
Același nume«

In urma articolului ..Lacrimi 
<ie bucurie", ne-a vizitat la re
dacție domnul Ilinescu Constan
tin. Nu infractorul. "O asemănare 
de nume l-a pus în alertă pe 
domnul inginer de la IM Ani- 
noasa care locuiește tot la Lu
peni. Infractorul nu este încadrat 
in muncă, locuiește la Uricani 
.și fură din Lupeni. Fiți liniștit 
domnule Ilinescu, cu cei ce-și 
văd de treabă nu are nimeni ni- 
mi . cu atit mai puțin ziarul. 
(DN).

200 BOLNAVI
S-au înmulțit cazurile de trichl- 

noză, precum se știe boală pro
vocată de trichină și care .se 
manifestă prin grave tulburări 
digestive, dureri musculare etc. 
Pină acum s-au înregistrat în 
spitalele din Valea Jiului 200 
de îmbolnăviri. Toate datorate
consumului de carne din porci 
crescuți în condiții insalubre. S-au 
conturat și propuneri : efectua
rea a două deratizări și, eventu
al, interzicerea creșterii porcilor 
in zonele Aviatorilor și Jiului 
(pe lingă IM Livezeni).

ȘI S-A FACIIT LUMINA!
,.La luminare" se intitula nota 

din ziarul nostru, care a făcut 
sa apară neoancle la căminul A6 
din Vulcan. Se spune că ar fi 
meritul administratorului cămi
nului. care și-a d it st> ma, in 
cele din urmă, că luminările nu 
pot rivaliza cu electricitatea, 
a'.unri cîn I vrei s« vezi totul. 
Nu intie’-âm insă d îcă sindica
tele libere de la IAC’CVJ și de

la FM Vulcan cunosc intr-adevăr 
problemele oamenilor ale căror 
interese sînt chemate să le ape
re. De ce a fost nevoie ca oa
menii să ajungă la ziar, cinci lu
crurile se puteau rezolva, la fel 
de simplu, fără publicitate? Ca
litate. de membru al unui sin
dicat îți . oferă doar „dreptul" de 
a cotiza ? (Șt.C.)

*

Amsndă grasă

CINE I PRINDE î
Vineri noaptea spre sîmbâtă, s-a spart geamul la parterul 

magazinul universal Jiul. Nu se știe cu ce scop, /Adevăr este că 
nu s-a intrat înăuntru. Sau nu s-a putut Intra. Gurile rele spun 
că ar fi fost niște bețivi, niște bătăuși ce coborau de la Brădet. 
Oricum, sesizate, organele de Poliție le vor da de ur
mă, nu numai pentru a plăti geamul ci pentru a pluti și inten
ția. (DN).

UL1SMA ORĂ
De la Spitalul municipal Petroșani sintem informați de doam

na doctor Ilogman, că dl. Nicolae Bitan, grevistul foamei, a ac
ceptat tratamentul medical permițind să i se administreze glu- 
coză. Nu vrea însă să mănînce. Primarul Aninoasei ne comunică 
de asemenea că se întrezăresc unele soluții favorabile privind 
atribuirea unui apartament familiei Bitan. Vom reveni.

In 15 și 16 ianuarie s-au efec
tuat patru sondaje de verificare 
a punctelor termice din Petro
șani. Tată ce au aflat ing. II j- 
szai Ladi.-lau și Ionașcu Nicolae: 
dezordine (punctele termice HA, 
11B. 1, IA, 3, 4, 7. 8. 13. O > 
fi vreunul ?) pierderi de agent 
termic primar și scund ir (la a- 
celeași p teuri) Să mai amintim 
că nu iînt dotate potrivit tegu- 
lilor de exploatare (termometre, 
diagramă de reglaj)? Nici mă
car truse de ptim-ajulor nu sint. 
Partea cea mai hazlie acum vi
ne : manevranții PT 5, 11B" 17 
eratf plecați de la slujbă Noi 
n-avem apă caldă sau căldură și 
dumnealor se plimbă. Ori și mai 
și : maistrul Diăgan Păun era 
cu țuica pe masă. Se mngnetiza. 
Tată de ce conducerea TGCL (deo
camdată tot așa *ii spunem) a fost 
amendată în baza Legii 10/1982, 
cu procesul verbal nr. 3 din 16 
ianuarie 1991, cu 10 000 lei.
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GLLMA ZiLEI
Un mucalit, care se întorcea 

de la piață, îmi zicea ieri di

mineață :

— Acum îi dau lin telefon 

lui Saddam Hussein. Dacă nu 

se retrage din Kuweit ii spun 

că se duc minerii peste el.

<

Brichete huilă
N de loc uy.i . lucrezi la 

rr.: u l tmpu lui N >c. Majonia 
ti < jh -r.loi și f r. ționai tor 
ii. r. de la l ni. Vulcan
sa: i >n <. < uni I'.riia.
ca' • <>.n . im< . -i a or-
zai< u: niște Mrăc., •-•a1 ‘ iiajtj» 
la: ue acum1 i i ne la ’v fi
le ** P ■ i 1 i o 1 -tan: i de i o 
bi t le un kilomc i .j uc inc.nl i 
In prinJ: ri,. Cc»nd:.» te le m»ui 
că cuit nrt , chiar p'.nt'U >-vi 
ce lu.rx.p la nu.o-.itir De cit-
va timp lucrul la aliti.ime.i
pui : a.ixiii.v a fr.-,'. g/ti'., da
tO‘i' i Uiinr pute. miil r.i1'
de ■ uri ia i • a ..ir."
s- 1 ■ • 'i-ur.ige I pun o
L: ■ j nu pot r..| r o - în oii- 
di’ 1. un n. ;;Jl

$tr.;t nsie .(lc '..o .-ni rtrnc'.- 
Uii. pi i a de mi mc. i‘.mn':: o. 
mină S. ie>im4» :t , p-a 
p I -.lor dz schimb, atit dc ne
cesare l,a intreino i utr.ilelor 
In exploatarea ..irb.mel ii d. 
S'Jp'-if r T. din -ir r.'i. -in’. d-
in4 - . •ii.. ;: Jc h ♦rr\ «r- r nu
e i. în 7 i

ia-ii

Oamenii minei »-au obișnuit cu 
as'.fel d? .Leul;, ii. .Dar. a eas.a 
nu înseamn cu -ai resemnat. 
Și celdaitr exploatări și unități 
ale l!i g Au'.'nome pentru Ihii- 
1<£ >e i.l intr o situație asein 
nătoare, du» pun d-. vedere ' 
aprovizionării materiale .

Cu tont»’ este d.ficui’ăți. ri ni 
încet it p i ocupările pentru • iu 
tarea unor sol'iț.i tehnice >n -n- e 
să ducă ’u i- ai.tfitae economi
că cu lezultale tinan.'iaie cît 
mai buni pun ru învierea bra
cului de rentabilii..te. D.n aceste 
criut-ri ce detașează, de pe a"um. 
lupă o perm.id > de <îteva luni 

•le le -’i'n și îneer .o i pre'-'ir.itc 
ni do p .ține or; cu e eebri o 
n'aiy.i.- i.inur'ială porii'i) de la 
o ,n' nție. Este VaiI a -!<: pune 

ea la | mit a unei in lalații 
prop ii ’1‘ I r: lict >.t a huilei. 
Ido-n ap. ii ține dl. Oviditi Avra
mi ce i. di’. i i tnr il consiliului de 
.i.imim-tr.n'i<- .i a prim, eontui 
Do rifz-,., zile, l i Cimpu lui Ncng, 
de ni. presă p> vizorie, nu in- 
i -pil ca ipai.i primele cantități

sortată
de căr. une brichetat. Noile bri
chete sini realizate din huilă scu
lată, an o putere de 2 300—2 400 
kilo.a 1 ii. O singură brichetă ar
de două ore. Iar ccn istența ei 
— rezista !a presiune pină la 
trei tone — ii asigură condițiile 
necesare manipulării la transport, 

intr-o pi ima etapa se prevede 
o pro lucție de circa 200 de to
ne de br.chete pe zi. Iar in fina) 
se va a'ia;;e 6 000 tone pe zi, 
ceea ce, citipă unele calcule ar 
duce in mod cert la jtingerc-a 
pragului de rentabilitate al mi
nei Cimpu lai Neag.

La capitolul avantaje economi
ce nij se află in ultimul rin.l lap- 
tul că o pai te din huila extrasă 

la Cimpu iui Ne ig nu va mai 
ii Ir n-poi tai i pe di*tanțe mari, 
pină la prei>ar.jtii d.n Lupeni. 
cu mau chclluieii, ci va li pre
lucrată in incinta exploatării. Iar 
in ■ eea ie privește (cmerciahza- 
rea noilor brichete, comentariile 
ni se par de pri-os, in condițiile 
crizei energetice.

Vioicl STIlVlȚ

Criza din Golf
Cea mai 

potriv tă zi
Impa ce toate tentativele de 

p.ne au eșuai si tei in<-iiul limi- 
i di it'ti ivire a Irakului 

l-lir.Vfit ,i expirat, in Golf c iil- 
' a liniște d ir ten -imiL-a e:;t< ma
xima. Zlu.a de 15 ianuaiie ora 
) n-a in -emnat și mi eperca os- 
tilituților nuldaic. Se aști.iplti 
oare cea mai potrivită zi ?

A-'f'-J, dupii o ancheta n rc- 
. ..tai •..Nevvsweek", datele opll-

f (■.ulllli-; i -.1 al i|.|.lre dlip.l 
„S -V -M !■' I<" 

liheriu VI'. I \ \

f'p unui alai dc noapte. Ilc ne-
i i hi, 1 ir la -o|, i val li ilc diip'i
l ./oIț e\ oluti v.j .ilc illll'l al li
Hr m.lh 1 41 •ele le |H. IU iaiiiiai i.
1:—IH |< 'bl ’/li lk. Iu ’ > ni o iii

(< i.iilinil.il e iii pa;. <■ L O)

BUNĂ SEARA, CiiPII!
Au devenit interesante diser

tațiile dl. Bogdan Baltazar, pur
tătorul de cuvint al Guvernului, 
In sensul că te fac să vezi în 
roz ceea ce, de fapt, este cenu
șiu. Că a uitat o dată să pună 
șaua pe cal și a gonit așa. la 
galop, — rostind și cuvinte des
pre care ai aflat, mai târziu, că 
erau propriile sale gînduri, nu 
ale Guvernului — e o chestiane 
ce ne pune pe gînduri. Mai ales 
pe cei pe c.arc-i reprezintă la 
întîlniriie cu mass-media. Mai 
grav este că dumnealui nu face 
nici un efort pentru a-și limpezi 
prelegerile pe care le ține In fa
ța zinriștilo: In momentul de 
fa'ă. presa nu mai este cea de 
acum cîțiva ani. Vîrfurile con
deielor. de diferite culori, sesi
zează orice gest, chiar abil schi
țat, care încearcă să depășească 
linia de demarcație dintre ade
văr și minciună Este adevărat, 
există intre colegii de breaslă și 
din aceia care fa' exces de zel 
Dar cred că este ia.i'lmi'-il.'il ca. 
In calitate de piirtiîtor de ' > int 
al Guvernul ii, ,ă te pre». rți in 
fața muss medici scrise și audio

Cuv intui de tăcere

Bidetin inuteo
S mțea cum indep.îrtvtit.i in- 

cet Ihn ianuarie, ningea cu 
rochii de mneasâ și lui ti venea 
sii-i '.lîiutc cuvintele pe amindoi 
obrajii, l-a pronii că dară poe
zia il va face vreodată bogul — 

. i cumpere o sanie și doi ea 
albi (ea ii cerca să aibă și clo
poței de argint). Ii scria numele 
p geamul aburit, își lipea bu- 

I a i adio - a inu. la' -bsirc.-i - 

unui front I aer r« -I n-pre 

Mai i- i Nor Iul ii

\ asilc bi ba ,1 ian DINI U

’/r-le reci fi 9 numele ei, simțind
O J'fiozio iiifloriitonic penii u oa-

-ibonii Ho / ipiadă kilinile. sfu’bn
1 iiif' , r.:11. -«■» •) • i.ill |)O
Monl IV ■ I 11 • nil'ir ci si \ r,;i

*1 • I pa zi d. dli agOstc
p<’ 0 l'fiii albi.i. ni.il. < i' lin cu
Jrilid.i. i.n HI |(i ui l’ilvi - u

n<’, ii ui iu, ( i'iCiflută a iinbrâ-
liș u iloi lor. —- --4.4

vizuale asamenea «nui explora
tor din Nord care și a pierdut 
busola și care încearcă ,ă-i în
toarcă pe oamenii dir. țața sa 
în așa fel îneît să creadă că, în 
cele din urmă, aceștia se vor da 
bătuți și se vor mulțumi Ja i> oti 
frazele reținute pe carnețele s-au 
pe benzile magnetice ale ’eDoi- 
tofoanelorf Argumentele domniei 
sale referitoare la amînarea șt 
revenirea asupra datei ia care se 
va trece la a doua etapă a libe
ralizării prețurilor n-au fost prea 
temeinice. Cum de altfel n-au 
fost nici cele care s-au referit la 
motivele care au determinat 
scumpirea benzinei. Ilăspunsuri 
cum că și în alte țări, chiar ve
cine, s-a făcut asta, ba că este 
încă mai ,-cumpă n-au creat — 
așa cum probabil se aștepta dom
nia sa — un murmur de apro
bare Nici în sala în care s-a ți
nut confei ința de presă, dar nici 
în afara ei. Deoarece purtătorul 
de euvînt a uitat să amintească” 
nivelul salariilor de pe acolo și 
prețul respectivului combustibil 
Și esle doar un exemplu.

Gh. OLTFANU

A inghcnuni In it in mijlocul 
m siui ianuarie. îmeinînd >5-și 
ridi'-e imn.i pentru a și lua de 
la o Iu I .i-maluța el de șc«>lă- 
i iță p- ntiu c;i simțea cum se în
dop.ii t<.i ■' in ' I, m et, cu i a- 
lolc inainte. eu miinile la ochi 
si el nu putea deci! .su se între
be : de cc itinu.ar'c nu «i m.a 
para ut iză ingerii moi de ză
padă ?

i.iilinil.il
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ne mișcă, mi n brișcă de

(ca păzitor 
de trecere 
la intrarea 
noapte o-

1 noaptea de 10 spre 11 ia
nuarie 1991, doamna Nlaria Poe- 
naru era de serviciu 
la barieră) la punctul 
mvel cale ferată, de 
în oralul Petrila. O
bișnuită, fără evenimente, pină 
ia 4 dimineața cînd — bariera 
fiind inchi î datorită unui trans- 
po t de goale care era așteptat 
— un individ cu înfățișare bă
tăioasă și-a făcut apariția în in
cinta cantonului. „Dc-hide ba-

riera !“ a ordonat el. „Eu duc 
mincarea minerilor și. nu pot să 
întîrzii". N-a apucat biata feme
ie să îngaime ceva, că altul dă 
buzna : „O femeie naște în ma
șina mea (salvarea spitalului Pe
trila, n.n.). Trebuie să ajung ur
gent la spitalul municipal !“ Fe
meia a încercat să le explice 
că, din moment ce a coborât ba
riera, s-a dat liber și trenul nu 
mai poate fi oprit. Se poate In- 
timpla o nenorocire. Zadarnic.

ANII CUI?
primit de curir.d o scri- 

semnată de mai mul’.i lo- 
din cartierul Petroșani 

Nemulțumire.! lur este iu .- 
Blocul 5 de p strada 
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stăm In frig in apartamen- 

noro- că a fo t 
imoreunâ

rwr.’ri. Cind e frig
si in intenor. Pereții prind

IGCL ? Nu prea sînleti 
cu noi. Ne țineți tot cu

> ''1,
- -1

ta. Blocul 5 de p 
Miile nu are căi duri de

i vreme, iar 
- pvțină că p
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este «.
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care 
te ț:
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c< 
e î • ix

cind are t le 
<->-i nici

' ■ i >rn-
CVhos

'ui 
toi ’.iri- 
erelc 

nou '«in • truL in zo- 
uglrosc-glie.it de niște 

care i nu le-am luat n - 
ți car»? f >c ser u zi si 
, î- c;V-ițiră, lingă un te- 
.,<? rare îl păzesc. Dar m u

> o D a, cu nr. 4 HD 
-raționează in interior.

r•■'.idurS. Și ne intre1 m 
iau salariu ? Cine Ie plă- 
Ce părere are domnul di
ni IGCL ? Noi zicem câ 

i.ilariul din banii noștri, 
inari.i’ nostru. al celor

n-ar

c'ld Si 
cu L.j'rfnii si 

afară.

de Ia 
domni 
palavre și minciuni ca șj înainte.

Dacă am m-rs de cîteva ori 
la aceste femei de la punctul ter
mic să ne interecăm de ce nu 
avem căldură și apă caldă ne-au 
luat îa „trei parale", de ce nu 
aerisim caloriferele? Dar ce să- 
aeri-im rind prin țevi nu trece 
nimic ? Știm doar că ne luați 
banii de 
geaba și 
deți de 
□ -‘rada 
gubit de ■ Sldură. Unii oameni 
și-au montat sobe, și-au luat 
lemne dm timp, iar lemnele se 
taie noaptea in casă Intre orele 
22—24, așa ca să ne putem odih
ni și i știm că ei au sobe și 
căldură. Ce să le faci ? Omul in 
casa lui fac. ce vr-,i, că a a c 
In democrație și așa o înțeleg ci.

Solicităm un răspuns din par
tea condu terii IGCL. pentru a 
ști si noi care ne e soarta că 
probabil vremea n-o să mai fie 
mult timp riilduroa'ă. Abia sîn- 
tem la jumătatea iernii și 
martie cine știe ce surprize 
pregătește ?"

„Dacă n-o deschizi tu, o deschi
dem noi 1“ Și pleacă hotăriți.

Atunci doamna Maria Poena- 
ru, deși convinsă că nu se poate 
lupta cu atiția bărbați, ia totuși 
toporul de lingă ușă (ca să nu 
se simtă singură) și o ia pe ur
mele lor. Măcar să le știe nu
merele de la mașină. Văzindu-se 
urmăriți, cei doi șoferi lasă trea
ba de care sc apucaseră și tă- 
bărăsc pe ea. Femeia se apără. 
Ce s-a intimplat mai departe es
te deocamdată neclar. Vom afla 
amănunte cînd se va definitiva 
ancheta. Cert este însă că șo
ferul de pe salvare a avut ime
diat un motiv în plus să se gră
bească la spital : din palma unei 
miini.

Dl
ferată 
tril a,

’ acest
s-o felicităm pe femeie. Puțini 
sînt cei care-și înțeleg în acest 
mod datoria". Noi sperăm să se 
înmulțească, în detrimentul 
lor care înțeleg democrația 
tr-un mod... original.

periculozitate I BUNE...

Ș’im doar
la gura copiilor pe 
pe deasupra r ,i și 
noi. Blocul n< stru
C. Miile) este rău 

Unii

de- 
rî- 

(nr. 
p;'i-

Ghcorghc CiUKVAS.A

rr. g'i și ;grasie Apă caldă a- N.R. Răspunsul IGCL nu va
di ar pe hirtia de la ușa Intirzia să apară la fața locului.

L • ai. zare anunță programul Și cu soluția ce se irnpune : să
nizare a acesteia Taxele In- dea drumul Ia căldură și la

: ■ :. ia fel de m-iri și dacă avem blocu1 nr j.
ț * f ,-'.î nu avem aaă caldă și

â.< Păi cc ziceți domnilor

l

Criza din Golf
(Urmare din 0.1% 1)

<! ie m care li.nmiozilu’.ca lunii 
• ue propice <lm ti iti punctele 

; vedere. ExLtă i
di.j-nctral opu e p .mclor, 
c j i >m mizita'te a lumi 
date i .nd con »iu..r.iic 
d ițe ei acțumi
rfe nci-i-a-» ^.rc""-"a 'i'
îri.să, doar la trei peri 
ai ime : 15—10 lar.u.p i< 
f- ir iari.: și 12 — U m. '

Celelalte z,ie aă pAr 
m rs al înnllli iWntr 
I --t 
n.- i,
Zi

ri și date 
nopți 

minime, 
«ontrain- 

m J ilare 
l!T)ltl..17:i

r*

a 
i> •

tr 
bl 
în
1

et’ct.urr.ă 
rf», ,-;nt " 
r.jrrwilc.

it

• I

le cit și nefavorabile dc fășură- 
rii activității militare.

De acemeni o problem â majo
ră privind potențialul dc luptă 
al trupelor americane ÎI consti
tuie încălzirea treptată a vremii, 
lucru care Insă „nu n afectat 
trupele noastre dislocate In Golf 
— după cum afirmă generalul 
Horman Sehwarzkopf, comandan
tul trupelor SU X din Golf citat 
de trupe saudite — care în de
cursul a 6 luni de activitate de 
pregătire și antrenament din de
șertul s iudit s-au ad iptat noi
lor cooldii de mediu și luptă 
din n'rei'îtă importantă misiune".

r ‘ •
f •

sîngele curgea... liber, 
loan Orza, șef stație calc 
uzinală, la Preparația Pe

ne-a declarat, referitor la 
incident : „Nu știm cum

I«i solicitarea Ligii sindicatelor 
miniere libere, prin Hotărîrea 
nr. 1306/1990 a Guvernului Româ
niei, a fost aprobată majorarea 
sporului de periculozitate pentru 
personalul minier care lucrează 
in subteran. Este o revendicare 
a sindicatelor drept măsură de 
protecție socială a minerilor în 
condițiile liberalizării prețurilor.

Sporul maxim de periculozita
te pentru salariații minelor de 
gradul I1? — (periculozitate ma
ximă), deci și cele 
Jiului, s-a hotărît să 
cuantumul salariului 
economia națională,

2 000 de lei. In funcție de creș
terea salariului mediu pe econo
mie, va crește și sporul de peri
culozitate.

Sporul de periculozitate majo
rat se aplică de la 1 ianuarie 
ac. și se va calcula în funcție 
de munca (ponturile) efectiv 
prestată în subteran. (I.D.)

din Valea 
fie egal cu 
mediu pe 

respectiv,

I
V

ce- 
în-

I
1

CIT COSTA BILETELE DE O- 
D1HNA ȘI TRATAMENT? A- 
flăm de la filiala O.J.T. că s-au 
pus în vînzare biletele de odih
nă și tratament pentru noul an. 
Filiala noastră are contractele 
încheiate cu stațiunea Eforie Sud, 
precum și cu stațiunile de odih
nă și tratament pentru diferite 
afecțiuni — Felix, Herculane, 
Bazna, Borsec, Ocna Sibiu. Toa
te pentru sezonul de vară. Ceea 
ce interesează sînt prețurile. Și 
este de ce ! 
deci pentru 
tru Eforie, 
la un hotel 
țiuni 15 000

Șl SINDICATELE sînt preo
cupate de achiziționarea bilete
lor de odihnă și tratament Unii 
din liderii sindicatelor libere au 
și fost la București pentru achi
ziționarea de bilete contractate 
de federațiile sindicale. Prețul 
biletelor prin sindicate se calcu
lează funcție de cîstigurile sala- 
riaților : cei cu salarii mici se 
vor bucura de reduceri, iar cei 
cu peste 5 000 lei vor plăti pre- 
t"l integral al biletelor care vor 
fi în jur de 8 000—9 000 lei. Vom 
reveni cu amănunte.

Un bilet de familist, 
două persoane, pen- 
costă 12 000 lei, iar 
pentru celelalte sta- 

lei...

ItaiiaaBiBIBMaHiJUSI_ J -A■r b* 4* *.

Ștefan (IMI’OI

STRAJA LUPENI a fost 
funcție, spre bucuria schi- 
ce] de-al 3-lea teleschi. 

dc la stația terminus a te- 
vor putea 

sub 
pîr-

X

O
O

tu

W.
»3f*t

Petroșani, față în
. I In

a. 
in

I (>.|e

T‘ •- ! i r n Oîf|
r ■ • • i1 ■ « i l.

(■' ’ ■ I . " ! t ' . Î2‘ 1
r î' 1 1 • ’• f ‘ . riWMÎ. pi’
:>Ll v; '* fel''. <ft H • j ( ■; n ;cr —
ec” . 1 rr | |', —
r », D . Z iliili r îiib

< i * • , t fi. .. . ■-I
r . ; / i Ut ' •- limp
i ■ i ■; f. ? f h■ ! ' ,1 ■ î 1 t •'■ prin'

! ■ 1 i . 1 i. '' -r.r j/â doar t.r -g

♦ <•' ..4 î'it tburL tea 1
— Numai ulii ? ua

Si»? ; :n cu fini ; din
Kbu,! a < r îio a, 22 in i

- P ii ,.,in diciiițtj serioase la 
ml binumo |rentril ian caz

■ p ne ca apele încep să e 
ru 1 i'itr1 că sin'.em 

nu v,novați pentru neiespec- 
a r i .tizelor contra I uri le. Zlo- 
fiind transferul clubului St«a- 
pentiu suma dc 10 000 lei, 
• aio numai 25 000 a i ajuns 

contul Jiului. întreb public

rirm. Clubul I 
siirna de 2001 
ce a fost refuz 
tenția la 400 C 
final Jucătorul 
bi FC Bihor,

vtilga- 
oferit 
.urnă

(II.
con- Im i'i'o),
•:eii“ f vjiabilc clubului Jiul 
putea izintiniia 
tiansfei 
v.iroș, 
f >i nți 
n< a 
ma de
V acestea 
gin-lul ca la 
vrut echipă 
nn s-a vrut 
una ambiguă 
urnle avantaje oferite 
pă ce se 
minare : 
. . r tind 
inilor 3—I 
de Iucîitori, 
rcu între A și D.

schimb FRF a oferit pentru 
t Jucător un articol special 

coloanele presei (in București 
afla pentru accs.e tranzacții 
(. dirij,:t de a a* î dc fosta 

Lista aci" ->r „iifa- 
ir

eu apcct.a. ulosiil 
tl Ini 1 Iz ■ ol la Diinajuj- 

în valoare eflO OilO de 
in timp c.- .ir, ,ti.i Mui- 
fost tr.insfcrnt p'-aliu .,'.1- 
L i n.iui,ane fu: iuti, l'oi-

1 urlaltă mă duc eu 
('biblii Jiul nn s a 
de pe1 irmanță și 
o situație roză ci 
caic au lavorizat 

dc o cchi- 
aflu tot timi’ii) la pro- 

snu l.i r ,o,•radare, nc- 
o evidență clară a ulti- 

5 ani a transferărilor 
Iar Jiul oscila me-

porci Nt 4MȚU 
(V n urni.i)

LA 
pus în 
orilor, 
Astfel
lescaunului, amatorii 
ajunge direct pe pîrtiile de 
Virful Mutu, respectiv, pe 
tia Slalom.

DE LA FILIALA LIGII 
PROPHIATIIX'R. Pentru o 
bună servire a celor interesați 
din toate localitățile Văii Jiului, 
filiala Petroșani a Ligii naționa
le a expropriatilor și-a reprogra- 
mat activitatea (pentru înscrieri 
și încasarea cotizațiilor) după 
cum urmează : luni sînt serviți 
la sediul filialei solicitanții din 
Petrila. Lonea, Cimpa ți Jieț ; 
marți : cei din orașele Petroșani 
și Aninoasa, miercuri din locali
tățile Cîmpu lui Ncag și Valea 
de Brazi, joi cei din Vulcan, Lu- 
peni și Uricani. Vineri se află 
la sediu împuterniciți! I igii pen
tru toate localitățile municipiu
lui. Reamintim adresa filialei : 
Petroșani, strada Republicii 
90 (fosta circumscripție

).

GOSPODĂREȘTI. La 
i agroahmentare din 

re lucrează la amenajări 
ii oare : la montarea unor 
alic conlciții 
sînt executate de ACMM 
rlr,.rsț SC°p 
tații halci, 
montări de 
talice. sini 
exteriorul pieței — in zona tal
ciocului

FAR \ SURSA DE 
Deși cil m 
rmlto luni, bii 
da Bucura din 
im a ra< or la' 
alint l> v-.-c

EX- 
mai

nr.
financia

hala pie- 
l’etroșani 

inte- 
uși și

metalice. Lucrările 
și au 

<itnr*r^n t«mc? înna1 i- 
Asemenea lucrăi i ; 
tejghele, garduri m-- 

in pregătire și p.ntiu

■ ALBUL A. 
fun-țui de mai 
ui G(î do p.» stra- 
Lupcni nu a l'o-t 
l;r pum tul toi .un 
:i m. Ce pii'.i -i

gl ii' lo-atarii nou) .i l-loo 
muții ă mu preciziim.

SALVAM', NiX li RNA. In 
m. cu o aiul inimă și Cela 
ctiban i St,aia a lo t nevoi - 
o saliiue nocturnă. S-a 
< iu. i l.i aki.i 
pentru a transporț i 
tinar aL.il in 
r-lilint i 
de< um : 
unei 
unor
C,.| să

lir- 
'a 
le 

ilviue nocturnă. S-.i ;ip?’.at 
la nki i ' alvumontistilor 
a tran-pori-i la spirt 1 mi 

O ii in coma Vreun ie
pe piftii do schi? Nici- 

lin. iul a fost 
bătăi sălbatice din 
bețivani i|un i la 
se . distreze".

vjctim.i 
partea 

ca’-, ,n.î

glie.it
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Cum trăiesc Cum muncesc ■Cum gîndesc minerii
E. M. LUPENI PREMISE Șl CERINȚE PENTRU

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE ÎN NOUL AN
Este decisivă promovarea 

competențelor, a răspunderii 
1990 a însemnat pentru mim Lupeni reașezarea activității 

productive la datele realității, redimensionarea unității In funcție 
de elementele concrete ale adevărului — capacitățile de produc
ție. dotare, forța de muncă etc. Funcție de aceste elemente s-a 
procedat la concentrarea producției, simplificarea structurii or
ganizatorice a unității, crearea premiselor unei activități eficiente.

A f t Un proces nu lipsit de tensiuni. Pentru că, să recu
noaștem, să te desparți intr-un timp relativ scurt, de 2 400 de 
oameni, deci, cam de o treime din efectiv, inclusiv de mulți oa
meni de bază, calificați ți cu experiență, nu a fost simplu. Și, 
firesc, in dinamica producției s-a resimțit cu prisosință acest șoc. 
Daeă efectivele s-au redus cu 28,6 la sută, producția a înregistrat 
și ea un regres coiespunzător de 30 la sută Aici și-a mai spus 
cuvintul și noul program de 5 zile a 6 ore.

Aceasta a fost în *90. Ce va aduce anul 1991 ? Compensarea 
lipsei de efectiv nu poa’e fi decît extinderea mecanizării... Ce 
înseamnă aceasta ? După cele 3 sectoare mecanizate — III, IV 
și V, urmează și rctehnologizarca sectorului II. adică introduce
rea in două frontale de mare capacitate a mecanizării complexe, 
In acest sens chiar din decada a IlI-a va începe echiparea pri
mului panou cu complexul SMA 2. Hetehnologizarea din sectorul 
II va însemna sporirea pon'lerii producției extrase Cu tăiere și 
susținere mecanizată de la 68 la 83 la sută. Concomitent cu me
canizarea fronturilor de lucru, se va extinde și mecanizarea trans- 
poi tului de materiale prin introducerea instalațiilor de monorai 
cu încă 1 000 m., deci, la fiecare abataj frontal.

Dacâ'mina Lupeni, colectivul ei a debutat In 1091 cu dreptul, 
avînd producția programată realiz. i la zi aceasta denotă că mi
na dispune de ^capacități, utilajele merg mai bine iar ritmul de 
lucru e mai bun. Dar acest ritm e diminuat incă de indisciplină, 
de absențele nemotivate, de fluctuație.,., de lipsa de maturitate 
moral-profesională a unei bune părți a componenților formaților 
de lucru, tineri veniți la mină în ultimii ani

— Continuăm bătălia pentru completarea efectivelor. Dar cu 
maximă rigoare, ne precizează directorul minei, inc Dumitru Dăn- 
ciulescu. Nu angajăm decît oameni fără „antecedente", adică fă
ră nu știu cite desfaceri de contracte de muncă, iar de cei care 
nu înțeleg că mina cere disciplină, după 3 nemotivate, ne despăr
țim, fără să ne pară rău. Deci, fără compromisuri In fața chiu
lului I Trebuie să asigurăm salariul fiecărui om. Or, aceasta fără 
producție este imposibil.

Următorul pas, după constituirea consiliului de administrație, 
respectiv a noilor structuri organizatorice ale exploatării , va fi 
Analiza fiecărei activități, a încărcării fiecărui post. Următorul 
pas al restructurării este deci promovarea competențelor, a va
lorii profesionale. Întărirea climatului de răspundere — premise 
strict necesare pentru creșterea productivității muncii, a produc
ției și eficienței.

Anul '91 ? Zic că va fi un an mai bun nc-a precizat directorul 
minei, dl. ing. Dănciulescu — an în care mina Lupeni îți va rea
liza producția programată 1

Necazurile
Pe agenda dc hlcru a sindica

tului minei nu pot fi alte prio
rități decît cele ale oamenilor.

— Probleme noi ? Sint tot ce
le vechi, ne spune tînănil miner 
Ion Șerbănici, vicepreședintele 
sindicatului. Ale muncii și vieții 
oamenilor. Să le luăm pe rind : 
problemele de muncă sint, mai 
ales, cele de disciplină. Avem 
încă mulți cp nemotivate, fluc
tuația e tot ridicată. Vin mulți 
băieți, îi tentează cîstig’J! mai 
ales că sporul de Periculozitate 
s-a dublat, dar munca și mina 
nu le sint pe plac. De aceea, 
cîți vin, atîția pleacă. Ba unii 
ne cer informații interesindu-sc 
unde e nevoie de forță de mun
că în străinătate. . Cu nemotiva- 
țu am hotărit. împreună cu ton- 
Siliul de administrație : după 3 
absențe : desfacerea contractului

noi sînt... tot
de muncă. Rău e că anul tiecut 
nu prea nc-am ținut de această 
măsură.

Discutăm .de condițiile sociale. 
Aflăm că ceea ce supără mai a- 
lcs pe mineri sint furturile m 
baie. Paza e slabă, ordine nu p i 
este. în schimb e întuneric ,i 
amatori sînt destui...

Din preocupările sindicatului 
reținem suplimentarea cotei de 
butelii. Anul trecut sindicatul, 
din cota proprie, a repartizat 188 
butelii. Dar cereri mai sînt vreo 
300. Cereri pentru locuințe, de 
asemenea, peste I 000. Rău e cfi 
sînt multe apartamente degrada^ 
te, inclusiv în blocurile noi, abia 
predate, datorită calității slabe 
a lucrărilor Supără mai ales pe

cele vechi
oameni, faptul că plătesc la EGCL 
căldura și apa caldă, ca si eva
cuarea gunoiului menajer, servi
cii pe care EGCL nu face, ci 
doar încasează bănit

Sînt problemele vechi și acute. 
Dar sint șj probleme noi. care 
devin acute : bunăoară cea a a- 
sistenței medicale. Sint medici 
puțini în Lupeni ; stomatologi 
din 8 mai sînt vreo 3 ; supără
toare este lipsa medicamentelor, 
mai ales a antibioticelor, inclusiv 
in spital. Minerii au dreptul la 
medicamente gratuite, dar nu gă
sesc nici cu bani. Un nou obicei: 
cfnd sînt nevoiți să se interneze 
în spital oamenii trebuie să-și 
asigure medicamentele în buzu
nar. Dar dc unde ?

Secudtatea minet

Sediul sindicatului liber al minei Lupeni, In mijlocul încăpe
rii < ițiva mineri, mai ales tineri, rlj ută aprins. Au venit la sin
dic.>t "u durei ile lor: butelii, casă, dacă au venit și cit vor costa 
b'l-Ueide odihnă ,i tratament. La un moment ri.it un linăr zvelt, 

u .. . .1 r.'. Idcvene... tebrrabă frul di "i<ț;''i : to'Uși, nu
va fi 'viat', liniște in ța a asta? Ați văzut, a .cară, la televizor: 
A-'um ii voi p< ic -ie Mihat. D ir noi știm de la părinții noștri 
ce a f-' .t cu regele. ar , ie ,i nexm". Liderul .indicatului răspun
de ' <> iv : „finire r e liber a <•<• iră ce vrea.." Și bine a i âs- 
[ m- ■ am i: i noi, rezumîndu-n- interesul pentru pro-
>.;• rn ■) ■. 1 ■ vhj- i, dr n.1.. i

I • • a * ■ u 4Iliimle, in tara
» »

și organizarea produ-țim.
Constantin l’AL.ADE, aj-ifor 

miner. sc‘loriil III : Eu sint, ie 
fapt, lăcătuș, dai am trecut in

c 'ii'.ngh,- 11.OIif'ROț II 1. aju-
♦or miner, sector ni IV . O. n«
p C’-.pi:, f,. n . ■ . 11 i ; -lte.
ni •' -dc- ur - l'.irmr, . la
to-.' -■'lur.o pa cai ii •n a-
P ' : •im-- !-• ■ •1 d- himb
i rî4 •r.’i-ij- ni. ai

i ; .tr.-i 51 |j nud n
P'EJ '• î'.i, si ■'•r-ij .. u inr»
n hirs> in ac. * an • ii oac’ii
vc-rn: si i, • ime’i ia
c raf-rt*? si m. i »a.

Sî fi X . <1 î • • h i|il la-

Or. In noi ;-e cere și calitate, 
p, of- ionilrrn. doar lucrăm pen
tru vmoi ui minei. Iu zic că to
tul o- pinde um ini ințeleâ și 
a ula linei ii Nu-i ușor, dar ui
tă < aic nu e Ei -iot viitorul m,-

c iusi, sectoi ui VI ,n-
v< atu avem fo iri rn i l'i-
“râri — mo'i am in'- .iluii 
extracție, monm i"tri. . 1 r’ -
to ii. No imn di' • ir. . . i
pic •dor de ••himb, a •” " '
nngr.-n ii.-, (a altă problemă sini 
tinerii. Eu. in 24 de arii liniați 
la acea ia min i, n-am tivul o 
nemotivată Cu cei noi angajați 
c mă: gi<.-Li. Sini buni eoritcst.;- 
tnri, dar ia muncă se prind greu.

la pregătiri sint mari lămiiieii 
în urină . Eu zic <ă gindu .■ i m 
pi-i'.p" tivii • •.oi', vi fit. nvi!‘.
mat pi -giiuntâ In prugitiinAicit

fi»* 1 -u nostru, l. i tu ui. i i

1i’a vel IU ,îfiR ni liifru clccl, o-
m» ■rafii' , f <le lirl ; ala. sec lorii!
V . \rn pornii lin. a.‘:a:ajul. cu
un * nm i '-o i ’.il . d îm z.lniC
•' n .nh rit ton-; Mai >zi''ii i u
fiu X111 <k: E ,iii,poi t : ,d:u -tm.'-
n.t i ! ■ • a tm ilă l,r.-.«-i pi-, .'-h'r. dar
si indi- • mim'-i clor -I - I.' întte-
țji jvi e. -•l>i"ain ca. dup-i atili-i

a h'it-»: Ti'i' in v i fi mai bun.
■<?i noi ne gin tun ia viitor. la
viitor >11 abat.ii. Deocamdată i-
bataj d e rezet vă nu 'îve.n. i ir

bine. Sint indurat nu demult ini
o fetiță de 6 luni ș i... e nevoie
de bani. Dc politică inu mă ocup.
dar ce-i in tară și in lume mă
preocupă Și știti ce vreau să vă
spun : sint creștin < zic <ă tot
' •? se intimpla na este altceva
decit împlinirea a tot ceea ce
scrie In flit; lie. Ar f : vremea ’ă
ne întoarcem 1 I1IV l .

Sin". Inul AC1IIM , Kd.jatirl ,d
șefului se<fa i'iilui I i : In ’ n,
d-.n a.-i"i oni vom ‘ : 1 noi la
'■xploai-ii n r-i ,-f,rru ile- i'iec.i-
ni; it< . 1 ‘ ■ iim ! i p-.in.il 'ii-
elin it in. ori" - ' il -l'.' ’-.i'â
4-10 si îeuz, •5 Iri --tio!-'! .J/II
Biiga.t-, In' piîini’ - 1 M ixirn ■■ i-
ro va - .'d;\ nrimml -l.-sr.
lucrează : . ■ =im: i î ir nnait-d,
•moi v,i ti ■■ i : o. ■ i ' a -
pa ului rar■-? va i- ’miî.1 îtv i iii
ace-l tiirn--1nu. '■ orc a le . i
susțin -i< i individ'i.a.î la ib i'

răni? Jr v.i îr. i:ia in ‘-ai*
4’ btM’- »i<l0 tone în orodui'lia
S’ftorujtii kv ni ro» idipi, și oii-
meni cu o ti. -l-ir -i nralii
tineri m ar^a tn •: <>> 1 -le a ?-
fn a, v, l, ia . 1. .roi

dăm toată a •

Dm luna decembrie, producția minei Lupc.ii n fost din nou 
deranjată de focurile endogene. Două cazuri de aumaprindere 
și-au pus amprenta asupra ritmului dc extracție. Unul — in lu
crările miniere din traiul 3 blocul V Sud. care a afectat și 
abatajul din panoul I din zona respectivă. Foc-il a fost izolat, 
iar in prezent se acționează pentru lichidarea 1 ii totală. Tot din 
cauza focului stă închis panoul II din stratul 3 blocul V Sud, 
incepinuu se pregătirile pentru coinpcnsaiva lum i ue in.nl pun 
de-'hiderea altor capa ități. O problemă deosebită se ridică la 
panoul 4b unde, odată cu lichidai, a focului, se vor ci.’ i șanse 
mai mari pentru normalizarea fr> nlalului Pe baza un ii program 
special se acționează pentru lichidarea focului clin p n li 4 din 
straiul 3/1II A.

rm î -doar 
ov. în

i focuri- 
t | .'in fn- 

I ex ni- 
nt'.tlui, 
urilor.
•a fe- 

tăriî 
â lipsă 
a 11 be

I'

le di auio alvare.
M-> int si sujr : i ici.iiil.:

un. ;• i >ri.iți, mai al'’■ Im ri 
nvin. il < impun cu pii<>rit i

acte dc ir du c»(i. ha n ■ Ind’l
li de re «nînM'or prCUCcțlB 

p< ru | i; Ani* cop • i- »lm



ZORI NOI JOI, 17 IANUARIE 1991

Pentru timpul dumneavoastră liber

S'.al in Peninsula A. bă, p,’ 
țărmul noid-ve^tic al Coifului 
Persic, intre Irak și Arab a Sau- 
clitu. eu o zonă neutră K> 957 
knip) administrată împreună cu 
Arabia Saudită, Kuweitul are 
suprafața de 17 818 kmp. Teri
toriul este o cimp.e deșertică, 
nisipoasă în sud și pietroasă in 
nord. Capitala este Al Kuwayt, 
cu o populație de 1 112 207 (1985). 
Populația în anul 1986 era de 
1 790 000. După virstă : 0—14 ani 
— 40,2 la sută ; 15—59 ani —57,6 
la sută; peste 60 ani — 2,2 la 
sută. Majoritatea, 84 la sută, sînt 
arabi, restul fiind palestinieni, 
iranieni, indieni. Limbi vorbite 
sînt araba și engleza. Religia : 
mahomedană (sunnita 78 la su
tă, șiită 14 la sută), creștini 6 
la sută. 93 la sută din populația 
țării trăiește la orașe.

Forma de stat : monarhic con
stituțională (șeicat).

Șeful statului este șeicul Jabar 
al-Ahmad al-Jabar al-Sabah (n. 
1928).

Sărbătoare națională : 25 fe
bruarie. Moneda : dinar (dinari 
kuweytian) — 1 000 fii și 0,28 
din 1 dolar.

Repartiția forței de muncă : ser
vicii 45 la sută, construcții 20 la 
sută. Exportă în valoare anuală

Situația din țările baltice
- — - - - - —

In capitala Letoniei, Riga, el
icea mii de persoane au demon- 
■trat împotriva independenței, 
■ erlnd demisia actualului guvern 
si impunerea guvernării prezi
dențiale in republică. Potrivit a- 
genției TASS, pe unele pancarte 
■>U''itr de demonstranți era con
damnat Președintele Sovietului 
Suprem al Republicii Federative 
Ru"c, Boris Elțîn, care și-a ex
primat sprijinul pentru statele 
baltice. Demonstrația a avut loc 
[>e un stadion și nu în cartierul 
v, hi al orașului, unde adepții 
independenței au ridicat barica
dă și continuă o veghe !n jurul 
Parlamentului pentru a împiedi
ca un eventual atac al trupelor 
sovietice. In cursul zilei, soldați 
ni Armatei Roșii au pătruns în 
școala de miliție din Riga, cap 
turînd arme. După o convorbire 
cu generalul Kuzmin, comandan
tul militar al regiunii baltice 
președintele Consiliului Suprem 
Leton a declarat că s-a căzut de 
acord că nu e necesară interven
ția armatei. în speranța atenuă
rii tensiunilor, s-a contramandat

MICA I» II II I. I ( I I A T I
AMX KRS XRI

C‘U OCAZIA an.vcrării zilei 
dc n aștere. Adi ian urează prie
tenei lui. Tatiana, sănătate, feri
cire >i ,,La mulți ani I" (3262) 

X INZARj
Vf'.'D televizor El. rom in (tn- 

ran'. ’ Petriln, 8 Martie 20/53.
(3269)

< IIIMIH RI l.or I fNȚ \
SCHIMB 2 apartamente au ci

le 2 camere, Petroșani, strada 
Independenței, cu apartament 1 
camere, zonă centrală (excb.- Ae
roport). Telefon 12917. (3?ci)

SCHIMB garsonieră Petio-rinl, 
Crada Aleea Trandafirilor Bloc 
5/33 se, 1. cu apmtament 2—3 

ime i ’. Relații la domiciliu, du- 
> i or? 17. (3270)

de 7,65 Mrd USD — principale
le produse fiind: țiței, produse 
din țiței. Expoită produsele în 
Japonia — 13 la sută, Italia 9,8 
la suta. Importă instalații meca
nice, mașini, instalații de ame
najare, piese industriale, alimen-

Doctimeniar

te din Japonia (21 la sută), Fran
ța (10 la sută) si USA (9 la su
tă).

Circulație : rețea de drumuri 
3 073 km (1983). Nu are căi fe
rate. Automobile 383 000, alte ma
șini de circulație 115 000.

Virsta medic la bărbați este de 
68 ani, femei — 72,9 ani. Nata
litatea — 40,9 la mie. Mortali
tatea — 4,1 la mie. Sporul popu
lației — 3,6 la sută. Mortalitatea 
infantilă 26,1 la mic. Paturi în 
spitale (1983) 6 952, medici 2 983 
(1984), deci un medic la 600 lo
cuitori.

Știu să scrie .și să citească 71 

ordinul de a sista aprovizionarea 
trupelor sovietice staționate in 
Letonia.

☆

Vicepreședintele Lituaniei, Mo- 
tiega, a declarat că, după toate 
aparențele, ostașii sovietici au 
îndepărtat în cursul nopții cor
purile celor uciși în timpul asal
tului asupra Radioteleviziunii. In
tre timp, oficialitățile de la Vil- 
nius au făcut cunoscut că 57 de 
persoane sînt date dispărute și 
s-ar putea afla în clădire. Acu
zațiile au fost dezmințite de au
toritățile militare sovietice. Po
trivit datelor oficiale, în asaltul 
unităților sovietice asupra Ra
dioteleviziunii lituaniene au fost 
ucise 13 persoane, iar altc^ pes
te 100 rănite.

☆
La Moscova purtătorul dc cu- 

vînt al Ministerului de Externe 
a declarat că liderii dc la Krem
lin sînt hotărîți să soluționeze po
litic criza lituaniană. Ciiirkin, 
purtătorul de cuvînt, n spus că 
Gorbaciov este implicat activ în 
aceste eforturi. FI a afirmat că

DIX ERSE
C XUT gazdă. Relații la U.M. 

01052 (vînălori do munte), strada 
Dacia — maistru militar Turcu 
Costincl. intre orele 8- 15. (3272)

PIERDERI
PIERDUT adeverință dc artifi- 

<ier pe num.-Io Răilcanu Petru, 
eliberată de Laboratorul Ne per- 
forțion ire Fetro ani. O de I nu 
Fi. |.t.!7U

< OXII HOR X RI

INDl RI RATE guiduri și m--teai i amml.ie m nmpiilin și nr 
iiil.itului nostru soț. I J,i ,i bunic

■ H XMIUC COSTA' Ui «
R-’ .-.mojiuțâ Jcșnică. Soția M.irgarcl.i, fti>, (lela. I. D.iii.i,

< umnații Dan ?i Nclu șl nepoata Alaia. (3268)

la -uta. Sini obligatorii 8 ani de 
studii.

Princiffilă ramură a economiei 
este exploatarea petrolului (lo
cul al III-lea in lume). Kuwey- 
tul’.ii ii revine și 50 la sută din 
petrolul extras în zona neutră. 
Exploatarea petrolului este do
minată de monopolurile ameri
cane, engleze și japoneze.

Este dezvoltat pescuitul. In 
apropiere țle coastă se pesc\esc 
perle și coral.

In anul 1961, 19 iunie, devine 
stat independent. Tn cazuri deo
sebite emirul poate conta pe a- 
jutorul militar englez și după 
această desprindere de Marea 
Britanic. Din 1977, decembrie 
Kuweitul este condus de ștjkul 
Jabar al-Sabah, cu 16 miniștri 
in guvern, din care 6 sînt din 
familie. Dc i partide politice nu 
Sînt, grupări au apărut. Tn fe
bruarie 1985 au fost primele a- 
legeri. Din populația cu dreptul 
la vot 5 la sută au votat pentru 
candidații parlamentului.

Din 1987 navele Kuweitului 
circulă sub pavilionul american, 
fiind protejate de flota ameri
cană împotriva atacurilor even
tuale ale Irakului în Golful Per- 
sic.

Ing. E. KOVACiS

guvernul sovietic speră ca străi
nătatea să adopte o atitudine e- 
chilibrată față de evenimentele 
din Lituania și să nu încerce 
să agraveze tensiunile. întrebat 
de ziariști cine a dat ordinul de 
luare cu asalt a Radioteleviziu
nii din Vilnius, Ciurkin a spus 
că c vorba de o întrebare la 
care trebuie să răspundă Minis
terul Apărării.

☆
Administrația de la Washing

ton a făcut cunoscut că socoteș
te guvernul sovietic răspunzător 
de actele dc represiune din Li
tuania. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, M. Fitzwatcr, a de
clarat că. deși nu are informații 
precise privind rolul Jucat de 
Mihail Gorbaciov în violențele 
de la Vilnius, principala chesti
une în problema lituaniană es
te modul în care a acționat 
Kremlinul indiferent cine este 
răspunzător. Fitzwatcr a spus că 
posibilitatea impunerii de sanc
țiuni Uniunii Sovietice este o 
problemă încă deschisă și în curs 
dc exprimare.

PIERDUT dovadă porumb pe 
numele Bălăncscu loan, eliberată 
dc CIC Petroșani O declar nu
lă. (3266)

PIERDU T dovadă porumb pe » 
numele Mai li.in Ghcorgh ’, elibe
rată dc CIC Petroșani C) dc. Jar 
n 1 i (3267)

PIERDUT dovada porumb p<« 
mumie Matei 1J ie. eliberata <1. 
CIC Feti1). ,ni O d< i Im mda.
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9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Confluențe.
11.10 Rom m-foileton (reluare) 

Prețul succesului.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale.
14,00 Actualități.
14.10 Audio-vizual studio.
14.30 Mondo-musica.
14 50 Prcunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O.S. Natura I
16,50 Trurli, Trurli.
17.10 In obiectiv : Societatea.
18.10 Civilizația montană.
18,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate
20.00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Film artistic.

O mamă în plus.
Producție a studiourilor 
franceze.
Premieră pe țară.

22,55 Televiziunea vă ascultă I
23,25 Cultura în lume.

Exploatarea minieră 
L u p e n i

nu mai face angajări de personal muncitor

IGCL PETROȘANI
organizează in data dc 25 Ianuarie 1991, ora in

LICITAȚIE

in vederea închirierii activității telcscaunului . Strai u Ltipeni. 
Depunerea cererilor de către unități do stat iau parlieuline 

solicitante se va face pînft in data do 23 Ianuarie 19!>1.
Cererea va avea anexată chitanța de la Casieria întreprinde

rii, pentru a justifica plata avansului dc 10 la sulă din valoarea 
de deschidere a licitației.

Informații suplimentai c la sediul IGCL I’< Iroșanl. sti.ida 
IVI. Eminescu nr. 15—17, telefon 11929—21 iutei ior I"

I.C.S. ALIMENTARĂ
SI A.P. PETROȘANI
• f

mcadreazA direct săli eu tr.inUrt m in<dornl pcrsniuil t

— \ INZA 1'01(1 prodiiM- din c.iinc penii ti magazinul Alimentar 
12 Pelrila :

— I’A/Alf l peidm obiectiv special/’ .

— fr()( IIIS'F pentru caz.nl. dc joasa Vr< siiiiie.

Snitalul municipal PetroșaniJ x •

oi ".mizi'j/a conclus in <1 H.i dc -9 ianuarie 1991, uni 9, 

liciilm ocuparea iii măloai< lor posturi:

— sef serviciu aprovizionare li.lnspint

— < oh Iar

Condițiile dc pitii ip.iie Mrd < ■ le prevăzute dc ItqiJali.i in 
v i'joare.

Tem. lu a penhn lonciirs si înfoi ni ații suplimentare la biroul 
personal

înscrierile se fac Piuă in dai t d( 25 i.mliaiir 1991.

23.55 Actualități.
0,00 Romanțe.
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9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
J0,20 Orașe și civiliz iții (reluare).
11,00 Film serial (reluare)

. Carol cel Mare.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Vîrstele peliculei (reluare).
14.30 Actualități.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15,50 Muzica pentru toți.
16.10 Tragerea Loto.
16 20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiunea în limba ger

mana
18.35 Economia încotro ?
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene anim ite.
20,00 Actualități.
21,00 Fonia-' foileton
i Prețul succesului.
21.55 In fața națiunii.
22.35 Simpozion. Revistă de lite

ratură și artă.
23.20 Gaude imus.
0.05 Actualități.
0,10 Jazz-F.in.
1,10 Tele-top.
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