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Ziua Minerului s-a prelungit de la
Sf. Varvara pînă la Sf. Ion

tn ședința Guvernului din zi
lele trecute prima și cea mai 
gravă problemă dezbătută a fost 
criza energetică. S-a discutat, a- 
dică, reducerea activității eco
nomice prin oprirea unor Insta
lații și sectoare productive In 
care utilizarea energiei electrice 
și combustibililor este nerațio
nală, iar continuarea activită
ții ar fi păgubitoare pentru eco
nomia națională. Deci, se optea
ză pentru reducerea producției 
ți oprirea unor fabrici, uzine, 
chiar combinate, personalul 
veni, disponibil urmînd să 
rsească, pînă la intrarea in 
goare a Legii șomajului, 50 
sută din SciMriuI tarifar de 
cadrare. Și toate datorită 
fenomen mai fngrijoră'c.. ca orl- 
cînd: criza energetică. j curia 
resurselor energetice.

Se semnalează reducerea dras
tică a stocurilor de lignit la 
mocentrale, a presiunii In 
duete a gazelor naturale 
alimentează marile unități
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Criza energetică 
și mineritul
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la 

In-
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dustriale. A scăzut adică foarte 
mult producția In minele și ca
rierele furnizoare de lignit, ca 
ți extracția de petrol, iar lacu
rile hidrocentralelor s-au 
la sub o treime față de cca 
la sută — cota obișnuită In 
ceastă perioadă a anului.

Speranța a fost importul 
resurse energetice, pentru a 
pensa ceea ce nu avem In țară.
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Intoleranță
In răstimp de un an, In Timișoara, cel mal euro

pean oraș din România, așa cum spun pe drept cuvint timișo
renii, o redacție a fost agresată de două ori. ultima dată alaltăieri, 
prefectura interziclnd apariția ziarului ..Renașterea bănățeană . 
Nu cunosc pe nimeni din această redacție și nici nu am fost in
teresat să urmăresc ziarul. Nu c un lucru nou In această țară 
răvășită încă de patimi și violențe, nu doar de limbaj, precum 
se vede, de suspiciuni și dușmănii.

Dar ceea ce s-a petrecut la Timișoara dezvăluie o Intoleranță 
Ia circulația liberă a ideilor, un atentat la lilrertatea presei. In 
peisajul atlt de accidentat al presei din țara noastră fiecare pu
blicat e are un stil personal In interpretarea informațiilor șl vieții 
politice suficient de agitată și fără mulțimea de greve, marșuri 
și adunări ce exprimă, de fapt, tot libertatea care ne umflă piep
tul de un an. N’-neni nu s-a gindil — cu regretabila exccpțe din 
14—13 iunie, dnd limbi înveninate susțin că minerii au violentat 
redacția .România liberă*, chiar cu citeva amenințări primite de 
redacțiile din Ba ău și Deva — să pătrundă Intr-o redacție, apoi 
ziarul sau publicația să fie interzisă.

Tib.riu SI’ATARU

(C'ontlnu.irn in pij. a 2-a)

Dar speranțele se arată deșaric. 
Nu ni se asigură importul de 
către furnizorii externi datorită 
restanțelor pe care le-am înre
gistrat în 1990 la export. Adică, 
n-am asigurat mărfurile de com
pensație pentru toate schimbu
rile de mărfuri pe anul trecut. 
Restanța la exportul în URSS 
se cifrează la circa 700 milioane 
ruble. Drept consecință, pînă 
la noile negocieri, partenerii 
ne-au cam închis robinetul la 
conducta de gaze. Situația, deci, 
nu e deloc liniștitoare, mal ales 
că Golful e șl el o mare durere...

Aceasta e conjunctura care ri
dică In fața nităților miniere 
șl a preparațiilor cerința inten-

loan DUBEK

(Continuare in pag- n 2-a)

Nicolae Bitan, electrician la 
sectorul III al EM Aninoasa, a 
declarat, incepind din 9 ianuarie 
a.c. ora 7,00, greva foamei. In 
declarația înaintată primăriei 

orașului Aninoasa se menționea
ză că a luat această decizie pină 
la rezolvarea pioblcmelor pe

Greva foamei

’a mal bine de 24 
de la declanșarea grevei 
se afirmă că aceasta arc 

domiciliul grevistului 
Libertății nr. 33). Din

«tn*n>n(A 
Ifilrcintir 
!.<>< OT 1

irintorilnr liberi ric 
ne v» 

Desen do Vnii

co.. L-nm 
drago’ 'ci d«» 
n am treabă

(Juvenilii 
pinii d< ziua

care le va expune intr-un memo. 
riu. Potrivit aceleiași declara
ții înaintate primăriei din Ani- 
noasa in da’a de 10 ianuarie, ora 
11,"0, dcc. 
de orc 
foamei, 
loc la 
(strada
discuțiile purtate cu viccpreșe. 

dintele sindicatului liber al mi
nei Aninoasa, domul Ghcrghl- 
noiti, se pare că revendicarea 
principală n Iul N.B este legată 
de atribuirea unul apartament. 
Sindicatul nu a fost informat do 
declararea grevei foamei. (Al. II.)

Sindic mul 
urim sil-iri*le dr miere.

Cu hîta și
fl ianuarie 1991. Ora 19,30. 

părie. Străzile cufundate In 
nă. La ușă la „Carul cu 1 
mare animație. Dinspre „Dacia*, 
vin în fugă două umbre. Țin in 
mîini bite lungi, albicioase. O- 
dată ajunși la ușa restaurantului 
se aude un zgomot sec: lemn — 
la cap... Unul cade. Ceilalți se 
pun In mișcare. învălmășeală to
tală. Nu se vede nimeni cu ni
meni. Mai apar bîte. în lumina 
farurilor unor mașini, care mai 
trec cînd și cînd, sclipesc lame 
de cuțit. Se nude un glas răgu
șit: „începem, mă? Hai să în
cepem l“. In bezna ce domnește 
în jur, nu se pot distinge chipu
rile. Se vede însă bine că există 
o bandă de 5—fi inși, care acțio
nează solidar, dotați cu bîte. To
tuși nu trec cinci minute de la

. Șer- 
bez- 

bere“

cu cuțitul
declanșarea ostilităților și pe jos 
zac primele victime serioase- 
Unul, in fața magazinului de 
pîine — tăiat în burtă. Al doilea, 
lingă oficiul 
procedeu...

La bar, la 
meile acelea 
te la viața lor se îngălbenesc do 
tot cînd află de primul tăiat 
Trebuie dat un telefon. Una iese 
cu mătui a In mină. Să vadă cu 
ochii ei...

Vine autobuzul șl luminează 
pentru o clipă strada. Toate par 
la locul lor. Apoi pleacă, lăstnd 
loc întunericului. Gașca e după 
colț. Urmează episodul doi. Azi 
va fi de lucru la spital I Miine 
la poliție... Viața merge înainte 
(Șt. C.)

poștal același

„Carul cu bere1*, fe 
care au văzut mul

S-cin reluat procese’e
La Tribunalul municipal București a fost reluat marți pro

cesul foștilor membri ai c.p.ex. Au fost audiați o serie de martori, 
iar instanța de judecată a hotărît deblocarea unor conturi ale 
celor arestați. IN' asemenea, ieri x-a reluat procesul foitului co
nvin lanț al r‘,curității, generalul Iulian Vlnd. Procesele continuă.., 
Vlevărul se ivește greu...

Recurs aminat
Recursul celor trei inculpați acuzați do tulburarea liniștii 

publice și de ultraj față de unele simboluri naționale, care au 
profonat statuia lui Avram lăncii, din Tîrgu Mu cș, ce urma 
se Judece 
bizar. C'ci 
din Tîrgu

la Timișoara a fost aminat. Motivați este pur și simple 
trei inculpați nu au fost transferați clin penitenciarul 

Mureș In cel din Timișoara. Curios I

I jpsa de apă... la Fabrica de pline
9 ianuarie 1991, la 
oprită npa. Cauzele

Miercuri, 
Petrila era 
slnt mai multe. O mure ședință 
de organizare a 
loc la Petroșani 
ției Petrila erau 
dimineață acolo, 
recent construit conducta de 
re< e este spartă de mai 
timp și pînă acum nu a 
>at-o nimeni. Și atunci s-a luat 
măsura de oprire a apel. De ea

IGCL-t>lui avea 
șl oamenii 
convocnți 
Sub blocul

scc- 
de 
39. 

apă
mult 
repa-

a „beneficiat" ți Fabrica de pline. 
Telefoane peste telefoane, la 
Primărie, la secția de apă, dar 
robinetul nu se deschidea. Alua
tul, șl toată munca schimbului 
I ernu cit [ e aci să se ducă 
apa slmbetei. Noroc că după 
rele 11. bazinul o început să 
umple încet, Încet șl, pînă
urmă, oamenii nu nu rămas fără 
pline cD.N.I

pe 
o-
se 
la

Tableta de disronocalm

Greviștii sini in 1/revă
Mi-ain luat o sacoșă de disto- 

nocaim. Mu chinuie 
Și rindurde. Care se 
pe zi ce treco. Mă mul chinuia 
că nu mi ascultă nimeni telefo
nul. Doar fonul... Ml-a 
micul meu, profesorul i 
crație, că in magazine 
părut tacimuri de pui. 
tlnără. Mi-nm adus un 
de la mama. Trei zile n-a inin- 
cat. Lnm botezat luga După ce 
l-am ipcriat cu trei foști ortaci, 
mlnca chiar prea mult șl scula 
velinii cLn somn. Se dădea co-

Mvr.fral pe nltnrul 
«abilă boetif Deci, 
cu tac Imm ile .. 
amină scumpirile 
'Cipilllllll Copiii

glodurile, 
subțiază

spus a- 
de demo
nii ren- 

Aripa 
i curcan

noștri vor fi clin ce In ce 
scumpi. I’cntru cx-regele Româ
niei cred că nr trebui să se în
ființeze un partid nou: „R G.L.", 
cu sediul In apropiere de 
teștl. Sînt. primiți doar cel 
vize românești In regulă 
care dovedesc că albn-i 
tn rest, greviștii sînt In 
Dacă nu li se dau salarii 
fără să facă nimic, trec la 
foamei. Sau devastează toate zia
rele. Nu vă lă'-ați vajnici gre
viști I Stați In grevă I Dă-o-ncolo 
de economie I La toamnă ntln- 
căm fin Dacă arc cine I cosi. 
Primăvara și vara avem la dis
poziție... Verdeț-uri.

I’i 
cu 

și cel 
negru 
grevă 

mari 
greva
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BUNE...
FILI \LA Valea Jiului a Ligii 

expropriaț ilor din România 
și-a deschis noul sediu în Petro, 
șani. strada Republicii nr. 90 
(în clădirea OCI. — birourile fos
tei Circumscripții financiare). 
Sediul funcționează in camera 
43, incepînd de luni, 11 ianua
rie ac., zilnic, intre orele 9—14. 
Tot aici se primesc cotizațiile pe 
anul 1991. (I D.)

REVISTA. Teatrul de revistă 
din Deva ne invita luni, 14 ia. 
nuarie, de la ora 19. la un pro
gram de .. cabaret. Vom putea 
viziona la Casa de cultura din 
Petroșani revista „Mofturi de 
ieri, mofturi de azi, mofturi de 
mi.ne". (A. H.)

ABONAMENTE. Mai multe
persoane reclamă câ la Petrila.
na se- fac abonamente la ziarul
„Zori Noi" de către po';.ta din
l’etrila și unii factori poștali.
Ne ro.-i să intervenim l'apt
pe care-1 și facem c'.i prompti-
tudine. Spre mulțumire:i al on 1-
ților și 'pre inlulUrirea stupi-
ciunilor tD N )

BIROCRAȚIE Dor. ți să Lga- 
lizv'.i un act? La Plinii, i di.i 
Vulcan se procedează astfel: in 
primul birou se copiază act'tl. 
In al doilea sc aplică timbrul. 
In al treilea, cu un etaj m:.i 
suș, va fi semnat. Ștampila se 
aplică in cel de-al patrtilci la. 
rou, după ce veți li coboiit li 
pr mul . t.ij Ați x.V’it ce simplu 
e ? Frunză verde de cii oaie/ 
Birocrația e-n floare. (P \.)

AP VRTAMEN'TE Pi* raza o- 
rașuiui Fetida se afla circa 100 
de apartamente degradate, in 
care au locuit cindva... oameni. 
Repararea lor necesită însă sute 
de mu de lei Deocamdată nu 
sint bani pentru așa ceva și 
cel ce doresc să se mute intr-un 
asticl de apartament vor trebui 
sSți f,irfi singuri tcate repara
țiile U‘ . geamuri, instalații sa
nitare Pe birui lor. Ounvnii 
care Iu f r avea încotro vor 
accept.i -,i o ..îtli-1 d'1 Ttuițic. 
Introuai . i 1 ir. ă c-’ f"l ,p. 
oameni au i'Uit în ele? (D.N )

BUTELII, lnt U'ft există asi
gurări c,l p rum l'in.i i hui n ie 
nu există probleme deosebite 
privind schimbarea buteliilor, 
primăria municipiului ne comu
nică faptul cu deocamdată bu
teliile se schimbă fără ti !i>-tc, 
eliberate de asociațiile de loca
tari Un luciu bun și normal, 
care sperăm *i ne scutească <i 
in lunile uimitoare do emoții. 
(GC.)

SPECUL \ I a un chioșc im- 
provizat In apropierea magazi
nului Alimentara, din complexul 
Dacia, > ir Herul Aeroport — Pe
troșani, se of. : i spre vtnzare 
cu sjprapiețuri, produse fabri
cate <n țară, rum sint cizmele 
și ghetele. Este vorba, de măr. 
fu i care, din păcate, nu se 
prea găsesc In unitățile comerțu
lui de stat De unde și le pro. 
cură, oare, speculanții T Dar, 
mai ales, pe cind un rontrol fi
nanciar sever, pentru a curma 
specula ?

ASOCIAȚIA HANDICAPA | I- 
LOR din Petroșani Iși convoacă 
toți membrii la adunarea gene
rală a asociației pentru discuta, 
rea unor probleme organizatori 
ce la ordinea zilei. Adunarea va 
avea loc marți, 15 ianuarie, ora 
14, la sala mică a Casei de 
cultură (1 D)

Rilbii i reali/afă dl'
V.orel STR/ll’Ț

Șl NEBUNE

Scrisoarea pe care o reproducem integral mai jos dovedește, 
o dată in plus, că ziarul nostru promovează diversitatea opiniilor, 
in spiritul adevărului. Expeditorul fiind un medic cunoscut in 
t aica Jiului, nu mai e nevoie de o prezentare. Este suficientă
semnătura.

„Mă folosesc de amabila in
vitație lansată în nr. 275 al
cotidianului „Zori Noi" de că
tre dl. Ștefan Cimpoi, privitoare 
la greva foamei, a dr. Mircca 

ț Ciungu. Greva foamei este un 
ii act la care o persoană recurge 
ii'spre a atrage atenția asupra 
; unor chestiuni personale sau 
I generale, de nerezolvat pe căi 

normale. Apartenența noastră 
:■ politică poate fi diversă — PNL, 

, 1SN, l’NȚ-cd sau fără „culoare" 
. anume. Aceasta nu înseamnă că 

trebuie sa ne apropiem de res- 
. pectiva persoană cu ironie, per

siflări ori .și mai râu, cu insi
nuări la carnetul roșu. Domnu- 

, lu care își afirmă o ascenden- 
1 țâ minerească (și avem toată 

stima pentru această profesiu- 
), t buie să ii spun că dr. 

| Mircca Ciungu a terminat fa
cultatea de m- licinâ cu media 

I 9.40 și lucrează de 0 atîi la IVI
1 .rb.iteni

j! în nici un . .z nu r te „așa 
f z s medic" .Stima pe cure o a-

— Prima rol< l.î i- • u midii unditele de c.ii i: awți nes oii; Ui 
gentă iar a doua •• pi'iHiu bâlălinilc !><■ caro le veți I ce uinbliiid 
cu prima rețetă !!! t.ili LO( OTÂ

I 250 III DE PLATA .'!

Teii finirii ne a di-vcnit parcă judi pensabil in viața noastră 
I rotidianiî El ne duce pînă departe cu gindul și cu glu ui, avindu-i
I m num ii citeva clipe pe cei dragi aproape. Și totuși de la o ne

cesitato, pinii a li un lux mai este cale lungă. Uneori economiile 
! încep chiar cu telefonul. Și cind crezi că ai realizat ceva, atunci 

nota de plată iți ridică . tonul. încep calcule, te analizezi cu o 
autoritate spartană și socoteala tot nu iasă. Pentru câ robotul (o 
li numii cl de vină?) te-a încasat in legea lui. Cit n ai plătit 
într-un an, plătești într-o lună. Așa s-a întimpll cu G D din Po
li ila care a plătit intr-o lună... 1 250 lei.

Cine descurcă firele, inducția și poale altele, dintre abonatul 
il cărui apel așteaptă tonul rezolvării de la poșta din Petrila ?

Dorii NEAMȚU

intolerantă»
(Urinare din pag. 1)

\m convingerea că jurnalistica este o profesiune ce se cu
vine făcută cu simț moral, atit de necesar in sesizarea, analizarea 
și exprimarea adevărului care întotdeauna supără, ba chiar doare, 
în ă trebuie spus. în diversitatea atit de pestriță a presei româ
nești, de diferite culori, nuanțe și ranguri de independență, ni
meni nu are dreptul să agreseze un jurnalist sau o redacție pentru 
un motiv foarte simplu: dacă cititorului nu-i place conținutul 
și stilul unei publicații, nu e obligat s-o cumpere. Libertatea 
presei ne dă convingerea că sîntem noi înșine liberi și viața po
litii i, socială și, începutul economiei de piață sint transparente, 
nu mai au secrete.

Dar, într-adevăr, ne-am eliberat și de prejudecăți ? Altminteri 
nu arc nici o rațiune ce s-a petrecut la Timișoara. Chiar dacă în 
breasla ziariștilor mai sînt geloții, ironii, unele de calitate, altele 
ieftine și de prost gust, este un punct comun : unitatea Nicăieri 
în lume nu a fost intoleranță de tip inchizitorial în presă, așa cum 
s-au petrecut lucrurile la noi. Iată de ce, în numele libertății 
presei și a circulației opiniilor, protestăm, indiferent de punctele 
de vedere exprimate in coloanele ziarului, împotriva măsurilor 
abuzive de la Timișoara, ,încălcîndu-se drepturile omului și abdi- 
cîndu-se de la principiile civilizației și toleranței, atît de nccc.are 
acum în plăpînda democrație cc ne lot ch.nuie s-o consolidăm 
In țara noastră.

Ziua Minerului s-a prelungit de la Sf. Varvara pînă la Sf. ion...
(I i maro din pag. 1)

‘.ilic.ii u efolturilor pentru creș
terea producției de cărbune în 
vederea satisfacerii cerințelor 
economici, ale ramurilor indus
triale pentru supraviețuirea că
rora huila dc Valea Jiului este 
vitală. Mal în glumă, mai în 
serios, sînt voci care susțin că 
sărbătorirea Zilei minerilor s-a 
prelungit de la „Sf. Varvara" pînă 
la „Sf. Ion”, Aluzia vizează, mal 
ales, minerii Gorjului care nu 
au livrat lignitul așteptat în ter
mocentrale în această perioadă 
dc vîrf, Dar-,.

în ceea ce privește extracția 
cărbunelui în minele Văii Jiului.

Comentariu la o grevă a foamei

vem pentru profesiunea de mi
ner, trebuie să fie reciprocă. Dr. 
Ciungu a făaut greva foamei nu 
doar pentru „umplerea burții", 
cym pare să sugereze o casnică. 
Pot să reamintesc doamnei că 
dr. Ciungu s-a ridicat împotriva 
minciunii, împotriva dezbinării 
țării, lucru cu care, bănuiesc, 
stimata doamnă este de acord. 
Dr. Ciungu nu a posedat nici- 
cînd un carnet roșu, iar cit pri
vește hrana și căldura concetă
țenilor noștri, este suficient să 
intri in magazine ori să atingi 
caloriferul. Dar nu acestea erau 
'cele mai injportante motivații ale 
dr. Ciungu. Dinsul atrage aten
ția asupra minciunii din viața 
socială, asupra unor fenomene 
de ncocomuni .m, asupra lipsei de 
medicamente Indiferent de cu
loarea politică, oricine dorește
- și este o dorință legitimă — 

să fie bine tratat, într-o situa
ție dată. Domnii știu eă medicii 
din spitale (huliții medici „așa- 
ziși medici") lucrează cu instru-

• idcvaiul este că in deccmbiie, 
lună în care nu s-a lucrat doar 
18 zile, extracția zilnică a scă
zut la 19 000 tone față dc 22 000 
tone/zi din noiembrie, luna cu 
cele mai bune rezultate a anului 
trecut. In primele zile din acest 
an extracția a demarat, după 
sărbători, mai greoi. De la 15 000 
In prima zi de lucru, ajungînd 
la 19 000 tone. Deci este în creș
tere. La fel ca și expediția spre 
beneficiari a huilei nete pentru 
combinatele siderurgice șl ter
mocentrale: de la 10 000 tone 
in 3 ianuarie, la peste 13 000 
lone. Inginerul șef al Uzinei dc 
preparare Valea Jiului, dl. Silviu 
Constantinescu, ne asigură că 
In toate preparațille s© acționea

mentar din anii ’50, mai știu că 
nu există catgut pentru opera
ții, nu sînt mănuși chirurgicale, 
nu există vată, nu există tifon, 
nu există anestezice și cîte alte
le ? De pildă, știu domnii că se 
fac eforturi disperate cu, mănu
șile care se distrug, se fac pastă, 
după atîtea s .li/iri? Sînt 
persoane ca A' . M se ridică 
împotriva grovci Ir. Ciungu, ce 
s-ar fi întîmplat in urmă — cum 
spunea doamna Dragolea Florica 
din Petroșani „cu cîțiva ani" ? 
Arestarea, internarea într-un spi- 
t il psihiatric și probabil ace
leași persoane „de bine", educa
te 45 de ani sub comunism se 
ridicau „spontan" cu voie și în
demn de la secu spre a batjo
cori greva dr. Ciungu. Potrivit 
viziunii simpliste a unor’ domni, 
toată viața social-spirituală tre
ce prin „carnea de vită", care 
s-a găsit. De fapt nu este vina 
exclusivă a acestora ci a bestia
lului regim comunist care a fă
cut din moi, niște biete animale 
de jug, mulțumite cu mina de 
arginți aruncată înainte-le. Dar 
această situație nu poate justifi
ca la nesfîrșit atitudinile perso
nale. în altă ordine de idei, ob
serv. o atitudine îngrijorătoare.

S u b s t
în legătură cu afirmațiile dom

nului Zahariu Ciuntuc din Lu- 
peni, relatate în Scrisoarea adre
sată redacției noastre, specifi
căm că persoana care s.-a pre
zentat la domiciliul acestuia ce- 
rîndu-i evacuarea apartamentu
lui nu eia executor judecătoresc 
ci o altă persoană care s-a sub
stituit acestuia, în scopul deter- 

ză penii u valorificarea integra
lă a producției livrate de unită
țile miniere, pentru creșterea in
dicelui de recuperare, a puterii 
calorice a mixtelor destinate ter
mocentralelor și îmbunătățirea 
calitativă a tuturor sorturilor dc 
huilă. S-a acționat pentru asigu
rarea termocentralelor de la 
Mintia și Paroșeni, a microccn- 
tralclor din Petrila și Uricani 
ncracordate la rețeaua de ter- 
moficare, precum și a cărbune
lui spălat pentru alocațiile popu
lației.

O noutate a ultimelor săptu- 
mînl: Regla Autonomă pentru 
Huilă din Valea Jiului contribuie 
la asigurarea combustibilului 
necesar pentru încălzirea locuin

Nu se face publică adresa unei 
doamne care a găsit justificată 
greva dr. Ciungu, de teama „că 
ar putea să o viziteze Un bine
voitor".

Sînt sigur că nici un membru 
ori simpatizant al opoziției, nu 
plănuiește o asemenea vizită,.. 
înseamnă că amenințarea poate 
veni doar de la majoritari... Este 
bine știut că întreaga istorie a 
comunismului a fost și ura îm
potriva intelectualității, împotri
va omului „cenușiu". Ura anti- 
intelectuală a fost și din păcate 
încă este, una din poruncile de
calogului comunist și neocomU- 
nist.

Ne mai mirăm că intelectualii 
— ingineri, fizicieni, medici, pro
fesori etc — părăsesc țara ? Iată, 
in acest fel, ne asigurăm o „co
munistă" și glorioasă întoarcere 
la tărăboanță, pe cînd alții trec 
vîjîind cu Merccdesul. Comu
nismul ne-a învățat să lovim și 
să distrugem pe cel de altă pă
rere. El nu a lăsat o portiță a 
dialogului, toleranței și înțelege
rii, reflex bine vizibil și în pro
blema grevei dr. Ciungu".

Dr. V. MORARI’.

i t u i r e
minării dl Ciuntuc să evacueze 
apartamentul. Precizăm, totoda
tă că cei 1000 lei cu care dînsul 
spune câ a plătit avocatul sint 
înregistrați pe chitanță, fâcînd 
obiectul taxelor legale pentru 
serviciul de care a beneficiat.

Cu acestea considerăm cazul 
închis.

țelor din București Răspunzînd 
la apelul Primăriei Capitalei, se 
expediază spre București, zilnio 
cîte 900—1000 tone de brichete. 
Și producția secției de brichetaj 
a prcparațici Corocști este In 
creștere, în ultimele două zile 
secția produce peste programul 
prevăzut.

Totul depinde dc producția 
brută și de calitatea cărbunelui, 
pentru că și la ora actuală, con
ținutul de cenușă este depășit 
cu 3,3 puncte față do norme, 
Nici brichetajul, nici prepara
țiile nu funcționează la ju
mătatea capacității instalațiilor, 
Iar sîmbătă și duminică sta* 
pentru că na lucrează minei®. 
Or, furnalele șî termocentralele 
na sta© deloc Ele cer cărbune I
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UN ÎNCEPUT BUN
In anul cate a trecut, oamenii 

de ia mina P.iîcșeni au trăit 
multe evenimente. Programul de 
producție a fost redimensionat, 
in raport cu posi’ litățile reale 
ale minei. Pe baza unei evaluări 
atente a resurselor existente, fără 
presiuni din 
de

afară sau „indicații 
sus", consiliul de adnnnistra- 
a pornit pe un drum nou. Nu 
mai pus problema realizării 

otice preț a unei producții 
mai mari de cărbune. Au fost 

e și susținute adevăra- 
■jiălii pentru lichidarea ur- 
lor unei moșteniri grele. Căi- 

>*>rt în s’/'twran ți de 
n ^întreținute

s-a 
cu 
cit 
dc: 
te L 
măi i
le de t 
acces ii alm’jje, 
de ani de zile la nivelul cerințe
lor, au început să fie d< conges- 
t omite. S-au cu. it, treptat, con
diții 
profilarea 
cor dat a’.en' 
lor de rrt’. • t 
■•spitale. Jar 
borare cu reprezentanții 
catului liber, consiliul de admi
nistrație a acționat cu fermitate 
pentru întărirea disciplinei, 
neori șefn au fost contestați, 
tri wcrit ițea de care au 
lov.i lă, din bună intenție, 
•su rcspcctar a <1. splinei

S-au c't. it, 
normale dc acraj, prin re- 

unor g orii. S-a a- 
i cuvenită lucrări- 
• șt de reparații 
prmtr-o bună coll- 

sindi-

U- 
pen- 
dal 

pen- 
teli- 

r.ologice și a programului de lu
cru N-au lipsit disputele. U- 
ncori foarte aprinse, in leg,dură 
ii disciplina de producție In 
ele dm urmi s-a impus jnsă. 

i;, mod treptat, con luzi i ca In
tim cerință de care d-pinle în 
jpimâ in-'anță siiți lutnior 
elor ce lucrează In mint este 

respectai ca d ipllnei. Mulți

sin la mină atrași de tentația 
unor salarii mari. Puțini sînt 
coi care înțeleg că mineritul este 
o m- rie grea, în cadrul căreia 
toți trebuie să respecte, riguros, 
disciplina, normele de securitate 
a muncii. Au existat și in anul 
trecut destule cazuri de neres- 
pectare a disciplinei. Mai ales 
in primi parte a anului se înre
gistrau frecvente cazuri de pă
răsire a. lacului de muncă înain
te de timpul stabilit în pro
gram. Dar sancțiunile ferme ale 
celor vinovați și-au spus, în cele 
din urmă cuvînlul. La ultimele 
■ intronle făcute la intrarea și ie
șirea din mină, pe schimburi nu 
s-au mai înregistrat acte de in
disciplină...

Există, fără îndoială, o strînsă 
li ■.ițiir.i intre starea de di-cipli- 
ni și realizarea planului de 
producție. în pofida unor între
ruperi accidentale a fluxului dc 
transport pe benzi din subteran, 
a căderii unor subansambluri ale 
utilajelor și a altor dificultăți 
caracteristice mineritului, 

ia de cărbune ,a crescut 
constant în ultimei? 
ale anului trecut. S-au 
cantități dc cărbune

i dccît role prevăzute în

I

pro- - 
în 

trei 
rea- 
mai 
pro

ducți 
mod 
luni 
lizat 
mari .
gramele de producție. Oamenii 
au realizat cîștiguri mai mari, 
pe măsura eforturilor <lepu.‘C. Iar 
în primele zile' ale noului ari 
producția zilnică la nivelul mi
nei a foct în medie mai mare 
cu circa 200 de tone dc căi bune 
d.'cît cea programată. Anul nou 
la mina Paroșcni are un început 
bun, dă'âtor de speranță în mai 
bine.

O extindere necesară
Poi uirrd'i- e d<- l i faptul 

nimic nu p mai prețios 
■ i iț i ■ anului, la mina 
.-a a -J.n în ultimul timp 
mai mare 
secui itatc 
fo.t cxtir 
trei g ripe 
cai. două 
nei i cu o 
fesion d i, 
Szabo Ci urmare, se înfăptu
iește ru perseverența programul 
stabilit |. ntru reprofilarea ga
leriilor i u dublu rol, de trans
port și de acr ii, cum sînt ma
gi .tralele Ve t ți Nord, du la O- 
rizontul .T'O Pe magstiali Nord 
a fost eliminat un punct de gl- 
tuire a 
înlocuit 
8'JO. r u
cel 1300
afectată

cu 
dccît 

l’aroșmi 
o 

de 
a 

irif linț.ite 
din 
mi- 

pro.

atenție »<•<'oriifin 
minieră. Acesta

\u fost 
de întreținere, 
sînt conduse d> 

bogată experiență 
cum sint Moca 
urmare, se

fost 
de 

Din 
era

tr.ansportoiului ?\ 
cov-.ru! de bandă 
altul dc 1000 mm 
ml de galerie care
de o reducere a gabu- 

i icului, prm lucrări de reprofi
lare s-au pus la punct 300 ml 
Vj mai râm js de făcut reprofi. 
lări pc uiți 500 ml dc g derle, 
cais vor fi terminate pînă Ia 
linele primului trimestru al a- 
ccstui an Pc magistrala Vest au 
mai rămas să mai fie reprofila
te 200 ml de galerie. De pe a- 
»um, însă, se simte o ImLunătă. 
ț> e a acrijnlui in subteian, )a

ATENTiE LA CĂILE DE TRANSPORT!
Paro- 

de 
1939, 

scăzut

In anul trecut la mina 
șeni au fost înregistrate 9G 
accidente. Comparativ cu 
numărul accidentelor a
cu mai bine de 15 Ia sută. Fără 
îndoială că. la această scădere, 
a contribuit faptul că in 1990 
s au respectat zilele de repaus, 
nu s-a lucrat în zilele de dumi
nică. Oamenii au venit la lucru 
mai odihniți la începutul fiecă
rei săptâmîni. Instalațiile și uti
lajele au fost mai bine întreți
nute, ca urmare a înfăptuirii — 
nu numai pe liirtic I — a pro
gramelor de revizii și reparații. 
Este remarcabil, ele asemenea 
că s-a redus con ider.ibil numă
rul de accidente cu coeficient 
mai mare de gravitate. Din pă
cate, s-a înregistrat, totuși, un 
accident mortal. Un miner pus 
de păzii la bifurcația unei galc- 
r’i, tocmai pentru a nu permite

accesul într-o ealcrie cap de ac, 
unde urma să aibă loc împușca
rea 1 contului, a încălcat regula 
de a aștepta producerea explo
ziei la adăpost. A dat o fugă pi- 

d,ll 
uiipd 
Fi Irul

nă Ia front, după ce s-a 
semnalul de retragere și 
retragerea artificierului, 
surprins de explozie...

Din punct de vedere al 
venței, în comparație cu 
în anul trecut, do la o mc 
10 accidente s-a .ajuns la n, 
luna. Cele mai multe 
au avut loc în sectoarele II. III, 
și IV, iar preponderente au fost 
a' cidcnlcle ușoare, fără coeficient 
mare dc gravitate. în timpul dic
taturii comuniste nu puteam să 
vorbim deschis despre statistici
le accidentelor, care erau con
siderate secrete. Dc ce ? Și, -mai 
ales, pentru cine ? Este clar ca, 
vorbind pe șleau despic acciden- 

f

frec-
1939,

■ tic de 
pe 

accidente

\HEU
' bi: mine
Ai V)TA1<

71
Z

7

‘U EV

toate locurile de muncă, în 
urma realizării acestor lucrări. 

Și se estimează că odată cu fi
nalizarea lucrărilor de î? profi
lare se vor asigura nu numai 
debitele de aer prevăzute în 
norm.ltive, ci cil nr un excedent, 
caic va contribui la îmbunătăți
rea climatului dc la locurile 
dc muncă.

/ V •

T77//,

f *
•î

Chiulăii n-au. ce căuta !a mina !
o
ți

(I t.Upâ de meseriași cu 
buni pi'gitire profesională 
de spceialitalr depune <>!'nrt>iri 
susținute pentru stăpiniiea teh
nologiilor dc lucru din 
Condițiile dc birru sint 
Calitatea unor utilaje nu 
vedește întotdeauna la 
cerințelor. Se re'imte lipsa pie
selor de schimb Sint, din păca
te, încă dc-tul de frecvente ca
zurile d>- ruperi de lanț la trans
portoarele din abataje, de dete
riorare a covorului do b in lă 
»ail .i 
poi toarele 
iii plnă 
Ea închiderile ți <1 -.chidorib 
do ciclu dc exploatare a cărbu
nelui se acordă atenția cuvenita 
respectării riguroase a lehnolo 
giilor. în zilele <le repao- e f.v

dotare 
grele 

se da
ni vel ui

covorului dn 
angrenajelor <)o In trans- 

gale- 
scliip

de pi
la puțul cu

curorii re s ,zit și 
inAalații și la 

c crea condiții

i cpar-i- 
u 11 lti.lv, 
it mai 

. ccl rr
i nuni 

I i ui in
M’
din
ii

iii mod 
ții la 
pentru •' 
bune de lucru M ijoiit.it.
ce muncesc m aibter.m 
Parn.oni iTj fa- laturii 
du-se de ciștiguri bune, 
-.ura liăinicici lot Dar, 

i I ti I
se afirmi 
I e |i 1 
,'tjutig-' 
d'. oale 
iii min I

nu cxi-'.ă | 
Sau, cam 

i n ț e 
moțiloi .

I i un < ir 
de ajuns,

te, pot fi trase multe în\ ațamin
te. Analiza atentă a cauzelor <e- 
lor de a cidentc pinduse in 
1'190 Ia mina Paroț ni dezvălu
ie citev.i comluzii care trebuie 
j fie bine cunoscute, de cei ce 

lucrează la mină. Aproape jumă
tate ci n numărul tot ii de acci
dente din anul trecut S-au înre
gistrat datorită neatenției de 
rare au dat dovadă oamenii pe 
caile de transport și datorită 
unor m ini vre și atitudini greși
te în timpul tran portului pe ga
lerii. în abataje, la locurile de 
mumă din front, s-au înregistrai 
doar 21 dt accidente, îndeosebi 
c.i urmare a căderilor de roci.

In eCa ce privește categoria 
sala .aților se con tată, ca o 
alta concluzie, că numărul cel" 
mai marc ideiitați, c < n
rindul noilor angajați, Sint rare 
cazurile i^ cmc se accidentează, 
oamenii cu o buna pregătire pro- 
Icjionaki și cu o vechime de ceL 
puțin 2—3 ani in mina.

z’.tenlie, d i, la n i'.enție, în--; 
d IO p. ai|. do ti ausport, i 
p galerii, in rampele puțurilor, ! 
pc uitori, d li și m I mt, Ia 
locul le nrm a !

Prețtii neglijenței !
In ziua de 3 ianuarie 

Ici tri '■ mul lmrt. Va.ga 
victima unui accident 
de a pane «ub tensiune 
electrică. I.V n-a dat 
cuxenită unor mucuri 
de protecție a muncii 
echipamentele de in i.ta 

eficientă o manevră 
pentru declanșarea 
a unei îi.inie, 

ar-.iri Ia

inainto 1 
o rețea 1 
atenție 

speciale 
privind 
Unsttt-

ne. \ fost 
de rutină, 
in lantair
i sulei it citeva 

și la o mină. Dm ferii ne 
dcntul n a avut urmări 
grave. Ikle de reținut în a 
ție. Ancheta întreprinsă de 
nergeliciunul șef aj nunei și de 
compartimentul dc protecție A 
mun ii a pu; in evicl iță că ac
cidentul putea să fie evitat 
După citeva zile dc ciml a fost 
scoasă de sub tensiune instala
ția electrică respectivă, în urm.Ț 
alternanțelor de temperatură și 
a creșterii umidității aerului, în 
zonele dc contact s-a produs fe
nomenul dc condens, care a pro
vocat flama, O simplă verificare 
prealabilă n contactelor. înainte 
dc a pune sub tensiune instala 
țin putea s.i evite accidentul

Omul • 
fal 11 

acel-* 
prea 

o lcc- 
e- ;

I i banda tr,m-poi toare 
r/i' a și-a par i it pur și 

Dar nu 
a blocat 
dispozi- 

prote' ție R.imas fără 
fără 

ti anspor- 
sectorul 

I, a siilciil <> avarie Covorul de 
a rupt A ieșit fum pc 
l'ran i or arul a fost o-

piiic li 
nr 50, I
implu locul .I-: mm ă 

oricum in prealabil, el 
prin niște impros izați i, 
tiv. Io ’e 
supr iM-glu i e și
li pozitiv le protecție 
toiul cu bandă, din

Muicitaii din subteran
In Normele de protecție 

muncii pentru industria n
i se prccizi ază că în 

luci urile miniere subteran,, i- 
matul și introducerea recinz 
lor de fumat sînt Interzise 

Introducerea în mină a i 
chizitelor d« fumat con t tuie 
infracțiune și se pedepsește, con
form prevederilor legale

Vcgheați la respectarea cu 
strictețe a acestor preveni i e 
către întregul personal care in
tru în subteran I

Pagină realizată de 
Viorel STRAUȚ.

la cererea E.M. Parojcpk

mâ- 
pă 
is-
in- 

pro- 
u n
Li
să 

care

it-, l 
crttuii 
tr-un 
verb al 

> iomag, 
ncori c 
se găseasc i un singur om 
nu șl face datoria pentiu <a tot 
c( 
<le 
<cl ni semnali’lul'ii 
Urzică In timp ce avea misiune' 
simplii do a supraveghea citeva 
bilioane de acționara și <le o-

iu muncit nlțil să se ducă 
rlpă. Un caz concludent — 

Constantin

banda 
galerie 
prii.

Lip a de răspundere dc care 
a dat dovadă, n-a rămas nc^anc- 
ționată. S-a propus și s-a apro
bat desfacerea contractului de 
muncă a celui vinovat. O 
deapsă severă, dar dreaptă. De- 
cît eu astfel do coechipieri pe 
schimb, mai bine fără. Chiulăii 
n-aa ce căuta printre cei ec 1'1- 
criaz.i in mină I

de 
pc-

ijoiit.it
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Actualitatea internațională
CRiZA DIN GOLF

Războiul încă poate fi evitat
Așteptată cu Justificat interes 

’de toată lumea, fntîlnirca de la 
Geneva dintre secretarul de 
stat american James B ker și 
Tariq Azziz, ministrul de exter
ne irakian, a eșuat Rezultatul 
tntîln.rii nu a fost nici pc de
parte cel scontat, irakienii ne- 
vrind să cedeze nici unei pre
siuni, dar în același timp nco. 
ferind nici o propunere privind 
soiul onarea crizei din Golf, ca
re prin proporțiile și implicați
ile ei afectează o bnnă porte 
din statele lumii.

Sosirea în sa'or.ul națiunilor
■ n hotelul Interconbnental din 
Geneva a fost așteptată de 
fierte mulți ziariști din ’Urce. 
Cei do:, Baker și Azziz, și-au 
strîns miirile la fndemnul fo- 
‘.arrafiior și reporterilor de 
lelevizi'.m»-, dnr dur>4 cum trans
mit «ret ț.i e de presă nu și-au 
știre t nici un zîmbet încă de 
la începu* intoleranța și hotă- 
rlr sa rie a nu ceda ș!-au spus 
tuvintul. dezam’gir du-l pe in- 
sislcnții fotografi. Convorbirile 
S-au desfâ urat In două runde. 
Prim» îD-cputJ la orele 11, s-a 
terminat după aprr>ane 2 ore, nr-

mată de o pauză de 70 de mi
nute, timp în care Baker l-a 
informat pe președintele Bush 
despre derularea discuțiilor. In 
timpul pauzei cei doi nu au 
făcut nici o declarație presei.

A doua rundă de convorbiri 
începută In Jurul orei 15, a du
rat mai mult declt prima, iar 
rezultatul final al convorbirilor 
a dezamăgit întreaga lume. Con
semnăm lin neobișnuit
faptul că In timpul convorbiri
lor, un reprezentant al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei și-a făcut apariția în holul 
hotelului, fără a-și motiva In 
iTcun fel prezența sa acolo.

Dar, deși toți oamenii au 
sperat că se va ajunge la o In- 
țelegere, negocierile de la Ge
neva au fost un total eșec. Sin
gurul lucru pozitiv, după cum 
a declarat Baker, la Conferința 
de presă, ținută imediat după 
încheierea convorbirilor este 
faptul că Tariq Azziz a promis 
că pînă In 12 Ianuarie, cci 5 di. 
plomați americani vor primi a- 
probarea să părăsească Irakul. 
De asemenea, Baker a reafirmat 
poziția SUA, față de criza din

Golf, rclevînd hotărîrca țării 
sale de a recurge la orice mij
loace pentru a evacua trupele 
irakiene din Kuweit. In ceea ce-1 
privește pe Tariq Azziz, decla. 
rațiile sale la conferința de pre
să, ținută cu jumătate de oră 
după Baker, au stîrnit rumoare 
și nedumerire, dar în egală mă
sură și îngrijorare. Ministrul 
de externe irakian a reafirmat 
poziția de forță a țării sale, a- 
rătlnd că în cazul în care Irakul 
va fi atacat, primul stat care 
va avea de suferit va fi Israe. 
iul. Cotinuîndu-și amenințările, 
Azziz a arătat că americanii vor 
suferi o usturătoare înfrîngere 
in cazul în care va izbucni răz
boiul.

Cam acestea sînt elementele 
după negocierile de la Geneva. 
Președintele Btuh a nfirmat cft 
alegere.» războiului sau a păcii 
se află In mtinilc lui Hussein.

Javier Percz de Cuellar a 
anunțat că se va deplasa la 
Bagdad pentru a încerca tot 
posibilul pentru evitarea răz
boiului. Ce va fi, rămlne de vă
zut. Războiul încă poate fi evi
tat' și ne exprimăm speranța 
că rațiunea va învinge.

Un punct fierbinte ȚÂRILL BALTIC I:
Președintele Lituanie!, Vitau- 

taa Landsbergis, a cerut din nou 
compatrfoților săi să se masez* 
ta țața sediului Parlamentului 
pentru a contracara o posibilă 
demonstrație a grupului promo*. 
covit -Tnterfrnnt". Zilele trecute 
Interfrontul s-a aflat la originea 
•aei manifestații concepută ca 
acțicn* de protest împotriva u- 
nor plănuite majorări ale pre
țurilor. O parte n demonstranți
lor au încercat să ia c:i nsn't 
clădirea Parlam,'nt’jlui un le 
Consiliul Suprem aî Lituaniei 
*ra întrunit în seslun» t.ands- 
berțis a dezvătni» că persona. 
Iul militar și berete ncg'e a'a 
forțelor de pararutiști sovietici

radio vilnius șl agenției litua
niene de știri ELTA, vehicule 
blindate au fost staționate In 
jurul clădirii centrului tehnic 
ni televiziunii și In fața princi
palei edituri din oraș. Agenția 
dc știri a Mișcării de Restructu
rare din Lituania (Saiudis) a 
anunțat că pe a>.ioportul din 
Vilnius a aterizat un evion care 
trnncporta truj>e sovietice. La 
Riga, Consiliul Suprem Ixîton 
a calificat deplasarea trupelor 
speciale sovietice In diferitele

republici unionale drept o agre
siune directă. Scopul declarat 
al acestei acțiuni este recruta
rea cu forța a tinerilor, arestai ca 
și capturarea dezertorilor și a 
Celor care rezistă ordinelor Mos
covei Potrivit agenției „Associa- 
tesi Prcss”, premierul eston Ed- 
gar Savisaar s-a înlllnit cu mi
nistrul sovietic al apărării pen
tru a discuta problema trimiterii 
de trupe. Nu au fost date publi
cității detaliile legate de conți
nutul convorbirilor.

Somalezi ta Bucii reții
se în jurii cH hrii Parla-
«jenutfțji. Apelul Hi Lan t-her-
<ls n Irwt ascultat Circa 10 000 
le o&aseni s-an adunat In piața 
Vin fața Parlamentului. 8-a re- 
btat totodată că unități specia
la sovietic® au fost staționate In
punctele strategice ale capitalei 
IfO ian lene. Potrivit poltulud de

SîngcroasvL Lupte ce m» desfă-șoară In aceste zile In capitala 
Somaliei, Mogadiscio, nu dctermin.it un mare număr de somalezi 
si emigreze in alte țări, stabiHndu-și ca punct final occidentul. 
Un grup de asemenea persoane, peste 200 au sosit In cursul zilei 
de miercuri fn București, ocuplnd pur și simplu centrul ONU 
din capitala României.

Autoritățile românești au luat măsuri pentru n II se asigura 
acestora condiții omenești de trai, plnă clnd vor fi îndeplinite 
condițiile de transport către occident, unde aceștia vor să se re
fugieze pentru a cerc azil politic. Au găsit șl aceștia unde să se 
refugieze...

HOROSCOP
vArsAiok

(20 ianuarie — |8 februarie)
O xi aparent liniștită, in care 

*"',< pierde oarecum contactul 
< realitățile.

PEȘTI
(I» februarie — 20 mar (ic)

Totdeauna există o capcană 
a .ninsă î «natele cele mai rlm- 
(■ 'og’e fețe a na’urii

BLRIILO
(21 martie — an aprilie)
ifru 3 va jura un rol dmc. 

t î In f.f-jce-ilf.- dv. de î-t '/i
I A UR

(21 aprilie — 20 mih
Tn relațiile f;<miii.<k se v.i 

strecura o umbră de îndoială, 
pe rare o v?ți risipi cu abilii Ue.

GEMENI
(21 Ma| — 21 Iunie)

Ikitcți pune o miză mate in 
Jrre — norocul vă surlde.

RAC
(22 Iunie — 22 Iulie)

Veți fi ascultat cu intere* șl 
apreciat la serviciu. Ar fi inte
resant d'’ știut cc se ascunde In 
spatele „fațadei".

f FI
(23 iulie — 22 august)

Priviți oamenii i pcrsonijl 
tă’i, nu doar ca mamifere su
perioare 1 Veți avea dc cîștignt

I I.C IOARA
(23 nugu«( — 21 s< pb inbiIci
Cosa ce veți afla astăzi e-Ue 

atft <k. important, im lt e pași, 
bil ■ ■ r.-riunțați la diurnul pe 
'.âie . i l.ați Ies.

BALANJA
(22 uptvmbrlo — 22 oc(ornbrlc)
Bucurii succesului nu trebuie 

4 întunece rațiunea
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
O femeia se află la originea 

tuturor relelor care vi *e Intfm- 
plă

SAGf LUOR
<22 nol' tnbi io — 20 decembrie)

NU 15 uiți să vă birul» Ln țigle 
haosului ' Hclui. ați.vă pe tă- 
rîrn’il creației.

CAI’IlK ORN
<21 de» ■ ■mbrle — 19 ianuarie)
Chiar dacă ti istețe! urme i/ă 

bucuriei, există promisiunea < 
teinei leilitoal vru i.

Pentru timpul dumneavoastră liber
11 IANUARIE

9,00 Video-satelit
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10.30 Orașe și civilizații, (relu

are).
11.15 Film serial (reluare). 

Carol cel Maro.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Actualități.
13.10 Hobby-club.
13.40 Prcuniversitarla,
14.20 Limba noastră.
14.50 Muzica pentru toți.
15.10 Tragerea Loto.
15.20 Studioul șlagărelor.
15,35 Economia încotro ?
16,00 Emisiunea în limba germa

nă.
18,00 Campionatul mondial de 

natație.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Roman-foileton. Melbx 

Ultimul episod.
21.50 Tn fața națiunii.
22.30 Simpozion.
23.15 Gatideamus.
0,00 Actualități.

0,05 Jazz-Fan.
1,05 Tele-top.

12 IANUARIE
8,00 Micul dejun TV, 
9,00 Pro Patria.

10,00 Actualități.
10.10 Rubrici din emisiunile 

în limbile maghiară și ger
mană (reluare).

11.10 Iloman foileton (reluare).
12,00 Ora de muzică.
13,00 Actualități.
13.10 Istoria religiilor.
13,50 Tele-cîub.
17,00 Feriți.vă de măgăruș I
18,00 Campionatul mondial de 

natație.
19,Ou Melodii îndrăgite.
19.15 Tetecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20,40 Viața Parlamentară.
21,05 Film artistic.

Ultima frontieră.
Producția a studiourilor a- 
merlcane.

22,45 Mapamond.
23.15 Invitație la varietăți,
0,05 Actualități.
0,10 Film serial.

Mnx Monfoo,
1,00 VideO-discotccft.

PRONOEXPRES
' FAZA 1. 9 IANUARIE 1991

Extragerea I : 46, 19, 54, 38, 11, 4. 
Extragerea a II-a : 2, 10, 5, 6, 33, 22.
FAZA A Il-A :
Extragerea a IlI-a î 51, 53, 44, 43, 46, 37.
Extragerea a IV-a : 55, 41, 16, 48, 24, 28.
Extragerea a V-a : 52, 12, 37, 51, 13, 3.
Extragerea a Vî-a : 50, 18. 14, 52, 25, 7.
Extragerea a Vil-a : 37, 35, 11, 4, 41, 5.
Extragerea a VlII-a : 7, 4, 16, 21, 40, 54.
Extragerea a IX-a : 40, 51, 43, 21, 17, 6.
FAZA A IlI-a : 8, 18, 52. 46, 43, 34.

MICA PUBLICITATE
ViNZ.ARI

VlND cap video, computer vorbitor pentru învățat limba 
engleză și c1 -odor pentru fihn, net convenabil, Petroșani, strada 
Aviatorilor 8/38, între orele 20—21. (3202).

VlND video-playcr și televizor color în garanție. Petrila, car
tier 8 Martie 20/53. (3196).

VlND casă, strada Cîrjci, nr. 2, Petroșani. (3197).
VlND blană nutrie nouă. Telefon 43548, după ora 10. (3201).

SC TIMBURI
SCHIMB apartament 2 camere (zonă Piață) șl garsonieră 

(gen. V. Milea) cu apartament 3 camere (exclus cartier Aeroport). 
Relații telefon 43097, după ora 17. (3189).

SCHIMB garsonieră confort I Vulcan, parc Octogon, bl. P, 
se. 2, ap. 36, cu apartament 2 camere Vulcan sau Petroșani. Re
lații la domiciliu, după masă. (3203).

SCHIMB garsonieră confort I Petroșani Nord, strada Intrarea 
eroilor, bl. 1/35 (în spatele comisariatului) cu apartament 2—3 
camere aceeași zonă sau Ilermes. Relații la domiciliu, Intre orele 
17—21. (3205).

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu și talon autorizație P.R.A.M., 

pe numele Drăguț Constantin, eliberate de 1PSRUEEM Petroșani, 
l.e declar nule. (3194)

DECESE

PROFES’ORUI. ( herciu Nicolae, soț, Ovldlti și Mariana, fiu șl 
fiică, Gabi șl Tibi, noră șl ginere, Andrada Și torena, nepoate. 
Toana și Grigorc Mihalca, fini, anunță cu ndîncă durere încetarea 
din viață a celei caro n fost o soție, mamă, soacră șl bunică, de 
o aleasă generozitate și blîndcțe

C1IERCIU MAR1A DOINA
înmoi militarea va avea loc simbălă, 12 ianuarie 1991, ora II. 

Cortegiul funerar pleacă dc la domiciliu, strada Ripublicli, 97, 
scara IV, ap. 29, Petroșani. (3198).___________________

SO|IA Ana, fiica Viorica, ginerele Rcmus șl nepoții Coinclia, 
Sanda, Georgo, Ani și Dorina anunță eu durere decesul scumpu
lui lor

IO AN GOG A
Ininoriniiitarca, vineri, II ianuarie, ora 13,30. Cortegiul fune

rar plcncli dc la Biserica Evanghelică. Amintirea îi va îămîne 
Veșnică. (3200). _________

COMEMORĂRI

SOȚIA Doina, fiica Iris și mama, anunță cu adincă durere 
împlinirea unui an dc la trecerea in eternitate ii celui care n fost 
un neprețuit soț, ta*ă și fiu

inP ViTAN IVAN
Vcșmcă pomenire, (3175).

FAMILIA amintește cu adincă durere împlinirea unui an do 
la stingeiea din viață a

preotului NlcODlM HADUI 1 SCU
fJu I vom uita niciodată. (3180).
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