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Maii/rtâ 
zilei

„Românul își iubește 
pămîntul unde s-a născut 
ca un rai, din care nici 
tiraniile cele mai crude 
nu sînt în sta«e a-1 goni'*.

V. ALECSANDRI

REFORMA ECONOMICĂ 
eforturi mici, pretenții mari

In atenția cititorilor
Pot fi făcute multe aprecieri 

pe marginea Raportului prezen
tat ieri de dl. prim-ministru Pe
tre Roman, In fața Parlamentu
lui. în primul rlnd, reforma eco
nomică așa cum a fost glndită 
de guvern are încă multe resur
se pentru valorificarea cărora nu 
trebuie legi noi. Cadrul Juri
dic creat, mai ales spre f.nele 
anului trecut și In lunile ianua- 
rie-februarie din acest an, pre
cum ți actele normative aflate

t
X

Care proprietar ?
Doamna Doina David, domiciliată In Lonea, strada Aușelu 12, 

ar dori tâ cumpere casa In care stă — casă de colonie, construită 
de o societate austro-ungară. La IGCL Petroș.ini, unde s-a înfăți
șat cu întrebarea, domnul Constantin Cace i-a răspuns că „nu se 
știe dacă nu va veni proprietarul". Casele acestea sînt vechi, au 
depășii perioada de garanție, iar amortismentele au fost încasa
te. „Dacă vine proprietarul, susține doamna David, îi plătim cit 
are pretenție". Noțiunea de proprietar capătă, în acest context, un 
înțeles ambiguu S ar părea că ne temem dc ceva. De ce? (Șt. C.)

S p a r
Duminică noaptea s-a spart din 

nou Școala nr. 6 Petrila de că
tre o bandă de hoți ce bintuie 
fi atică n.aptea tot ce lntllneș- 
te în cale. Poliția a luat act și

ulori“ despre televizoare
Gurile rele spun că la Maga

zinul general din Petrila s-au 
comis ilegalități In vinzarea te
levizoarelor In culori din im
port A fost sesizată conducerea 
ICSMI și poliția economică. La 
o primă cercetare se pare că 
este vorba de o crasă încălcare 

în dezbatere satisfac cerințele 
tranziției de la supercentralizare 
la economia de piață. Principa- 
ele resurse însă nu au un conținut 
juridic, ci economic, iar dacă re
forma executivului întîmpină și 
in prezent dificultăți, cauzele se 
află In ritmul lent de aplicare a 
propriilor prevederi.

De pildă, in momentul elabo
rării s-a spus că reforma econo
mică va Întîmpină greutăți dato
rate „moștenirii** cu care porneș

g e r c
cercetările sînt V, măsură să-i a- 
ducă după gratii. Ultima dată a- 
ccastă instituție a fost vizitată 
anul trecut In decembrie. A tre
cut oare prea mJlt timp? (D.M)

a Ordinului Guvernului nr. 15.3 
din 1990, care prevede sancțiuni 
severe pentru dosirea de mărfuri 
și alte abateri de la regulile de 
comerț. Cum cercetările conti
nuă, vom reveni. Oricum „culo
rile" televizoarelor sint sumbre 
la Petrila. (Al. II.) 

te la drum. Iată că racilele nu 
au fost vindecate: se menține 
încă reflexul de conservare a u- 
nor producții anacronice ca și 
gradul scăzut de prelucrare la 
nivelul unor ramuri industriale 
importante, se menține încă o 
proporție nesatisfăcătoare între 
capacitățile de producție exceden
tare și posibilitățile limitate ale 
resurselor de materii prime. U- 
zinele mari constructoare de e- 
nergie slnt aceleași, iar îmbătrî- 
nirea tehnologică e vizibilă mai 
ales în ramurile care angajează 
un potențial uman ridicat. O sea-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

ROMÂNIA—membrii asociat al
organismelor parlamentare NATO

Săptămîna trecută a avut loc 
•a Berlin masa rotundă „Eu- 
roatlantica", organizată de NATO 
in urma căreia România a obținut 
statutul de membru asociat al 
organismelor pai lamentare NATO.

Avind onoarea de a participa 
la această consfătuire, în calita
te de reprezentat al Senatului 
României și ;11 Partidului Națio
nal Liberal, pot concluziona că 
preocupările delegațiilor pre
zente s-au structurat pe urmă
toarele coordonate principale : 
controlul parlamentelor asupra 
armatei, prin aprobarea buge
telor militare și n legilor existen
te, securitatea europeană după 
războiul din Golful I’ersic și 
schimbările din Europa de est.

Din luările de cuvint ale parti- 
cipanților s-au cristalizat mai 
multe orientări : • interesul Eu
ropei occidentale din punct dc 
vedere economic pentru est, • 
probabilitatea în viitorul apro
piat a o multitudine dc conflic

De vreo patru luni încoace ob
servăm cum liberalizarea pre
țurilor s-a transformat într-o 
accentuată tendință de mono
polizare a celor mai felurite pro
duse. Care-s departe de a fi cu 
ceva mai bune decît acum un 
an. De pildă o tonă de hîrtie, fa
bricată la I^tea-Bacău, costă 
acum 41 500 lei, adică de 7,5 ori 
mai mult decît acum un an. Se 
adaugă costul cheltuielilor de 
tipărire care și ele au crescut 
spectaculos din ianuarie: 9600 
lei pe număr de ziar. Adică de 
3 ori mai mult.

Așa se face că și presa scrisă 
a intrat în iureșul liberalizării 
prețurilor. De două luni am re
zistat ispitei de a crește prețul 
ziarului, sperînd că agenții eco

te locale, In special interetnice, 
in soluționarea acestora avind 
un rol semnificativ Centrul de 
prevenire a conflictelor de la 
Viena • reexaminarea exportu
lui de arme știut fund ca 80 la 
sută din armele irakiene au fest 
vîndute de țări membre NATO 
• reconsiderarea exportului de 
tehnologie • modificarea carac
terului inițial defensiv al arme
lor care, prin perfecționări suc
cesive, prezintă astăzi un real 
potențial ofensiv e creșterea ro
iului ONU In soluționarea cri
zelor dintre marile puteri • an
gajarea unui dialog din care să 
rezulte nevoile fiecărei țâri în 
contextul securității și in ace
lași timp, o reconsiderare a doc
trinei NATO.

Una dintre delegațiile cele mai 
acuzate a fost cei e URSS, dato
rită intervenției din țările bal
tice, dar opinia unanimă a fost 
că URSS trebuie acum ajutată 
din punct de vedere economic 

nomici vor fi rezonabili, astfel 
îneît prețurile să fie un rezultat 
al negocierilor, așa cum se pe
trec lucrurile în economia țări
lor democrate.

In aceste circumstanțe, și din 
rațiuni de ordin economic, pre
țul ziarului „Zori Noi** va fi, de 
la 1 martie a.c., de 3 lei, iar 
suplimentul nostru săptămînal 
„Relache" — 4 iei. Abonamentele 
pentru luna martie nu vor fi 
influențate de această măsură.

încredințăm cititorii că inde
pendența față de putere și for
mațiunile politice, spiritul liber 
în căutarea și exprimarea ade
vărului vieții, oricît de neplăcut 
ar fi el, vor fi unicul crez al zia
rului nostru.

Tiberiu SPÂTARU

mai mult ca oricînd, deoarece o 
cădere bruscă a acestei țări ar 
periclita grav securitatea în lu
me.

In intervenția pe care am a 
vut-o am exprimat mulțumiri 
le delegației noastre pentru in
vitația de a participa la aceas
tă consfătuire importantă — în 
contextul eforturilor de integrare 
europeană — pentru România, o 
țară cu multe probleme de or
din economic și social, al cărei 
Parlament elaborează acum o 
nouă Constituție, sper, democra
tică, în care va fi cuprins și 
controlul asupra armatei, aces
ta neexistînd în momentul de 
față decit prin buget.■ ■

Petru .11 R( XN. 
senator PNL

(Continuare in paj. a 2 n)

I VIATA |
partidelor]
3 politiceȚI

Dimensiunea politică este dată de reconsiderarea pe baze ecologice 
a vieții economico-sociale

Despre activitatea membrilor fi
lialei Petroș.ini a Mișcării Ecolo- 
gute din România, ne-au vorbit 
dl. IOAN EILIP, președintele 
fi halei ți domnul ROMULUS 
VENTEL, vicepreședinte.

— Vă rugăm să prezentați in 
citeva cuvinte viața internă <lc 
partid tl filialei Petroșani a 
M.E.K.

IOAN EILIP : — Nu se poate . 
spune că este roză, deși de la 
data înființării — februarie 1990 
— am desfășurat o serie de ac
țiuni in sprijinul obștei, aolicînd 
principalele puncte din platforma 
noastră program. în prezent, fi
lial i V-il£a Jiuiui a M.E R. nu
mără pe.te 1 OCO de membi i ac
tiv La cje-tia putem adăuga 
nun .r 11 mire de simpatizant!

ROMULUS VENfEL: - Pn>- 

priu-zis nu reprezentăm un par
tid în sensul strict al cuvintului, 
preocupările noastre fiind, de 
fapt, ecologice. Activitatea noas
tră politică este, de fapt, reflec
tarea în planul conștiinței, a gri
jii pentru a trăi Intr-o lume cu
rată, intr-o țară curată, a- 
lături de oameni cu inimi 
curate. Mama natură trebuie a- 
părată in fața răului. Cu atlt 
mai mul1 trebuie să acționăm In 
direcția apărării naturii aici,, In 
Valea Jiului, regiune industriali
zată de timpuriu.

IE. . — Și penii u că vorbim de 
acțiuni concrete, să amintim cite
va : redactarea a două publicații 
,SO.S — Realitatea", In cuprin
sul cărora ne- im străduit să 
prezentăm pe larg sitnati.i eco
logi; ă i Văii Jiului, ain început 
un inventar al s’ir ..lor de po

luare acută a mediului d.n Va
lea Jiului, precum și un inventar 
al monumentelor naturii și al ce
lor urbanistice care trebuie să 
intre in conservare, am înaintat 
primăriilor propuneri concrete 
privind zonele naturale care prin 
raritatea speciilor florei și prin 
frumusețe trebuie să intre sub 
proterție. De asemenea, am înain
tat administrației de stat propu
neri privind soluționarea proble
melor urbanistice cu care n? 
confruntăm.

R.V. : — Aș adăuga, pornind 
d>: la necesitatea educării încă 
din fraged;! virată, a locuitorilor 
văii Jiului In dite< ția respectu
lui pentru natură, concursul de 
„desene Pe asfalt" pentru preșco
lari și școlari mici avind cri te
mă natm i demonstrațiile de al- 
li.nbni de la baza T«ia, org.mi

zate cu sprijinul salvamontiștilor 
și vînătorilor de munte, reface
rea unor trasee turistice in mun
ții Șurian și Retezat, editarea 
unor insigne cu simbolul M.E.R. 
— brăduțul — folosirea mass-me- 
diei din municipiu, Județ și din 
țară pentru propagandă ecologică 
și turitică, emborarea unui pro
iect de amenajare turistică a 
Peșterii Bolii.

— Cu ce greutăți vă eoni un
iați ?

— I. E. : — Nu gătim totdea
una înțelegerea necesară ln uni
tățile R.A.H., la II A. „Vlscoz.a" 
1. E Paroșeni, „ Xvicola" Iscroni 
și alte unități economice care 
poluează mult med'til înconlură- 
tor. De a .omenea, nn găsim înțe
lege) e la nou înființatele Re^tii 
autonome de gospodărire a loca- 
h'.iților. Avem pica multe cen

trale termice care poluează Uri- 
caniul și Petrila, sînt încă o 
marc pacoste gunoaiele, șobolanii, 
crescătoriile particulare de ani
male, realizate neconform cu 
normele sanitare, cu grave in- , 
fluențe asupra stării de sănăta
te a populației. M.E.R. din Ro
mâni,., militează pentru ajunge
rea la un consens cu privire la 
necesitatea de a apăra natura, 
omul, viața. Pentru acestea toate 
avem ncvo!e de susținere mate
rială, de participare activă a tu
tu ror

— Sub aspect legislativ, caro 
credeți că ar fi una dintre le
gile prioritare care ar trebui a- 
doptale, din punctul dumnea
voastră de vedere ?

Ilorațiu ALE.X ăNDRESGU

(('oiiîinutirc în pag a 2-a)
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Nu-și
In urma unei sesizări sosite 

la redacție din partea unei oa
recare Doina Hărșan, domicili
atei în Vulcan, Bd. Victoriei, 
bloc 3, ap. 28. cu privire la u- 
nele probleme de salarizare, 
ne-am deplasat la .secția apă- 
canal Vulcan a IGCL Petro
șani, cu scopul de a elucida ca
zul. Presupusa doamnă Doina 
Hărșan susține, în numele în
tregului personal, că doamna 
Viorica Baczai, salaristă in ca
drul acestei secții nu a mai c- 
liberat de un an de zile fișe cu 
câștigul realizat, ore de muncă, 
compensații, spor de vechime 
ț.a.m.d., astfel incit „noi nu mai 
știm ce am realizat, nu știm ce 
ni se reține și pentru ce din 
salar” (am citat din scrisoarea 
amintită, în ortografia origina
lă.

Am cerut relații și despic 
doamna Doina Hărșan, la locul 
de muncă al acesteia. Stupoa
re 1 Ia secția apă-canal Vul
can nu există nici o lucrătoare 
cu acest nume, iar adresa este 
și ea fict.vă 1? Incercind să 
găsim un răspuns (doar scri
soarea este trimisă în numele

Blocuri ale nimănui
In Cimpn lut Ncag, m urmă 

cu mai bine de doi ani s-au alo
cat fonduri de investiții pentru 
construirea unor blocuri de lo
cuințe. Construcția lor a înce
put. Unul din cele trei blocuri 
a fost chiar declarat apt pentru 
a fi ocupat de locatari. La cele
lalte două, insa, m ii sînt d.> fi
nalizat importante lucrări. Din 
p icate, în .i, constructorii din bri
gada DEV A a TAGCM, care 
au avut in antrepriza lucrai i- 
b s-.iu r-Aras. ('<■!■ trei blcuri 
nu a'i a garată încălzirea, apa 
rece și ni.’i canalizarea. Vremea 
trece, iar gradul rlr degradare a 
b]< . urilor rc-poetive sporește. 
In schimb. oamenii de la 
mina d n nprPpierc, E. M. 
< impu lui Ni-.ig, fa nave
ta cu convențiile, dc la Vulcan. 
Lupeni și chiar d'n Petroșani, 
deoare-■ n-.ri < ase in ( impu lui 
Neag. unde lucrează. Poate că 
ar fi o oJuți,- bană -ă fie luate 
in .administrat^; și gospodărire 
proprie, ,i. ap..- R dl sau dc EM
l impu lui Neag, apartamentele 
din a'- ! ■ iri p?ntiii punerea 
la pun; t mtr.i.a deveni e-
vcntu.d, !<• ■ 1.n1 -• ?.• • ervi,. .

Adevărul, care ne zbîrlește parul Reforma economica
Dc . :ar< a plor.ib:l.i a 

apari imentului doamnei Emi
lia G.ivril am mai ‘-ais Recent, 
am primit o ‘însoare prin 
car-- ni anunța <ă, de trei luni, 
nu mai are nici apă r ic. „O 
cănim dintr_un •antier, preci
zează < i. Dc rr ii bine dc un 
an di zile-, batem pe la uși 
inchre. In data de 11 feb: ua- 
ric lU'.H, am fost in audiență I.i 
Primăria Petroșani. Doamna Scr- 
I an (ian conducea o tilitățile, 
în lipsa primarului — n.n ) m_a 
a :ultat, mi-a dat sfaturi pi ic- 
tcncști. precizinil că oricum nu 
o să piimesc |v-pP<fr. alt apar
tament. Mi-a sugerat chiar ai 
accept un alt apart iment de
gradat, iar soțul s.i facă rost 
dc materiale, de la imitatea un. 
de lucri.'agâ și ca-1 repar. Arh 
refuzat categoric ,i am in-, stal 
sa mă ajutr omeneda, deoa-

România, membru asociat
(llrnwiro din paj;. |)

AII a p t pe rare l-am relie
fat se cefei i la informațiile des
pre realitățile din România, ca
re, in multe cazuri, sînt defor
mate in r'ii ir falsificate dc 
factori atlt ini uni cit și externi 
în condițiile in care, după ale
ge: i. a rezultat un Parlament de-

vedea bîrna din ochi...
a 15—16 persoane) ne-am de
plasat la cele trei puncte de 
lucru ale secției (Brazi, Morisoa- 
ra. Valea Morii), cu scopul de 
a întreba oamenii în problema 
amintită. Din nou stupoare! Oa
menii, nu numai că nu au cu
noștință de acest lucru, dar nici 
nu sînt de acord. „Nu am sus
ținut niciodată așa ceva, noi 
chiar o apreciem pe doamna

Reclamații și reciamanți
Baczai pentru că, deși e în 
foaie de boală pînă în 22 fe
bruarie, a venit la serviciu pen
tru a ne calcula salariile”, spu
ne doamna Rozalia Bagothai. 
Ne-am deplasat apoi la sediul 
secției apă-canal, pentru a sta 
de vorbă și cu „acuzata”. Doam
na Viorica Baczai, ne spune că 
(linsa a spus într-adevăr că nu 
poate elibera fișe de plată, pen
tru că nu există imprimate.

Maistrul Vasilc Șamșudcan, 
șeful secției apă-canal, din Vul_ 

ii-e runii. per oane care _au 
mutat din apartamente Bune, 
doar ca sa stea in centru, la 
care domnia a m-a poftit afa
ră. Adevărul ii cam zbirlisc 
părul...”.

N-am fo‘t marini la eveni
ment, dar 'tiu C.î -ătuația locu
ințelor este, intr-adevăr, tristă. 
Eu, personal, locuiesc împreună 
cu familia alcătuită din patru 

■i sonne, din c irc doi copii mi
nori, intr-un apartament care se 
tian .formă în duș tind plouă 
afară. Ap i caldă am avut in 
ultimii doi ani, dc dou i ori: in 
decembrie ’89 și în mai ’90. In
ie-o bună zi. o să declar greva 
foamei la domiciliu Cu banii 
e onomisiți astfel, îmi cumpăr 
un cort di la Rațhi și mă in- 
■tih’Z m Piaț i Victoriei.

Ști Ian ( IMPUI

/c-hilibrat din punct de Vedere 
procentual și im Guvern mono- 
olor, chiar prezenta mea aici — 
ii făiiînd parte din opoziție — 
-te o prezumție < . Roinunîn se 

indie,apt I căli'' democrație și 
ia intoarr i-'ca in trecut c'fc mi 
pn ibilS.

can, consideră că ..acuzațiile” ce 
i se aduc doamnei Baczai, cum 
că nu își face datoria sînt to
tal neîntemeiate. Dînsa este 
singura care lucrează în acest 
domeniu, deservind stațiile noas
tre din Paroșcni pînă în Ani- 
noasa, în timp ce la Petroșani a_ 
celași lucru îl efectuează 5 per
soane. Chiar în momentul de 
față doamna Baczai este în con- 

ccdiu medical, dar am reche
mat-o la serviciu, pentru că 
este sfîrșit de lună și avem ne
voie de ca penti-u a putea da 
banii la oameni”.

Acestea ar fi faptele. Și pen
tru că nu puteam să plecăm așa, 
fără a descoperi autorul scri
sorii, am solicitat sâ aruncăm o 
privire prin acte. Ideea s_a do
vedit a fi mai mult decît in
genioasă. Confruntînd scrisoa
rea pe care am primit-o noi la 
redacție cu cererile și declarați
ile din voluminosul dosar pus

(Urinare din pag. 1)

mă de întreprinderi sau fluxuri 
tehnologice lucrează la „limita 

de avarii", ceea ce înseamnă o 
supraviețuire aflată in fază cri
tici. Multe dificultăți mai pol 
li enumerate pe lista „hi
merelor" încă existente în eco
nomie : rutina de a planifica (și 
implicit de a menține centraliza
rea), comanda pe baze empirice 
și ineficiente, capacitatea scă
zută dc corelare a con umurilor 
cu posibilitățile reale dc produc
ție, menținerea raporturilor ana
cronice intre ramuri și activități. 
Exista incă ramuri „parazit", 
avem necorelări intre cele două 
fluxuri (valori materiale și mo
netare), cari f,e alocuri sînt așe
zate încă p° structuri vechi. Rit
murile dc rctelinologizare sau 
tle rcorii ntare a investițiilor sînt 
inia lente, cercetarea științifică 
nu este sulhicnl stimulată, iar 
metodele noi di gestiune econo
mică m spiritul economiei th- 
piață — infuzie să prindă viață 
in multe unități productive sau 
di investiții Vmdi area acestor 
racile ar însemna valorificarea 
unor mari rcMirsi care se află la 
îndij mina cadrelor de pe întrea- 
' i filiera a proceselor economice 
— nuni dor, departament, agent 
economic s.-iii comercial, loc de 
mum ă. In cele din Urmă daca se 
ia realiza ici t proces de vinde
cări-, va fi stopat linul econo 

la dispoziție, am găsit o „decla
rație angajament” Scrisă de a- 
ceeași persoană care nc-a tri
mis sesizarea. De altfel, oame
nii banuiau, dar nu îndrăzneau 
să spună cine este acesta. O 
vom face însă noi. Autorul scri
sorii este Drăgănesc Petru, pen
sionar, domiciliat în Dcalu 
Babii, iar soția acestuia Dră
gănesc Maria, lucrează la sec
ția apă-canal Vulcan, fiind men
ținută aici doar din respect (a- 
vînd o vîrstă respectabilă), deși 
oamenii au trimis de mai multe 
ori referate cerînd excluderea 
din colectiv a acesteia, pentru 
că vine beată la lucru. Veți în
treba desigur de ce a fost ne
voie să scrie soțul doamnei 
Drăgănesc ? Simpu-: aceasta nu 
știe să scrie.

Așadar, domnule Drăgănesc, 
nu mai aduceți acuzații nefon- 
datc și nu mai scrieți în nume
le altora. Și, mai ales, dovediți 
măcar puțin simț de răspunde
re, folosind numele și adresa 
dumneavoastră, atunci cînd fa
ceți astfel de reclamații.

Tibcriu VINȚAN

mic in care ne aflăm.
Guvernul nu neaga acest de

clin. Din Raportul premierului 
e întrezărește dorința ca econo

mia să înregistreze mai mult de- 
i il o simplă .vindecare, să obțină 
creșteri calitative și cantitative 
autentice. Iar nota dc realism 
se desprinde din modul deschis 
in care Raportul se referă și la 
cauzele subiective ale declinului : 
tendința spre monopolizarea u- 
nor activități sau fonduri, incoin- 
ix-tența și mediocritatea li- 
nor cadre, specula, con
trabanda, frauda, corupția — fe
nomene pentru combaterea că
rora s-a acțidnat cu o timiditate 
nejustificată.

Reforma economică preconiza
tă de guvern are multe resurse 
ncvalorificate l’ină acum putem 
spune și noi, ca americanii în 
Golf, că totul a decurs potrivit 
planificării S-a desfășurat prima 
etapă a liberalizării prețurilor 
(cit surp, izc destul I» neaștep
tate), <i lost repusa in drepturi 
propriei ili-a privata și s-a des
chis cale liberă agenților între
prinzători Următoarea etapă dc 
scumpire bale la ușă, dar pro
ductivitatea — adică efortul mi
nim — intlrzie să crească, așa 
cum ari nevoie orice economic 
cu pretenții de prosperitate. Și, 
prin această prismă, executivul 
nostru an dreptate : reforma e- 
i onomică nu uoate li făcut.i nu
mai de guvei n.

(Urmare din pag. 1)

R - V. s — Legea mediului în
conjurător și un act normativ 
privind muntele și exploatarea 
lui turistică, industrială și agra
ră. S-ar asigura astfel cadrul" le
gal pentru finanțarea acțiunilor 
ecologice, de apărare a naturii, 
s-ar putea organiza cu temei le
gal acțiunile de cercetare știin
țifică în domeniul ecologiei, ar 
căpăta suport juridic activitatea 
poliției montane, a tuturor celor 
ce sînt oameni ai muntelui, ar fi 
protejate mai bine apele, pădu
rile, flora, fauna, peșterile și fe
nomenele carstice. Din păcate, 
în prezent sîntem încă în faza de 
pionierat în ceea ce privește eco
logia.

Viața partidelor 
politice 
M. E. R.

— Care sînt raporturile dum
neavoastră cu primăriile.

— I. F. : — Foarte bune cu 
primăria din Petroșani, cu efec
te benefice asupra tuturor. La 
Petroșani sîntem înțeleși și spri
jiniți. într-o anume măsură și la 
Vulcan. Atît. La Uricani, Petrila, 
Lupeni nu ne bucurăm de cola
borare cu administrația de stat.

— Ce ați întreprinde dacă un 
reprezentant al M.E.R. ar fi pri
mar ?

— Salubrizarea orașelor, cură
țarea Jiului, lichidarea focarului 
de boli pe care îl reprezintă u- 
nele crescătorii particulare de a- 
nimale prin tipizarea acestora, 

astfel incit să fie igienice, rezol
varea problemelor apei potabile 
și calde menajere, sprijinirea cu 
toate forțele a turismului. Căr
bunele se va termina în timp re
lativ scurt. Viitorul Văii Jiului 
este turismul a cărui infrastruc
tură trebuie pusă acum.

— Perspective?
— I. F. : — în luna aprilie 

vom reorganiza filiala, în scopul 
întăririi vieții de partid și a u- 
nității în acțiuni. Vom organiza 
și un simpozion național cu te
matică ccologistă, la care vor 
fi invitați toți cei ce pot contri
bui la depoluarea Văii Jiului.

Ca o concluzie, reafirmăm ide- 
ca că dimensiunea politică a 
M.E.R. derivă din baza ei știin
țifică, ceea ce înseamnă reconsi
derarea activității sociale din 
perspectivă ecologică, plasarea în 
centru a omului.

Ambulanți fără 
autorizație!

In piața agroalimcntară 
din Vulcan, poliția a identificat 
pe Vass Voichița, 20 de ani, care 
oferea spic vînzare țigări, pi
per, cafea și un uscător de păr, 
fără a poseda autorizație pentru 
această îndeletnicire In acceașf 
situație s-a aflat și Firi Gcza 
Csabo, 19 ani, din Tg Mureș, ca
re — în 21 februarie — plasase 
pe piață 100 pachete de „Carpați" 
la prețul de speculă de 15 lei 
pachetul. Conform legii, marfa 
amindiirora a fost confiscată. 
(Gh O.)

■\S\LT. Luni, pe la ora prin- 
zului, magazinul de desfacere <1 
produselor electrotehnice din an
samblul comercial Hermcs, Pe
troșani, a fost luat cu asalt dc 
cumpărători. S-au vindut frigi
dere! Deși frigiderele au prețuri 
subst aițial majorate, ele s-au 
vîndut în decurs de cîtcva orc 
pe bază dl liste. Cererea conți-’ 
nuă sa fie eu mult mai mare 
dceit oferta 1 (V S.).
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Un copil vitreg al concepției în construcții: 
lucrările urbanistice

Despic mineri, altfel ca de obicei

Cazuri și necazuri
I’e șantierele locuințelor, după 

aproape trei luni de inactivitate, 
constructorii au încenut în aces
te zile, primele pregătiri în ve
derea apropiatei reluări a lucru
lui. Din ceea ce se știe pînâ a- 
cum, pentru municipiul Petro
șani s-a aprobat construirea în 
acest an a circa 700 de aparta
mente, din care majoritatea o 
reprezintă cele din blocurile a 
căror construcție a început în 
anul trecut. Din start, se preve
de deci, un program de construc
ții de locuințe cu mult sub po
tențialul real al principalului an
treprenor — Societatea Comerci
ală de construcții „CONPET" S.A. 
(fosta ACM) Petroșani. Cererile 
de locuințe înregistrate la pri
mării, la exploatările miniere și 
in celelalte întreprinderi și insti
tuții din municipiu sînt de aproa
pe 3000 ! Vor trebui să treacă 
mai mulți ani pentru a putea fi 
rezolvate aceste cereri. Dar pî- 
nă atunci, probabil că vor apă
rea noi cereri...

Multe, puține, cîte sînt, actua
lele fonduri alocate pentru in
vestiții în domeniur construcției 
de locuințe și altor dotări ur
banistice, vor oferi de lucru 
constructorilor. In toate localită
țile există o întreagă gamă de lu
crări urbanistice și de dotări teh- 
nico-edilitare amînate de ani 
de zile, cu consecințe care se 
răsfrîng asupr3 locuitorilor. Apă 
nu avem suficientă. Se tărăgănea
ză de ani de zile unele lucrări 
ini pute la rezervoare de apă

Se știe că de t ind nu mai ex
portăm. en gros, alimente, ex
portăm mină de lucru ieftină. 
Recent, o mînă de meseriași dc 
pe lingă Livadia s-au dus la 
Beograd, cu gînd să-și vînclă pu
terea de muncă, în calitate de 
pălmași. Din piața mare, undc-și 
pierdeau vremea, au fost ochiți 
ți luați de un ' ătean înstărit 
care le-a citit in palmă (acolo 
era afișat tariful).

In cîteva zile, i-au pus omului 
garaiul în picioare, au încasat 
plata, dar au mai cerut, înainte

tron ( in <lca — 82 kg ți Iu
lian Taciuc — 90 kg, cei doi 
cițligători ai locului I, după pri
ma clapă a campionatului na
țional dc lupte, divizii V l)<? 
ani dc zile saltelele pline dc 
transpirații au adus medalii ca
re strălucesc in vitrina clubului.

Pregătirea lor este coordonată 
d,. antrenorii Costică Mai m.dine 
ți Nicolac Șerban, care au adus 
sportul pctrilcan ți al Văii pc 
primele trepte ale consacrării 
sportive. (D N.)

Cupa „Mărțișorul” 
la șah

AS „î’i . paî aloi ul' Lupeni or- 
' mizează în zilele de 2 și 3 mar
tie U91, în Petroșani, strada Re
publicii nr 135 DC sediul PNT. 
un concurs de șah. sistem elimi
natoriu, pentru juniori, copii — 
fete ți băieți. Deschiderea f'sti
vă și prima rundă va avea loc 
sîmbătă, 2 martie, incepînd dc 
Ia ora 10. Organizatorii vor a- 
eorda premii în' cupe, nbier.te, 
i rti de • ah și diplome.

Copii, înteți a b-ptati in nu
ni,.! ■ît m.n maici 

și la noi captări. Intre timp, ne 
confruntăm cu restricții de apă. 
Nu există apă rece suficientă 
pentru a asigura continuitate în 
livrarea de apă caldă în aoarta- 
mente. In unele zone, ca bună
oară noul cartier Stadion oin 
Petroșani, datorită întîrzierii lu
crărilor de racordare la rețeaua 
magistralei de termoficare, s-a 
recurs la improvizarea unei mi-

O veste bună: Pe șantiere 

reîncepe lucrul

crocentrale. In alte zone, mai a- 
les din Lupeni și Uricani, ex
tinderile centralelor termice n-au 
foșt finalizate, funcționînd în 
cel mai bun caz sub semnul u- 
nor improvizații. Un număr des
tul de mare de blocuri de lo
cuințe nou construite nu au fi
nisate fațadele, deși au fost date 
în folosință locatarilor. Sînt mult 
rămase în urmă, în toate loca
litățile, lucrările de dotări ur
banistice, aleile, trotuarele, ca
nalizările, din cartierele noi de 
locuințe.

O situație deosebită în acest 
domeniu există la Lupeni și Uri
cani. In aceste localități, în ul
timii ani și-au desfășurat activi
tatea constructorii din Deva si 
Orăștie, care s-au retras, din 
diferite motive, lăsînd în urmă 
multe lucrări neterminate. In Lu
peni, Brigada nr. 2 Doc a a 

Viol, jaf și moarte
de plecare, o masă boierească. 
După masă, s-au întins la băutu
ră, s-au încins, an prins a cînta 
și a juca. Gospodarul avea ne
vastă frumoasă ți ,,de viață" ți 
o fată ațijderea. După cîteva 
pahare, ele au început să arun
ce ocheade fețelor oacheșe, ca- 
re-și răsuceau mustățile fioroa
se.

La un semnal, capul familiei 
s-a pomenit legat fedeleș, cu călu
șul în gură și pus la colț. Din 
acest unghi a putut urmări, pînă 
în cele mai mici detalii, desfășu

Campionatele naționale de schi alpin
In perioada 19- ‘ Mimării

plrtia din Predeal a găzduit con
cursul de vîrf al ginurilor alpini. 
Campionatele Naționale ale se
niorilor în probele de slalom ți 
slalom uriaș (cele dc coboii.e și 
slalom iperuriaț vor ave i loc 
după I I martie, la Sinaia sau Po
iana Br.ețov). Schiorii din Valea 
Jiului prezinți la aceste Int ’ciri 
au obținut următoarele iczulbite

Slalom mi, lifti ți (11 
cnrenți): Vili Podaiu (Stiinl •) — 
locul 9, Călin Tipței (Știința) 
locul 18. florin Filip (Știința) 
!■- ul 23 Proba a fot . fștig.i'ă 

TAGCI1 n-a reușit sa duca pînă 
la capăt tencuielile ia fațadele 
blocurilor F.3, B.3. 61 Bărbăteni 
și D. 5. Sînt nctermmate lucră
rile de canalizare la colectorul 
principal din cartierul Bucura 
— Uricani, colectorul principal 
Bărbăteni — Jiu din Lupeni, ca
nalizarea menajeră a cartierului 
Bărbăteni. La acestea se adaugă, 
străzi, alei, trotuare, spații co
merciale neterminate, atît în Lu
peni cît și în Uricani. Cine va 
prelua aceste lucrări ? Cînd vor 
fi ele finalizate, pentru a asigu
ra condiții de confort locatarilor 
noilor blocuri? Cu ce fonduri ? 
Deocamdată, în bugetele primă
riilor nu e prea mare nădejde. 
Fondurile alocate de guvern ad
ministrației centrale și locale 
sînt cu mult mai mici dccît ne
voile reale ale administrațiilor 
locale. Constructorii, în schimb, 
își vor putea structura activita
tea astfel îneît să cuprindă nu 
numai apartamentele, ci și do
tările de urbanizare atît de 
stringent necesare. Dacă nu se 
vor construi apartamente pe mă
sura solicitărilor populației, în 
schimb, poate că vor fi rcamc- 
najatc cele circa 500 de aparta
mente degradate și nclociiitc. O- 
ricum însă, problemele de ur
banistică generală se cer să-și 
capete ponderea firească și lo
cul cuvenit în ierarhia deciziilor 
de la acest început dc an nou 
de pe șantierele de construcții.

Viori i STRAI Ț

rarea destrăbălării colective ce a 
urmat. Femeile dc casă i-au luat 
la rînd pe oaspeții lucrători, rea- 
lizînd chiar partide de simultan, 
spre deliciul tatălui și soțului 
spectator.

înspre ziuă și-au primit și 
răsplata pentru faptele lor. ast
fel că, a doua zi, cind un vecin 
a trecut din întîmplarc pe-acolo, 
a găsit casa devastată, femeia și 
fata spînzuratc, iar într-un colț, 
capul familiei se amuza copios, 
repetind același cuvînt: „rumeni, 
rumeni..." Nu s-a aflat traduce
rea exactă a acestui cuvînt.

de Cristaiel Bu in (Univer Ta
ica Brașov).

Slalom mia., fete (26 concu
rente); Gerlinde Milmț (CSS) — 
locul 'l; Nir-ulina Zapan (Șliinți) 
— locul 15; Li ni;, (Jroșn (Ști
ința) - locul 17. Monidi Salyom 
(Știința) — Io ul 13, Greii .a 
Ir -Im (CSS) incul 20 Probi 
i fi sl iștigala d An., M ii '1, 
Bluze (CS.S Mire-’ire i Gu-l

Slalom •special biieli <11 con
ii' uți Ni<o!.'i(. P l'd1' iȘ'iințat

|o ul !L ( uliu l'ipl'' Ș'iinț ii 
lo u| II. Vil' i'anjuru .Ș'imț ii 

i.căt iml pen'i'l iin.i o u lii i lo‘'

Pe la unsprezece iară ceva, sa
la de pontaj a minei Petrila în
cepe si se umple. Grupuri-gru- 
puri, oamenii stau, discută, fu
mează, așteptînd să vina maiștrii 
și inginerii pentru pontaj. E în
ceput de săptămînă și au multe 
să-și spună. Unul e supărat că 
a prins doar unșpe la prono
sport. Era cît pc-aci să aibă toa
te variantele bune și atunci poa
te se alegea și el cu ceva din 
colacul celor 10 ' milioane, fon
dul de cîștiguri. Alți bani, altă 
distracție, îl consolează cei din 
jur.

Bag de seamă că nu prea sînt 
dispuți să se spovedească. „Spu
neți, mă, omului dac-avcți vreun 
necaz, îi încurajează Ioan Pop, 
mnnipulant pompe la sectorul 
VIII. Dacă nu, îi zic eu“. Și-mi 
zice. Omul are lipsă o treime din 
piciorul sting. Poartă proteză. Cu 
ani în urmă a fost chiar și pen
sionat gradul II. A citit legea și 
a văzut că handicapații, ca el, 
sînt scutiți de impozit. S-a dus 
la,comisia de expertiză pe data 
de 12 februarie, „mi se pare", să 
i se elibereze o dovadă pentru 
asta. „Dar acolo, medicul de la 
Deva, Elisabeta și mai nu știu 
cum, povestește dl. Pop, m-a 
dat afară. Mi-a ziș: „cin’ te-o 
băgat în mină ?“. Păi, cine ? Ea, 
în ’83, cînd mi-o tăiat pensia și 
o zis că-s bun de subteran. Am 
ieșit și după aia m-o chemat din 
nou. Mi-a propus să mă pensio
neze cu gradul doi. Cum să fac 
cu asta? Mai am un an și ceva, 
fac cincizeci ți mă pensionez dc 
vîrstă. Am luat hîrtia aia de 
scrie pe ea gradul trei. Acum 
am dat-o inătuntru. V-o arătam!"

Un alt lovit dc soartă c și 
Gyorgy Ștefan, din sectorul I. 
Șase ani a fost pensionat de 
gradul doi. Arc 60 de ani și 18
lucrați la mină. Ar fi vrut să
iasă la pensie. Nu poate. Pe
unde a umblat i s-a spus că
numai la 62 de ani. „Știu că 
legea zice că poți ieși la 50 de 
ani cu «15 ani de mină. Atunci 
de cc ?“ Cineva este dator să-i 
răspundă. Ka’ano Albcrt. de la 
XI, se plînge că apa caldă, la 
baia minerilor, curge doar vreo 
zece minute, iar apoi, cînd îți 
e lumea mai dragă, simți că pe 
tine șiroiește doar din cea rece. 
Probabil că «e merge pe varianta

\ oloi leiiiinin, divizia 15, scria a ll-a

Un set cișbgat
„l ELECTRONIC \ ( l.’ I _ 

V1JTORI I, IGCL PETROȘANI 
3—1 (15—7, 13—1.1, 15—6, 15—5). 
Duminica trecut:! s-a disputat o 
noua etapa la volei feminin. E- 
chipa divizionara B din Petro
șani a jucat in sala Sporturilor 
din Cluj în compania liderului 
seriei a II-a, „U“ Electronica. A 
fost un joc de mare spectaculo
zitate, care a durat o oră și 15 
minute. Primul set a fost unul 
dc încălzire, un joc frumos cil 
multe faze de atac și apărare, cu 

•numeroase thimburi de mingi 

dc calificat Proba a f >-t cîști- 
i'.at.i de Aurel Foiciuc — Dinamo 
Brașov

Slalom ipcc i, lele (n6 concu
rente) Nicolini Zip.in (Știința) 

locul 7: Monica Salyom .Știința) 
ii 10; I.ia'ia ( roșu (Sliinț t) 

— luciii II). Gre‘1 ' <1 i h. 
(C.SS) - loco! 13 Prob i .■ (•' t
i ț ;tig da | I i'an i 1 h'.m Va 

m .Diname Bl r ■ <v).
In porioad i I -bria, i, — 1 

m u ‘ ie e a fa ,a ■ lui li i
îiona i

( ml I. u i i s (> li I li I VI11

stahanovistă, așa s-a călit oțe
lul. Petre Atudoroaie a tot zis 
în stingă și în dreapta că, la pu
țul cu schip, unde lucrează, itj-s 
deloc becuri sau neoane. In bez
na dc acolo abia, abia se des
curcă cu lămpile. „Șefii ridică 
din umeri. Mă trimit de la unu 
la altu’. Tot comuniști au ră
mas, dă-i dracul" zice cu năduf, 
trăgînd din chiștocul de țigară. 
„Sindicatul mai vine pe-aici?" 
„Cum să vie, dom’le, câ-s plătiți 
de întreprindere. Eu zic c-ar tre
bui să aibe un 'fond ■ eparat, de 
la sindicat, din care să fie plă
tiți".

Do la Dumitru Potolea, secto
rul XI, aflu o treabă interesan
tă: în fiecare sîmbătă de la Lun
ca Florii se aduce bere care se 
vinde șefilor de la mină. Chestia 
o confirmă și Anghel Ciortea 
din același sector: „Se vede că 
noi n-avem voie să bem, zice dl. 
Potolea. Numa' șefii." Apoi, con
tinuă vorba cu necazurile de 
pe acasă. In subsolul blocului 39, 
A dc pc Tudor Vladimirescu, a- 
pa e pînă la brîu. Plouă-n casă, 
e frig. Cei de la EGCL îl tot a- 
mînă, spre primăvară. Lui Ma
rian Cipăianu, dc la V i se pare 
ceva necurat la centrala termi
că nr. 4 de care aparține. Ca și 
la asociația dc locatari căreia îi 
este arondat. „Pe o lună de iar
na, în ianuarie,, am plătit 340 
lei pc încălzire și. apă caldă. Pe 
iulie, mul trecut, am dat 319. 
O fi corect? N-o fi? înseamnă 
că n-avem gratuități"? N-ar fi rău 
ca la această asociație să se facă 
o verificare;, deoarece oamenii bă
nuiesc că situația i a-acolo nu-1 
prea limpede.

La căminul de n„famiVști de 
pe strada M. Sadovcanu. lenjeria 
nu s-a schimbat de o lună. „Pe 
motiv că mașina-i defectă, spune 
Vasilc Cazacu, din sectorul T- 
Toată iarna asta n-am văzut 
căldură și apă caldă. Păi cum. 
dacă in .alai ia nu-i făcută de 
cinci an.'"

„Să nu uit, z,i< e Anghel Gor- 
tca, cel care confirmase chestia 
cu berea. în comerț, înșeală ca 
hoții. Acum bei eu 10 lei, apoi 
e face cinșpe. Să afișeze, și ei, 

acolo prețurile la băuturi. Un pic 
de aritmetică știm și noi. Că 
prea muif se fură". ■ ■

Glieorghc OLTEANU

in fieful liderului
Jn setul 2 gazdele pleacă puter
nic, cu Luminița I’intea și Alina 
I’ralea pe atac, se ajunge la 7—3, 
apoi egalitate la 8. Echipa din 
Petroșani joacă din ce în ce 
mai bine, pe linia a II-a și 
prin forțarea serviciului, ajun- 
i'indii e ) , 9—13, apoi în final 
de set, 13—15. In voturile 3 și 4, 
pe fondul deconectării oaspctclor, 
a unor greșeli de arbitraj, dar 
mai al jocului excelent practi
cat dc elevele lui Ioan Bînda, 
„U“ Electronica ciștigă detașat la 
6 re pectiv la 5 un joc în care, 
în ans imblu, au fost mai bune. 
Viitorul iGC 1 a fol it la Cluj 
e liipa: Daniela Corj<- u, Mo
rii i Hodini, Dan .-'a Clrli (Gbi- 
zike Laz.'ir), S mon;1 I’diche, Ila 
nelorc Karpinecz, Sorina Popa

Gemi TI ȚI)

V O L I: I
Joi, Tt p4ii '.ia: c I .-91, Im '■ 

pin I dc l.i in i I i, in Sala ițor- 
t irilor din Pi tronam are do, 

, liililniie.i i ■ t.mța doi etapa a 
1\ .1 d n! c ■ Imx ■ „Viitm ni 
I.G( I.' Petroșani ,i Sportul stu 
Icni/ București. Iubitorii vo

iul ii p d con lue.' ■ li pa ia o 
ivi i.i ii.' irie (D X )



4 MIERCURI, 27 FEBRUARIE 1991

Actualitatea internațională
RĂZBOIUL DIN GOLF

Irakul anunță acceptarea retragerii și 
recurge La fapte

Pentru timpul Dumneavoastră liber

Dupi cltevj zilQ de susținute 
ata’urj terestre și aeriene ale a- 
liaților, radio Bagdad a anunțat, 
printr-un comunicat, în cursul 
nopții trecute că acceptă să se 
retragă, conform rezoluției 660 a 
Consiliului de securitate al ONU, 
din Kuweit. Știrea a produs din 
nou senzație In lume, dar așa 
cum s-a întimplat și cu cîteva 
suptămîni în urmă, declarația nu 
a fost Însoțită și de o acțiune 
concretă a trupelor irakiene, mo
tiv pentru care președintele Bush 
a anunțat că respinge acest co
municat. ca fiind ncreal și răz
boiul va continua. Tot In cursul 
nopții trecute, dar îna
inte de anunțul făcut de radio 
Bagdad, asupra bazei militare a- 
mericane din Dakhran, Arabia 

Sauditâ, au fost lansate citeva 
rachete irakiene Skud. Una din 
aceste rachete a lovit o clădire 
cu două etaje din cadrul bazei, 
In care se aflau 120 de bărbați 
și femei, producînd 20 de victi
me și mai mulți răniți. Alte 40 
de persoane au fost declarate dis

Âvem nevoie (ie capital, nu
«nul din invitații emisiunii e- 

e^.umice de la TV de vineri, 22 
februarie, a fost ambasadorul 
ilomur.iei în Germania, dl. 
Com>a. In alocuțiunea sa, dum
nealui s-a arătat surprins de fap- 
tu. că unii directori de întreprin
de-! au refuzat ofertele de in
vestiții ale unor oameni de afa
ceri germani. Explicația acestor 
refuzuli nu e greu de dat. Direc
torii In cauză fac parte, în mod 
sigur, dai vechea gardă, din rîn- 
dul fosilelor cu gindire obtuză 
care nu au alt scop decit să-și 
păstreze Jilțul și privilegiile di
rectoriale cit mai mult posibil 
Dacă s-ar putea, chiar pînă la 
pensie. Fosilele acestea există și 
persistă In mare număr. Toată 
Lumea le știe și se lovește de 
imobilismul lor, chiar și piimul 
ministru. Toți constată, nimeni 
no in măsuri.

Guvernul poate fi unul capa
bil. dar ce te faci atunci cînd 
măsurile luate la nivelul lui Ei 
pierd consistența pînă ajung los, 
la executant. Ca în Jocul de-a 

părute din cauza suflului explo
ziei. Acesta este cel mai ucigător 
atac lansat de forțele irakiene 
împotriva americanilor și a tru
pelor aliate.

Cit privește situația de pe 
cîmpul de luptă, aprecierile ob
servatorilor militari ai forțelor 
aliate lasă șă se Întrevadă un 
optimism aproape general. Ira
kienii, In cea mai mare parte 
opun o slabă rezistență, pierde
rile aliaților cifrîndu-se pînă In 
prezent la patru morți și cîțlva 
răniți, după declarațiile oficiali
tăților aliate. Tot potrivit aces
tora, forțele aliate au atins ■ în 
cursul zilei de ieri banițele ca
pitalei Kuweit City pe care au 
eliberat-o. Comandamentul a- 
merican al trupelor aliate 
care operează In Golf a declarat 
că cea mai mare parte a trupe
lor irakiene, care ocupau poziții 
de luptă în Kuweit s-au predat 
forțelor aliate, numărul prizonie
rilor irakieni capturați de arma
ta aliaților depășind cifra de

„telefonul fără fir". De sus plea
că, de exemplu, „economia de 
piață" și ajunge la capăt „...ață".

Dl Comșa afirmă că investiți
ile de capital străin reprezintă 
o mare șansă, dacă nu unica, 
pentru noi, de a ne redresa eco
nomia. Și asta fără să însemne 
că ne vindem țara.

După al doilea război mondial 
economia Germaniei și a Japo
niei, ca să iau numai două exem
ple, era la pămînt Ele s-au re
dresat cu ajutorul unor masive 
investiții de capital străin, In 
special american. Ca să ajungă 
unde sînt acum, numai ajutorul 
din afară n-ar fi fost suficient. 
Japonia a trimis oameni în SUA 
pentru a învăța management, 
marketing, electronică și alte 
dc-astea. Elevii s-au dovedit 
foarte silitori și, cu sprijinul sta
tului, care a investit mult In 
cercetare, și-au depășit profeso
rul. Astăzi, Japonia investește în 
SUA. Și nu numai acolo.

Zicala „fie plinea cit de rea, 

20 000. Această cifră nu a fost 
însă confirmată de autoritățile 
irakiene, care In comunicatul 
transmis de postul de radio Bag
dad au făcut aprecieri elogioase 
la adresa armatei, aprecieri din 
care transpare ideea lui Saddam 
Hussein că irakienii s-au bătut 
ca adevărați credincioși.

Nici Israelul nu este scutit de 
emoții In aceste zile. în cursul 
nopții de ieri sirenele de alarmă 
au sfîșiat din nou tăcerea nop
ții și nu în mod gratuit O nouă 
rachetă Skud a căzut în capita
la israeliană, într-o zonă slab 
populată, fără a produce victi
me sau pagube materiale însem
nate.

ULTIMA ORA : Saddam Hus- 
sein a anunțat că începînd din 
noaptea de luni spre marți Ku
weitul nu mai face parte din Irak 
și trupele irakiene au început 
retragerea în mod organizat. For
țele aliate continuă însă războiul.

de „Kapital”
tot mai bună-n țara mea" e pur 
autohtonă, nu o mai are nici un 
alt popor. Pentru că se gîndește 
altfel. „Să fac in așa fel ca în 
țara mea piinea să fie cea mai 
bună". E foarte adevărat că moș
tenirea lăsată de sistemul comu
nist e grea. Că sînt atîtea și a- 
tîtea de făcut. Dar să nu ne la
mentăm. S-o luăm într-o ordine 
a priorităților, pentru țară și nu 
pentru anumite grupuri.

Natura e perfectă. Ea se auto
reglează, se autoregenercază. De
parte de a fi perfect, sistemul 
capitalist al economiei de piață e 
cel mai apropiat de natură. în 
acest sistem se regăsesc o parte 
dintre legile care o guvernează. 
Comunismul se compară cu o 
cultură In seră, cu producții di
rijate prost. Cînd e una, nu-i ai
laltă. Așa că producțiile record 
„garantate" Ingrășau doar mun
ții de maculatură birocratică.

Avem nevoie de capital străin. 
De „Kapitalul" lui Marx ne-am 
săturat. Nu ține de foame — o 
produce I
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10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10,20 Nemuritori americani: 

Pearl S. Buck. Panoramic 
thailandez.

12.00 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia. Aspecte psi

hosociale ale procesului Im- 
bătrlnirii.

13.30 Avanpremieră TV.
13.40 Agenda muzicală.
14,00 Actualități.
14.10 Jazz-magazin.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Stadion. încotro sportul 

românesc ?
16.40 Muzica pentru toți. Dialog 

cu iubitorii muzicii de o- 
peră.

17,00 15, 16, 17, 18. Ediție speci
ală : Cunoașterea de sine 
la vlrsta adolescenței. Tele- 
psîho test

iiaoNdBazRa lini HBr

Depozitul PECO Vulcan
angajează de urgență

— 3 (TREI) VINZATORI ARAGAZ- (BARBAȚI)
Condițiile de încadrare, conform legilor In vigoare-

Relații la sediul unității din Vulcan.

Institutul de cercetări și proiectări 
miniere - Petroșani* •

Execută și livrează la termene ți prețuri convenabile docil- 
menjații complete pentru organizarea șl funcționarea de societăți 

comercialo cu capital de stat.

Infoi mâții — prin poștă, prin delegat, sau la- telefon 41-163. 
prefix 935, strada Miliai Viteazul, nr. 3, Petroșani, Județul Hu

nedoara.

17.40 Drumuri în memorie.
18,10 Muzică populară.
18,30 Reflector. Fărădelege In 

Olt, la Săgețelu. Anchetă 
pornind de la Memoriu a- 
dresat' Televiziunii pe mar
ginea unor abuzuri mer- 
glnd pînă la crimă: o ță
rancă Împușcată de pădura
rul comunei, abuzuri mu- 
șamalizate atit înainte, cit 
și după Revoluție de către 
autoritățile comunale și Ju
dețene.

19,00 Cultura tn lume.
19,35 Desene animate. Sandy Beb 
20,uO Actualități.
20.40 Cronica Parlamentului.
21,00 Roman-foileton. Glasul Ini

mii. Episodul 2.
22,00 Universul cunoașterii. Gut- 

tenberg și înaltele tehnolo
gii.

22.40 Televiziunea vă ascultă 1 
23,05 Pro-muzica-
23,45 Actualități.
23,55 Avanpremieră TV.

■»

H O
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 (ebruar)o)

Veți primi o propunere ten- 
t intă de cfștig suplimentar.

tești
<19 februarie — 20 mirtJc)

Persoana dv. va fi centrul a- 
tenției tuturor persoanelor de 
sex op is, din anturajul obișnuit.

BERBECI
(21 injrtle — 2( aprilie)

O veste proastă, p d- pla .nr« 
rapidă la „locul faptei" și un 
deznodămint fericit.

' TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Valorificați cu abilitate resur
sele inepuizabile ale imaginației 
dv.

R O S C
GEMENI

(21 n.ai — ?| iunie)

O zi aflată sub semnul hazar
dului, In care veți fi eroul unor 
acte incredibila

RAC)
(22 iunie — 22 Iulie)

Este posibil să aveți o discuție 
interesantă cu niște oameni In 
uniformă

t.FU
(23 Iulie — -’2 juguil)

Nu porniți la drum nelnsoțit(ă) 
Situația vă depășește.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Tendință manii -tă de a aban
dona lupte '’•■( « iti finalul c 
fit ■

MICA PUBLICITATE
UALANfA

(22 septembrie — 22 ocfombi ic)

Șanse sporite de a fi remar- 
at(ă) de o persoană de sex opus.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Simțiți nevoia să bateți pe ci
neva, să spargeți ceva. Atenție 
;c poate întlmpla invers I

S AGIT AIOR
(22 noiimbi ie — 20 d< <<mbrlc)

Se birfește mult pc scama dv 
— e la mijloc o „mașinărie" de 
împrumut.

C.AI’RK OltN
(21 <!<-.« rubr u — 13 î.ui’CiiU-1

Veți iv. i i azi .•<?(•’(”.» linca 
unei seturi1 «fu i In plan pr feci
or. ii.

DIVERSE

ÎNTREPRINDEREA MICA 
DE CONSTRUCȚII PETROȘANI 
contactează și execută lucrări de 
construcții — clădiri, dependin
țe, garaje, împrejmuiri.

Relații : Petroșani, strada Ilo- 
ria, bloc 2, sc. 2, ap. 22, Tomo- 
niu. Telefon 44641, după ora 
15,30. (80;

FEL KTTARî

MAMA Elena, tata Mircea șl 
fi ațele Alin urează scumpei 1 ,r 
Claudi Geanina Luntraru cu o- 
cazia majoratului ..La mul ti 
ini !" (71'

\ lsZ 1RI

VINII ilcuiator pcisoiial ,.C- 
bra', Pelri «ni. str «da Dr. Petru 

Groza, bloc F, sc. 2, ap. 29, între 
orele 13—16. (78).

VÎND „Trabant" hicomat, ulti
mul tip. Lupeni, strada Spiru 
Ilarct, bloc 9, sc. i, ap. 27. (73).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament, două ca
mere separate, două boxe, încăl
zire centrală și cu sobă, din Pe- 
trila, cu apartament două came
re, Petroșani sau două aparta
mente a cîte două camere, Pe- 
trila cu unul a trei camere, Pe
troșani Informații, 50931, seara. 
(76'-

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Pater Tiberi i elibe
rată le JPSRUEEM Petroșani O 
d<x?i.«i nulă. (72).

dioșanl slr, N Bălervu. nr I lifnanr — srrr«fârin* 1166*, »e« Iii : 1166’1, I?l6t 
lipanii? Tlpnsrnfl-, Prfr< sari! «■■•« V ll-Mi-t-srii nr 2 M ki H(6.’>


