat, dc asemenea, dispeceri zărilor 
complexe. Acum institutul nostru 
sc preocupa d<’ dezvoltarea siste
melor paralele, specializate in 
dispecerizăi i asistate de calcula
tor, cum ar fi <«-. i energetica iu 
a a< i.<|iilui

Ing. ( arid S7 AHO

ori 
la
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Actualitatea internațională
UNICEF la

GENEVA (Rompres). UNICEF 
va deschide, în luna aprilie a 
anului viitor, un centru în Ro
mânia, „primul Intr-o țară in
dustrializată'*, a anunțat un pur
tător de cuvînt al acestui orga
nism, citat de agenția spaniolă 
EFE

Sursa UNICEF a afirmat că a_ 
cesta este un caz excepțional, 
deoart" e UNICEF deschide cen
tre numai in țările In curs de

Președintele
DAKAR 13 (Rompres). Fostul 

președinte al Ciadului, Hissene 
Habre, înlăturat de la putere în 
urmă cu zece zile, a primit azil 
politic în Senegal, informează 
Reuter, citind un comunicat o-

Panica
NFAV YORK 13 (Rompres) Ac

tuala penurie alimentară din 
URSS este provocată, între rlte- 
le. ,de panica din rindurile popu
lații și de falimentul sistemului 
centralizat de distribuire, care 
a încetat să mai asigure aprovi
zionarea orașelor cu alimente*; 
aceasta es’e concluzia care se 
desp< din sondajul realizat 
de biroul de la Moscova ai a- 
gent>ei AssociMeB Preș'.

Ziariștii americani au chestio
nat prin telefon o seiie de re-

lin secol
CIIEMNITZ 13 (Rampr.'s). Du- ' 

p. cum informează agenda Fran
ce Presse, citind o declara’ie a 
agenției germane ADN, un ingi
ner german. Cari Julius von 
Bach. a conceput în anul 18'4 
un proiect de tunel pe sub Ca
nalul MInecii, similar tunelului 
In curs de realizare.

într-un manuscris de 12 fo., 
publicat de Universitatea din 
Clv.mnitz (sud-estul Germaniei), 
in.'înecul von Bach, r.ăscut tn

HOROSCOP
F \ 1RS1TOR

(*•> ianuarie — 18 februarie)

Nu lisați vitalitatea dv. să se 
deteriorez-* prin excese de tot 
felul

1*1 ȘTI
(19 februarie — Z0 mart i-)

E momentul să fac-ți un con- 
tr -1 general at sănătății orga- 
n< mulul dv.

t BERBEC
► f21 martie — 20 nprlllr)
r

7.1 favorabilă activităților por- 
’.i' recreative.

TAUR
<21 aprilie — 20 mai)

De: iziile pe care le veți lua 
v»r a .-a efecte bune și de 1 ingă 
duralâ.

București
dezvoltare, dar circumstanțele In 
care se găsesc copiii români fac 
necesară implantarea unui ase
menea organism și In țara noas
tră.

Purtătorul de cuvînt a arătat 
că centrul va acorda asistență 
copiilor care se găsesc în orfe
linatele din București șl din 
celelalte localități românești, 
precum și tuturor minorilor a- 
bandonați care nu pot beneficia 
de educație.

a primit azil
ficial al președintelui Senegalu
lui, Abdou Diouf, care precizea
ză, în continuare, că acest gest 
este de natură pur umanitară și 
nu are nici un fel de semnifica
ție politică.

ucide
prezentanți ai autorităților loca
le și ziariști sovietici din 12 o- 
rașe ale URSS și au stabilit că 
lipsa de alimente se resimte în
deosebi în marile orașe ale Ru
siei, precum și în Armen.a și 
Moldova. O situație intrucit /a 
mai bună se înregistrează in ță
rile baltice și in republ.cile din 
Asia Mijlocie.

Tr> același timp, potrivit sursei 
citate, „raționalizarea produse
lor alimentare intr-o serie de 
orașe sovietice are. deocamda
tă, un efect prea puțin sesizabil*.

de uitare
1R47 la Stollberg (centrul Germa
niei), explica „posibilitățile politi
ce, comerciale și sociale de rea mai 
înaltă importanță pe care le-ar 
oferi* un asemenea tunel

In afară de planurile apropia
te celor utilizate în prezent, 
după cum declară specialiștii, 
von Bach a făcut un studiu fi
nanciar care pune In evidență 
supremația proiectului său față 
de traversarea canalului cu va
poarele.

GEMENI
(21 mai — ZI iunie)

In dragoste nu vă angajați in 
nici un fel de intrigi.

RAO
<22 Iunie — 22 Iulie)

Veți avea probabil o atracție 
sporită pentru alcool. Rezistați 
ferm acestei ispite I

I EU
(23 iulie — 22 augusl)

Relațiile amicale sînt favoriza
te, astfel că vă puteți ațiepta la 
împrejurări și ore agreabile.

FE( IOARA
(23 august — 21 septembrie)

F. te momentul să vă amintiți 
că vitiegia sourtei nu e declt 
piatra de încercare a adevărate
lor caractere.

Cauțiune 
pentru intenție

VARȘOVIA (Rompres). Sta- 
nislaw Tyminski, învins dumi
nică în alegerile prezidențiale de 
Lech Waiesa „intenționează să 
plece în Canada", în pofida in
terdicției impuse de procurorul 
general al țârii de a părăsi te
ritoriul Poloniei, ca urmare a a- 
cuzației „trădător" aduse primu
lui ministru al țării in cursul u- 
nei reuniuni electorale. „Mîine 
voi pleca, a declarat el. Am luat 
deja bilete pentru mine și soție. 
Doresc să-mi revăd copiii și să 
supervizez montajul a patru ca
sete video cu imagini din timpul 
mitingului de la Zakopane care 
constituie probe ale vinovăției 
mele".

„Nu regret nimic din cele de
clarate, a spus el. Sînt gata să 
suport consecințele, inclusiv în
chisoarea, dar doresc să mă apăr*.

Negind faptul de a fi fost în
științat de decizia procurorului, 
Tyminski a declarat: „Dacă pro
curorul se opune plecării mele, 
nu voi pleca, pentru că respect 
legea. Am pregătit totuși o cau
țiune de 100 000 de dolari. Sînt 
aici la bine, la mai bine, dar și 
la rău" — precizează sursa 
menționată.

Cumul de funcții
BONN (Rompres). După cum 

informează agenția France Presse, 
Partidul Social-Democrat Ger
man, principala forță de opozi
ție, a pus capăt unei situații de 
criză, descmnînd pentru funcția 
de președinte al partidului pe 
Bjorn Engholm, primul ministru 
al landului Schleswig — Ilolstcin. 
Reunit la Bonn, prezidiul parti
dului l-a numit pe Engholm, în 
unanimitate, drept candidat unic 
pentru alegerile care vor avea 
ioc în cursul următorului con
gres al partidului, programat 
pentru mai 1991, la Bremen.

Engholm a obținut acordul pen
tru a cumula cele două funcții, 
cea de prim-minis’ru și de preșe
dinte al partidului. Este pentru I 
prima oară cînd conducătorul j' 
partidului va avea două funcții ' 

importante.

BALANȚA
(22 icptcmbrie — 22 octombrie)

Inventariați-vă tabieturile — la 
unele va trebui să renunțați I

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Veți simți că succesul este 
riproape, dar e hinc să limitați 
cursa îndrăznelilor.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Se profilează o tendință de 
supraevaluare a persoanei pro
prii, căreia va trebui să I rezis
tați

CAPRICORN
(21 diimbrlc — 19 ianuarie)

O persoană de sex opus fn- 
cear.ă să vă impresioneze, eta- 
lindu-ți legăturile sale (imagina
re) cu persoane influente.

Pentru timpul
TV.

II DECEMBRIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10,30 Orașe și civilizații.
11.10 Film serial (reluare).

Dubrovski.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Vîrstele peliculei (reluare).
14.00 Actualități.
14.10 Hobby-club.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15,50 Muzica pentru toți.
16.10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiune In limba germa

nă.
18.35 Economia încotro 7
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Roman-foileton.

Anna Karenina.
21,55 In fața națiunii.
22.35 Simpozion.
23.20 Gaudeamus.

MICA PUBLICITATE
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, confort 
I. etaj 2, lingă Comisariat, cu 
apartament 2—3 camere, Pe
troșani Nord. Telefon 41902. 
(2981)

SCHIMB garsonieră, confort 
I, zonă centrală, cu apartament 
3 camere, zonă centrală. Infor
mații, Petroșani, strada Gen. V. 
Milea (Petru Groza). (3010)

COMEMORARE
FAMILIA anunță cu adîncă 

durere împlinirea unui an de 
la dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost

M1NZALA MUIAT
Nu-1 vom uita niciodată. 

(2987)
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IMPORTANT !
IN ATENȚII ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI Șl VIITORI ȘOFER’ 
AMATORI, evitați deplasarea la Deva pentru testul psihologic ! 
COSTA TIMP ȘI BANI !

— Apelați la serviciile I-'iboratorului de psihologie 
STAȚIA CENTRALA PENTRU SALVARE MINIERA PETROȘANI 

strada Lunca nr. 62 bis (lingă mina Livezeni)
Efectuează testarea psihologică pentru :
— ȘOFERI PROFESIONIȘTI — pe bază de contract cu în

treprinderea.
— VIITORI ȘOFERI AMATORI — contracost 
Rapid ți eficient !

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari

— fillaln Județului Hunedoara —
aduce la cunoștință celor interesați cl

în paralel cu cursul de MANAGEMENT Șl MARKETING anunțat, 
care va funcționa în Petroșani, din 12 Ianuarie 1991, avlnd o 

durată de șase luni
se organizează 

un curs similar pentru absolvenți de școală medie.
Pentru înscriere, candidați! vor prezenta copiile legalizate ale 

diplomei de bacalaureat șl certificatului de naștere șl două foto
grafii tip legitimație.

înscrierile se fac piuă la dato dc 5 ianuarie 1991 la sediul 
din Petroșani al Uniunii.

Informații suplimentare zilnic, între orele 9—13 ți 16—18. |s 
sediul provizoriu al Uniunii, situat in clădirea Teatrului de sfat 
din Petroșani, etajul 1, sau după ora 19 la telefon 13910.

dumneavoastră liber
0,05 Actualități.
0,10 Jazz-fan. '
1,10 Tele-top.

15 DECEMBRIE
8,00 Micul dejun.
9,00 Pro Patria.

10,00 Actualități.
10.10 Rubrici din emisiunile în 

limbile maghiară și ger- 
mană (reluare).

11.10 Roman foileton (reluare). 
Anna Karenina.

12,05 Ora de muzică.
13,05 Actualități.
13,15 Istoria religiilor.
13,45 Tele-club.
17.40 Mapamond.
18,00 Feriți-vă de măgăruș I
19,00 Melodii îndrăgite.
•19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Viața Parlamentară.
21,05 Film serial.

Max Monroe.
22,05 „Galaxy Bând* — Ansam

blul Aviației Americane în 
Europa în concert la Bucu
rești.

22,55 Actualități.
23,05 Tenis.

OFERTE SERVICIU
CAUT femeie în vlrstă pentru 

îngrijire copil de 2 ani la domi
ciliul meu. Informații Petroșani, 
strada Venus, bloc 6, sc. 3, ap. 
51, Silvester Maria. (3012)

PIERDERI
PIERDUT ornament jantă 

Mercedes în zona bariera Iscroni, 
șantier TCMM. Adresați: Iscroni 
— Văleni 135, familia Dobre 
Ioan. Recompensă. (3000)

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Uscatu Neculai, eli
berată de IM Livezeni. O declar 
nulă. (3008)

deces

COLECTIVUL sect. 1 al IM 
Lonea este alături de sing. 
Dobre Ioan, în marca durere 
pricinuită de decesul tatălui 
său. Sincere condoleanțe. (3013)

R«'lnr|la f| admlriliUa(la p.-troșnnl. »tr Nlmlix* llâlcescu. nr. 2. Telrfnan» i secretariat i 118 62) «ecțll; 1 10 03, 4 24 84. 
'I iparo) i Tipografia Petroșani >tr Nlrotae IlAlcesco nr. 1. telefon i 4 12 63


