
VREME GEROASĂ, VREMURI GRELE...
în imaginea alăturată — stația meteorologi ă din Parîng. Aici 

se fac măsurători. Vremea peato f'-, deci, o .surită. In funcție de 
mersul ei, ne reglăm și noi acțiunile. Aflam că, La Petroșani. e 
frig fraților ! Ieri dimineață erau minus 10 grade, dar am avut, 
și minus 20, în 2 februarie. Un vechi amic, care are pensie mai 
mare ca salariul a doi redactori ai ziarului nostru, m-a făcut, tot 
ieri, să-mi pierd cumpătul. Cică, la el în casă, ar fi o temperatură 
de 25 de grade. „Păi unde stai, măi frate ?“, îl întreb. „La bloc" 
— răspunde. „Și am trei camere", continuă. Misterul mi l-n dez
văluit tot el, sorbind dintr-un pahar în care era coniac privatizat: 
„Da, am 25 de grade, dar în toate cele trei camere, plus bucătăria, 
plus dependințele". Bancul e vechi. Noi speram să nu mai tră
iască...

Vremea ca vremea, oricum sîntem o națiune rezistentă, ieșim 
noi în primăvară. Apar urzicile. Apar lobodele... Trai, ncneacă.

Ce ne facem cu vremurile. Tulburi, tulburi... Domnii de la 
UDMft cer ca la Televiziunea ROMÂNA să fie programate cel 
puțin 11 ore de vorbire în limba scriitorului de bine Kanyadi 
Sandor. Ne promit că ne vor traduce și nouă, românilor, pe 
micul ecran, emisiunile lor „nevinovate".

Mai dăm 8 ore la germani, 4 ore la-sîrbi, 3 ore la aromâni, 
cile două ore la turci și la armeni și am rezolvat chestiunea. De
venim cea mai poliglotă națiune. Pară să socotim că, dacă ar fi 
vorba de proporții in ceea ce privește populația, ar fi cazul să 
se difuzeze o emisiune în dulcea limbă a romilor, care să dureze 
,.fo“ 5 ore.

Ce bine ne înțelegem noi ! Hai să ne amintim vorba aceea : 
„Dacă nu ne-avem c.1 frații, vin și ne... alții". Ferească Dumne
zeu ! Vremuri grele. Miine, la Petroșani, minus 10—12 grade. Brrr!

Mireea IIUJORESCU
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ABANDON
Luni seara, in jurul orei 23, 

un cetățean din Petroșani care 
s-a recomandat doar atît, Arhip. 
a dus la porțile televiziunii un 
copilaș în virstă de un an, pe 
care l-a lăsat în seama celor de 
acolo. S-a făcut apel la spitalele 
din apropiere, pentru internarea 
lui, căci domnul Arhip — poate 
tatăl, poate nu — a luat drumul 
indiferenței. Cine poate da rela
ții, este așteptat la redacție. (D.N.)

SĂ NE CULTIVĂM 
GRĂDINA

Iată a ninge si mu gîndesc la 
înțelepciunea țăranului precum 
că zăpadă mare însemnează an 
bogat. Și totuși albul zăpezii mai 
simbolizează starea de puritate, 
ceea ce mi se pare a fi definito
rie pentru noi, ca națiune, în 
acest timp de răsnlntie. Atitea 
lucruri trebuie făcute și refăcu
te in țară incit este de-a dreptul 
pernicioasă resuscitarea, într-o 
alta formă, mai subtila, n luptei 
politice care are loc in Parla
ment în numele drepturilor o- 
mului, neuitîndu-se a se aminti 
că integrarea în conclavul euro
pean echivalează cu drepturi și 
iar drepturi pentru minorități. Și 
ața mai departe. Pentru noi. ro
mânii, totul n pornit de la o 
restructurare și o restrîngere a 
programului Televiziunii Româ
ne, motivate și argumentate de 
o criză financiară, perfect plau
zibilă, ■uracteri-tică, de fapt, 
întregii prese, scrise, vizuale ^au 
audio. Că a' um olx^rvăm un 
șoc, resimți* nu de telespectator.i 
care prive c scena politică ba cu 
ilrtare, ba iii indiferență — mai 
e cev.i nou pe lumea asta ? —, 
ci de «hiar a< torii parlamentari, 
e ur idev.ir. A pune i emisiu- 
n i maghi niî care se udre ează 
..minorității maghiara > celorlal
te •■tațeni" are o • mnififcțic 
culturală, ț. te- un adevăr paițial, 
relevant jfte că destule opinii 
violente >| virulente nu zis 
îo mai de In Televiziunea Româ
na, atît de tolerant’ ți închizînd 
ojliii cu indulgentă

F o primi r ictie Și vor

urma altele expuse de partidele 
politice care au înțeles să facă 
din emisiunile, prea generos a- 
cordatc, un fel de scena de
luptă în văzul milioanelor de
privitori. Cei ce se luptă nu mai 
au răgazul sfi gîndcască și ia cei 
ce lc dau hrană, haine, ba ți ar
mele. Așa-i și cu politica din 
Parlament, pe unde sînt luptă
tori care nu se mai gîndesc că 
electoratul ar vrea, in sfîrșit, li
niște ți calm, favorabile muncii, 
nu un climat social fiămîntat de 
tensiuni, frămintat statornic, pen
tru a învrăjbi, ca și cum n-au 
fost dc-ajun: evenimentele din 
anul trecut *i despic caro nu 
știm mare lucru deoarece se es
camotează adevărul, se șterg 
urmele. Se duc oamenii vrăjiți de 
sirene care le incintă auzul cu 
melodii despre Africa dc Sud. 
Canada, Australia. Ca .și cum pe 
acolo aleargă cîinii cu covrigi în 
coada, ațtcptlndu i pe romani 
să dea cu piatra și să cădi covri
gul. Așadar, Televiziunea Romă 
nă, cu meritele dar și cu toate 
păcatele ci, continuă să fie, după 
ce și-a spălat rufele in văzul 
națiunii, un măr din care vor să 
muște toți. Și cil mai mult.

Un roman filosofic al 1 ii Voi
taire se încheie cu o expresie n- 
fori tică — „să n< cultivăm giă 
dina'1. Adică să ne vedem dc 
treburi serioase șl, in perspecti 
va primăverii car? va veni, chiar 
Să ne cultivăm grădina

Tibcriil SI’ATARU

In ziua de joi, 31 ianuarie, in- 
ccpind cu ora I I, la III l’aro- 
șeni s-a observat creșterea debi
tului la apa de adaos, depășind 
250 tone pc ori. Cifra depășește 
cu mult limita admisă. La con
trolul efectuat pc magistrala de 
apa caldă, s-a depistat o spărlu- 
î' i cu un diametru de b.o de cen
timetri, in zona picții Petroșani 
— racord spic punctul termic 
11B. Remedierea a fost mult în
greunată datorita modului defec
tuos de concepere și construire, 
atit a căminului dc vizitare în 
speță, cit și a altor elemente de 
acest gen. Adică, turnat din be
ton tirul ți plasat direct pe plă
cile de protecție a conductelor. 
Sudorul echipei de intervenție 
s-a chinuit să remedieze spărtu
ra timp dc zece orc. La ora • 1.
în noaptea dc vineri, s-a între
rupt lucrul, acesta f.md reluat

i a iaccvj-(cu) „v Alei eu, văi eiui» i

Privit din exterior, căminul 
I \( ( \ .1 aflat in imediata npro 
piere a Stadionului ,,.lilll“ dil> 
Petroșani — arhitectură frumoa
să, zonă centrală, garsoniere con
fort I, clădire ridicală cu numai 
trei ani și ceva in urmă — parc 
un cămin de lux I crească l)um 
nezen insă să pătrunzi in inie 
rior ! Orice comparație cu glie 
tourile este prea puțin sugestivă 
față de realitatea crudă, In ce 
condiții trăiesc oamenii aici, cu 
greu iși poate cineva imagina.

In tal.'ițin chiril ică — într o 
stan1 d< n® mirăm <ă n-au exis- 
1 d pirtâ acum nccidcnlc sau că 
n a luat foc mujic Sur o dc in

în dimineața aceleiași zile. In
jurul orei 1 I nstalațifl a fost
repusă in circii’, it ie.

Cu ocazia culegerii acestor
date, inginerul șef ai IE Paro-

Avarie pe magistrală
șeni, dl. I’etruța, ne-a mai fur
nizat și alte informații. Astfel, 
uzina produce 45 MW sarcină e- 
lectrică și 120 Gigacalorii pc oră 
energie termică, Ia o temperatu
ră de 100—105 grade Cclsius pe 
tur. Aceasta însemnind 3 cazane 
și două turbine in funcțiune. La 
turbina nr. 2, aflată în reparație 
capitală, se va monta un rotor 
reparat la Rnstov pc Don, în 
URSS.

cendiu — slavă domnului. In 
camere prize, întrerupătoare, du
lii stricate, becuri lipsa. Reșouri 
— berechet și încă dc marc pu
tere, improvizații electrice des
tule, la unul dmtre tablourile e- 
lectrice, ata,at un lir stis|ect. 
Sa fie un caz de furt de energie 
electrică 7 Nici un tablou elcc 
trie nil c te încuiat. Și itsta nu-i 
nimic Pereții sînl uzi in multe 
ramei c datorită instalațiilor sa
nitare grav avariate Zugrăveala 
liaida dc, cum o să țină 1 Tocuri 
dc la unei" uși rupte, broaște 
lipsă, smul-c. In așa zisul club, 
un miros respingător T.a ora vi
zitei noastre șe juca tenis dc

Situația cărbunelui din sloc nu 
s-a îmbunătățit prea mult. Căr
bunele din Mozambic, cit a mai 
rămas, este drămuit cu grijă 
fiind folosit ca un fel de fitil, 
datorită calităților lui superioare 
față de cărbunele autohton. Ca
re, datorită gerului. îngheață 
în vagoane și nu se poate descăr
ca decit după o perioadă de dez
ghețare. O altă problemă o re
prezintă debitul de apă care tre
buie introdus suplimentar in in
stalație dic cauza pierderilor (se 
includ aici și furturile !e agent 
termic). Int>o.’. merca apei fe a- 
daos are ca efect direct reduce
rea tempeiat 'ru ape în circuit 
și, indirect, căldură ma. puțină 
in apartamente. Aces.ea sint ex
plicațiile pentru care noi >ab- 
di'un dc frig.

I’. NICI I.ESCU

masa '«asta la numai un me
tru dc o toaleta unde afara de 
moloz, nu mai era nimic. Adău
gați stimați cititori geamurile 
crăpate sau lipsă, l’e gerul ă-ta 
cum o putea locui aici? Și 
pcntiu ca tabloul ghetoului 
I \C’C\ l ă fie complet, -ă men
ționam lip-a apei reci la etajele 
superioare cu trate ele c< le 
aduce lip-a apei in locuința Fo
tografia din pagina a l’-a piicali 
un cadru dinți-lin film de groază. 
Și totuși in aceste condiții tiâ-

llor.ițiu Al EX IXIIHISCII
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iese minerii de la Dilja — cei 
mai mulți dintre locatari — cîți- 
va studențj și cadre militare. 
Sînt oblicați să trăiască, mai 
precis. Puma persoană cu care 
am luat legătura — administra
torul „hotelului", doamna E. 
Mihăilă. „Distrug totul, rup. se 
îmbată, sfarmă, se iau la bătaie, 
fură. Se comportă ca niște ani
male". Aceasta e opinia dumnea
ei despre locatarii blocului. 
„Ciad pleacă din cămin. își sem
nează singuri „lichidarea" ca să 
nu plătească lipsurile clin in- 
vent.ir — continuă justificările, 
doamna E.M. Și acum îl caută 

I poliția pe unul, Gheorghe Țircov- 
nicu, pentru furt. De citeva luni 

1 a fugit. Nu-1 găsește nimeni". A-

I
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FOTBAL FE.VHÎXiN, DATZiA A
SPERANȚELE NU MOR NICIODATĂ

Tradiția intr-un sport se m<n- 
țino <ji ;.m .june și eforturi. Creă
ri ci, a tradiției, nu-i ajunge 
n paiunt.i nir i efortul. Vir- 
tnh-.i in numele căr ia se naște, 
poartă '.te.i'dil cutezanței și al 
curajului. Cea mai mare victorie 
n,j . .te asupra adversarului ci 
asupra la însuți. Din acest punct 
de vedere, cunoscuta sau necu
noscuta formație de divizia A, 
A> l’aroșeni, singura în munici
piul și Ju lețul nostru are propria 
ci aureolă. La terminarea turu
lui, ea se află pe ultimul loc în 
cl.-.amcnt. Pentru continuarea 
curiei, a început pr.ma, din cele 
12 participante, pregătirile. Sub 
»onduc> rv,i tehnică a soților An- 
S«.l'i șj Ion Vișan, la 5 ianuarie 
1J91 cînd fotbalul aștepta ziua 

£6, lotul d< 13 jucătoare dintre 
c.ie 90 la sută eleve ale liceelor 
din localiiățilc Văii Jiului, s-au 
adunat a primul antunament 
teoretic uitijnd de locul ocupat, 
care înseamnă tot. alita sprijin 
din part.a murtic >p dil.îții fet- 
tali tice. Pe banii I >' s au de
plasat pentru primul cantona
ment la Lunca Florii, in ponor, 
da 9—12 ianuarie, în vederea
adaptării la efort și a primelor 
exerciții motrice. Pregătirea con
tinuă pe terenul Știința din lo- 
c ilitate și în sala de sport unde 
profesorii institutului (catedra 
de educație fizică) le plin la dis
poziție baza materială și cînd 

îlum că IACCVJ-ul a adus com
ponente ale instalațiilor sanitare 
șt electrice pentru a se înlocui 
cele distruse. Dar ritmul în care 
se distrug, este accelerat. „De
geaba unii plătesc ce strică, pen
tru că nu ai de unde cumpăra 
o chiuvetă, un bec, un întreru
pător. ș.a. Nu sînt in comerț".

Dorim să stăm de vorbă cu 
președintele comitetului de că
min, Sandu I.ungu. E în conce
diu, nu îl găsim. Discutăm însă 
cu vicepreședintele. Mitică Savu, 
muncitor la sectorul V al minei 
Dilja și cu alții locatari. Petru 
Matieș și Gheorghe Barchi ne 
fac o prezentare detaliată a stă
rii căminului acuzînd adminis
tratorul că nu-și face datoria, 
între timp atmosfera se încinge, 
vocile, tonul, acuzațiile recipro
ce curg, se țipă deja. Ne străduim 

se poate instruirea tehnică. Se 
fac efortui i pentru completarea 
lotului de 20, urmînd să se trans
fere Jucătoare lin Județ precum 
și din alte localități. Nu se știe 
ce piedici vor fi pentru angaja
rea sau transferarea in între
prinderi sau școli, pentru că 
acea ’a nu poartă decit girul e- 
conomicului, instrucției și nici
decum al sportului. Naveta ele
velor de la Laponi este anevo
ioasă dar efortul și pasiunea 
merită lupta. In această perioadă 
se vor prezentn la turnee de 
sală, Deva, Alba, Lugoj, precum 
și-n alte zone, unde numărul e- 
chipelor feminine de fotbal este 
uneori impresionant. La Cluj nu 
mai puțin de 7 echipe, la Bucu
rești circa 12—13. Probabil și 
dragoste i pentru sport este tot 
de același număr de ori mai 
marc. Fede’-F’i a oferit puțin. 
12 perechi <’ gi ■ te și trei m ngi. 
Alt eclupawnt nu. Danii înca
sați din transferarea Jucătorilor 
pe le b'-lare după cum știți, doar 
30 la S'i'.ă intră în contul Mi- 
nislerului Sportului și Tineretu
lui, r- Iul îi ia statul. Antrcna- 
merd- se desfășoară luni — 
mieii ii — vine,; — nmbfitâ și 
duminică, iar s im iul șl intere
sul pentru acer, I . formație este 
Invers proporțional cu numărul 
zilelor de pregătire. Puțin se aș
teaptă și de la AS l’aroșeni caro 
are tăria de a duce și menține

ZORI NOI

INTERIORUL - GHETOU
să calmăm lucrurile. Aproa
pe imposibil. Apare încă o 
doamnă — am înțeles că ar fi 
revizor contabil la 1ACCVJ. Tot 
cu ton ridicat. „Mărul" discor
diei, o cheie. Se caută o cheie 
de la încăperea unde se zice 
că administratoarea ar ține vă- 
lăul pentru porci — adică doam
na ar crește porci in cămin. Che
ia nu se găsește in nici un fel. 
Iritată la culme doamna E.M. 
tună „Sparg ușa. Eu sparg ușa. 
Nu vreau suspiciuni". Nici noi. 
Dar e păcat de yală. Așa că o 
rugăm pe E.M. să renunțe la 
planurile belicoase. Mai aflăm 
că unul dintre portari — tot fe
meie — din cauza băutării și a 
neexecutării serviciului a fost 
mutată ca îngrijitoare, că de la 
sindicatul minei Dîlja au fost 

și echipa din divizia C, seria 
XT-a. Mai mult din înțelegerea 
dl. Marchiș, directorul unității 
miniere. Cit de mult, vom vedea 
în preajma returului care va în
cepe în luna aprilie. Fină atunci 
lotul nostru divizionar A (echipa 
națională) a cîștigat primul tur
neu de sală de la Moscova, spul- 
berînd toate echipele paiticipan- 

JOI, MECI DE FOTBAL 1
în drum spre casă conducerea tehnică a echipei Jiul a legat 

un meci de verificare în compania echipei UT Arad. Așa
dar, duminică, în prezența a circa 1000 de spectatori, cele două 
formații au p.'est d un Joc deschis, cu multe disponibilități spre 
un fotbal plăcut. In care erorile individuale au fost imediat sanc
ționate.

In min. 11 portarul debutant Botezatu (tineret) scapă o minge 
ușoară și, prezent pe fază, atacantul aradean înscrie. Scorul devi
ne 2—0 în min. 88, cînd fundașul Cioroianu, la presingul a doi 
atacanți este deposedat și cu un un-doi rapid )l înving pe Dumi
tru, ieșit inoportun din poartă. 3—0 în min. 90, ca o ultimă a- 
mint.irc a echipei ce cădea psihic în toate finalurile de meci din 
turul campionatului. Cei trei portari Ghițan, Botezatu și Dumitru 
au apărat cîte 30 de minute fiecare.

Jiul a aliniat în prima repriză următoarea formație : Ghițan 
— Cosm;j (Sibiu), Călug , ița, Ciuabă (tineret). Buruntia — Mili
tarii, «Jtăncic (Hațeg), R du, Bîcu, l'opovici, Pricopie.

In partea a doua au evoluat Dumitru — Ilenone Popescu, 
Stăncic, Cioroianu, Buruntia — Stoica, Cristca, Bîcu, Blaga (Za
lău), Craiu, Kăducu. Joi, de la ora 15, Jiul va apărea pentru prima 
dată în atest an In fa»a suporterilor, într-un meci avînd ca par
tener de întrecere divizionara B, Pandurii Tg. Jiu. Cine suportă 
frigul și cine mai suporbi „Jiul"_

Dorel NffAMTU

odată pe aici domnii Ungureanu 
și Dumitrașcu. că prin vară ar 
fi vizitat căminul inginerul șef 
al IM Dîlja, că au venit și— au 
plecat.

Cum „seînteile" de limbaj nu 
se potoleau, ne-am retras. La ie
șirea din cămm, trei rîmători 
calmi și dolofani ne-an aruncat 
priviri neutre. Parcurgem zece 
pași și două orătănii și-au între
rupt „dansul" spre a ne da ono
rul, în felul lor. Cine-or fi stă- 
pînii — nu contează. Fără să 
vrem, în gînd ne-au rămas oa
menii din cămin Ceea ce am 
văzut să fie un coșmar ? Așa 
trăiesc unii cu numai zece ani 
înainte de anul 2000. Să tindă 
IACCVJ-ul spre transformarea 
căminului de 1^ Stadion într-o 
nouă „Arcă a lui Noe ?" 

tc la competiție. Vintul de pri
măvară va bate sperăm și la 
noi la toate ușile și la toate ini
mile ce pot ajuta și menține ce
ea ce este unic și frumos. Fotba
lul și feminitatea lui. Care uși 
se vor deschide ? Care inimi se 
vor Închide? Vintul de primăva
ră a început să bată.

Dorel NEAMȚU

MIERCURI^ 6 1&BRUAR1E 1991

BUNE...
FAR A Pi INE. Luni după-amui 

ză multe magazine au rămas fă
ră piine. La ora închiderii oa
menii căutau produsul, dar răs
punsul a fost același: „Nu am 
primit toată comanda". „Ce s-o 
fi întîmplat la Fabrica de pîi- 
ne ?“ este întrebarea cumpără
torilor din cartierul Carpați, care 
au fost nevoiți să ia drumul al
tor magazine. (D.N.)

PE LlNGA... Să fi dispărut 
de tot nisipul ți zgura ? Ne am 
pus această întrebare privind șo
selele noastre lucitoare, pe care 
n meni din cei care trebuie nu 
se dă în vînt să le aștearnă cu 
material antiderapant. Ori e vor
ba de delăsare, ori se speră că 
bunul soare își va face In cu- 
rînd datoria. Pînă una-alta, au- 
tovhiculele zburdă voioase pe 
șoselele municipiului, iar cîte u- 
nul mai „scana" și pe lîngă. Co 
să-i faci, riscurile meseriei. (G.O.)

REZOLVARE. Privind situa
ția domnului Alexandru Chcla- 
ru, invalid de război, țintuit la 
pat. sîntem informați că filiala 
Petroșani a Asociației naționale 
a veteranilor de război, prin 
dl. Dane Ignat, a reușit să per
fecteze cu personalul comercial 
de la magazinul Ia care acesta 
este arondat, facilitarea cumpă

rării unor produse, prin alte per
soane decît persoana domnului 
Chelaru. Un lucru bun, care spe
răm că va aduce o rază de spe
ranță acestui om. (G.C.)

ÎN UR1CANI privatizarea mer
ge înainte. Nu e vorba de o nouă 
circiumă, ci de un atelier de lă- 
cătușerie generală (pe strada 
Muncii), unde se repară mașini 
de spălat și instalafii frigorifice, 
se confecționează garaje, chioș
curi, garduri metalice și altele. 
Iată și o inițiativă particulară de 
interes cetățenesc.

ÎNTÎLN1RE Asociația „Pro 
Basarabia și Bucovina" anunță 
o întîlnire de lucru, la Casa de 
cultură din Petroșani, pentru da
ta de joi. ' februarie, ora 17.

NICOLETA ARE PĂRINȚI. In 
urma publicării articolului „Co
pil de suflet", deme: -urile părin
ților adoptivi ai Nicoletei pe lin
gă Judecătoria din Hunedoara, 
au fost încununate de succes și. 
astfel, fetița De care părinții ei 
adevărați o lăsaseră in voia soar- 
tei, a căpătat o nouă identitate. 
Privind-o, în’elegi ce înseamnă 
fericirea unui copil... Cuvintele 
sînt de prisos. (St. C.)

JUDO APLICATIV. Amploa
rea fenomenului infracțional co
roborată cu timiditatea organelor 
de ordine justifică inițiativa Ca
sei de cultură a municipiului Pe
troșani, de a deschide un curs 
de autoapărare pentru femei. 
Se preconizează inițierea f:s arte 
marțiale a tinerelor de peste 16 
ani. în scopul de a des. nra.îa a- 
gresorii potențiali, precum și 
pentru întreținerea unei stări de 
sănătate optimă. înscrierile se 
fac zilnic, între orele 9—17. nfră 
în data de 15 februarie. (Șt. C.)

Rubrică realizată de 
Paul NICULESCU

Șl NEBUNE
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O nouă dimensiune a investițiilor Mai sînt acumulări de metan...
Se știe cu ce s-a soldat goana 

după cărbune cp orice preț Ja 
EM Livezeni. Cu zece ani Jn 
urmă a avut loc catastrofala ex
plozie care a nenorocit zeci de 
familii de mineri. Ceea ce se 
știe mai puțin este că nici dună 
acel eveniment tragic n-au fost 
luate toate măsurile tehnice ca
re se impuneau pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă din 
subteran. Primul an de după 
revoluția din decembrie 1989, 
atunci cînd producția de căr
bune s-a redimensionat pe mă
sura condițiilor reale, a scos 
la iveală o serie de consecințe 
aie goanei iraționale după căr
bune cu orice preț. Deschiderile 
miniere au fost făcute prin stra
iele de cărbune, ceea ce a 
condus. In timp, la apariția u- 
nor puternice presiuni ale gale
riilor. Ca urmare a Îngustării pe 
mari porțiuni a Raleriilor supu
se presiunilor aerajul ți trans
portul s-au făcut cu mai mari 
dificultăți. In plus, puțul Est. la 
un moment dat n-a mai putut să 
fie utilizat, fiindcă se exploata
se cărbunele din pilierul de si
guranță S-a pierdut astfel încă 
o sursă de aeraj și de transport, 
cu consecințe nefaste pentru ac- 
rajul general al minei. Minn cu 
cel mai mare grad de mecanizare, 
cum era considerată EM Live
zeni, nu putea să facă față unor

Atenție ia
•••’iza statistică a acci

dentelor de la m.na Livezeni. din 
perioada linului trecut, reiese 
că in ierarhi;, cauzelor pe primul 
loc se af'ă accidentele produse 
în timpul tran-portului și ma
nipulării materialelor ne galerii. 
Fe locul al doilea se află acci
dentele provocate de căderile de 
roci in fronturile de lucru. Iar 
pe cel de al treilea loc sînt cele 
<e s-au intimplat prin căderi ale 
accidentatului. Merită să fie 
menționat că nu au mai avut 
loc surpări Există însă un nu
mitor comun al cauzelor acci
dentelor: încălcarea normelor 
specifice de protecție a muncii. 
în timpul manipulării manuale

Si is suiirafaiă ?
D.n ’ntalul accidentelor care 

au avat loc In anul trecut la 
ETfl Livezeni, șapte s-au înregis
trat la suprafață. Principala cau
ză a accid' ntelor de la suprafa
ță o constituie neatenția, după 
cum se poate anstata din nn- 
chetele făcute in legătură cu 
fiecare caz în parte. Cinci din 
cele șapte accidente s-au produs 
ca urmare a nerespectării nor
mativelor de protecție a muncii 
In timpul lucrului, la transpor
tul și manipularea materialelor 
la supravr ebrrea funcționării 
unor mașini.

Con'-luzia care se impune: . ste 
necesar ca și la suprafa’ă să se 

■ r.rde atenție, In mod perma
nent. normelor de protecție a 
muncii.

Pagină realizată do 
Viorii S I R A UT. 

la ' amanda K M. Livezeni 

creșteri de producție. Pornind 
de la această moștenire nefastă, 
consiliul de administrație a con
ceput un program de redimen- 
sionare a activității, ncționînd 
cu perseverență și competență 
tehnică pentru punerea la punct 
a lucrărilor -miniere. Au fost 
înființate brigăzi special profila
te pe întreținerea 
lucrărilor miniere. Pentru lichi
darea rămînerilor în urmă la 
lucrările de investiții au fost 
sporite efectivele, chiar cu pre
țul diminuării producției de 
cărbune Au fost atacate lucră
rile esențiale, de sub culcușul 
straturilor exploatabile, în steril, 
pe orizontul de bază. Tot pe o- 
rizontul de bază, unde se adună 
prin scurgere apa, se va ame
naja și o stație centrală de pom
pare. Au fost începute lucrările 
la puțul 5 de pe Maleia, pentru 
a se asigura evacuarea aerului 
viciat și prin aeraj natural, fi
indcă în pfczent aerul viciat din 
sectorul I se evacuează după o 
improvizație.

■ Finalizarea acestor lucrări de 
investiții v;1 contribui, fără în
doială, la îmbunătățirea condi- 
dițiilor de aeraj și de transport. 
Dar pînă atunci sînt menținute 
la nivelul anului 1990 efectivele 
destinate lucrărilor de întreține
re a vechilor căi de transport și 
de aeraj.

trunsoort!
sau mecanice a materialelor ne 
orizontală, pe galerii, din grabă 
sau neatenție, cum se atest» cu 
prilejul anchetelor făcute în ur
ma accidentelor, oamenii suferă 
diferite accidente. Regulile și 
prevederile normelor de protec
ție a muncii se cunosc, în ge
neral. dar nu se respectă. Nu e 
vorba dc stabilirea vinovaților 
cu orice preț, intrucît cei ce 
suferă aeidcntcle nu mai sînt 
In situația dc a fi amendați și 
sancționați, ca îna ate dc revo
luție. Este bine, însă să fie 
cunoscute cauzele accidentelor 
cu taraclcr preventiv pentru a 
putea fi evitate în viitor. Aten
ție, deci, pe căile de transport 
de pe galerii I

O privire retrospectivă asupra 
activității de protecție a muncii 
din ultimii trei ani pune In evi
dență cor luzii interesante. în 
anul 1983, la mina Livezeni » nu 
înregisti tt 111 de accidente, 
dintre c.:o două au fost morta- 
Ile, iar altele două au lăsat doi 

Invalizi pe viață. Un an mai Ur
zii:. bilanțul a fost de 133 de 
accidente -i, tl,n ncfiricirc unul 
a fo t mortal In anul 1990 au 
a- it loc 97 de accidente. I’.'n'ru 
prima dată, după ani de zile, n-a 

mai fost înree ■ trai n> i un a< ■ idcnt 
mori,il ți nici unul din cele cu 
invaliditate. Toate cOc 97 d« 
accidente au fir-t dai cele consi
der ite ușoaie, după care la 
scurt timp oamenii și-au putut 
relua lucrul.

F.xitr fără îndoială, o legătură 
directă Intre Scăderea numărului 
dc accidente, a coeficientului dc

Acesta este adevărul și tre
buie să fie cunoscut de oamenii 
care lucrează la mina Livezeni. 
In ultimul timp au avut loc, 
din motive asupra cărora nu 
insistăm, întreruperi în alimen
tarea cu energie electrică a 
minei. Urmările se cunosc. Ven
tilatoarele acționate cu energie 
electrică se opresc. Și este de a- 
juns o oprire de 15—30 minute 
pentru ca în anumite zone să
apară acumulări de metan în
concentrații periculoase. Numai 
în decursul lunii ianuarie, la
mina Livezeni au avut loc 8

Pe apa simbeteî...
Pentru a asigura un plus de 

siguranță în exploatarea cărbu
nelui la EM Livezeni se află 
în funcțiune o stație de dega- 
zare piealabilă a straturilor. 
Din rapoartele în legătură cu 
funcționarea instalațiilor de de
gajare reie-o că zilnic sînt eli
minate cantități de metan care 
variază între 700 și 800 mc. E- 
xistă deci concentrații de -15 
pină la 50 la sută de metan, în 
zonele în care urmează să se 
pună în funcțiune noile abataje. 
Fără îndoială că degazarca pre
alabilă contribuie în mod sub
stanțial la reducerea concentra
țiilor și emanațiilor de metan 
in timpul exploatării cărbunelui, 
ceea ce reprezintă o dovadă con
cludentă a preocupării pentru 
o siguranță sporită a lucrului iii 
subteran.

Din păcate, insă, cantitățile 
de gaz. melan rezultate zilnic 
din activitatea stației de dega- 
zare se aruncă pe apa sîmbetei. 
Această sursă de energie se 
pierde diluîndu-se în atmosferă, 
la suprafață. Există prtjcupări 
pentru utilizarea gazului metan.! 
dar nefinalizate. Sînt trase con-< 
duete cu scopul de a utiliza me
tanul din degazare la cazanele 
centralei termice din incinta 
exploatării. Dar nu au fost ter
minate lucrările dc echipare a 
centralei termice și a cazanelor 
cu iristalațiile dc alimentare și 
combustie j <? itaz metan.

NICI UN ACCIDENT MORTAL!
gravitate și drepturile cîștigate 
de mineri după revoluție. Lu
crul pc schimburi de șase ore, 
respectarea zilelor dc repaos dc 
sîmbătă și duminică, a zilelor 
de sărbătoare legale și religioa
se au avut o înrîurire favorabilă.

Cu toate acestea, faptul că 
s-au produs 97 dc accidante u- 
șoare, trebuie sa continue să 
fie un motiv dc îngrijorare. Con
cluziile colectivelor de control 
și Îndrumare din domeniul pro
tecției muncii duc |n constatarea 
că numărul nle accidente ț oii 
să fi. în continuare n-Jii,, cu 
condiția d< a s? > .pecia pe 
toate sch.rnbui it<’ disciplina te h
nologică și a muncii, normele d< 
p irtanvnt <1<> s|<.;-ifice activită
ții din nunele g izuloa Din 
lipsă dc forță do mancă bine 
enliTicâtă, la mina Livezeni nu 
s- pot rr-igura pe tont-. sihim- 

acumulări de metan din cauza 
întreruperii alimentării cu e- 
nergie electrică a ventilatoarelor. 
Din fericire, acumulările n-au 
avut concentrații mai mari de 
doi la sută. In cazul unor acu
mulări in concentrații mai mari 
intră în acțiune dispozitivul de 
decuplare automată de la sursa 
de alimentare cu energie elec
trică și intră în funcțiune ven
tilatoarele cu aer comprimat.

In această ordine de idei este 
necesar să se reamintească mi
nerilor șefi de schimb și de bri
gadă, precum și maiștrilor să 
controleze în mod sistematic 
concentrațiile de metan, conform 
periodicității și în condițiile sta
bilite prin normativele de lucru 
și de protecție a muncii. Orice 
instalație sau linie electrică tre
buie decuplată dacă in locurile 
respective s-au depășit concen
trațiile de metan admise, sau s-au 
produs surpări care pot deteriora 
cablurile și utilajele, în cazurile 
în care se constată defecțiuni la 
dispozitivele automate de pro
tecție împotriva concentrațiilor 
de metan.

Minerul șef de schimb este

burlle și la toate locurile de 
muncă oameni cu o înaltă cali
ficare profesionalii Consecin
țele 7 Majoritatea accidentelor 
se produc in schimburile II, III 
și IV. locurile de muncă unde 
nu se respectă d< ■ itatoa armă
turilor sau lucrări de copturi- 
re. Nu întimplator, in anul 1990 
s-au produs 19 accidente din cau
za căderilor dc rrfCj I La mina 
1 iv<’7oni sînt scoase din funcțiu
ne doini abataje din cauza afec
tării lor <lc fenomenul atiloaprin- 
d?riî cărbunelui. Abata|c!e res
pective, din blocul 6A, sînt în- 
diguite Or, se știe că un:1 dintre 
r uzclr șc|,-- m.ii frecvente ale 
dccb’inș n o fenomenului dc au- 
toapr viere a cărbunelui o con
stituie norespoetarca informii a 
noim.itivolnr specifice .le muncă.

Mat există, 'lin părută, rn'ini- 
fi' lari de indisciplină,, va bună

obligat să ia măsui i de activare 
a aerajului și să-1 anunțe pe 
maistrul minier In cazurile cînd 
constată prezența metanului în 
procentaje de unu la sută Bau 
doi la sută, în profil sau în pin- 
ză. In ultimele săptămîni Ja 
mina Livezeni, condițiile de a- 
cumulare a metanului s-au în
mulțit. Din lipsa cablului. la 
unele locuri de muncă detectoa
rele de metan nu mai pot fi tra
se, in ritm cu înaintarea fron
tului de lucru. S-au constatat și 
încălcări ale normelor tehnice de 
aeraj datorită lipsei tuburilor cu 
care trebuie prelungite coloa
nele de aeraj în fund de sac, 
pînă în apropierea frontului de 
lucru.

Mina dispune de o stație mo
dernă de telegrizumetrie și de o 
instalație de degazare, care are 
un rol important In măsurarea, 
evidențierea și reducerea con
centrațiilor de metan. Nu tre
buie, însă, să se uite nici un mo
ment că și de oameni, de cei ce 
lucrează în front. în subteran, 
depinde direct aerisirea corectă, 
combaterea concentrațiilor de 
metan.

oară părăsirea locului de muncă 
înainte de terminarea'orelor de 
program. In loc să se transmită 
la locul de muncă de la un 
schimb Ja altul, ștafeta situației 
dirijării liniei de front, așa cum 
este normal, rle multe ori șefii 

schimb se înt^n-esc do.ir pe 
galerii. Unii ies, jar alții intră, 
aruneîndu-și doar în treacat. în 
cel m ii bun ca.’, cîte o < ir’.ă în 
legătură cu situația de ii frontul 
de lucru...

Faptul că ia mina Livezeni 
n-au mai fost accidente mortale 
sau cu invaliditate, în ultimul 
an, c .te. de igur, îmbucurător. 
Oamenii minei mi ircbue să ui
te îrviă nici un moment că nu
mai prin respectarea riguroasă 
a <>iv. iphiici, a tehnologiilor, pot 
sași dosfii-oarc nZTivitntva din 
subtitrau în corrtliții dc deplină 
♦ .•curiliilr a mumii. -
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Viața specia i tî><>G viața de c^ne

pernă, 
sobru;

Seara cînd se așează pe 
Yank Masahiro cinează 
un polonic de supă și cîteva le
gume. Niciodată carne. Pica 
scump. Pentru a-și îmbrăca feti
ța în virstă de 3 ani, ia cu îm
prumut rochii și încălțăminte de 
la un văr. In zilele de sfîrșit de 
săptămînă face menajul și vizite 
In familie. Foarte scump încă să 
pleci la țară. Să nu credeți că 
Yank și soțul ei Tetsuji aparțin 
subproletariatului japonez Ea 
este secretară pentru trei limbi 
la comisia din Quebec. El este 
om de afaceri într-o societate 
specializată în informatică. Ei 
doi. soții Masahiro cîștigă 440 000 
de franci pe an. In Japonia, bo
gății au aerul săracilor, 
simplu pentru că viața 
scumpă. „Japonia este

foarte 
este 

____ j__. _______ bogată, 
nu și japonezii*1, remarcă Yank. 
34 de ani, drăguță, mărunțică, 
îmbrăcată elegant, dar cu privi
rea gravă. „Și încă, recunoaște 
ea. nouă ne este mai curînd 
bine!**. Pentru că sînt specialiști 
și că părinții lui Yank i-au aju
tat. Mulțumită lor, soții 
ro au putut să-și ofere 
ți un teren de 110 mp. 
tanță de capitală, de o 
jumătate cu trenul. Un 
se știe că în centrul

Masahi- 
o căsuță 

dis- 
Și

la 
oră 
lux, cînd 

. ........   orașului 
Tokio metrul pătrat duce la 
milioane de franci, iar la perife
rie _ 35 000 de franci. Tatăl lui 
Yank. oftalmolog reputat și foar
te căutat, a dat 70 la sută din 
bani. Pentru restul, tînărul cu
plu s-n împrumutat pentru .. 35 
de ani 1 Și aceasta a fost 
in condițiile In care soții 
hiro locuiesc cu părinții, 
▼îrstă de 68 și, respectiv, 
ani. Acasă la acești oameni, 
altfel, se împarte totul. 2000 
franci pe lună copil, 2600 
franci pe lună părinții. Și i 
reu cursa economiilor. — 
aproape de noi, 
este o piață de legume și fructe. 
Sînt proaspete șl mult mal puțin 
tfiumpe declt la Tokio1*. Fa evită

supei magazinele capitalei, unde 
un măr se vinde cu 18 franci 
bucata, ciorchinele de struguri 
cu 36 de franci și pepenele cil 
80. în aceste magaz.ine, de altfel, 
cea mai mare parte a gospodine
lor cumpără carne și pește de 
la raionul cu prețuri reduse, dar 
steak-ul de 100 de grame costă 
încă 20 de franci. La sold-uri a- 
pclează Yank, de asemenea, pen
tru a găsi costume pentru Tet
suji. 2000 de franci costumul cu 
vestă.

Soții Masahiro nu au mașină. 
Nu pentru că ar*fi scumpe ma
șinile japoneze. Dar să întreții 
una este costisito-. Și aooi ma
șinile... aceasta te invi*ă să că
lătorești adesea. în trei, nu se 
poate. Tînâra femeie 'si aminteș
te de cele 5 zile de vacanță pe 
care le-a petrecut în această 
vară împreună cu soțul și copi
lul la Hokkaido. în nordul arhi
pelagului. 6000 de franci pentru 
avion. „Cheltuiseră aceeași sumă 
pentru hotel. Din fericire, Tet
suji nu-și ia niciodată mai mult 
de cinci zile de concediu pc an. 
Este totdeauna jenant să ceară 
mai mult patronului, chiar dacă 
are acest drept**. Cuplul nu își 
permite decit o singură extrava
ganță: ieșirile la restaurant, de 
cinci ori pe lună, In medie. îm
preună cu prietenii. 800 de franci 
pentru doi, de fiecare dată și

£
VĂRSĂTOR

18 februarie) 
alergați după mai multe 
morgana.

PEȘTI
februarie — 20 martie)

„vorba multă, sără-

(20 ianuarie 
Nu 

fete...

posibil 
Masa- 

în 
de 

, de 
de 
de 

me;
Toarte 

explică Yank,

66

pentru doi, de fiecare dată 
nu în localurile de lux

Rezultatul acestui mod 
trai de furnică: soții Masahiro 
fac economii. Multe economii 
chiar: 8000 de franci pc lună. A- 
ceastă cumpătare, din nefericire 
slab stimulată de bănci — este 
o obligație. „Sint pentru pensio
narea noastră. în Japonia pen
siile sînt slabe. Și apoi fetița 
noastră va merge mai tlrziu la 
o școală particulară. Și aceasta 
un Yank nu încetează să o spună 
în fiecare seară. „Dacă nu voî 
putea să-mi trimit fetița la o 
școală particulară, ea va fi evi
tată de prietene, iar noi vona fi

de

(19
Nu uitați: 

cia omului*1.
BERBEO

(21 marile — 20 aprilie)
Astăzi

Chiar și
aveți voie să visați, 
cu ochii deschiși.

TAUR
aprilie — 20 
dacă treburile

mai) 
merg 
închipuiți 

se rezumă doar la

(21
Chiar

ne nu trebuie să vă 
că lumea 
soana dv.

GEMENI 
mai — 21 iunie) 

nu trebuie, în

o-

jaionezii!
rău văzuți. Școala particulară 
înseamnă tradiție, dar ea este de 
asemenea, singurul mijloc pentru 
ca fiii noștri să intre într-o uni
versitate bună".

„Solii Enomoto și ei pun bani 
de-o parte pentru copii. încă în 
acest moment au economisit 
38 000 de franci. Trecut de 50 de 
ani, cu ochiul malițios, Tetsuo 
Enomoto este cadru superior la 
firma Bridgestone, cea mai mare 
fabrică de anvelope. Firavă și 
surîzătoare, soția sa muncește 
cu jumătate de normă pentru 
o agenție imobiliară. Nu vor 
să dezvăluie veniturile (subiect 
tabu în Japonia ca și în Franța), 
dar fără îndoială ei sînt bine 
plătiți. Pentru studiile fiicei lor 
(23 de ani) și fiului (18 ani), chel
tuiesc in fiecare an 44 000 de 
franci. Ca și Masahiro, soții E- 
nomoto n-au mașină. Dar își
feră concedii. în această vară 
au vizitat Austria, Germania și 
Parisul. î^ șapte zile. La iarnă 
se gîndesc să plece în Thailanda 
pentru 10 zile. Vacanțele, sin
gura plăcere pe oare și-o permit 
Acest cuplu este un fan al ope
rei. Nu merg însă niciodată sau 
aproape niciodată la operă. Și 
pentru ce cauză: locul costă 
1400 de franci. Atunei, duminica 
vizionează videocascte. 14 franci 
închirierea. între economii, im
pozite (aproape 40 000 de franci 
pe an), chirie, mîncarc, electrici
tate și telefon (20 000 de 
pe an), căldura șt restul, 
Enomoto sînt descoperiti, 
spune Tetsuo. Reîntoarcerea leit- 
motivului „Prăvăliile sînt boga
te, dar nu pentru noi**. Tetsuo 
nn înțelege de cp guvernul japo
nez a acceptat să den 20 de mi
liarde pentru criza din 
„Nu avem mijloacele pentru a 
suporta !'*.

franci 
soții 
cum

Golf.
O

Traducere din 
„Le N'ouvcl Observatcur"

de II. AI FX ANDRFSCIT

Pentru timpul, dumneavoastră liber
.Miercuri 

ti februarie 1991

9,00 Vrdeo-satelit. 
10,00
10,15
10,25
10,35

18,40
19,00

bi-

per-

(21
Familia

un caz, neglijată. Rețineți !
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
Sătul de atîtea interdicții, 

puneți întrebarea: da’ ce avem 
voie ? Răspunsul trebuie căutat...

nici

vă

ANIVERSARI
UN SINCER „La mulți ani!** 

pentru un suflet blînd și bun, 
Roșea Cornelia din partea lui 
Narghita Petrina, Titi si Lenuta. 
(3454)

PĂRINȚII Cornel și 
împreună cu soțul Eugen 
rează scumpei 
lia, un sincer 
(3454)

SCHIMBURI
SCHIMB garsonieră, etaj 2, Pe

troșani Nord, cu apartament 3 
sau 4 camere. Petroșani. Telefon 
41902. (3455)

Firma „HYPERION**, din 
Ungaria, vă oferă posibilitatea de

lor Roșea 
„La mulți

Ileana, 
îi u- 
Corne- 
ani !“

DE LOCUINȚA

I.EU
(23 iulie — 22 august)

Aveți marc grijă să nu uitați 
sau să pierdeți ceva. Urmările 
pot fi dintre cele mai grave.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
O zl în care veți avea un as

cendent moral asupra colegilor.
BALANȚA

(22 septembrie — 22 octombrie) 
'Astăzi, nimic interesant în ce

ea ce vă privește.
SCORPION

(23 ocfombiio — 21 noiembrie)
Trebuie să luați o decizie în

tr-o cauză importantă. Orice a- 
mînare înseamnă pierdere.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Astăzi aveți tendința de a vă 
lăsa influențat de alte persoane. 
Și nu e bine.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 inruarie)
O zi potrivită pentru relaxare, 

distracție, uitare.

a lucra în Africa de Sud. Alte 
informații (și formularele) se pot 
procura postai: Hyperion, 1373 
Budapest, Pf. 602, Ungaria. (3433)

DIVERSE
CUMPĂR televizor

Informații, administrația 
lui (3448)

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliote

că cu nr. 6999, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. O 
declar nulă (3447)

PIERDUT legitimație serviciu 
pc numele Alupoaiei Ioana, eli
berată de Spitalul orășenesc Pe- 
trila. O declar nulă. (3451)

DECES

alb-negru. 
ziaru-A

•ri

FIIC\ luliana, fiii Carol și Ioan cu familiile, anunță cu 
profundă durere decesul celei care a fost o neasemuită mamă, 
soacră, bunică si străbunică

I’OP IUI I \NA
înmoi militarea: joi 7 februarie 1991, orele 13,30, de la Bise

rica Evanghelică.

COMEMORĂRI

FIICA Toma Mihaela amintește cu adîncă durere împlinirea 
unui an de la dispariția celui care a fost un bun tată

ȘIȘU VIRGIL
Lacrimi și fiori pe tristul lui mormint. (3449)

JN VECI ncmîngîiați fiica, fiul, nora, ginerele și nepoții a 
nuntă că au trecut 6 luni de la dispariția dragului lor

COSMA GHEORG1IE
Lacrimi și flori pe tristu-i mormint. (3452)

r?

Actualități. 
Horoscopul rilei. 
Avanpremieră, 
Oameni de lîngă noi. 
Emisiune realizată In 
dețul Gluj.

11,10 Film serial (reluare). 
Sfintul (III).

12,00 Ora de muzică.
Orașele Eutherpei — 
«art șl Praga.
Comentează losif Sava, 

13,00 Jazz-magazin
Sclecținni din Festivalul 
Montreux ’88
Actu.-di'ăți.
Documentar științific. 
Mașinile care gîndesc. 
Preuniversitai ja
Teleșcoală 
Tragerea Pronocxpres, 
Muzica pentru tntl.
Dailog cu iubitorii muzicii 

de operă
J;>, 16. 17, 18 Dacă vreuna 
din cifre spune lumii virs- 
ta voa tră, studioul no 
fru va aparține l 
Econiuii'.i încotro 
Melodii populare. 
Forum 
Reflex tor 
F.scrarii sini vechi

19,40
20,00
21,00
21,15

JU.

Mo-

nou 7
Recital. Ludovic Spiess. 
Puncte de vedere. 
Astăzi ; Opoziția. 
Depene animate. 
Actualități.
Cronica Parlamentului. 
Roman foileton.
Păstrează visul I
(Anglia)
Premieră pe țară.
Episodul 1.
Universul
Dosarele

cunoașterii, 
istoriei.

de critică și 
teatrală.

ac-

14.00
14.10

22,15
23,00
23,25 Gong I 

Emisiune 
tuaiitate

0,15 Actualități.
0,20 Pro Musicii 

Gu Vivaldi m liniștea 
(ii

nop-

14,00
14,10

14,30
14,50

15,30
16,00

1 1,40
15,20
15,50
1 fi,00

lui,
7 f< britai i< 1991

1 fi, 15

9.00
9.50 

lO.Ou 
10.1(1
11,00

16,55
17,20
17.3.5
18.15

7
■ 1

I2,0i>

Cr e
I l.olt
13,10

V: leo satelit.
Horoscopul zib. i
Actualit.iti
Viata spirituală
Roman foileton (r< luare).
Păstrează visul !
Episodul I
Or.i do muzicii
Integrala < apodopei clor 
(XXI)
A vaiipremii r a.
Arte vizii,,i<-

Actualități.
Audio-vizual studio. 
Trucaje cinematografice 
(VI).
Mondo muzica 
Prcunivcrsitaria.
Vorbiți, scrieți româneșteI 
Teleșcoală.
Muzica pentru toți
Dialog cu iubitorii muzicii 
de cameră.
S.O.S. natura I 

șlagărelor.
In obiectiv: Societatea. 
Piața și banii.
Impozitele: 
sar.
Tele-discul 
lare
Puncte
Astăzi
Desene
Actualități.
Cronica Parlamentului. 
Telccinematecii 
lunganul blond cu 
panlof negru 
(I’r mt i 1972. înregistrare

SOȚUL îuliu anunță cu dure
re împlinirea unui an de la tre
cerea în neființă a scumpei lor 
soție, mamă, bunică și soacră 

MICLEA MARTHA

căreia ii păstrăm neștearsă a- 
mintirea.

Parastasul la 9 februarie, era 
11 — Biserica Sf. Treime. (3450)

16,20
16,50 Studioul
17.10
18.10

un rău nece-

18.35

19,00

19,4(1
20,00
21,00
21,15

muzicii po.pu-

de
Gu vernul 
animate

vedere.

un

I

d- pe Cana 1 l-rance Inter-
natioiial)
l’i -mieră pe fală

22,50 Ti leviziunea vă ascult i '
23,20 ( iiltui a in 1 linn-
23,50 A tualitați I .. .
o.ou R in.ir.bi a mintii ilor

Regia autonomă a huilei
Petroșani

strada Timișoara, nr. 2,

Invită la concurs, in condițiile legii, pentru
de CONTABIL ȘEF la Centrul de calcul electronic Petroșani.

octiparca postului

— (emeinică pregătire profesională :

— receptivitate la nou, ini)ia(ivă I

— comportament etico moral irepi oșabil.

1

Doritorii vor depune curriculum vitac la Direcția personal 
piuă la dala do 5 februarie 1991

Relații suplimentare la telefon 11193, 41 160, interior 113, 38»

(| adcnlnUtr nfi» i . irnșanl «Ir Nimli»» BMresca. or l Tildonm i (eeretarinf ■ 4 16 82f aecțil: 4 16 63, 4 24 64.
rinarnl ■ Tlnnarafl* Păr"<an1 «*r Nlr-z'l/1» HJleeaco nr 2. trlrfnn • 4 II 63
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