
să vedem realitatea!Să mai lăsăm
începem să muncim ?

Vrem, nu vrem actualul premier, dl. Theodor Stolo- 
jan are dreptate: obiectivul nr. 1 al țării pentru 1992 ii 
constituie stabilitatea economică. Cu alte cuvinte, dur î 
vrem ca în perspectiva anilor următori să se întrevadă o 
rază de lumină, trebuie să ne apucăm în modul cel mai 
serios de muncă. Salarii fără efort — fizic sau intelectual 
— nu sînt acordate în nici o altă țară. Cu at’t mai puțin 
salarii mari. Mai primim din cînd în cînd ceva ajutoare, 
dar înainte de a fi înțeleși greșit, va trebui să renunțăm 
la această modalitate „nedemocratică11 de întrajutorare. 
Deci, ce ne rămîne de făcut?

Sînt îngrijorătoare statisticile din care rezultă nivele
le reduse ale producției anilor 1990 și 1991. Dacă vom 
continua „căderea11, anul 1993 ne va găsi pe un teren arid. 
Cu ultimele resurse epuizate. In aceste condiții, supravie
țuirea nu poate fi asigurată decît prin aservirea țării față 
de toți cei care așteaptă astăzi, la granițe, să ne ofere „îm
prumutul salvator11, în schimbul celor mai apăsătoare în
datoriri. Deci, ce facem? Ne apucăm de muncă?

Criza de locuințe se va accentua în progresie geome
trică. Construirea unui nou bloc va fi un eveniment rar 
In viața orașelor. Locuințe pot fi totuși construite, dar 
numai dacă investitorul are capitalul necesar- Orașele pot 
fi puse la punct, dar numai prin muncă. Ce facem ? Ne-am 
săturat de politică ?

Ne aducem aminte ca sîntem totuși un popor harnic, 
cu meseriași inteligenți și talentați ?

începem să muncim ?
Vrem, nu vrem, mai devreme sau mal t'rziu va tre

bui să acceptăm că obiectivul anului 1992 — stabilitatea 
economică — nu este obiectivul domnului Stolojan, ci al 
nostru, al tuturor, al urmașilor noștri, pînă în vecii ve
cilor...

Sîntem cuierele de care se agață 
sinucigași politiciniște

Copiii se uitau cindvu la bra
dul frumos împodobit. Nu 
mai uita. Părinții lor Se 
o să se mai uite multă 
la Frigiderele goale...

Noi ne uităm de cînd 
la lume. Lume-a se uită, 
veșnicie, Ia noi. Noi,
am trecut prin multe. Niciodată 
însă n-am avut senzația din a. 
cesto timpuri. Sintem într-o 
continuă dilemă : cine pe cine

sc 
uită .și 
vreme

lumea, 
dc-o 

românii,

fură? Cine, cui ți ce-j fură? 
Exiaă o vorbă românească „ți-a 
furat căciula". Se pare că ni se 
potrivește perfect.

Cine sîntem de fapt? Cei ca
re fură sau cei care sîntem fu
rați? Folosind o metaforă, pu
tem spune că sîntem picioarele 
unor scaune. Care scaune, mai 
devreme sau mai tîrziu, se vor 
prăbuși. Sîntem cuierele de ca-

re se agață niște sinucigași po
litici.

Iată d-e ce propunem cititori
lor noștri sâ coborim puțin «o 
picioarele p« pămint, Să mai 
lăsăm politica și să vedem nl- 
țel realitatea. Nițel. Pentru că 
reali tatea-realitate n.o vede, 
n.p aude și n-o știe nimeni. 
Niciodată I

Mircca T1UJORESCU
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ANINOASA
fost

cu
In urmă cu 4—5 ani, comuna Anlnoasa a 

declarată oraș. O decizie „forțată". Pentru 
standardul de viață al loc u ton lor Aninoasei — 
afirm fără intenția de a jigni — este departe de 
cerințele unei localități urbane, 
xeraplu, dispensarul orășenesc, 
ncază într-o „aripă" a blocului 
Serviciile urban, pediatrie și al exploatării mi
niere sînt comasate. In cele patru cabinete — 
mari cit o cameră... mică de apartament — își 
desfășoară activitatea patru medici șl patru a- 
sistente. Dotarea cu aparatură și instrumentar 
este precară. Nu există serviciu de stomatologie. 
A fost desființat prin scoaterea la pensie a den- 
ti 'ului. Aparatura acestuia a f>st depozitată in 
camera de gardă. Tot aici se mai găsește și o 
mașină de spălat, jar vana cu apă din grupul 
sanitar aft ?nt c te plină cu cearșafuri și halate 
pil c J.i înmuiat. (E bine, totuși, că se spală). In

u
Să luăm, de e- 
Acesta funcțio- 
103, la parter.

nici mare comună, 
nici mic oraș

dulapul cu medicamente pentru urgențe, multe 
cutiuțe stau acolo doar pentru decor. Există 
cîteva calmante și un singur antibiotic mai pu
țin uzitat. Apa — indispensabilă într-un așeză- 
mînt medical, nu curge tot timpul și atunci cînd 
curge nu are suficientă presiune. Domnul Tran
dafir Udrea, medic de gardă, afirmă că în 
ceste condiții este dificil de curățat o | 
deschisă. M-am convins cînd s-a prezentat 
cabinet un 
dezmorțește doar puțin caloriferele. Restul 
completează cu reșouri. De peste patru luni de 
zile medicul 
și asistentă și infirmieră. Și după ce 
garda, continuă 
din Petroșani. Seringi de unică folosință ?

i a.
Plagă 
: la

miner cu un deget strivit. Căldura 
se

ele gardă face serviciul singur. Este 
termină 

cu serviciul normal la Spitalul 
Au 

P. N1CUI.F.SCU

Din ce în ce mai puține 
apartamente noi

După o scurtă „vacanță" de 
iarnă, în care, de fapt, construc
torii s-au aflat în șomaj tehnic, 
activitatea pe șantiere a fost re
luată la „Coripet" S.A. Petroșani. 
Deocamdată, se află în lucru, zil
nic, un efectiv de 100 de con
structori. Se prevede, însă, ea 
efectivele să crească, în mod trep
tat, astfel 
februarie 
normal.

Bilanțul 
rilor de la „Conpet" pe anul tre
cut este pozitiv. Au fost realizate 
beneficii în valoare de peste 18 
milioane lei. Ce perspective 
întrevăd pentru acest an ?

Urmărind dinamica dării în fo. 
losință a noilor apartamente din 
ultimii trei ani, concluziile sînt 
surprinzătoare. In timp ce cere
rea de noi apartamente a crescut, 
de la un 
it din ce 
tamente. 
folosință 
1990 s-au construit 620 de apar
tamente, iar în anul 1991 au fost

incit începînd ele la 15 
să se lucreze în ritm

activității constructo-

an la altul s-au constru- 
în ce mai puține apar- 
In 1989 au fost etate în 
960 ele apartamente. In

predate beneficiarilor doar 206 
apartamente noi. Pentru acest an 
se prevede că nu vor fi construi
te decît cel mult 100—120 de noi 
apartamente...

Pe șantierele din Petrila, Pe
troșani, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani se află tn diferite stadii de 
execuție, de la fundație, pînă la 

. structuri etajate lucrări de con
strucții de locuințe începute de 
ani de zile. Apartamentele ter
minate în ultimii doi ani și date 
în’ folosință au fost atacate prin 
preluarea unor lucrări mai vechi, 
părăsite din lipsă de fonduri de 
investiții. Fundații pentru apar
tamente noi n-au fost atacate 
nici în contul frontului de lucru 
prevăzut pentru acest an. Sînt i 
reluate, de fapt, tot lucrări înce
pute mai demult și aflate în con
servare, în principal la Petrila, 
Lupeni si Pe'roșani. Din păcate, 
însă, au rămas neterminate și nu-

Viorol STRAUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag o 2-a)
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funcția de primar
In atenția candidațlor pentru

De la începutul actualei campanii electorale, ziam] 
nostru a publicat principalele informații cu privire la ac
tivitatea comisiilor electorale, precum și listele candidațitar 
pentru funcțiile de-primari și consilieri în toate localități
le Văii Jiului. Consecvent în su: ținerea campanie i electo
rale și independent fața de orice orientare politică, ziarul 
se află și în continuare la dispoziția candidaților pentru 
funcția de primar, oferindu le posibilitatea unui dialog 
deschis cu alegătorii In acest sens, începind de miine vom 
găzdui (pe o suprafață echivalentă cu un sfert de pa i- 
na) opiniile, gîndurile și orientările' candidaților de pri
mar care doresc să se adreseze alegatorilor în' vedcF.i 
populari; arii platformei lor electorale'.

Reamintim că nu vor fi acceptate' spre publicare tex
tele’ care' se abat de la normele' democrației preferind a- 
lacuri la persoană, invective, calomnii ș.a. De' asemenea, 
proci.-ăm e ă texte'' care depășe-a" suprafața oferită (ua 
sl’< r| > a!;iu.i) \or fi taxeite iu cadrul relațiilor dc put) i- 
citeite.

RUDAC| (A

_ Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului
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Să mai lăsăm politica și să vedem realitatea I
A FOST ODATĂ Șl... CULTURĂ P E T R I L A

De la Teodora Lucaciu, la...
De fapt nu fost odată", ei 

au fost odată la Petroșani con. 
certele corului .Madrigal", .Sap. 
tămina Teatrului de comedie" 
concertul lui Ion Voicu și losif 
Conta impreunâ cu Orchestra 
radioului, au fost odată concer
tele corului .Armonii tinere" al 
IUMP și ale corului .Freamătul 
adincului", acesta din urmă in. 
ființat Încă din 1929 la Petrila. 
a fosf odată o Școală populară «le 
artă și o Școală de muzică, unde 
existau peste 40 de catedre cu 
profesori bine pregătiți, au fost 
odată cinecluburi. Teatrul de a- 
matori .Ana Colda", au fost o- 
dată .Jucați" la Petroșani Marin 
Sorescu, Caragiale și Victor Ion 
Popa, toți marii oameni ai tea
trului românesc, au existat, au 
creat ți ne-au înetntat aici Teo
dora și Ticu Lucaciu, aici s.au 
născut cu 100 de ani In urmă, 
fanfarele minerilor ți tot aici s-a 
jucat cu inima sus .Traviata" lui 
Verdi: și tot aici a existat o re
vistă literară școlară, și tot aici 
a existat ansamblul folcloric ..Pa. 
ringul" și Casa de cultură ge
mea de lume și la Teatru sala 
era .vindută" cu zile bune inain" 
te. Șj clte n.au fost... ______ ■

Ce mai aven} astăzi din toate 
acestea? Cluburile sindicatelor 
agonizează, oamenij de cultură 
tac gindindu.se că lipsiți de mij
loacele materiale, oricît ar lupta, 
oricit s-ar zbate eșecul este inevi
tabil. Am crezut că după decem
brie 1989 s_a descătușat cultura 
română. Ași S-a făcut tabula 
rasa cu valorile rea’’, pe motiv 
că n.ar fi nevoie de ele ?l Vezi, 
doamne, occidentul... Avem ba. 
ruri pline și săli de spectacol 
goale, avem „Frații Pește" ți 
biblioteci goale cu cărți prăfuite. 
Și e normal să avem „Frații Peș
te*. atîta vreme cit Casa de cui. 
tură trebuie să subziste. Iar pen
tru asta trebuie bani. .Sponsorii" 
se glndesc la profituri grase, do. 
mină „banul cu orice preț", oa
menii stau la cozi ore în șir mal 
abitir ca Înainte sau cumpără te 
miri ce cu leafa pe o lună. Cine 
să mai aibă timp de Eminescu. 
sau de repetițiile unui cor, ale 
unui teatru ? Pentru iubitorii de 
artă — artiști amatori — exista 
acel minim stimulent al întllni. 
rilor artistice —- festivaluri sau 
cum le-o mai zice. Acum trenul, 
cazarea și masa costă atit de

frații Pește
mult fncît s-a renunțat la oricît 
de mic stimulent și stăm fiecare 
acasă. Sîntcm constrlnși să omo- 
rîm propriile valori culturale. Ci. 
ne și de o face, cine și ce inte
res are să o facă? Avem parti. 
de, vorbim tot ce dorim, nu mai 
știm să spunem bancuri, să cin- 
tăm, să rîdem, să plîngem, trăim 
cu senzația că sîrrtem liberi și 
In fond am distrus tot ce era bun 
odată cu ceea ce era nonvaloare, 
uitlnd să punem ceva In loc. Li
niște în săli de spectacole, liniș. 
te In biblioteci, animație In ba
ruri, unde poți viziona videocli. 
puri hîde și filme lipsite de va
loare artistică, dar, oricum, ex
citante. Violență, sex, coșmaruri 
apocaliptice. Totul prin aburii 
alcoolului. Că n-am văzut In nici 
un bar unde există un video să 
se vizioneze vreun film distins 
cu premii Oscar. Așa sîntem noi, 
privim cu jind In grădina vecinu
lui. Cosmopolitism amestecat cu 
balcanism cultural, fn sensul rău 
al cuvintelor. Am revenit la „bon 
pour l’Orient“. „Cum nu vii tu, 
Țepeș, Doamne.."

Ilorațiu ALEXANDJIESCU

I
Campanie electorală cu fra.

ții Pește.
I_______________________________

ANINOASA
(Urmare din pag 1)

a-

existat citeva. L-am Întrebat pe dl. Udrea ce se 
poale face aici In cazuri grave (hemoragie ex. 
ternă, insuficiență cardiacă, respiratorie etc). 
„Mare lucru nu se poate face. In caz de hemo
ragie, Încerc să o opresc. Pentru insuficiență 
respiratorie avem o singură butelie de oxigen 
mică. Dacă am nevoie de mai multe apelez la 
bunăvoința stației de salvare a minei. In toate 
cazurile grave chem salvarea de la Petroșani. 
Și, In timp ce încerc să țin omul In viață, mă 
rog ca mașina să vină cit mai repede și să
Jungă la timp Ia spital. Aici nu avem salvare, 
din păcate". Tot medicul de gardă este și... moa. 
șă comunală, dacă situația o impune.

Pină in urmă cu ctțiva ani, dispensarul oră
șenesc a funcționat Intr-o clădire mai mare, in 
care exista și un staționar cu citeva paturi. Am 
aflat că a fost dezafectată pe motiv de reparații.

In .aripa" cealaltă a parterului clădirii l.șl 
desfășoară activitatea Creșa orașului. O creșă 
cu 19 locuri, dintre care 15 ocupate. Avind tn 
vedere situația de vis-a-vis, din dispensar, îmi 
Închipuiam că și aici se stă tot la fel de rău. Din

nici mic oraș
fericire, m-am înșelat. Ordine și curățenie peste 
tot. In cele trei camere, băi, bucătărie, frigider. 
Atit că spațiul este cam mic. Bucătăria, ca In 
blocuri cu confort redus: pe 3 metri. Doam.
na îngrijitoare Mariana Oneț ne-a informat că 
s-au primit ceva ajutoare și din Corsica. Ha. 
diatoarele electrice din fiecare cameră stăteau 
mărturie. Lipseau In schimb becurile la baie. 
Colega dînsei, Mihaela Călărașu, afirmă că s-< 
promis mutarea creșei In clădirea fostului dis
pensar, după terminarea lucrărilor de reparații 
la care este supus. Probabil In cursul acestui 
an Personalul este format din trei infirmiere, O 
bucătăreasă șl două Îngrijitoare. Creșa este tu
telată de Spitalul municipal Petroșani.

Cînd am părăsit clădirea, se Întunecase de fol 
afară. In tot orașul, nici un bec pe stradă. Nici 
la intrarea In scările blocurilor nu se vedeM 
lumină. Aninoasa arăta ca pe vremea camufla
jului. Pe drum, autobuzul In care mă aflam a 
fost deoășit de mașina salvării, care transporta 
un tlnăr „lovit" de o puternică criză de ulcer.

Nu trag nici o concluzie, nu dau sugc-tll. Cine 
vrea și crede că poate să facă ceva pentru acest 
„oraș", să facă I

Fața orașului și obrazul rușinii
Un te’efon din Petrila, insis

tent și binevoitor, ne pune pe 
drumuri, pină la urmă nu degea
ba, (au fost cazuri și viceversa), 
pentru că tot ce se invoca atunci, 
s-a adeverit și confirmat ulteri
or. De mai bine de două săptă. 
mini izvorăște in fața Alimenta
rei nr. 29 Petrila — cap linie — 
un mic pîrîiaș, care duce cu el, 
ca pe apa sîmbetei, toată indife
rența și nepăsarea celor ce ar tre. 
bui să intervină. In orice mo
ment, pentru repararea și rezol
varea avariilor de orice natură 
în această privință. Stratul de 
gheață format depășește o pal
mă, iar strada a devenit, toată, 
un ghețuș și o arteră greu de cir. 
culat, impietînd asupra circula
ției și punlnd la grea încercare 
planetarele, cauciucurile și direc
ția mașinilor. Dincolo de această 
situație iată că, din rezerva și 
așa mică de apă a orașului, me
tri cubi se scurg zilnic. In voie, 
sub ochii reci și închiși ai Sec
ției de apă Petrila, lăsind popu
lația de la etajele superioare, 
de multe ori, fără apă potabilă, 
ignorlnd chiar și legile naturii, 
care ne binecuvîntează cu indis
pensabilul element necesar vieții 
— apa Iar el, elementul om, ac
ționează după legi proprii, neso- 
luționînd nici la timp, nici în 

nici mare comună

timp problemele cetății In nume, 
le căruia ar trebui și este inte. 
grat, dar nu și implicat Este a*j 
proape de necrezut cum poate 
dăinui această inadmisibilă delă- 
sare, ca apa Petrilei, să ia altei 
drumuri, decit cele pentru cărei 
se adună in baraje sau bazine, 
Utilizarea ei devenind uneori pro. 
gram de „lux", In contrapartidă 
cu „luxul" de a o risipi.

Una din cele mai acute pro
bleme ale omenirii este proble* 
ma apei. Există țări ca Mongolia 
sau cele africane, al căror pro* 
gram nr. 1 este cel al gospodări^ 
rii apei. Nu este singurul caz de 
scurgere și risipă și nici primul 
semnai pentru remediere și inter, 
venție. Forma acută a democra
ției Iși are și ea tratamentul ne
cesar, dar simptomele bolii ori 
nu slnt cunoscute ori nu se vot 
tratate. Insistăm In final cu S 
întrebare: Cine a oprit, deci, ș! 
oprește încă, pe cei obligați să 
remedieze situația, sau cine tre. 
buie să dea dezlegare, pentru 
a-și face datoria toți cei obligați 
moralmente și profesional, Intr- 
un oraș in care apa nu este un 
lux ci o veșnică așteptare, car» 
ar trebui să spele in fiecare dfc 
mineață, cu mlinile amîndouă, 
fața orașului și nu obrazul rușL 
nii. (N.D.)

Nu vrem să fim acuzați de nici tre. Oamenii au necazuri și la funde. Subsolurile Inundate duo decit pe un sfert din cit ar tre- co’o. mlinl de gospodari au In-
' ... __ .-i-.- ...nivama f.kIp nrtovftr.it La deeradaren Droeresivă a blo- bui. Dar de Dlătit se Dlăteste In- depărtat zăpada de pe trotuare.

da 
doi 

și 
li-

I

un iei de nostalgie după ceea ce 
a fost Dacă nu privim lucrurile 
în mod realist, nu ne putem 
seama de adevăr. Au trecut 
ani de la acel decembrie ’89 
ne-am luat cu toții rația de 
bertate. Unii au primit se pare 
o rație mai mare, care i-a făcut 
să uite de obligațiile de serviciu. 
Nu generalizăm acest aspect, dar 
judecind după cum se prezintă 
lucrurile. In sectorul de gospodă
rire și întreținere a orașului, 
putem afirma că democrația 
noastră originală, autohtonă sau 
cum fi mai «pune unu] sau altul 
ne.a răpit calitatea de buni gos
podari. Argumentele, cele pe ca. 
re cei In drept vor vrea 
accepte, slnt probabil la 
na oricui. Vom încerca, 
avea pretenția că le-am 
sau că le-am selectat, pentru a 
nu deranja pe unul sau altul, să 
le readucem In atenție doar De 
acelea ce constituie subiectele 
valului de reclamați! ce curg 

1 zilnic, pe adresa redacției noas.

să le 
Indcml- 
fără a 
epuizat

caută rezolvarea. Este adevărat 
și mu’ți o spun, și înainte aveau 
necazuri, dar acum parcă. In loo 
să se micșoreze, acestea s-au 
amplificat Am văzut, sub ochii 

—=————
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Democrația ne-a făcut mai puțin gospodari ?
noștri, cum mobilierul stradal șl 
cel din parcurile orașelor noas
tre s-a distrus ori a dispărut fă
ră urmă. Am văzut că și In tlm 
pul toamnei șl In timpul iernii 
mizeria gunoaielor ne-a inundat 
și ne inundă încă, prin anumite 
zone, otrăvindu-ne existența. 
Prin subsolurile blocurilor noas. 
tre apa scursă de la coloanele 
de scurgere ori din cele de a- 
ducțiune dă să iasă afară. Scurge
rile blocurilor slnt înfundate și 
nimeni nu face nimic să le des. 

la degradarea progresivă a blo
curilor, tn mare parte In mo
mentul de față fiind proprieta
tea oamenilor ce le locuiesc și 
nu a statului, ca pină acum. Mer- 

—

glnd mai departe pe firul Indi
ferenței păguboase cc caracteri
zează munca in acest domeniu, 
ne lovim de o altă fațetă a con
secinței ce decurge din aceasta. 
Prin subsolurile Inundate 
conductele de termoficare,
apa rece prin care treo dijmu- 
iește a bună parte din căldura 
Ce ar trebui să ajungă In calori
ferele noastre. Și atunci nu avem 
căldură, așa cum nu avem nici 
apă caldă, care nu se încălzește 

treo 
iar

bui. Dar de plătit se plătește in
tegral, la fel ca și căldura. Si 
asta In vreme ce de la uzina din 
Paroșenl ea pleacă non-stop. Dar 
probabil că cineva are interesul
—---- ----- 

unor
a.

să facă ceva economie la agen
tul termic, iar faptul că mai tre
murăm puțin nu are Importanță. 
Banii să se dea, că in rest nu 
contează. De altfel multe asocia
ții de locatari sînt în pragul 
procese cu RAGCB-urile pe 
ceastă temă.

E iarnă grea. Pe stradă 
să mergi fără să cazi, doar 
grijă mare. Gheața ■ transformat 
tn oglindă trotuarele noastre. La 
fel și carosabilul. Doar pe Ici pe 

poți
cu

depărtat zăpada de pe trotuare. 
In rest — nimic. Cu toate că le* 
gea privind aceste activități este 
încă in vigoare. Cu toate că pri
măriile, ca reprezentante ale sta
tului mai au încă posibilitatea dg 
a uza de aplicarea amenzilor; 
Cu toate că și regia de specialii 
tate poate și trebuie să facă ccvati 
Pină se topește zăpada probabil 
va mai trece timp și nu trebuia 
să așteptăm pină atunci. In 
tlmul timp, dintr-o pornire 
ar fi trebuit declanșată mal 
mult, a-au adunat gunoaiele 
oraș. Nu de peste tot, dar pe 
de s-a făcut, s-a făcut. Deci

ul-

de* 
din 
un.

— — ----  ,------ **
poate. Există cu ce. dacă se vre«fe 
Numai că se vrea din ce in C< 
mal rar. Șl asta este realitate^ 
chit că ne place, chit că nu nd 
place. Indiferent de aceste as» 
pecie, la simțul nostru de buni 
gospodari nu trebuie să renun* 
țăm. Chiar dacă acum credeiV 
că trăim In democrație.

Gheorghc CI1IRVASA

gindindu.se
nrtovftr.it
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PREȚUL CREȘTERII 

PREȚURILOR
•

' între toate relele care ne chinuie viața, cursa aberantă a pre
țurilor deține, fără Îndoială primul ioc. Ni mc nu este mai trist 
și mai Îngrijorător, pentru cetățeanul nostru, ln ziua de astăzi, 
decit să-și risipească xi de zi banii adunați, pe fel de fel de cum
părături, care mai de care mai necesare. Sistemul nostru de tran
ziție spre economia de piață, oncit a fost el de glorificat de gu
vernanți sau de politicieni, nu ne-a adus, cel puțin pînă acum, 
decit majorare de prețuri, Jn loc de liberalizare. Este adevărat, 
orice tranziție, indiferent de unde și spre ce sc face, aduce după 
Sine suferințe și neajunsuri. De regulă, toate clte se fac, bune sau 
rele, se răsfring, In mod direct, isupra cetățeanului, af at, vrind, 
nevrînd, in postura simp.'ă de beneficiar al pieței, deci de cumpă
rător.

Producătorul, om și el ce.l drept, și totodată, și cumpărător, 
se pare că in această perioadă de tranziție, uită de cea de-a doua 
postură a sa, aceea de cumpărător. Dacă n-ar uita sau dacă n-ar 
fi uitat, probabil, nu am fi cunoscut această scumpete care ne 
înveninează nopțile și zilele. Căci la noi, se pare că germenii e- 
conomiei de piață se regăsesc, deocamdată, numai în prețuri. Și 
In situația dată ele nu au cum să scadă. dintr-un motiv foarte 
simplu: de pe piață lipsește acea abundentă de produse, care să 
ducă In mod implicit la scăderea prețului avind 'a bază simpla 
corelație ofertă-cerere. Deocamdată, la noi. corelația este: cerere, 
ofertă. Și este clar că nu ne teferim numai la mincare. De asta 
se mai găsește.

Noile creșteri de prețuri, regăsite chiar și la produsele sub
venționate, au determinat, la nivelul guvernării, aproape un S' ru
ral de alarmă. Comisiile Îndrituite să sondeze mecanismu’ de for
mare a prețurilor la producător au intrat In acțiune și concluzia 
e că se fac mari i’egali'ăți in acest domeniu Vinovat se pare că 
este producătorul. Dar oare numai el ? Dacă da sau nu. rămlne 
de văzut.

O oarecare speranță in privința aceasta se pare că s-a Ivit 
la orizont Marți seara, la președinție a avut loc o intllnire cu 
ușile închise, pe tema formarii prețuri’or A participat și primul 
ministru și specia'isti din ministere, dar și snccialistii institutului 
de specialitate, de pe lingă Guvern. Concluziile acestei Intflniri nu 
au fost date publicității. In cursul zilei de ieri dar tot In aceeași 
zi, Guvernul României trebuia să stabilească măsurile care să ducă 
la un echilibru al prețuri'or Nu știm deocamdată, care vor fi a- 
ceste măsm-j. S.ar pirtea să fie cele pe care le astentăm Sau nu 
Depinde Un 'ncru Insă ne face să apreci-'m speranța noastră doar 
pe lumătate. Intr-un sis’om a’ economiei de pla’fl, centralizarea 
presurilor nu mai este compatibilă cu însăși esența sistemului Să 
vedem ce va urmi

Gheorghc CIIIRVASA

Din ce în ce mai puține 
apartamente noi

(Urinare din pag. 1)

miroase lucrări de sisLemutizare 
și ue auturi itUtn.c—eâi i-are, c-..n 
Sfnt alene și tru.ua.e.e din iau.ac 
Carnete, cânallzăi Le. l-.a-kie u- 
nor b.octui ue Im-.n;. inu^a.e 
oe locatari. Pentru Încuie uin a- 
Ceste lUtiari se cer comenzi. 
C’onStructui ii nu pot începe lu
crurile ac-cit cidtd ».nl cvuiun.iu
te și contractate. Dur nimeni nu 
mai urmărește tina.izarca acestui 
lucrări. Lipsesc fon..urile de in
vestiții. Iar in această situație sini 
contractate cu prepun .erența lu
cruri de construcții de cătie so
cietăți comeicia e și p. rsOune pur 
Uculare. In compuia,ie cu 1990 
ponderea lucrări.or eoni raclate 
Oe R.A.G.C.L., principalul bene

ficiar al con.sii uctorilor de la 
, u 3lU4.dt CU —'I .a SU.u 

\ in mn ua mu, in iui ța, in-ie- 
pi 4- • ia pul Jl Uidl 1 L«11 V Ici li*
st'uZaj Corner»zi mui pentru lucruri 
ue cunsuuckiL

Daiicu.u ue realituțile actua
le --c p- >u.i i.i c, ili.ci c'.u. p a- 
Lt.iC iau e ui ului it ue li.uu.ut 
v-an.ii.tu,u .ii uie^e-ri penii u pus
tiii ue ue pi .mal i și cununiei i, iui 
piuiiiisium cu uuiumui in ce mă
sura v»r ui uuin ei in,eresUi pu 
li.it iu cau.u.e ue a.ep ai iiujlii. 
OUpa- e.egeri.e locale, Tunune de 
Vu.ul. P.iiu a.unu. Insă. piil.iU 
ni.de de sij.iutîmțJ Cure dreap
tă de ani de zile să ii se repar
tizeze un apartament ln loca l 
tațilr ni mii i, imul nostiu Mm 
ptițnie spcianțe in acest an.

CINE POATE, OASE
La doar o si’pl.lminA dc la re

luarea cursurilor, invăiămintul 
școlar a inhat in cadența cu
noscută. Perspectiv,t unor exa
mene severe — bnc'îaor atul, ad- 
m.leica in licee și in șc»lile pro
fesionale — determină de pe a- 
cum crestei ea sirguinței elevi
lor. La Untver it.itei Tehnică a 
început sesiunea tle examene 
după primiți semnsi u Pînă la 
adoptarea noii leg a invălămin- 
tului totul funcționează în virtu
tea unor dispoziții și circulare 
pornite de la ministerul de re
sort in jos, fiind știut de pe a- 
cum că va fi obligatoriu învăță, 
mintul de nouă ani Se revine la 

sistemul și experiența invă^ămin- 
tului românesc, cluar și exa
menele de admitere in învăță, 
mintul universitar vor avea loc, 
din acest an, în toamnă, la ince. 
pulul lui septembrie. Chiar și la 
Universitatea Tehnică din Pe
troșani voi fi citi va specializări 
noi, de Interes actual și, mai ales, 
de perspectivă.

Spre deosebire de multe sec
toare economice $1 sociale in 
care s-a iniegistrat o alarmantă 
scădere a producției in acești 
doi am. învățăm ntul n_a fost tul
burat, dimpotrivă, a sporit in 
calitate, cadrele didactice ne- 

Statutul de șomer a fost „oficializat* a- 
cum mi ui emb, m 2J IcbAUu.ie, plinul 
nuuu UasuUșX pe .is.e, toți absint clip de 
iiccu — lele — pi uneau câinelui care-1 
uJMfma Ue protecția sUiUiui pe o luni.

is.iiK-ni nu s-a bucurat. Lia, a^a, un 
fei ue insieic, u iricu ue necunoscut, chiar 
o cui luznu.e . une s.irî ei, cum o duc, 
cc-uu luciiL p.llu ln acel UluUlellt, Ce gm- 
uun dU l Cu trecerea l.mpuiui, curiozita
tea s-a lum, smiisliiue seci ne insa reci, 
liuim cu sperau tu ca nenuiucnea ne va 
ocoli. Puia cina /...

Poale n-a fost chiar lntimplator taplul 
cu salteaua au tăcut-o tete e. „Bune ia 
nuna** eie au descins ca.ea spre instaura
rea unei majui.ia.i lennnme, in rimlurne 
cerni caic nu-și mai găsesc locul firesc 
in societate, bigui ai putea să nu mun
cească, Oai ce le iaci âaca se simt obliga
te sa pună șl ete umaiul la e.nticarea o- 
n.i mim „mai dreuie și mai bune?*. Șt-a- 

. poi, simei voruinil, banii nu ne prea dau 
uniră din casa — cu nuci excepții. Care 
iși au rostui mi

Bun I Sa zicem că egalitatea In drepturi 
e va.abila șl ia munca dar cine le pri
mește 7 O statistică centralizata arată că. 
ia nivel nsțt.nal există doar cileva sule 
de locuri de muri u Despi-e Valea Jiului 
nu >e spune n mic. leci. practic, aici In 
alura de „nepulu L'i cumâlru' ,1 Vati>o- 
ru* cumnatului șeluiui" nu se poate anga- 

| ja nimeni, ^i alunei, unica soluție, pac la...

maifiind obligate să „lupte" im
put -iva mediocrității...

Dar in mediile profesorale se 
vorbește mult de două zile des
pre sistemul salariat, dintr-o da
tă actualizat după conferința de 
presă a premierului Stolojan. 
Multe cadre didactice din invă. 
(amintii) școlar, liceal sau uni

In învătămînt

versitar sînt nemulțumite de per
petuarea principiului vechi al 
distincției dintre munca fizică și 
cea intelectuală. Este cu totul 
anormal ca un funcționar din 
minerit, îndeplinind o activitate 
dintre cele mai banale, să aibă 
un salariu mai mare decit un 
profesor universitar. Este cit sc 
poate de clar că străvechea zi
cală cine poate, oase roade, nu 
și-a pierdut cituși de puțin din 
actualitate.

In ziua sau in zilele cind in 
forul legislaliv erau discuții a- 
prlnse referitoare la proiectul 
de lege Înaintat de Guvern pen-

bugetul I Să plătească statul ! t?i statul 
plătește, dar din ce bani 7 Din banii 
noștri, fără îndoială, ai celor cure plătim 
impozite, cerem subvenții și ne mii-m că 
bugetul ăla scade mereu, ai celor care m 
rugam in fiecare zi ca ziua aceea — ci 
mai grea din viața unui om I — In cai. 
nimeni nu va mai avea nevoie ue noi, su 
se îndepărteze mereu, să na mai vina 
chiar, la întilnire, dacă se poate—

Dar nu se poate I Lin .ă noi, aproapele 
nostru cadj și lista se mărește cu un nu
me. Statisticile ne iau astăzi cu frig: ln 
septembrie '91, 800 de oameni upți de 
muncă primeau ajutor de șomaj, In 7 ia
nuarie '92, 1217, din care 1129 femeii (n 
17 ianuarie, 1236 țU46 femei); în 22 Ia
nuarie 1251 (1159 femei), iar pe categorii 
profesionale distribuția e următoarea: cil 
studii superioare 59 (43 femei): muncitori 
calificați 1001 (942 femei), muncitori ne
calificați 191 (147 femei).

Știm că o economie sănătoasă are și șo
maj, dar stau și mă-ntreb. or fi cău- 
tind șomerii la noi, cinci econ imia noas ră 
abia sc ține pe picioare ? Ot fi iind ei 
mesagerii însănătoșirii ce va ft vină sau 
simptomul clar al unei boli incurabile, al 
unei boli de shtem chiar ? Greu de răs
puns ți nu-i de mirare că nici unui din 
candidații la scaunul întîiulul gospodar al 
urbei nu și-a propus să lichideze acest 
llaccl.

Ștefan CIMPOI

ROADE »l 
J 

tru subvenționarea, de la bufet 
a actualei campanii electorale, t* 
deputat din județul Neamț ob
serva că în luna decembrie ca
ii rele didactice din acel județ 
moldovenesc n-au luat salariile 
deoarece n au fost bani. Proiec
tul de lege a fost respins deoe. 
rece prea amintea și de milionul 
acordat cu larghețe tuturor gru
pulețelor. multe dispărute de Pe 
scena politică, în campania e. 
leclorală din primăvara lui 1990. 

Nu doar chestiunea salariului 
este demnă de interes, ci ți alte
le, cum ar fi practica elevilor in 
circumstanțele actuale, dotarea 
școlilor cu material didactic șl 
tot ce este necesar (la noț se 
face aproape totul și acum, ca 
înainte, prin muncă voluntară), 
cercetarea științifică a expert, 
mentalului corp profesoral din 
Universitatea Tehnică din Pe
troșani. Dacă organizarea și 
conținutul propriu.zis al activi
tății școlare aparțin corpului pro
fesoral, celelalte necazuri (în
călzire, reparații ale itnobileler 
etc.) se vor soluționa, poate, de 
către viitoarele administrații 
locale, deci de primării, prin fon
durile care nu vor mai fi dijmu
ite în mod ierarhic.

Tibcriu SPATARU

Fiecare generație, aj' nsă la 
Vir.->ia bila.ițurilui, Cauia să-și 
jusi tice nereuliz.irue, neimpu- 
ntrile și nepu.ințeie prin nu.ne- 
roase.e «acrilicii pe ca.e a ne
bun să le facă la ura iind ar ti 
puiuț să »e i cauzeze. Este Dine 
eunoscuia e.erna placă despre 
„generația de sacidiciu'*. A. 
tunci, lri.re.iga gama ue insucce
se a fost planificată pentru a 
fi „răzbunată" de v.itor. Adică 
d« generaț ile viitoare. „Dai-â 
noi nu am avut parte. m.icar 
copiii noștri să aibă", suna glasul 
tinguit al poporului Și. din Un- 
guială ’n tinguiaiă, s-au suc. 
cedat genei ații, dar nevoia de 
sacrificiu nu a dispărut. Dimpo
trivă. aceasta pare că ș a ampli, 
ficat devenind aproape obliga
torie.

TInăra generație a preluat șta
feta acestui sacrificiu (ca o „grea 
moștenire*) trezindu-se, dintr-o 

dată, ratată din start. Unde, cu 
Ci.i.u am in ui ma era cunos
cută rlrepi „nunJria și v.ilorll 
țării*, a. uni descoper.m că oi 
legătura cu v.i orbi, nu avem 
pica m i.te molive să fim mm-

„Onzontur. aih
di i l’enuu tonte astea tineri.' n 
nu aie nici o vuia, u_și esic . l 
mai VKiai m a plini ..o.ut’le sp.r- 
te'. Pus in sramția oe a pui <t j 
ciute car., nu.i apms.ne, ei •> m. 
te neputința ieșn.; din Inl'i nt, 
pre uin și poidia uimi sacru.cu 
mult prj.i mue pentru uim i 
săi, dezvoltați 'lupă rețeta * 
..alirnentatip ști nțifică". O i- 
cum, acest sacrificiu este știa 

in idoril'jriior si e și. chiar dană 
s ii.iul său de ■ Cl if.ClU II d 
i.ispmiil el se ni.n m țața un.-i 
n. ri necunorci e.

Dacii in zic-i? U/voluției ti- 
ne.clui s-a iluvc b. a ti >n pi i-

■ e.c muluri i < . . el i
4 • » »' 1*1.4 >*4»

l.t. .0 i »in iui
pvuli Ut ' fnU fanții*
llip Ifl * 't*nt Ri lw 4

cirf a in»i ici"
ui jui e*u? 1'1
mu |I|R|, 141 c r nu
In tÎLg< in mu li fp

«inA" cm s 1- r» 7 \ t d (• j
nul cii.di nu iu - l|'ll,<

Pătrunzind Insă In realitate.'! 
imeuia.u, ui.c..*nd să căicum cu 
H Adine fA? pamint, descb)*.’riiu 
Mi te.’ei>.>< e alunecos, iar onzon- 
tul uevme lut mm mult o hime- 
id a.ba, un o.finit pustiu inză- 
pc.ii leutiu tlnara geneiație a- 
cj.i.sta pei pcctivâ este dezolan
ta. Lipsa unui reper, a unui 
punct tix, ii 1-ice pe tineri tot 
a i.d iipoti de încredere In viață, 
luro alM>'..ntă a prețui.lor, șo_ 
rnn.hil, corupția, lovesc din plin 
ș, m prunul rin 1 tineretul Gri-

,,n ofri a

i t <ie om si mai ak-s față
. <• 1 îu.l'.l 1r . a r ație s-n dovedii
,-j u o ■.< n ■ • c ieftină. lai

iini iu ,1. : timpuri, cind
h m? puu n oferi nici mânar
(îl i un m ■ ,m docent dc viață,

. k. C i ■ . totuși tlnc-ci gc-
' 1 i • 'i i norațiilor viitoare?

Pr'.’n:;hî! <jr•■ir un .mens semn de
LUj » u.‘ • . u cli.ar moi multe.

i/j loc de 
concluzii...

Nu știm (n cc măsură realită
țile din ziarul nostru de astăzi 
au fost prezentate lumplef. Ceea 
ce știm sigur este că ne azurii® 
din construcții, din gospodărire» 
orașelor, din învățămint șl cul
tura, of-uiile șomeri.or ți ak* ■ 
nerelulm dclmsolat, p;.■*,»>':1c ca
re cre>c ca un bli. ue .iflp.i 
dă rostopolit toate ac-.- tea exista 
Iar re7.olvarra lor e e mai pn- 
sus rie orice loc poi..iC,

Ii. ziaiui no>tiij ue miine 
alte aeeiHVn a crude realități. A- 
șa tnț' ''o noi să nu vâ min
țim și sa nu ne mințim I

ni.de
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ACCIDENT AVIATIC

Un avion tip Airbus, francez 
Ce făcea curaa obișnuită de călă
tori, cil destinația Strasboarg, s-a 
prăbușit la citcva zeci de kilo, 
metri de stația de destinație. La 
bordul aparatului se aflau 96 de 
persoane și 6 membri ai echipa
jului. Din toți cei 102 oameni 
aflați la bord, au scăpat cu via
ță doar 6 persoane, printre care 
o fetiță de 20 de luni și un baie. 

I țel de opt ani. Celelalte persoa. 
■ ne aflate la bord nu au supra- 
' viețuit exploziei care practic a 
, pulverizat aparatul in aer. Deo

camdată nu se cunosc cauzele 
accidentului, însă este al treilea 
avion de acest tip care se pră
bușește în ultimul an. Potrivit 
declarațiilor făcute, în lume la 
ora actuală se află în serviciu 
peste 300 de aparate de acest tip. 
această nouă prăbușire punind 
mari semne de întrebare pro
prietarilor de avioane de acest 
tip, în privința folosirii lor pe 
mai departe.

PEDEPSE NESEMNIFICATIVE

Cel mai mare interes judiciar 
n reprezintă in această perioadă 
tn Germania, procesele împotri
va celor care au ucis oamenii ce 
încercau să treacă zidul Berlinu
lui. După cum se știe, după că

derea regimului comunist din 
Germania de Est și unificarea a- 
ccsteia cu RFG, mai multe per
soane, printre care paznicii zi. 
dului Berlinului, șefii lor, ca și 
alte personalități ale regimului 
căzut au fost arestate in vederea 
stabilirii răspunderilor ce le re
vin pentru încălcarea drepturi
lor omului. Recent un tribunal 
german a pronunțat cîteva sen
tințe, in procesele intentate paz
nicilor celebrului zid. Doi ase
menea paznici, care și-au recu
noscut vina de a fi tras in cetă
țenii transfugi au primit pedepse 
cu închisoarea. Adevărații vino- 
vați insă, potrivit părerii expri
mate de opinia publică nu sint 
aceștia ci cei care au dat ordi
nul să se tragă. Iar cel mai ma. 
re vinovat, Erick Honecker, du
pă cum se știe se află în Rusia, 
avind oricum o soartă mai bună 
decit cea care il așteaptă in Ger
mania, in cazul în care va fi ex
trădat.

PRIMII OFIȚERI AI O.N.U.

Primul lot de ofițeri ai Orga
nizației Națiunilor Unite, însăr
cinați cu pregătirea desfășurării 
căștilor albastre în zona de con
flict din Croația au sosit la post 
în cursul săptămînii trecute. Ei 
au ocupat o primă poziție de su
praveghere a încetării focului,

uimind ca în perioada următoa
re, daca vor fi îndeplinite condi
țiile să sosească și cei 10 000 de 
soldați ai ONU in Iugoslavia. 
Deocamdată, după cum evoluea
ză lucrurile se pare că părțile 
combatante au înțeles necesita
tea respectării acordurilor de în
cetare a focului, stabilită ca o 
primă condiție dc forumul mon
dial, pentru desfășurarea misiunii 
de supraveghere a căștilor al
bastre. In acest răstimp însă, 
noi state ale lumii recunosc in
dependența Sloveniei și Croației, 
iar altele deschid' noi ambasade 
pe teritoriul acestor două repu. 
blici.

VlNATOAREA TERORIȘTILOR

Aflat in vizită în Irlanda de 
Nord, pentru a participa la cere
moniile prilejuite de depunerea 
candidaturilor pentru alegerile 
din această țară, ce face parte 
din regatul Unit al Marii Brita
nii, premierul englez, John Ma
jor a declarat o susținută cam
panie împotriva teroriștilor, mem
bri, după cum se știe ai Armatei 
irlandeze pentru eliberare. De
clarația Iul Major succede unui 
recent atac terorist al acestei 
organizații, ce a avut loc la sfîr- 
șitul săptămînii trecute și în care 
și-au pierdut viața 7 persoane.

Un grup de reprezentanți ai Partidului Național Liberal, din 
Senat, Camera Deputaților și din Guvern, va participa la o întîl- 
nire cu cetățenii Văii Jiului, în scopul discutării problemelor so
ciale și economice locale. întilnirea va avea loc la Casa de cultu
ră din Petroșani, vineri, 24 ianuarie 1992, de la orele 17,30.

Vor participa: Radu Câmpeanu, vicepreședinte al Senatului, 
președintele PNL; Petru Jurcan, secretar al Senatului; Nicu Enes- 
cu, deputat, vicepreședinte al PNL; Emil Tocaci, ministrul Științei 
și Tehnologiei; Victor Babusceac, ministru adjunct al Sănătății | 
Marin Bivolaru, ministru adjunct al Industriei Extractive; ConJ 
stantln Iordărtcscu, ministru adjunct al Muncii și Protecției So
ciale; Mircea Vaida, secretar de Stat al Administrației Locale.

MICA PUBLICITATE
VINZARI—CUMPĂRĂRI ]

k-
V1ND autodubă „Fiat“, sarcina utilă — o tonă, consum 5 1, 

strada Aviatorilor bloc 34, ap. 89, după ora 14. (4881)
VIND video, nou, cu 32 casete înregistrate. Petrila, strada 

Republicii, 102/31. (4878)
VIND Dacia nouă, vizibilă vineri și sîmbătă dimineața în fața 

magazinului Mctalo-chimice Petroșani.
DIVERSE

SECȚIA AUTOSERVICE LIVEZENI
(Muntean Nicolae)

angajează sudori electrici pentru confecții metalice — pot fi jî 
pensionari. (4891)

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

O întreagă rețea de relații a- 
proape uitate se pune în mișca, 
re, pentru a vă face pe plac.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

P-ofitați de bunăvoința cu care 
vă ascultă șefii și spuneți lu
crurilor pe nume, fără să vă gin. 
diți la ceea ce urmează...

BERBEC 
(21 nurlie — 20 aprilie)

Lipsa de tact, in abordarea u- 
nor chestiuni vitale, vă este in 
întregime imputabilă.

TAl'R
(21 aprilie — 21 mai)

Un tip anost vă strică ziua, 
provocind !> indigestie generali

zata, prin atacuri la persoana, 
fără perdea.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Printre mărăcinii indiferentei, 
unde sinlețl trimis (ă), veți des
coperi floarea rară cc-și merită 
neuitarea!

RAC
(22 iunie — Î2 iulie)

Insistind peste limita suporta
bilului, veți smulge o promisiune, 
cure a doua 7j va fi uitată...

LEU
(23 iulie — 22 august)

O upindu.vă puțin de familia 
dv., veți descoperi că existfi punc
te vulnerabile, pe care un rău 
intenționai abil le poale exploa
ta.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Vi se propune o întîlnirc care 
poate fi acceptată sau respinsă, 
fără vreun cfecL neplăcut imediat.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Popularitatea dv. înregistrează 
o civșlere Incredibilă, ca urmare 
a unei gafe comise jn cerc res- 
trins.

SCORPION
(22 octombrio — 21 noiembrie)

Vi se va cerc socoteală pentru 
fapte savîrșite de alții, lucru pc 
care, recunoscindu-1, pierdeți.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Sinteti in posesia unor dale 
care, divulgate, ar ruina multe 
cariere. Păstrai i-lc pentru clipa 
fin ilă ;1 luptei.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Nu vă puteți menține pe linia 
de plutire decit printr-un strict 
echilibru al contrariilor.

DANMAR SRL TG. JIU
strada 1 Decembrie 1918, zona piața mică I

livrează: I
— aragaze 4 ochiuri ,și cuptoare toate tipurile
— mașini spălat toate tipurile
— piese schimb diverse pentru aragaze, mașini spălat și cusut ț
— jnașini cusut mecanice .și electrice . I!
— frigidere și lăzi frigorifice
— tablă aluminiu pentru acoperișuri
— cuie, sîrmă și alte materiale construcții

Telefon 929/12803 — Cartlanu Gheorghe, 929/15442, Popescil 
Aurelian. (4892)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, nouă, confort 1, cu apartament, 2—3 ca

mere, Lupeni, zona Braia. Informații, Lupeni, strada Bucura nr, 
9, bloo G6, ap. 11, între orele 18—20 sau la telefon 60757. (4893)

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Konka Vasile, eli

berată de EM Dilja. O declar nulă. (4831)
PIERDUT contract închiriere pe numele Bosoancă Vasile, e- 

liberat de EGCL Vulcan, 11 declar nul. (4882)
PIERDUT contract închiriere pe numele Petrișan Ana, elibe

rat de RAGCL Vulcan. 11 declar nuL (4884)
PIERDUT tichet butelie nr. 1889, eliberat de Centrul de pre

schimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (4894)
PIERDUT contract de închiriere, eliberat de IGCL Vulcan, 

pe numele Ivan Maria. 11 declar nul. (4895)
PIERDUT contract închiriere pe numele Munceleanu Costa» 

chc, eliberat de EGCL Vulcan. 11 declar nul. (4896)
PIERDUT contract închiriere pe numele Rusu Elena, eliberat 

dc EGCL Vulcan. 11 declar nul. (4897)

Pentru timpul dumneavoastră liber
JOI, 23 IANUARIE

10,00 Actualități. Agenda elec
torală. Meteo.

10.20 Calendarul zilei.
10.30 WOKLDNET USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lîngă noi.
13.30 Jazz-magazin.
11,00 Actualități. Meteo.
14.20 Audio-vizual studio.
14,50 Preuniversitai ia — Baca

laureat 19'i2.
15.20 T-’leșceală.
l<^0 15, 16, 17, 18.
16.10 Virstele peliculei.
16,45 Serial științific.
17.10 Pro Patria.
18,00 Studioul aJectoral.
19,30 D< rene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.

20,4.5 Studioul economic.
21.10 f ilm serial.

DALLAS.
Episodul 91.

22.10 Reflecții rutiere.
22.20 Televiziunea vă ascultăI
22,50 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23,25 Studioul electoral (II.)
23.10 Tenis.

VINERI, 21 IANUARIE

10,00 Actualități. Agenda electo
rală. Meteo.

10.20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistic.

Saratoga.
(SUA, 1937). 
Premieră pc țară.

12,00 Vidco.satellt.
13,00 Oi a de muzica.

11,00 Actualități. Meteo.
14.20 Medicina pentru toți.
14,50 Bicentenar Rossim.
15,05 Preuniversitaria.
15.30 Limba noastră.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Tragerea Loto.
16.30 Emisiune în limba germa

na.
17.30 Video-ghid.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 

Cartea cărților.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,l.i Drumuri în memorie.
21.15 Film serial.

Tanamcra — Leul din Sin- 
gapore. Episodul 5.

22,1."> Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Studioul electoral (II).
23.30 Top 10.
0,05 Gong I
0,35 Muzicoraina.
1,05 Recomandări din program.

Societatea comercială 
„Tricotaje" Petroșani S.A.

strada Lunca nr. 117 
încadrează, direct sau prin transfer

— jurisconsult
-— un economist
Informații suplimentare Ia biroul OPIS, telefon 13812, 

11121, interior 29,

Filiala de rețele electrice Deva
(f\R,E. Deva)

anunță că toți consumatorii de energic electrică, agenți e- 
conomici privați (societăți comerciale — SRL, SNC ctc) 
sint obligați să se prezinte Ia sediul Filialei dc rețele c- 
lectrice Deva, strada G. Encscu nr. 39, pentru plata ener
gici electrice consumate pc anul 1991 —■ indiferent dacă 
au intrat sau nu în posesia facturii FRE Deva.

l’entru agenții economici care nu voi- plăti contrava
loarea energiei la zi, piuă la 31 ianuarie 1992, se va sista 
livrarea energiei electrice cu o preavizarc de 24 de ore.

In anul 1992 livrarea energici electrlco se va face nu
mai pe bază dc plată anticipată sau deschidere de acredi
tiv, modalitate care se va stabili la prezentarea consuma
torului cu contractul de furnizare.

Redacția ți ndmînh(ra(ia: Petroșani, sfr, N. Bălccscu, nr. 2. Telefoane •— sccrefarlaf i 416G2, secții: 41663, 42161 
Tiparul; Tipografia Petroșani, str. N- BSIcescu. nr. 2. Tel. 41365.


