
Ei, Și ?
• O altă parte a presei și 

altă parte a poporului strigă „ 1 
regele I". Ei, și ?

o

• Cea mai mare parte a presei 
ți cea mai mare parte a poporu
lui strigă „Libertate Ei, și ?

• Toată lumea strigă „jos ceva". 
Dar sus nimic? Sus deloc? Ei, 
Și 7

7 ablere 
de disronocalm

• Șoimii patriei și pionierii 
fără cravată cu tricolor cu gaură 
le zic profesorilor „toarășu" sau 
„toarășa1*. Normal, dăscălimca 
noastră are cel mai scăzut nivel 
de salarizare din Europa, cele 
două Americi, Asia, Africa și 
Antarctica. Ei, și ?

• Liceenii fac demonstrații. Cer 
căldură in clase. Mai cer să li se 
dea voie să fumeze pe coridoare, 
să li se predea ore de sexologie 
și să li se repartizeze cote de 
anticoncepționale, altfel vin 
școală Impingînd căruciorul. 
»i7

• Studenții noștri bravi vred- 
nicesc In greve ți amină sine die 
sesiuni și examene. Dacă nu o să 
avem șomeri intelectuali, nu mai 
pupăm noi Europa. Ei, ți ?

• Muncitorii muncesc muncind. 
Ei se fac că muncesc, întreprin
derile se fac că-i plătesc. Ei, ți ? 
Șomajul e o realitate. Ei, și ?

Ei

• Țăranii sint liniștiți, cuminți, 
creștini și democrați. Ei au lăsat 
păminturile de izbeliște, așteptlnd 
Legea fondului funciar, a cărei 
elaborare a durat cit un an agri
col. Griul np e sem nat, pămlntw 
nu e arat, noi o să mîncăm. ba
nane. Ei, și ?

• Bișnițarii fac, in continuare, 
bișniță. Nu-i vede nimeni. Ei, ți ?

• Cea mai nouă categorie so- I 
ciulă a României — privatizații I 
— prosperă. Ei (pro(speră), nai | 
doar sperăm să mai taie din preț. 1 
Ei rămîn cu pricopseala, noi cu I 
speranța. Ei, ți ? I

Și dacă toate acestea ne fră- 
mintă pe toți, din impasul în 
care sintem nu putem ieși decît 
noi înșine. Numai că impasul se 
va prelungi plnA după anul 2000, 
cînd va termina Marian Muntea- 
nu facultatea șî se va apuca se
rios de politică. Atunci «A vedeți.

Mircca IIUJORESCU

Domnul Petre R o m a n și fot b a 1 u I
lasă perplecși. 
dar această veste nc-a făcut...
al „Gazetei sporturilor", un 

rist de bine, cunoscut in țară, Ovidiii !<>anițoaia, căinează fotbalul 
românesc cum că n-arc bani. Despic asta ș!:m și noi. Nu sint 
bani, dară iubirea pentru fotbal c un zid și toți fotbaliștii noștri 
au averi ca B liazid... Mai încolo, confratele nostru mai in virstă 
și mai umblat Pe alte meleaguri ne informează că, din totalul 
fondurilor in valută realizate din vînzjrca peste hotare a fotba
liștilor noștri pur singe, statul ia 30 la sută. Bomba.este că statul 
ia 30 la sută, dar in schimb nu dă nimic. Nu știu ce-1 miră pe d-l 
Toanițoaia, fiindcă nu e prima, unica sau ultima situație cînd 
statul, guvernul iau fără să dea. Densul ii zice „fumărit", dar 
pe noi ne duce gindul și mai înaintea evului mediu, cînd 
Vespasian a perceput taxe chiar si pe- latrine („Banii n-au miros", 
ii spunea fiului său). Așa că, să nu ne mai mire nimic, nici chiar 
dacă, intr-o bună zi, din rațiuni ecologistc va trebui să plătim 
o taxă pe aerul pe carc-1 respirăm. Fiecare în funcție de capa
citatea toracică. Cei care vor fi răciți, vor plăti doar 50 la sută, 
fiindcă respiră doar pe gură.„

flăm o chestiune care ne 
și miră in ultima vreme. 
In suplimentul „rotbal".

Multe nc-au mirat 
paf. 
zia-

Dacă de la fotbaliști și alți 
valută, sintem curioși- cit se ,.lr 
peste hotare ' Dar pentru fetele noastre care pe Ia Istanlnil sa
tisfac pohtele ce pohtesc turcii ? Timpul va lămuri.

Și, dacă rîndiirile de mai sus nu V-au stîrnit curiozitatea, vă 
m ii oferim un detaliu de o importanță aparte. Actualul Guvern 
este alcătuit din oameni tineri, cu dragoste de sport. Ce- a ce poate 
nu știți este, cum aflăm lot din publicația citată, faptul că dl. 
PETRE ROMAN A TOST FOTBALIST l.EGITIMAT. Ei. Acum, 
ceea ce nu știm cu siguranță (era să scriu cu .-caritate) este pe 
ce post a juc ît : portar, atacant sau... bec. Că dur.ui a tăcut sport, 
so vede : „Mens sana in corpore sano".

Fină la rezolvarea definitivă sau (parțial color) a tuturor ne
cazurilor ce ne frămîntă (Golf, țări baltice, greve, șomaj, foame, 
cozi, legi, constituții, 
privatizare, economie 
un meci de fotbal F. 
centru : POPORUL.

sportivi sc percepe .10 la sul:' din 
gc" pentru copiii pe care i vindem

modelc, gogoșerii, crime, violuri, bișnițari, 
de piață, salarii etc.) așteptăm cu interes 
C. Guvern — S. C. Opoziția. Arbitru de

I
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S Ă P T Â M î N A
PARLAMENTARA

de Valeriu Butulescu

Mircca BlîJORESCU

deputat F. S. N.
Evenimentul care a marcat săptămina trecută Adunarea 

deputaților a fost finalizarea Legii fondului funciar. Supranumită 
și „Constituția păminturilor", această lege a constituit obiectul 
unor dezbateri vii, vreme de patru săptămîni.

Legea și-a propus un dublu scop. In prunul rînd, să reformeze 
agricultura națională. în al doilea, să facă dreptate milioanelor de 
țărani. Cit a realizat din ce și-a propus, e greu de spus la ora 
actuală. Marile dificultăți vor începe odată cu aplicarea ei.

Oricum, intențiile au fost dintre cele mai bune. Dar a repara 
printr-o singur, lege, ce s-a stricat prin 45 <lc ani de „elan revo
luționar" nu e o treabă ușoară.

Legea înmormîntează definitiv ccapcurile, adică acele neferi
cite colhozuri tricolore, prin care s-a încercat egalizarea țăranilor 
români, împingîndn-i pe toți la starea de sărăcie absolută. Legea 
fondului funciar, este, așadar, certificatul de deces al ecapeurilor. 
Pămîntul este redat foștilor sfii stăpîni, animalele sînt împărțite. 
Din ccapeuri n-au mai rămas doclt niște gralduri în ruină, pre
ședintele și specialiștii, speriați că de-acum încolo nu mai au 
cc și de unde să mai fure.

Este sau nu această lege un act de justiție ? întrebarea pare 
șubredă. Orice lege s-ar cuveni să fie un act de justiție. Răspunsul 
e departe de a fi un „da" hotărît. Deoarece mare parte din foștii 
proprietari nu mai sînt în viață. I-a ucis timpul, ajutat simțitor 
de „victoria socialismului". Cei rămași sînt bătrîni. Nil au nici 
putere, nici unelte. Evident, acceptă pămîntul. Nimic nu e mai 
puternic pentru un țăran, decît setea de pămint De altfel acest 
pamînt li se cuvine de drept. El a fost al lor și înainte.

Altfel se pune problema cu „specialiștii* din agricultură. A- 
ccțti agronomi, tehnicieni, zootehniști au avut rolul lor pozitiv, 
introducind soiuri noi, tehnologii noi. Prin ei, producția agricolă 
a crescut, chiar dacă nu atit cit raportau, In plină întrecere so- 
cialistA. Este știut faptul cA au contribuit cu bună știință la con
solidarea acelui feudalism luminat In agricultura națională, lnsu- 
ținch>-ți pe diverse căi o parte din sudoarea țărnnilof. După Re-

Astăzi și mîine, la stațiile 
Peco din Valea Jiului. se distri
buie tichete de benzină 
lunile februarie, 
lie.

pentru 
martie și apri- 

Deținătorii de autoturisme, 
motocicle'e și motorete trebuie să 
prezinte buletinul de identitate și 
certificatul de înmatriculare. Per
soanele care posedă autovehicule, 
dar nu au perfectate actele de 
vînzare-cumpărare, nu vor putea

ridica tichetul. Cei ce au autotu
rismele înmatriculate in alte ju
dețe vor intra în posesia tichete- 
lor în județele respective.

Reamintim că se eliberează 40 
litri pe lună pentru autoturisme, 
120 litri persoanelor handicapate 
și 200 litri pentru instructori la 
școlile de .șoferi și taximetriști 
particulari (care au achitat im
pozitul la zi).

î

(Continuare In pag. a S-a)

Cînd mergi gol prin oraș, nu trebuie
fii neapărat nebun!

Sondaj de opinie

de opinie întreprins recent de IRSOP București 
reprezentativ pentru populația României în toate 
dat rezultate semnificative. La întrebarea dacă în 
român ar trebui să fie un președinte sau un rege,

Un sondaj 
pe un eșantion 
județele țării, a 
fruntea statului
80 la sută din chestionați au optat pentru președinte, 13 la sută 
pentru rege, iar 7 la sută au răspuns „nu știu", 
bare, respectiv, dacă sînt de acord cu revenirea 
fruntea țării, 16 la sută au fost de acord, 76 la 
de acord, iar 8 la sută au fost indeciși. Cum ar 
Mare" — „M.ije.state, Țara nu te vrea

Mareea
Și-au făcut obiceiul inai mulțl 

vinzători nmhul înți foarte „colo
rați" la față, dc ași etala „mărfu
rile" chiar in ușa magazinului ali
mentar nr. 37 „Jiul" dln Petro
șani. „In ineluțcle, ia verighetele, 
ia tinichelele neamule !". „Ia și 
ceaiul dc mentă, sau de tei, trei 
fire la zece lei". Liberalizare, de !

La o altă între- 
rcgelui Mihai tn 
sută nu au fost 
spune „România

neagră!
Nu mai vorbim de blocarea in
trării in alimentară. Poliția nu-i 
vede, gardă financiară —- niK. 
Curat „marco neagră !“.

Gurile rele susțin că in curînd 
astfel de „întreprinzători- Vor 
ajunge să-și comercializezo pro
dusele șl la ușa... morgii... Că 
acolo se poartă negrul. (A.II.K

I

i

Vă amintiți cu 
ziarul nostru din 
semnalam că un 
goluț, umbla pe stradă cu □ jalbă, 
la primăria municipiului. între
barea pe care o puneam atunci 
era cjne este acel cetățean si ce 
probi-.-., deosebite ir<- ci ă fie 
dete'min.-.ț să umble dezbrăcat 
pe strirli Joi, 24 .anuai ie, chiar 

dacă era ipre prînz, e-a un ger 
consistent ca in plină iarnă. A- 
cosr om a mr- pr,|-rȚn[uț, numai 
cu un ®i-ior încălțat (fac'in pre- 
r zirri -■.-ilicitată de reî tn cmiză, 
ÎCi pir-tOT VV<î-»i r i 7 < <1 : ' i nn 1:0-

siguranță. In 
vinerea trecută 
cetățean, gol-

canc, ața cum a apărut în ziarul 
nostru), de la spitalul municipal 
și pfnă la primărie. Dar sfi facem 
prezentările Omul se numește 
Gheorghe Luca și lucrează la 
sectorul transport al I. M. Live- 
zeni. Indiferent ce or spune unii 
■-ri alții, dl. Luca n venit la 
fla> tia uou-.ră din proprie 
ți.itiv.i, pentru c fi dorește 
știe toți cei cure îl eui)<hc
au a'.tzit desper gr-tul -ăi), rS nu 
a făcut -'i-e i ce a făcut d” nebun. 
Ci gestul său, disperat I am numi 
noi, a f-i't gcneiat <le lip i de in- 
V pe circ Q intîlnd-o

re
mi

să 
ți

la fel de fel de comisii de exper
tiză medicală sau de ocrotiri so
ciale. Omul a lucrat ln multe 
unități economice la viața sa. La 
cei aproape 50 de ani ai săi a 
practicat 
lucrat ți 
subteran, 
ocolit A
și accidente și toate s-au adunat. 
In prezent, singura soluție e-,te

a 
în

mai multe meserii, 
în medii toxice și
Și necazurile nil l-au 

< ăpăt it și boli, a avut

Gh CIIIIH ASA

(* ■mliiiii.ii,> in p ig a ’ a) I

Unitâti alimentare
Un control efectuat de Inspec

toratul sanitar veterinar în unită
țile alimentaro din Vulcan a evi
dențiat grave abateri de la nor
mele sanitare de comerț. Ca ur
mare unitățile de alimentație pu
blică nr. 18 — „Straja", 20 —
„Familial", 6 — Berărie și, foarte 
grav, carmangeria, ;iu fost in
cluse pină la remedierea lipsu
rilor. „Nici o pagină de ziar n ar 
cuprinde toate deficiențele sein- 
llalale de louLiul li (iiiL.ițiiv ,i- 
mintite" — declara cu gravitata 
dr. Octavian Pope -u. specialist 
în controlul igienei ahment-lor.

■ l

închise temporar
La carmangerie cel puțin, consta
tările sint alarmante : slănină a- 
runcată pe jos, bălți de apă în 
mijlocul sălii, mese murdare, 
ioase, cîrb.ge ruginite, tavan 
zut, faianță căzută. Față de 
ceste grave „descoperiri" 11 
trebiun pe domnul director
„alimentației publice" din Vulcan, 
dacă recent înființata societate 
comercială pe care o conduce tn-

Li drum ?

so- 
că- 
a- 

în- 
al

i
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Variațiuni pe aceeași temă -
Cu termen 

de la primar
Duminică la prînz mai mulți 

cetățeni ce au îndurat destul fri
gul și promisiunile celor de la 
EGCL, au bătut la ușa primă
riei. DI. primar Dincă i-a adus 
luni pe mai marii de la între
prinderea „Explicații" (a se citi 
IGCL) în fața locatarilor și, ca 
oamenii să simtă totuși căldura 
iGCL-ului, i-a poftit în punctul 
termic nr. 12, unde e cald și bine- 
Aici s-au purtat (la rece) discu
țiile pentru rezolvarea tuturor 
problemelor. In fața situației cre
ate, cei de la IGCL, au „reușit" 
să promită mărirea debitului de 
apă rece, montarea unor aparate 

de contracurent și pină la 15 fe
bruarie 1991, terminarea lucrări

lor angajate.
Oamenii s-au bu-.-urat, nu de 

angajament, ci de termenul care 

pentru dl. primar e... lege.
Așteptați Î5 februarie 1991 ! 

(D N ).

BUNE...
SERVICII POȘTALI.. In .arii 

fiul Aeroport există un <>fi< iu 
RTTR care ar trebui să efectu
eze fel de fel de servicii poștale, 
printre care și coletărie. Dar 
după cum sesizează oamenii, a- 
ccst oficiu, deși are spațiu ufi- 
cient, nu oferă oamenilor posibi
litate i de a-și ridica colete.’e pri
mite prin poșta de acolo Toți 
'ini nevoițj să vină pină la ofi
ciul municipal, hurii rare nu oșt
iri regulă, dacă PA exi'.lă un 
(iu in Aerop;.. . (G.( '.).

BEZNA Tot rr ii mulți icl.iți.ai 
rare Io- iln»£4 în Aeropoi 1 ne se
sizează ea j>c străzile acestui 
marc cartier al Petro . aiului nu 
mai există nici un bc pentru 
iluminatul public. Noaptea e o 
beznă totală. Cele mai păgubite 
stiăzi după cum ne -pun cetă
țenii sini Unirii și Aviatorilor pe 
rare nu mai luminează nici jn 
bec. Și-atunci siî ne mai mire 
faptul ca Aeroportul este teatrul 
operațiunilor nocturne ale celor 
mai mulți dintre răufăcători 7 
(G.C.).

De vreo săptămînă și ceva, în 
fiecare zi, m-au oprit cîțiva ve
cini. Aceeași întrebare : ce facem, 
e a-1 dracu’ de frig în casă ? 
Le-am mărturisit că și eu îl simt 
pe propria-mi piele. Că luînd 
pulsul caloriferelor am constatat 
că erau de abia dezmorțite. De
sigur, m-am întrebat și de ce. 
De Ja unul, de la ultul am aflat, 
mai apoi, că de prin 7—8 ianua
rie o parte din cartierele Vulca
nului — mai exact spus, cele care 
„țin" de punctele termice 1, 9, 11 
și 12 — primesc căldură de la 
uzina termică din localitate. Dar 
și cu ani în urmă era la fel, ba 
încă uzina „ducea" chiar ' mai 
multe blocuri. Nimeni nu avea 
motiv să se plîngă. Atunci, de 
ce ?

Duminică după amiază, ime
diat după ce episodul din „Cara
catița" ne-a lăsat în suspans, am 
purces la drum. La punctul ter
mic 11 era de serviciu doamna 
Szekely Emma. Ceasul indica 
ora 17,10. O rog să-mi spună ce 
valori arată aparatele. Notez : a- 
gcntul termic pe tur era de 79 
grade, pe retur de 36, presiunea 
se ridica la 2,2 atmosfere. „Este 
puțin, zice dumneaei, ar trebui 
să fie cam 4 atmosfere". Intru la 
punctul termic 9. Nu zăresc pe 
nimeni. De după niște țevi apare 
o tînără. îi spun ce mă intere
sează. îmi zice cum o cheamă. 
Georgina Geană, și se scuză că 
„m-am băgat între aparate (de

SUPĂRAREA Ieri dimineață 
copiii școlii nr. 1 (sediu) vechi), 
erau apărați că nu mai curge 
apa prin curte și pe străzile lă
turalnice. Aici de o săptămînă — 
apa ce suporta toate restricțiile 

irgea fără încetare, și EGCL-ul 
a reușit în timp record, 4 zile —

■ ă r< m< lieze defecțiunea Supă- 
toniilor ■ jn bucuria 

nouții ă ll).N.).

ABON \MENTE. Nu ajung la 
timp abonamentele ziarului local 
..Zori noi", la Primăria l’etrila, 
acolo unde ar trebui să fie per
manent. Și la pruna oră, presa, 
ziarul ie caută prin oraș și nu 
întotdeauna se găsește. Se soli
cită respectarea abonamentelor 
ineepînd chiar de azi. (D.N.),

1N ATENȚIA întreprinzâtoi iloi 
particulari din sectorul dimenfar 
și de alimentație publică : pen
ii u asigurarea autorizațiilor sa

contracurent — n.n.) pentru că 
îmi era frig". îmi furnizează ace
leași date. Rețin : pe tur — 85 
de grade, pe retur — 57, iar pre
siunea la tur era de trei atmos
fere.

Ajung la Uzina termică. Cu 
ani în urmă erau și paznici care 
te întrebau de sănătate. Acum 
ghereta e goală. în incintă, în 
care și UEII are o mulțime de 

Grade puține, 
bani mulți

ateliere, intră cine vrea și cine 
nu vrea. Pătrund în clădire. 
Trag o raită prin fosta sală a 
mașinilor, caut vreun suflet de 
om în încăperea în care era ca
mera de comandă. Nimic. Mă re
întorc în sala cazanelor și, clnd 
era mai, mai să fac drumul îna
poi, aud ceva mișcare Intr-o în
căpere. Intru. Celor trei femei și 
șefului de tură Constantin Jurca 
le mai vine sufletul la loc. Cre
deau că-i poliția. îi întreb cum 
își explică faptul că, în blocurile 
în care se livrează căldură de la 
uzină, e cam frig. Nu prea știu 
nici dumnealor de ce. Ba încă 

nitare pe 1991, toți întreprinzăto
rii particulari din sectorul ali
mentar și pentru alimentație pu
blică sint invitați la Centrul de 
medicină preventiv â din Deva, 
unde trebuie să se prezinte, în 
mod obligatoriu, cu buletinele de 
examen coptologic pentru toți 
angajații unității respective. A- 
dresa Centrului de medicină pre- 
ventivă din Deva este : strada
M. I'mincscu, nr. 115. (I D ).

CONT. Asociația pentru pro
tecția cumpărătorilor de autotu- 
lisme prin IDMS și-a deschis 
cont la sucursala CEC sector 1 
București. Banii se primesc la 
toate unitățile CEC din țară, în 
t ontul nr. 45110919. (N.D ).

CONCURENȚA. Mult aîvnita 
bere la cutie, ce putea fi găsită 
doar in consignațiile particulare, 
și-a făcut apariția >i po raftu
rile magazinelor alimentare. Pre
țul <le 85 de lei cutia face însă 
<a su.-S'll vînzării ă se lase 
așteptat. Altfel spus: mulți prl- 
vi- i , puțini cumpără. (S.O.),

Rubrică realizată <!<• 
Șlpfan ( IMI’OI

Șl NEBUNE

CĂLDURĂ
se miră. Doamna Lucreția Bodea- 
să îmi dă parametrii de funcțio
nare a cazanului și temperaturi
le înregistrate pe turul și retu
rul agentului termic: 85 și, res
pectiv, 58 grade Celsius. La o 
presiune de patru atmosfere. Cu 
alte cuvinte nimic deosebit din 
punctul dumnealor de vedere. 
„Or fi pierderi pe rețea, pentru 
că nu e izolată", este de părere 
doamna Bodeasă. Din nou, în 
sala mașinilor. D-na Maria Mija 
aduce caietul pe care, oră de oră, 
notează temperatura agentului 
termic la plecarea și întoarcerea 
din uzină. Și abia acum apare 
surpriza : de sîmbătă, 26 ianua
rie, ora 23, și pînă duminică di
mineață la ora 2, temperatura 
apei care părăsea uzina avea 53 
și, respectiv, 58 de grade. între 
orele 2 și 5, temperatura nu se 
„ridicase" decît la 60 grade. Apă 
călduță care n-ar fi fost în stare 
nici să deschidă termostatul de 
Ja sistemul de climatizare al unui 
automobil, dar să mai încălzească 
locuințele. Doar ceva mai tîrziu 
erau notate 90 de grade, maxima 
de 97 era amintită de trei ori : 
la orele 13, 15 și 16. La ora 17 
temperatura scăzuse brusc la 86 
de grade Celsius. Pe traseul U- 
zină — puncte termice se mai 
pierd binișor ceva grade, așa că 
ce ajunge în casă e doar ceva 
care abia aduce a agent termic. 
Dar de scos, scoatem banii din 
buzunar. Acolo, la casierie, ni
meni nu ascultă plîngerile că n-a 
fost căldură. Omul este luat din 
scurt : ești abonat ? Atunci plă
tești 1

Gb. OLTEANU

Om și ciine. Ne am obișnuit 
să ne însoțim cil animalele 
care iu* sînt statornici prie
teni. întrebarea este care-i 

om și care-i ciine ?

1 oto ■ Sorin OI’RE \

ni î na parlamentară
(Urmare din pag. I)

voluțic au fost absolviți de orice răspundere. A fost o acțiune ge
nerală, în urma căreia s-a convenit că pentru toată nefericirea a- 
cestui popor, vinovați au fost doar Nicu, Lcnuța și Andruța. Agro
nomii și-au întărit chiar un partid al lor, prin platforma căruia 
au invadat Parlamentul după 20 mai. Comisia parlamentară pentru 
agricultură e saturată cu astfel de specialiști. Ministerul agricul
turii, care a elaborat proiectul Legii fondului funciar, este și el 
plin de foști experți în revoluția agrară. în acest context nu o do 
mirare că „specialiștii" nu cerut pentru ci cîte... 25 hectare. Par
lamentul le-a aprobat, pînă la urmă... 10. Șj aii î Începe inechi
tatea. Să zicem că țăranul Popcscu primește trei hectare pentru 
că bunicu-său a cumpărat cîndva acest pămîn» umblînd desculț 
pe la băncile statului. în același timp, specialistul Popcscu, pînă 
mai ieri marc activist la U.ICAP, primește zece hectare, pe mo
tivul ca a absolvit Institutul Agronomic, adica pe „de-a moaca". 
Daca am proceda Iu fel și in alte sectoare, să dam fiecărui miner 
cîte zece metri dc abataj frontal, iar celor caro au lucrat în con
strucții, cîte 2—3 apartamente, gratis 7

Vazlnd că „ține", agronomii pimd curaj. în ultima zi a dez
baterilor solicitau, pe lingă cele zece hectare, și plata integrala a 
.salariilor, chiar daca ceapeurile s-au desființat. în caz contrar nc 
sperie cu o greva „agronomică". în replică, un deputat I'SN din 
Valea Jiului se urca la tribună pentru a spune că „prea se face 
dreptate unora, in defavoarea altora". El Usține ca legea votată 
va intra in istoric sub denumirea de „Legea împroprietăririi agro- 
nonilor". Alocuțiunea era primita cu aplauze, prin care răzbat, 
totuși, protestele și blestemele agronomilor. Viață parlumcntară!

Legea nu c perfecții. Dar timpul devenise atit de presant, îneît 
nu era alta soluție. Credem că legea va putea fi perfectată de 
parlamentarii ce vor urma, care sperăm să fie mai puțin grăbiți, 
mai înțelepți și mai dezinteresați. Sugestive ni se par cuvintele 
rostite în final de domnul deputat ecologist Constantin Topliccanu : 
„Cum sîntem noi, așa e și legea 1".

în ciuda neajunsurilor amintite, legea a fost, votată de toți 
parlamentarii, cxceptindu-i pe liberali si țărăniști care și-au făcut 
o tradiție din a sc abține.

ICînd mergi gol prin 
oraș, nu trebuie sâ fii 

neanarat nebun!
(Urmare din pag. 1)

pensionarea pe caz de boală. In
ternările repetate în fel de fel 
de clinici, tratamentele prescrise 
stau mărturie despre veridicitatea 
suferințelor sale. Cînd la spital, 
cînd la muncă, sau în concediu 
medical, a tîrît-o, după cum 
spune el, pînă în luna septem
brie 1990. Atunci a fost internat 
în spitalul Colcntina București, 
unde în urma analizelor medicale 
i se prescrie pensionarea pe caz 
de boală. Printre altele, nu vede 
cu un ochi deloc, iar cu celălalt 
decît pe jumătate... După exter
narea de la București, mai este 
internat în clinici din Timișoara 
și Avrig, unde de asemenea i se 
stabilesc diagnostice care nu pot 
duce altundeva decît la pensio
nare pe caz de boală.

Avînd un dosar medical volu
minos, este chemat, joi, 24 ia
nuarie, în fața comisiei medicale 
de expertiză la Policlinica muni
cipală, comisie care, pe baza ac
telor existente, trebuia să decidă 
pensionarea pe caz de boală sau 
nu. După discuții și paradiscuții, 
în care dl. Luca a avut ieșiri ne
controlate față de membrii comi
siei, acesta ajunge la concluzia 
că acea adeverință nu i se va da. 
Și atunci, așa dezbrăcat cum era, 
pleacă la primărie pentru a cere 
ajutorul primarului municipiului, 
în vederea obținerii adeverinței. 
După ce intervine dl. Dincă, pri
marul municipiului, comisia îi 
eliberează adeverința cu nr. 105/ 
24 ianuarie 1990, prin care se re- 

; cunoaște valabilitatea actelor me- 
■ dicale conținute de dosarul dom- 
i nului Luca și se propune . ensl- 

onarea sa pe caz de boală, cil 
încadrarea în gradul II de inva
liditate. Cam acestea ar fi fap
tele. Și am considerat că este 
bine să prezentăm cititorilor noș 
tri acest caz, într-adevăr inedit, 
nu numai pentru Valea Jiului, 
pentru a se cunoaște care este 
motivul care l-a împins pe acest 
om la un gest disperat. O între
bare totuși persistă. Dacă acesta 

' nu mergea gol prin oraș și nu 
intervenea primarul, oare obți
nea adeverința de pensionare ?



MIERCURI, 30 IANUARIE 1991 Z ORI NOI 3

Reflecții la început de an
Indici mai buni și... deficiente ce se perpetuează

Anul 1990 s-a încheiat cu un 
bilanț favorabil într-un domeniu 
vital pentru activitatea minie
ră : protecția muncii, creșterea 

gradului de securitate a minelor, 
a omului și a zăcămintului. Da
tele statistice sînt cît se poate de 
grăitoare în acest sens. S-au di
minuat pericolele de accidentare 
și îmbolnăviri profesionale, ceea 
ce denotă un important pas îna
inte pe calea normalizării activi
tății de extracție.

Accidentele sînt mai puține, in
dicii -,nt mai buni; se mențin, 
totuși, un mare număr de defici
ent"... perpetuate de la un con
trol la altul, generate de starea 
dc indisciplină, de nerespectarca 
tehnologiilor de lucru. Este o re
alitate evidențiată mai ales de fo
curile de mină, de prezența pra
fului de cărbune, de starea neco
respunzătoare a lucrărilot minie
re. Iată, în esență, situația 
domeniul protecției muncii 
fîrșitul unui an și începutul 

tuia.
Pentru că fiecare an nou 

dică probleme noi, specifice 
dat fiind că 1991 reprezintă 
primul an în existența mineritu
lui Văii Jiului în noua structură 
a Regiei Autonome pentru Huilă,

in 
la 

al-

ri- 
și.
Ș>

Semnai 

Și mistuie.,,
FOCURILE DE MINA. în 1990 au însoțit activitatea extractivă 

lună dc lună, perturbind fluxul dc extracție, diminuind producția 
minelor, imobdizind importante capacități care însumează sute 
de mii de tone de cărbune. Pe cit de nedorite, pe atît dc prezente 
in activitatea minieră din ’90, nici prima lună a noului an nu 
a reușit sa se încheie fără apariția sau reapariția lor...

• La mina Bărbătcni, în galeria transversală de cap, nr. 14 de 
l.i orizontul 783 s-a produs un incendiu prin avarierea unui cablu. 
Prin intervenția echipei de salvare incendiul a fost stins, dar con
secințele lui le suportă producția minei...

Scurtcircuitarea produsă la cablul dc 6 KV a condus la aprin
derea izolației acestuia și, în continuare, a materialelor combus
tibile din zonă — praf de cărbune, bandaje, juguri poligonale, tra
verse etc., incendiul cxtinzlndu-se și în galeria direcțională a ori
zontului. Lichidarea lui a fost mult întîrziată datorită faptului că 
locul izbucnirii incendiului a fost inaccesibil, căile de acces fiind 
blocate. Motivul este unul singur : neglijența crasă în întreținerea 
lucrărilor miniere. Și încă o abatere : deși lucrarea respectivă a 
fost necontrolabilă din cauza secțiunii reduse, n fost menținut în 
aceasta cablul de alimentare cu energic pentru Stația de ventila
toare din Valea Romii. Este o abatere gravă de la N.P.M. care 
prevede 'a orice instalație sau rețea electrică sc scoate de sub 
tensiune dacă pe traseele au locurile unde sînt montate s-a 
produs vreo surpare sau traseele devin necontrolabile.

Corectarea incendiului a scos in evidență pe lingă abateri, 
și o -camă de deficiențe in menținerea tarii dc securitate a 
minei, respectiv in ret ondiționarca lucrărilor miniere care au 
oferit deteriorări din cauza presiunilor. Aceste neglijențe la E. M. 

Bărbătcni, s-au perp luat in pofida atenționărilor și sarcinilor 
primite în prealabil, Io încerca ti hnită a minei, din parte i 
ț igăncilor de ">ntrol.

Pc ntru abateri și neglijențe eon tataie, 
fo-t aplicate moțiuni .rverc, iar inginerul 
•'Limbat 'lin funcție.

Dar B.irbateniul no este din pui ito, unitul caz. Tot in această 
lor . ■. r activat un foc maj vechi la mina Dilju, in abatajul
am r î nr. 3 din traiul .1/11 din torni I. iar la Petrila s-a in- 

rea : it un foc in aliat.«iul frontal 332 din set torul III, Apariția 
,u rea ..irtiia foc inilor ■ expli' a tot pc fondul net•espeetarii 

noiogiilor și programelor generale de exploatare, a neglijării 
u-ilor stabilite țx ntru prevenirea fu. inilor de inimi . iu, < 

.irul nunei Dilja, a m-apli' arii misuiilor convenite, cu o 
< arț r-tăriloi pi. ed.-ntc, pentru lichidarea și prevenirea reacti 
focului La Dilja focul respectiv a necesitai închiderea abataj 
iar la Petrila întreaga zonă a fo t izolată prin îndiguire Deci 
două abataje pierdute Comisiile de cercetare își fac datoria. Vino
vății își vor primi pedeapsa, iar pentru prevenirea viitoarelor a 
prinderi «inf stabilite masuri tor' punzatonre.

Problema e te tine I» respecta rine nsigiiia ta focar Ic en 
dogruș- jâ nu mai mi tuie prodm tia sj banii miru’loi 7

am solicitat d-lui irig. Aurel Mar- 
han, director tehnic pentru secu
ritatea minieră și mediu din ca
drul R.A.H., să precizeze princi-

Comparații
• în 1990, numărul accidentelor de muncă în unitățile miniere 

din Valea Jiului a fost de 1 456, față de 1 818 in anul precedent.
• Accidentele mortale s-au redus de peste patru ori, adică, 

de la 84, la 19.
• Indicele de gravitate a accidentelor, ca și durata medie a 

zilelor de incapacitate s-au redus fiecare în 1990, față de anul 
precedent, de cinci ori.

• Față de 1 473 acumulări periculoase de metan, în 1989, în 
anul trecut s-au înregistrat jumătate, respectiv, 729 de cazuri.

• Față de șase accidente colective în 1989, în anul trecut nu 
s-a înregistrat nici un accident colectiv.

• în 1990, din fondurile de producție, pentru protecția muncii 
în cadrul unităților miniere s-au alocat peste 125 milioane lei. 
din care 64 milioane lei pentru achiziționarea echipamentului de 
protecție și de lucru.

• O dovadă că grija pentru om și protecția sa rămîne pe 
prim plan : în 1991 la minele și preparațiilc R.A.1I. se va cheltui, 
in total, pentru protecția muncii, o suma dublă față de anul tre
cut : 225 307 000 lei, din care numai pentru echipament de pro
tecție — 116 358 000 lei.

palele repere ale activității in 
domeniul protecției muncii la u- 
mtățile miniere în noul an.

— în cadrul noii structuri or

și producție și bani

c clor vinovațț le-au 
șef producție a fus' 

ganizatorice a Regiei, comparti
mentul de securitate minieră a 
suferit și el modificări : am de
venit direcție. Direcție care are 

o sfera dc activitate mult lărgită, 
deși cu un personal mai redus 
dccît a avut înainte.

— Iii ce constă lărgirea sferei 
dc activități ?

— în primul find, în include
rea în Regie a Sucursalei miniere 
„Banat" — Anina, cu o dezvolta
re în teritoriu foarte dispersată, 
iar în al doilea rînd, prin lărgi
rea sferei noastre de activități cu 
un domeniu nou, de mare actua
litate : protecția mediului încon
jurător, respectiv aducerea pro
cesului dc extracție și preparare 
a cărbunelui într-o fază 
ny mai dăuneze purității 
lui natural, să nu mai 
apa, acrul și solul zonei 
fice a Văii Jiului, 
tru că reprezintă

care să 
mediu- 
poluezc 
geogra- 

Tocmai pen- 
un domeniu 

nou, prea multe nu am putea 
discuta deocamdată. Subliniez, că 
avem un program de retehnolo- 
gizarc a procesului dc preparare, 
precum și de redare In circuitul

agricol a zonelor afectate de ex
ploatările de la suprafață, deci 
prin cariere. Scopul este evident : 
să aducem într-un stadiu normal 
din punct de vedere ecologic 
treaga Vale a Jiului.

— Ce sc impune a fi avut 
vedere, pe 1991, in domeniul 
carității miniere ?

— Accentul trebuie pus 
îmbunătățirea dotării, inclusiv 
ceea ce privește piesele

în-

in
se

pe 
în 
de 

schimb, în domeniul controlului 
atmosferei din subteran, precum 
și a întregului sistem de inter
venții in caz de avarii, inclusiv 
prin punerea la punct a stației 
centrale dc salvare minieră.

Au fost stabilite și contractate, 
cu Institutul dc securitate mini
eră, temele și studiile de cerce
tare pentru noul an. Ele vizează. 
în mod prioritar, creșterea gra
dului de securitate a minelor în 
domeniul aerajului general, de- 
gazării, combaterea focurilor, a 
prafului de cărbune și altele...

— Domnule director, indicați 
vă rog. cerința determinantă la 
ora actuală pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul securității 
miniere.

— Este vorba de creșterea exi
genței, cu accent pc urmărirea 
și tragerea la răspundere a per
soanelor care nu sc implică în 
îndeplinirea măsurilor, a dispo
zițiilor elaborate de forul tutelar 
privind îmbunătățirea stării de 
securitate și a tehnologiilor dc 
lucru, în vederea preîntîmpinăi i. 
accidentelor, a avariilor. în acest 
sens, confirmarea pe funcții, după 
criteriu] competenței, acțiune 
care începe în unitățile RĂII, va 
avea in tematica chestionarelor și 
normele dc protecție a muncii, 
întărirea exigenței sc va urmări 
și în continuare, prin controlul 
consecvent al îndeplinirii atribu
țiilor de către întregul personal, 
prin promovarea competenței, a 
climatului de ordine și disciplină, 
a răspunderii față de respectarea
N.I’.M.

FRON TUL

P£/?e rn
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î Evenimente la puțuri 
| Victimă 

a neglijenței
j Anul 1991 a debutat și în do- 
’ meniul transportului pe puțuri I cu două evenimente nedorite, I grave chiar.

I Primul — un accident. S-a pe
trecut la puțul auxiliar de la 
nuna Lonea II. Victimă — un tî- 
năr muncitor, B.A., cuplător la 
puț.

Accidentul, după cum se speci
fică în prima notă informativă, 
s-a petrecut în următoarele îm- 

. prejurări : în rampa de la supra- I față a puțului se introducea în I colivie un cărucior cu lemn. Cînd 
tînărul BA. a tras siguranța de 
Ila basculator, acesta rotindu-se 

i-a surprins capul între lemnul 
| din cărucior .și glisieră. Acciden- I talul a fost transportat, în stare 

de inconștiență, la Spitalul ju- 
| dețean Timișoara. Diagnosticul : 
• traumatism cranio-cerebral — 
| traumatism care i-a fost fatal, 
I Accidentul, cauzele care l-au 

determinat se află în cercetare.| I a primele constatări privind 
împrejurările accidentului s-a pus 
in evidență un fapt: Ia bascula
tor a lipsit tija dc la siguranța 
de basculare.J Ghinion sau neglijență? Dar 

I din vina cui ? Concluziile cerce- I tarilor își vor -pune cuvîntul.

Avarie tehnică
| Un alt eveniment, de dată mai 
| recentă, s-a petrecut la puțul Sud 
' al minei Aninoasa. Mai precis în I 25 ianuarie ac. și este o avarie I tehnică.
I în timp ce colivia cobora cu 
I două vagonctc goale, un vagonct 
Ia ieșit din colivie .și s-a agățat 

în rampa orizontului IX, oprind 
I și colivia. Cablu] de extracție 6-a 
I desfășurat pc colivie, iar ca ur- I marc a înclinării coliviei, acesta 
’ s-a dezgățat căzînd în gol. Tn 
| urma șocului, cablul de extracție 

J '-a smuls din dispozitivul dc le- I gare a coliviei.
| Avana nu a cauzat victime. 
• dar puțul a fost grav avariat, I blocînd ac tivitatea de extracție 
Ipe această importantă cate de 

transport pc ntru efteva zile. Și 
Ini numai transportul...

IO avarie gravii, cu consecințe 
deosebit de păguboase pentru 
producția minei . cauzele vor fi 

| elucidate în urma cercetărilor, în 
Icurs de de fășiiiare. Sa iasă un 

vagonct In timpul mersului din 
colivie, c o carență gravă care 

| acuză I

ISInt evenimente r.u» trebuie sA 
fie un m mnal de alarmă Pcn>

I ' 1I <l< ntc, grav etc faptul că . prea 
I multe sc tntimplă dc o vreme în

■■ m "• pe puțuri 
|---------------------------- --- --------------------

* l'.igbiA • R Vli.«
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Actualitatea internațională
-nutioamiaiiaaiiji

Din presa străină

Ordinul iui Sadilam Hussein

Noi atacuri aeriene ale forțe
lor aliate au fost îndreptate în 
cursul zilei de ieri împotriva Ira
kului. Ca și piuă acum, după 
cum precizează sursele militare, 
țintele raidurilor aeriene le-au 
constituit obiectivele militare și 
strategice de pe teritoriul Kuwei
tului și Irakului.

Avioane* kuweiticne au efec
tuat în cursul zilei de ieri un atac 
asupra unor poziții de pe te.ito- 
riul Irakului, producînd impor
tante pagube materiale, după 
cura apreciază comandamentul 
militar al forțelor aliate.

Irakul a cc'tinuat ă lanseze 
rachete asu1 . Arabici Saudite 
șl Israelului. Rachetele au fost 
interceptate și distruse in aer, 
dar una a căzut In Cisiordania 
producînd pagul>e Reunit Intr-o 
nouă ședință, guvernul israelian 
a reafirmat din nou poziția sa 
do abținere față de provocările 
Irakului, dar și-a reiterat dreptul 
de a ataca atonei cînd va crede 
Ae cuviință, Intr-un mod 
foarte dur. Guvernul de la Tel 
Arie este conștient de faptul că 
o ripostă a sa ar determina

Războiul din Golf
transformarea războiului din 
Golf, tnlr-un război sfînt al mu
sulmanilor împotriva forțelor a- 
liate. Așa că abținerea sa nu este 
intimplătoare.

Saddam Ilussein a reafirmat 
din nou intențiile sale de a folosi 
împotriva Israelului arme cu mai 
mare putere de distrugere, re- 
curgînd din nou, așa cum îi este 
caracteristic, la un limbaj vio
lent. cu scopul, apreciază forțele 
aliate, de a îmbărbăta soldații 
săi. Același limbaj violent și a- 
gresiv l-a folosit și vicepremie- 
rul Tariq Aziz. Intr-o declarație 
făcută, ministrul de externe ira
kian a afirmat că întreaga res
ponsabilitate pentru victimele a- 
cestui război revine Secretarului 
general al ONU, Javier Perez de 
Cuellar, care a permis ca for
țele imperialiste să se folosească 
de ONU, în scopul menținerii in
tereselor In lumea arabă.

Agenția de presă iraniană pre
cizează că un nou grup de avi
oane de luptă irakiene au ateri
zat pe aeroporturile dln Iran, e- 
chipafele acestora cerlnd azil po
litic în această țară. Cu acestea. 

numărul total al avioanelor ira
kiene care au dezertat în Iran 
depășește cifra de 60. Totodată, 
aceeași sursă precizează că în 
noaptea de duminică, 39 de per
soane irakiene au trecut granița, 
cerînd azil politic, pentru a se 
pune la adăpost de catastrofele 
provocate de război.

Mareea neagră, creată prin de
versarea în apele Golfului a 
peste nouă milioane de barili de 
țiței brut, a cărei lungime a a- 
juns la 30 de km .și lățimea la 
15 km, înaintează cu o viteză de 
un km pe ora spre țărmul Ara
bici Saudite. provocînd o verita
bilă catastrofă ecologică. în 
cursul zilei de astăzi se așteaptă 
sosirea unei nave specializate o- 
landeze capabilă să absoarbă o 
mare cantitate de petrol din cel 
deversat în apele Golfului.

Cu toate acestea însă o bună 
parte din viața marină a Golfu
lui a fost distrusă, trebuindu-i 
mult timp pentru a-și reintra în 
normal.

După zece zile de război în 
fierbintele Golf este riscant să 
mai considerăm că acest conflict 
se va încheia curînd. Sint de ac
tualitate considerațiile unui tri
mis al revistei Paris Match care 
scria, cu vreo 20 de zile înainte 
de începerea războiului, ri~ ar
ticol din care reproducem doar 
ce are legătură cu planurile I- 
rakului.

Saddam Hussein a scos la i- 
veală cîțiva eroi deveniți supără
tori după succesul împotriva I- 
ranului. L î 8 noiembrie, genera
lul Hussein Rachid, supranumit 
„Bonaparte al țării**, l-a înlocuit 
pe Nizar al Kazraji în funcția 
de șef al statului major. Este din 
Takrit, satul lui Saddam Hussein. 
Spre sfîrșitul anului trecut, Saadi 
Turna Abbas, de 55 de ani. a

Exploatarea minieră 
Petrila Sud

angajează direct sau prin transfer S
— prlmitori-distribuitori
încadrarea se va face conform Legii nr. 12/1971 șl Legii 

57/1974.

fost numit ministrul apărării. în 
războiul împotriva Iranului, cînd 
era comandantul corpului 3 de 
armată, el a știut, în luptele din 
orașul Fao, au murit zeci de 
mii de iranieni. Abbas a fost 
însărcinat „să facă din Kuweit 
un nou Fao“. Un alt amator de 
imagini și metaforă — care pro
mitea, nu de mult, că „va arun
ca la cîini trupurile piloților a- 
m-ricani" — Latif Nassif Jassem, 
ministrul informațiilor și priete
nul lui Saddam, spunea că „ame
ricanilor le lipsesc trei milioane 
de soldați ca să ne facă să ne 
retragem din Kuweit. Noi sîntem 
în poziție de apărare. Așteptăm. 
Pentru un apărător trebuie trei 
atacanți. Așa că faceți socoteala! 
Dacă noi trebuie să plecăm din 
Kuweit, eu îmi tai o mină !“.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(30 Ianuarie — IR februarie)
Casa care se surpă nu are ne

voie de zugrăveală, ci de prop
tele. Cine nn înțelege, riscă.

PFyn
(1* februarie — 20 martie)
Inima nu-i față de masă, s-o 

întinzi dinaintea oricui. Multă 
pcocauție la întiluirea de astăzi

BERBEC
(21 martie — 20 nprilio)

Un cîștig neașteptat — poate 
la loto — va submina o prietenie 
v( che.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Nu dati prea mare importanță 
Imaginației dv. care, astăzi, 
tinde s-o ia razna.

Pentru timpul dumneavoastră liber
30 IANUARIE

B,CO Horo-copul zilei.
9.10 Actualități.
*,20 Film serial (reluare).

Sfintol (Filiera braziliană — 
H).

10.10 Preuniversitaria.
l»,50 Campionatul mondial dc 

țchi alpin — proba mascu
lină de slalom special pen
tru «ombinată (manșa a 
II-a)

15,00 Serial științific. Pe iirnidi 
lui Gingis Han.

15,30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 15, 16, 17, 18. Dacă vreuna 

din aceste cifre spune lumii 
vlrsta voastră, studio’it noș
tri vă aparține I

16,55 Economia încotro ? Cum 
si ți furi singur căciula.

17.20 Tineri interpreți de muzică 
populară

17.35 fn fața națiunii Partidele 
politice

18.15 Reflector
18,10 Recital : Mczzosoprnna Ga 

briela Popt
19,00 Puncte de ve-'lcic Ad.'.zi 

Opoziția
19,40 Dr ••ci'.' animate.
-0.00 Actualități
21,00 Cronica Pariam» nt'jl'ii

GEMENI
(21 mni — 21 iunie)

Nu aplecați urechea la laude. 
Dușmanii te laudă cînd ai greșit, 
iar ceilalți din interes.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Acordați o șansă iubirii, îna
inte de a fi prea tîrziu.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Uneori trebuie să cobori mai 
întîi, ca apoi să te poți ridica 
mult mai sus.

FE< IO ARA
(23 august — 21 septembrie)
Doschideți-vă larg punga .și 

sufletul. Oile se vor întoarce la 
păstorul lor.

21,15 Roman foileton 
Prețul succesului. (Ep. 5).

22.10 Mai aveți o întrebare? • 
Războiul stelelor.

22,55 Patria este norodul, iară nu 
tagma jefuitorilor. 170 de 
ani de la Revoluția iul Tu- 
dor Vladimirescu.

23,20 Ecranul.
0,00  Actualități.
0,05 Pro Musica. O înttlnire cu 

Cbopin... In miez de noapte

J O I
31 ianuarie 1991

9,00 Horoscopul zilei
9.10 Actualități.
9,20 Roman-făileton (reluare). 

Prețul succesului (Ep 5).
10,10 Confluențe. Biserica Coițca 

din București cu hramul 
Trei Ierarhi — patronii 
studenților.

10.50 Campionatul mondial d» 
schi alpin — proba femi
nină Ic slalom special pen
tru combinată (manșa I).

12,00 Or i di’ muzi i In* 'raia 
capciuliiperelor (XX)

1.1,00 S O S n «tura I
13 20 Arfualităti
13,’i” FM-» m

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

Omul care sperați să vă sal
veze este el însuși în pericol.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
O mare bucurie vă așteaptă 

dacă reușiți să depășiți momentul 
dificil de astăzi.,

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Aveți nevoie de mult calm și 
de un nou mod de a privi rea
litatea.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ionnarle)
N-aveți nici un motiv do în

grijorare. Dimpotrivă, ascensiunea 
dv. îngrijorează pe alții.

13.50 Campionatul ipondial de 
schi alpin — proba femi
nină de slalom special pen
tru combinată (manșa a 
II-a).

15,00 Aitc vizuale. Prin ateliere 
și expoziții bucureștene.

15.50 Preuniversitaria.
16,30 Telejcoala.
17,00 Microrecital : Cornel Gon- 

stantiniu.
17.10 In obiectiv: Societatea • 

Femeia astăzi. Dezbatere.
18.10 Civilizația montană. Pc 

Valea bornelor.
18,35 Tele-di-ciil mttzirfl popu

lare.
19,00 Puncte de Vedere Astăzi : 

Guvernul.
19,40 Desene animate.
20 00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamcntti’ul
21,15 Film artistic.

( harly.
Producție ;I studiourilor n- 
mericanc, 1968. Cu : Cliff 
R ibertson, finire Bloom, 
Ldi.i Skala.

1'3,0.» Tcleviziun. a vă ascult i I
’3,35 Cultura in lume
(»,ir> A tu ilitfiti
0,15 Si, ida.

MICA PUBLICiT ATE
ANIVERSARI

Mica, Marieta și Vali urează iubitei lor Adelina Mădălina Co
bai, cu ocazia împlinirii a cinci ani, multă fericire, sănătate și 
„La mulți ani l“. (3367).

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 2 camere Craiova pentru doua camere 
Petroșani Nord. Relații telefon 44195 după ora 18,00. (3369)

SCHIMB apartament două camere Dimitrov cu apartament 
3—4 camere, central. Informații telefon 42580, 42581 int. 180, 
între orele 13—15. (33C8)

PIERDERI

PIERDUT carnet student și legitimație bibliotecă pe numele 
Pop Emilian, eliberată de Institutul de mine Petroșani. Le declar 
nule. (3380).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrieș Con
stantin, eliberată de RTV Timișoara. O declar nulă.

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Mere Ion, eliberată 
de Tl’.SRUEEM Petroșani. O declar nulă. (3385).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Atănăsoaie Dunuț, 
eliberată de I. M. Dîlja. O declar nulă. (3378).

PIERDUT chitanță nr. 128/1984 in valoare de 400 de lei 
reprezcntînd fond rulment eliberată de Asociația de locatari 
nr. 10A Vulcan. O dcclnr nulă. (3366)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Moraru Ghiță, 
eliberat de EGCL Vulcan. II declar nul. (3372)

COMEMORĂRI

PIOS omagiu la împlinirea a șase săptămîni de la decesul 
.scumpului nostru

CIOABA CORNEL
Dumnezeu să-i odihnească în pace. Soția și fiica. (3386).

SOȚIA luliann, copiii Cristina, Adrian și Silviu anunță împli
nirea a șase săptămîni de cînd ne-a' părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru soț și tată

CAPR \R COST EI,
Vei i amine veșnic în inimile noastre. (3370). •

F \MILHLE Șipoș, Neag 'i Voicu aduc un pio- omagiu la îm
plinirea .1 șase srtptăinini de la decesul celei care a fost un om 
deo chit

Dt RADUTO1U Ei 1TERINA
Va i amine veșnic in sufletele noa tre. (3389).

l< Uac(la |1 «amin ■ «ai «tr Nlr*»l/*<' IIMmrO nr t 1 i i 4 16 62: M*cțhi 4 16 63, I 24 84.
Fiparnl * rip-'îrMln ll-tr«*«nnl Ntrcl.r# Bllrcscn nr 8 i-l-t-r • 4 13 4?


