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După ce de o săptumlnă avia
ția americană și a foitelor alia
te a bombardat fără întrerupere 
Bagdadul și alte orașe irakiene, 
precum și obiectivele militare din 
Kuweit, in cursul nopții de ieri 
s-au înregistrat primele ciocniri 
terestre dintre forțele aliate și 
trupele irakiene.

Ciocnirile s-au înregistrat la 
granița dintre Irak și Arabia Sau- 
dită. Potriv:t datelor furnizate, 
trupele aliate au capturat teh
nică de luptă și au făcut prizo-

Plivind lutn 1 de suv

Per.e
clin scrisori

’.i.m din scrisoarea trimi
să redacției noastre de cetățea
nul S.M. dm Uricani. Ortografia 
li aparține

„După ce mi-am luat biletele 
doamna vinz ' are avea un domn 
în 1 ița drept care a împiedicat-o 
sa vadă Încă prezența mea in 
agenți ,i vorbea cu domnul ,i- 
ccla spunindu-i că și câcăciosul 
acela (scuzați expresia dar a- 
cestea au fost cuvintele dumnea
ei) vine să ini spună ce am cu 
de făcut că n-am destule pro
bleme pe cap... Cilid am Intre- 
bat-o că nu-i este rușine mi-a 
strigat că ei să i fie rușine ?l și 
să ies afară din agenție (lzzto- 
Prono — n.n.) după care am 
rugit o să-mi doi condica de su- 
gesti și reslamațh la care mi-a 
replicat că nu mi-o dă că este 
a dumneaei".

1 ' lorii pot crede ce vor. (B N.) 

nieri din riadul trupzlor irakie
ne.

— In cursul nopții de miercuri 
spre joi, Irakul a atacat d:n nou 
cu rachete, Israelul și Arabia 
Saiidită. Atacul însă a eșuat, ra
chetele fiind distruse în aer, 
iar una a căzut în apă.

— Ambasadorul irakian la 
ONU a declarat unei rețele de 
televiziune americane, că de la 
începutul conflictului armat, în 
Irak, peste 250 de persoane au 
fost ucise sau rănite, ca urmare
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l'omsna tfifi lina da Sf. ton
Om — omenie. Termeni care, 

deși deriva unul din celulalt, tiu 
început să-și altereze sensurile. 
Oamenii vii pot, în Jflrșit, să-și 
cinstească, a>a cum se cuvine, 
morții. Do dincolo de Styx ei ne 
privesc cu amărăciune, implo- 
rîndu-no parcă să le facem po
meni. Pomenile noastre, ale ro
manilor adevârați, cu străchini 
și linguri, cu ștergare și lumi
nări, cu colaci și colivă, cu pioa
să aducere aminte...

Amicul meu, silvicultorul Emil 
Pârău, din Lupenj are un suflet 
bun și nobil. A suferit mult 
fiindcă și-n pierdut mama. Și, 
ca bun creștin, după șase săptu- 

a bombardamentelor masive C- 
fectuate de aviația americană și 
a forțelor aliate. „Toate localită
țile .și orașele noastre au foit 
bombardate masiv, înregistrin- 
d-u-se victime clin rîndnl popu
lației civile", a declarat ambasa
dorul. Motivînd atacurile irakie
ne asupra Israelului acesta a a- 
rătat că „aceste atacuri susțin 
cererea de autodeterminare a 
popoarelor ocupate de Israel. 
Toate războaiele Israelului s-au 
purtat in afara granițelor sale. 
Credem că este timpul ca Israe
lul să cunoască ceea ce înseam
nă războiul și pe propriul teri
toriu" a conchis acesta.

— Potrivit unor declarații fă
cute de guvernul irakian. Turcia 
este acuzată de a lupta indirect I 
împotriva Irakului, prin găzdui 
rea aviației militare multinațio
nale pe teritoriul său și facilita
rea zborurilor de luptă ale a- 
vioanelor aliaților împotriva Ira
kului. In acest sens, ministrul 
de externe irakian. 3 ariq Aziz a

(Continuare ui pagina a -l-a)

mini, i-a făcut pomană. Era In 
ziua de Sf. Ion. în măr.nimia 
lui, a închiriat o mașină, s-a 
dus la casa de copii din Uricani 
și a luat 30 de copii. I-a fost u. 
.șor să-i aleagă niai eleat pe cei 
care se numeau Ion. Mai mare 
pomană dccît asta, chiar vă nu 
se putea I I.a plecare le-a mai 
dat oîte un pachețel cu portoca
le și alte bunătățuri. ln o ase
menea întlmplare, obișnuitele 
cuvinte „Dumnezeu s-o ierte. 
Dumnezeu să primească!" au fost 
sigur sincere, fund spuse din 
suflete de copii necăjiți..

Mii cea UlUORESCU

Secția Scandal răspunde
Sosesc uneori la redacție scri

sori sau persoane care ne aduc 
la cunoștință situații scandaloase. 
Adesea le răspundem cu promp
titudine, mai ales că, verificînd 
la fața locului, faptele se confir
mă. Avem însă uneori surpriza 
neplăcută să constatăm, după pu
blicarea articolului, că scanda
lul respectiv face obiectat unui 
proces aflat pe rol. Facem pre
cizarea că noi nu ne putem sub
stitui organelor de Justiție și 
rugăm respectuos pe cei care

Să sw mori cktminica
DI. Ioan Farcaș, clin Petroșani, stiada 11 Iunie nr. 4, ne a 

adus un bon eliberat de Asociația Pensionarilor Petroșani. Din 
căre rezultă că a plătit 4522 lei pentru materialele folosite la 
înmoi mîntarea soției. Dumnealui susține că atunci cînd s-a lăcut 
totalul i s-a spus că asta e totul ’n 21 ianuarie, cînd a luat chi
tanța, i s-a mai dat un bon do mină, <u aceeași semnătură și a- 
ceeași ștampilă: „Bon 2860, Farcaș Mtria". Insiruic „servicii" : 
ciocli 200, spor după program 100, spor duminică 100. Ne intre 
băm dacă e voie să mori duminica și dacă mai arc vreun rost 
să plătești cotizația. (.Șt. C.)

Vioi scoiiiresc
A.șa cum am mai scris, delinc

venta juvenilă pare sâ fi înre
gistrat o creștere îngrijorătoare 
in ultimul timp. Din acest punct 
de veuere se’ pare că sîntem pe 
calc de ..a intra in Europa". O 
dovada in plus că râul prolife
rează mult mai repede decît bu
nele intenții.

în acest ronîext am fost ir. 
formați de poliția orașului Lu- 
peni despre un delict săvirșit pe 
data de 18 decembrie a anului 
trecut, autorul fiind un foarte 
tinăr membru al societății Un 
delict socotit ca fiind dintre 
cele grave: viol. Faptului i se 
poate da o nuanță aparte, avînd 
în vedere că s-a produs în in
cinta unei școli Mai precis în 

Unde-i îege, ow-i tocrneaiă !
In una rlm nopțile trecute, doi tineri, Vaierul Lnchian și 

Adrian Dimii, au pătruns prin efracție înlr-un depozit de m ite, 
riale al brigăzii Valea de Brazi a Antreprizei do construcții și 
montaje miniere și au început să-și Încarce sacii. Au fost sur 
prinși in „flagrant” de poliție și li se aplică prevederile legii, 
înțclegind greșit democrația, cei doi tineri au încercat să scape 
de pedeapsă, a[X‘lînd la sindicatul Jilicr al minorilor de la EM 
Uricani, intriicît au fost salariați ai minei. Răspunsul dat apelu
lui lor, de către liderul sindicatului minei dl. Victor Bădircă a 
fost categoric negativ: Sindicatul nw.lru apără drepturile salaria. 
ților la muncă și nicidecum chiulul și turtul”.

într-adevăr unde am ajunge dacă nu s-ar res|>ccta prevede
rile legilor ? Furtul e furt și autorii trenuie eă suporte consecin
țele legile ale faptelor lor antisociale Unde-i lege, nil-i tocmeală 
(V.S.)

s-au adresat deja judecătoriei, r.A 
aștepte pronunțarea sentinței, 

jude area recursului ș.a.m.d, in- 
trucît nu dorim să in1 râm în 
conflict cu legea. Totodată fap
tul că anumite articole tratează 
teme tabu pînă mai ieri, nu in
se imn î numaidecît ca avem o 
serție de... scandal. Viața ne ofe
ră atitea subiecte care merită'în
treaga atenție. Rugăm, așadar, 
nu ne mai puneți pe drumm! 
inutil. (Ștefan CIMPOI).

M4RON COSMA, Liderul Ligii slndicck înr 
miniere din X alea .nuni! — la demonstrația 
elevilor <Je In Liceul industrial (23 ian. 1991)

spatele fostului Grup școlar — 
actualmente Liceul nr. 1 Lup ni 
— in pavilionul I, fosta crescă
torie d ■ porci a unei unități mi
litare dezafectate. Elevul Daniel 
V. din clasa a X-a a atras in 
această zonă o colegă din clasa 
a f.t-a, în vîrstă de 14 ani. M.G. 
Pe care a amenințat-o, apoi a 
lovit-o de mai multe ori. Nu au 
fost necesare zile de spitalizare 
clar certificatul mcmcc-legal con
firma raportul sexual. Ne abți
nem de la comentarii despre 
rolul școlii și al societății în c- 
ducarea tinerilor ș.a.m.d. Râmi, 
ne faptul, care este in sine un 
semnal de alartnâ.

Paul Nit I I.CSf II

•1

„Dragi elevi, mergeți liniștiți la școală, vă vom da căldură, iar la 
nevoie, vom da și cu profesorii de pămigt". *

I

GOI ... FII I A NOI
Ieri la orele prînzulul, un individ burtos, umbla în costumul 

lui ‘.dam (nu Saddam), prin mijlocul Petroș.miului cu o petiție 
în mină. Element inedit : în piciorul drept purta un bocanc. Tie 
buie să re unoaștem ră asemenea năzdrăvănii n-a văzut nidl 
Par. ul, nici Golful. Dacă nu mergem noi in Golf, gol . fu ta noi I
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Odată cu 199], mineritul Văii Jiului a 

pășit in primul an al existenței sale ea 
Regie Autonomă pentru Huilă, consti
tuită prin unirea eelor două combinate 
miniere — Valea Jiului și Banat. în pas 
cu cerințele amplelor transformări ale 
procesului de trecere la economia de 
piață, constituire,) RĂII c recuză premisei* 
unei activități eficiente, o structură 
funcțională modernă, elastică, prin au 
tonomie și posibilități financiare sporite. 
Constituire,) Regiei oferă cadru) tehnico- 
organizatoric optim pentru definitivarea 
unor structuri autonome in fiecare uni
tate componentă, ci iiudil-se condiții 

• R< p< re și priorități : conținu.irea lucrărilor din subteran, concomitent cu 
refacerea minelor • l)< la producție, cu orice preț, la normalizarea extracției 
• Rezerve ale producțiilor sporite: folosi re,) intensivă a capacităților de producție 
a dotării tehnic* și a timpului dc lucru • Mineritul la ora actuală, nu se poate 
face cu diletanți • Important <• nu numai cit, ilar și ce extragem — cărbune sau 
steril — și cu ce cheltuieli • Minerul nu se naște do la o zi la alta • își spuno 
cuvintul și m.-riagenicntul: promovarea valorilor, eficii'nță-

pentru rctehnologiz.area și dotarea mi
nelor cu echipament modern, pentru 
restructurarea producției în vederea 
obținerii unor rezultate economice mult 
mai bune.

Primul an de funcționare a RĂII și a 
unităților șah* componente ridică în 
fața conducerilor și colectivelor exigen
țe noi, specifice. La aceste exigențe, la 
sarcinile ce revin mineritului Văii Jiu
lui in noul an, am solicitat opiniile unor 
specialiști din conducerea R ĂII, din 
linele compartimente dc specialitate ale 
R.giei

Cine și în ce condiții sc mai face mi
ner ?

în 1990, la minele din Valea Jiului 6-au 
angajat 15154 de persoane. Au plecat 
15 338. Jumătate prin desfacerea con
tractelor de muncă. Mai ales tineri pe 
care i-au tentat salariile, mai puțin mun
ca de miner. Au ieșit însă din componen
ța minelor și oameni de valoare. Benefi
ciind de noile reglementări privind ieșirea 
la pensii, au ieșit 2157 dc oameni. Și lip
sa lor se resimte în abataje, în formațiile 
de lucru, în ateliere. Iată de ce, comple
tarea, măi ales profesionalizarea persona
lului existent se impune cu necesitate. 
Dar pe tine să angajezi 7

— Este nevoie de o selecție riguroasă 
la angajare, precizează dl. Sorin Prcdcs- 
cu, director de personal învățămînt și 
social. Selecție se face. Insă completarea 
personalului e determinată și de condiți
ile sociale : locuințe, locuri din cămine, 
mediul și confortul oferit de acestea pen
tru cazare. Și dc aprovizionare, dc condi- 
ț.ile pe care le oferă Valea Jiului pentru 
distracție și culturalizare.

în coca ce privește pregătirea forței de 
muncă, situația este astfel: din 4100 în
scriși au terminat în ’90 cursurile de 
calificare 1730. Cam unul din trei. Cei 
mai buni, ceilalți au abandonat, ni se 
precizează. Adevărul e că și în calificarea 
oamenilor se cere pus accentul pe calita
te — a selecției, n cursurilor caro tre
buie axate nemijlocit pe practică, pe teh
nologiile specifice. Dar, ca și în muncă, 
și în calificare, omul trebuie cointeresat.

Jată dc ce sînt necesare noi rcglementăr 
legale și în acest sens.

în acest an se prevăd a fi cuprinși, I; 
cursuri dc calificare, 2500 de oameni. L. 
care se adaugă aproape 800 de absolvenț 
ai școlilor profesionale și liceelor. Cîț 
vor deveni mineri? Minerul nu se nași 
de pe o zi pe alta...

Minerit, în condițiile actuale, nu si 
poate face cu diletanți, ne preciza într-< 
convorbire unul din specialiștii de preș 
tigiu ai mineritului din Valea Jiului. S 
impune, pregătirea, perfecționarea cadre 
lor pe măsura cerințelor tehnologiilo 
noi, moderne. în acest scop, centrul d 
perfecționare din cadrul RAH își spun, 
cuvintul. Anul trecut, după cum ne pro 
cizează doamna Lidia Adam, expert in 
structor coordonator în cadru) iaborato 
rului, au absolvit cursurile 880 de cadre 
în acest Un sînt programați, pe bază d 
contracte cu unitățile, peste 1000 d 
cursanți pentru specializare, policalifica 
re, și perfecționare din rîndul tuturo 
categoriilor de personal. Ca noutate 7s 
prevede un curs pentru specializare ,>, “ 
management, marketing, economia * i 
piață, iar altul, tot de specializare, pentr> 
cadre medii, în economie și finanțe. Des 
fășurarea optimă a cursurilor care urmă 
resc. mai ales formarea de conducători 1 
toate nivelele pentru economia de piațe 
este condiționată. în mare măsură. d 
înțelegerea de către toți factorii a nccc 
sității specializării șl perfecționării per 
6onalului, a educației lor tehnice, juridic 
și economice, în concordanță cu cerinței 
etapei actuale.

I

PRIORITĂȚILE RĂMÎN...
Care int principalele re[>crc ale acti

vității productive in unitățile miniere în 
1991 7 Întrebare aflre-ală directorului ge
neral al II A II — dl ing. BENONE COS 
TI NAȘ.

— 1 tu un program detaliat pentru 
producția i ecărei unități componente a 
Regiei pe întregul an 1991, producție ce 
însumează peste 5 milioane tone huila și 
impune o extracție medie zilnică dc 
22 110 ton<- de cărbune brut Producția 
din c fu) bazinului va fi orientată pentru 
industria energetica, iar cea extrasă dm 
vestul Văii Jiului pentru satisfacerea u- 
nor cerințe ale siderurgici. în general, în 
bazin nu contam pe o creștere a volumu
lui de cărbune extras. /Aceasta din moti
ve întemeiat'" Sc impun, ca priorități — 
tot cele de anul trecut — realizarea pro
gramelor de deschidere n noilor câmpuri 
miniere și dc refacere a minelor, pro
grame caro, deși s-au elaborat de anul 
trecut, nu a>j fost finalizate.

—- Care sini realizările anului ’90 și 
ce învățăminte Se desprind din activita
tea trecută pentru acest an ?

— în anul trecut nu s-a realizat decît 
87,5 la sută din producția programată. 
Desigur, s-au rodos și efectivele din sub
teran cu aproximativ 29 la sută. Dar scă
derea producției nu se justifica integral 
prin reducerea personalului și nici prin 
trecerea la programul de 6 ore. Spun 
aceasta întrucît fost unități care au 
înregistrat în ’f»0, cu toate convulsiile e- 
conomico-sociale și mișchren de perso
nal, creșteri de productivitate In cărbune 
față dc cea obținută în condițiile pro
gramului de 8 ore. Așa sînt minele Po- 
trila, Dilja, Vulcan, Pnroșcni. Totodată, 
s-au remarcat altele. Lonra, Pctriln, chitit 
Lupeni și Urieani, în reducere,-) cheltu- 
>elilor materiale. Aceasta în contrast cu 
minele Valea de Brazi și Aninoasn care 
au atins cheltuieli totale, la 1000 lei 
producție marfă, de 5000, respectiv, 11000 
dc Ici. Este o rjtuațic earc nu ponte fi 
lustificată, în nici un caz, din punct dc 
vedere tehnic decît prin slabă orgonizare 
și neglijență La fel nu se Justifică în
răutățirea calități] producției l» minpllț 
Livezeni, Paroșeni, Aninoasa și Valea de 

Brazi, precum nici cele mai slabe reali
zări la producție tot la Aninoasa, Valea 
de Brazi, Cimpu lui Ncag și Bărbăteni. 
1 a rezultatele proaste ale unor mine a 
contribuit și unitatea de transport care 
nu a asigurat un ritm corespunzător în 
cariere, ceea re nu se poate justifica prin 
lipsa de carburanți.

— Cum sc- explică nere.dizarea pro
gramelor afli la producție cît și a lucră
rilor miniere 7

— D>- proasta organizare am vorbit. Aș 
adăuga diluarea efectivelor din punct de 
vedere profesional și starea de indiscipli
nă Am întîmpinat, de asemanea, mari 
greutăți în aprovizionarea tehnico-matc- 
riala, precum și slaba calitate a utilajelor.

— Vor fi continuate lucrările de des
chidere și de refacere a minelor. în ce 
constau aceste priorități 7

— în intensificarea lucrărilor miniere 
din subteran. Insistăm, mai ales, pe des
chiderea cimpurilor miniere noi dc la 
lscroni, Pcztrila-Sud, Lonea Pilier și Cim
poi lui Neag în ceea ce privește investi
țiile dc suprafață, fondurile au fost re
duse Ja jumătate, iar unele obiective care 
nu și-au dovedit rostul, cum este prepa- 
rația Urieani, un fost chior oprite. Se im
pune, tot ea o prioritate retchnologizarea 
minelor cu echipamente de bună calitate, 
mai ales din import

în aocst un trebuie să sc insiste con
secvent pentnj calitatea activității pro
ductive. Aceasta înseamnă ntît respecta
rea disciplinei tehnologice, prevenirea fo
curilor endogene care nc-nu scos din 
funcție, la Lupeni și Vulcan, importante 
capacități, dar și climatul de disciplină 
și starea dc securitate a minelor. întări
rea efectivelor miniere poate fi soluțio
nată numai prin respectarea rigorilor mo- 
ral-profesionale. 'InitAțile care deservesc 
producția este necesar sA-și redimcftslo- 
neze activitatea și efectivele 1» cerinței*’ 
actuale.

Esențial este să organizăm șl Ră condu
cem nstfel producția ca efectivele și baza 
materială «5 asigure realizarea Integrală 
a producției programate, cu eficiență ma- 
ximă.

RETEHNOLOGIZARE - 
REVITAUZAREA MINELOR

IJn adevăr axiomatic menținerea pro
ducției miniere, sporirea extracției sînt 
de ncconceput fără o dotare tehnică a- 
dccvatâ, adaptată condițiilor dc zăcămint, 
însușită și valorificată corespunzător dc 
personalul ce o exploatează. Care este 
ia ora actuală starea utilajelor din dota
rea minelor noastre, care sînt cerințele 
zilei ? Nc-a răspuns dl. ing. Titus Cos- 
tache, director tehnic mecano-Onergctic :

■— De peste un deceniu nu am avut nici 
o posibilitate de contact cu noutățile pe 
plan mondial, cu tehnica minieră dc virf 
din vest. Alt aspect: ceea ce am preluat 
ca model pentru fabricarea unor utilaje, 
să spunem eh a fost bun, dar ceea ce a 
ieșit a fost sub nivelul modelului deoare
ce rui am avut oțelul necesar. Rină am 
făcut modificările și adaptările Ja condi
țiile noastre de zăcâmînt, deși bune con- 
ceptiv, constructiv utilajele erau uzate 
moral. Și, ceea ce e mai rău, au avut o 
fiabilitate scăzută.

— Ce s-a făcut in 1990, ec ac între
prinde in prezent și care rînt perspecti
vele ?

— în primul rînd retchnologjzarea mi
nelor. fixiste programe concrete Orienta
rea e să introducem mecanizarea unde 
este adecvată condițiilor; să nu forțăm 
nota, ca pîhă acum, ci să o implementăm 
după criterii programatice, deci eficient 
Să fim adică convinși că prin calitatea și 
fiabilitatea unui ptilaj nou se dublează 
producția ubatajuluj respectiv. Aceasta 
urmărim în zona vestică a bazinului. în 
est, unde se lucrează cu metode clasice, 
trebuie să asigurăm echipamente dc sus
ținere cu fiabilitate crescută, prin im
plementarea unor clemente moderne în 
etîlpii actuali. Ne preocupă realizarea 
«nor stflpi mult mai ușori și de o por- 
tanțfl egală cu cel actuali.

în 1990 am făcut o inventariere o pro
blemelor, a' priorităților. Trin rctehnolo- 
gizare urmărim reactualizarea echipa
mentului electric din subteran, automati
zarea transportului, extinderea micii 
mecanizări. Urmărim, adică, să muncim 
cu o tehnică înaltă, de nivel mondial. 

pregătind, totodată, un personal S|X?cia! 
zat, care să-și asume responsabilitate 
pentru utilajul achiziționat, capabil să- 
asigure o utilizare eficientă, mnximă. M 
ncritu), în general, iar cel din Valea Jiu 
lui, în sjiccial, a ajuns la un stadiu-pin 
nu mai poate fi făcut cu diletanți. > i 
nevoie dc oameni cu o gindirc la nl.^îli 
utilajelor moderne, dornici să cunoasc, 
să însușească noul și, totodată, să se îrr 
plice în utilizarea eficientă a tehnicii î 
scopul reducerii efortului fizic, al crești 
ni productivității muncii și a gradului <J 
securitate în subteran.

în acest an um făcut deja demersuri i 
achiziționarea unor echipamente de îna 
nivel tehnic. Am contactat reprezentant 
unor firme prestigioase în construcția c 
utilaj minier din Germania, Franța 
/Anglia, care nc-au fost oaspeți, de curîn 
nici, în Valea Jiului. La întîlmri au pa 
ticipat și specialiști în producerea de ut 
laj minier, de la „UNIO”, IUM 
JPSRUEEM, pieeum și de la unitățile m 
mere. Concluziile desprinse din discuții 
privind rctchnologizaroa au și fost adui 
la cunoștința cndrr'or care lucrează ‘ 
domeniul electromecanic de la minele L 
peni și Pnroșeni. Pc măsură ce vor cv< 
lua contactele cu specialiștii străini, i 
clusiv n vizitelor și specializării cadreli 
noastre la firmele străine, vom ndui 
completuri programului dc -retchnolog 
zare, ca și perfecționării personalului cai 
cxploateakA,* întreține «u urmărește rai 
damentul utilajelor.

— O se impune pentru o valorifica 
superioară n dotării tehnice existente'»

— Să gîndim și să organizăm astJ 
întreținerea și exploatarea utilajelor 1 
care le avem îneît să asigurăm funcțion 
rea lor la parametri superiori- S>ecl: pr 
venirea întreruperilor, a deranjamente!* 
Pentru aceasta este nevoie de organizai 
dc echî)>e de intervenție, extinderea at 
liercloT, a unor magazii do piese < 
schimb în subteran, formarea de epoci 
liști atît. pentru abataje, cît și pentra 
tebere, care să fie capabili să Întreții 
și r.ă folosească eficient utllnjele moderr
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Ci FSff. Iii FAPT. MIRMAII/m ?
Realizările, maj bine zis nercalizăi ile 
i 1990 reflectă cu prisosință consecm- 
e precarei strategii n „producției cu 
ice preț" din „epoca de aur” și care 
însemnat neglijarea întreținerii lucră- 

or miniere, deschiderii noilor capaci- 
;i. a dotării minelor — nu cu masto- 
nți de multe tone — ci cu utilaje mo- 
rne și adecvate condițiilor rle zăcfimînt.
— Sint metehnele trecutului. Normali- 
rea minelor presupune eliminarea a- 
stor metehne, ne spunea dl. ins. Viorel 
lantă. director tehnic-producție al RAH. 
iu este că la consecințele „moștenirii” 
iu adăugat greutățile prezentului: fia- 
litatea scăzută a utilajelor, goluri mari

asigurarea bazei tehnico-materiale a 
oducției (uleiuri minerale, cabluri dc 
ite tipurile, piere de schimb, corpuri 

tlum nat. cherestea etc). Se mai adau- 
cofrete, șl. In general, echipamentul e- 

■tric. care suferă de o uzură morală dc 
sfert de secol...

— E-tc pregătită producția noului an 7 
-v ' ip.nitățile de producție șînt asi-

i Programele pe acest an slnt cla- 
raU, mai bine fundamentate, In funcție

■ condițiile reale ale minelor, respectiv. 
Linia dc front, efective, dotare etc.

ebuie să forțam nota la lucrările de
■ chidcri și pregătiri, de întreținere, pen- 
j a aduce minele intr-o stare de norma- 
ite atit din punct dc vedere al capa- 
jților dc producție, cu un coeficient de 
ruranță corespunzător, cit și a stării

securitate. Se impune, totodată, f do- 
= a In mod corespunzător n capacități- 

P’-in respectarea disciplinei tehnolo- 
e, utilizarea corespunzătoare n dotării 

e și plasarea optimă a fronturilor 
luciu. Pentru tehnolog>zare avem un

SINTEM GOSPODARI ?
C.'i . nț . u. 1 uvit.'iți productive <--,tc 
leicnța, perfect v,dabila și pentru uni- 
ld.- miniere.
—„ Sari na unităților miniere, In ca-
< ultiplclor transformări ce an avut 

c Z ’90, a fost dimensionarea ch.-ltuic- 
or, a'ifel Incit să ne asigurăm vcnitu- 
c, a subliniat dl. Constantin Eâc.-a, di- 
ctor cu bugete. Și nce.r.ta pe 2 căi : 
in valorificarea rezultatelor muncii în 
ndițiile noilor prețuri și acoperirea de 
buget Ceea <e pot să spun este că 

lanțul pe fto «a va înclicia pentru um
ple regiei ln ■ -nd-iții de economii la 
ibvențn, dar și cu pierderi la unitățile 
i mari restanțe la produc1,i« Iăvezcni, 
ninoasa, Vulcan, Valon dc Brazi, Dilja 
r. Nu s-au încadrat In cheltuieli nici 
tole cu rezultate mai bune. datorită e- 
ctelor liberalizării prețurilor. O uită 
iiiză, dar de ordin subiectiv, mă glndev 

depășirea cheltuielilor, este menținerea 
, evidență a foarte multor fonduri fixe 
«ste 1,3 miliarde lei) ce nu nu funcțio- 
it și a căror scoatere din funcțiune r-a 
rrfcctat abin la f nele. anului. Și încă 
■va: am pierdut peste 1 miliard de le- 
dorită nerenlizărij veniturilor prevăzute 

casarea unor fonduri fixe, de peste
miliarde lei, prin valorificarea pieselor 
subansamblelor rezultate după dez

embrarc. Or, prin valorificarea acestor 
lOtoriale. ani fi acoperit integru) pierde- 
le înregistrate anul trecut și puteai® 
Scuta de o ndivitate eficientă în condi 
De legii, l-a aceste cauze se pot adăuga 

altele: neglijențe in gestionarea valori- 
>r materiale; neasigurarea integrității ma- 
■rialelor depozitate, re'-a ce a condus la 
egradărl și sustrageri de circa HO mi- 
oanc Ici. Sint nereguli șl ln crea ce pri
ește respectarea normelor de consum.

tehnologiilor de lucru, mai precis ft 
xploatărll rezervelor. Cu efecte păgu- 
oase atit pentru producție cît și pentru 
Ugctn) enităților. E vorba de forării*! dc 
lină.

program detaliat care urmează să fie 
derulat și implementat. In orice caz, în 
1991 contăm pe o sporire a ponderii pro
ducției extrasă mecanizat, precum și a 
volumului lucrărilor miniere executate 
prin tăiere mecanică.

Odată cu retehnologiz.area fluxului pro
ductiv cu extinderea automatizării, în 
domeniile transportului, securității minie
re și telecomunicații, va trebui sa ne o- 
cupăm serios de scăderea fluctuației for
ței de muncă și omogenizarea moral- 
profesională a colectivelor miniere. în 
acțiunea de stabilizare a forței de muncă 
sîntem însă, excedați din punct de vedere 
social : lipsa ncută de locuințe, aprovizio
narea deficitară, neasigurarca condițiilor 
minime de confort fri căminele muncito
rești.

Sint rezerve în valorificarea poten
țialului productiv al unităților miniere ?

— Trebuie să recuperăm rămînerilc în 
urmă în ceea ce privește completarea for
mațiilor de lucru cu cadre calificate. Ne 
lipsesc, la ora actuală cam 3000 de mi
neri și ajutori mineri și C00 de electrome
canici. Ceea ce e însă mai important: tre
buie acționat mai ferm pentru întărire, 
climatului dc muncă, de răspundere, de 
disciplină, a preocupării pentru securita
tea muncii și a zăcămintului.

— Ce ne spuneți de pre debutul pe a 
cest an 7

— Deși dinamica producției a fost as
cendentă nu nc-am ridicat la nivelul aș
teptărilor, respectiv a condițiilor — capaci
tățile și efectivele, deci nici a programu
lui. Aceasta, datorită prezenței J,a servi
ciu, nerespectării programului de lucru, 
indisciplinei, precum și avariilor miniere 
și electromecanice.

— ('■ exigente ridic;ă a< tiv.tatc;i econo
mică in noul an 7

— Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
1991 prevede o diminuare a nlorațiijpr bu
getare atit pe seama creșterii producției, 
a influențelor din stabilirea prețului pe 
produs în condițiile economici de piață, 
cit și ii diminuării cheltuielilor pe cle- 
mcnle ele costuri. Este vorba mai ales de 
amortismente a căror pondere în costul 
unitar de produs s-a diminuat mult Se 
vor menține în funcțiune doar mijloacele 
fixe strict necesare, iar la dotarea cu 
noile utilaje de mare randament, se pre
vede activizarea lor în perioade mult mai 
scurte. Trebuie să luăm în calcul, la timp, 
orice influențe ce vor rezulta din noile 
acte normative, atît în ceea ce privește 
mun< a vie, cît și valorificarea produselor 
în condițiile liliernlizării prețurilor. Mă 
refer la negocierea salariilor, precum ți 
la nivelul prețurilor de livrun

— Ce demersuri concrete se vor între
prinde în această perioadă 7

— în trime trul I se prevăd transfor
mări in structura organizatorică a unită
ților: se va men’ine personalul strict 
necesar activităților prevăzute în preli
minarii atit la producție, cit și la inves
tiții. Probleme deosebite re ridică la in
vestiții — sint mari riîmînrri în urmă 
în Asigurarea documentațiilor, m recalcu
larea influentelor liberalizării prețurilor 
și la stabilirea concretă n lucrărilor ne
cesara deschiderii noilor capacități Ait 
ceva: noile echipamente prevlizllle a r.e 
contracta și ndiizttionn ln '91. nu vor 
putea aduce vreun spor dc eficiență. Va 
trebui, deci, ca, pentru echilibrarea ba
lanței dc venituri și cheltuieli, mă nincrn 
trăm eforturile pentru realizarea pi-nduc- 
țiilor programate șl să apelăm la ■ ub 
Vcnții de la stat în limita normei calcu
lată și care c mult sub nivelul lui '1)0

Estz- evident că munca, producția rea
lizată «sțe singura po:ibil!tnfe dc a obține 
veniturile, ntit la nivelul regiei, a 'mi’ă 
Iilor cit si a fiecărui r ilmiat

Potrivit unor studii elaborate în lume, 
cărbunele cămine principală sursă de e- 
nergie pentru următorii 200 de ani. fa 
la noi cărbunele se cere și în siderurgie, 
în energetică, în industria chimică pîna 
și în gospodăriile casnice este un fapt 
arhicunoscut. Cum stăm acum în fața ce
rințelor dc cărbune și în condițiile foamei 
de restii'se energetice 7 Ne răspunde dl. 
ing. Otto Abraham, director comercial :

•— Este timpul să nu ne mai mințim ’ 
Nc-am lăudat destul! Adevărul c că pro
ducem mai puțin ca în '65. Iar calitativ, 
puterea calorică a cărbunelui, ne aflăm 
undeva la începutul anilor '60. Am des
tule cifre. Dar nu c important Tot ade
vărat este că nu producem atît cît ni 
se cere. Că se cere mult, că „epoca” a 
creat, în mod aberant, o industrie cner- 
gofagă, și aceasta c adevărat.

Dar să vedem din ce trăim, dacă pro
ducem cît e necesar să ne acoperim chel
tuielile 7 Avem restanțe față de progra
mele de producție și pe anul trecut și pe 
acest an ; avem datorii atît față de side
rurgie cît și față de energetică. Soluția 
e să folosim așa cum trebuie capacitățile 
de producție. Rctehnologizarea, deocam
dată, e doar o dorință. Trebuie făcut to
tul pentru folosirea intensivă și extensivă 
a dotării tehnice actuale pentru reduce
rea efortului minerilor și creșterea pro
ductivității muncii. Trebuie să se înțelea

MANAGEMENT 
Șl RESTRUCTURARE

() cerința a progresului este perfecțio
narea conducerii, implementarea prin. 
cipUJor și criteriilor managementului. în 
ce constau preocupările în acest domeniu 

ne-a răspuns edificator dl. ing. Con- 
tantin loncscu, consilier iii management 

în cadrul RAH
•— Ce se urmărește in domeniul mana

gementului în cadrul Regiei 7
- în primul rind definitivarea noilor 

structuri organizatorice ale Regiei și ale 
unităților sale componente. Urinează ca 
oamenii să învețe să lucreze în condițiile 
noilor structuri. Aceasta presupune mo
liciunii mentalității conducătorilor de pe 
toate treptele ierarhice, găsirea celor 
mai avantajoase și eficiente modalități de 
organizare și conducere plnă la cele mai 
mici < ciule ide producției, de coordonare 
a < omportiniii-ntclor produc ției.

- Toate acestea depind dc oameni.
- Irită de ce, trebuie să găs»m modali

tăți noi de redistribuire*, asigurare, pre
gătire și fH*rfecționure n forței dc muncă 
în concordanță cu transformările multiple
- cînd unele activități devin prioritare, 

iar altele, care nu își mai au obiect, dis- 
pai lm|>ortant cite să ațilicZiin masurile* 
ei’b* mai viabile* | en!r(i creșterea pro
ductivității muia >>, în iimdițiili reducerii 
consumului d< mfttcriule pentru abțiiv’- 
r»*a unei cFiciențe poritc *>i i e-Im ci ca 

I t* giiM rvidiz.itâ l.i vcreia t dc loao DUIIEK'

gă că minerit, la ora actuală, fără' disci
plină și fără specialiști, nu există.

— Ce se cere, ce s-a făcut pentru valo
rificarea superioară a cărbunelui brut ex
tras ?

— In perioada trecută s-au făcut pre
parați i pentru un singur scop: huilă pen
tru siderurgie. Or. in prezent, trebuie să 
livrăm și energeticii. Ba chiar pentru 
consumul casnic al populației. Deci tre
buie să producem conform cerințelor, a- 
tit din punct de vedere calitativ, cît și 
granulometric.

în ceea ce privește procesul de prepa
rare, cu dotarea actuală, asigurăm extra
gerea maximă a substanței utile. Dar 
modernizarea se impune și în preparare; 
sîntem în faza derulării procesului de re- 
tehnologizare. Se studiază reprofilarea u- 
nor preparații. Esențial rămine, însă, să 
satisfacem cerințele pieței și, concomitent, 
să rezolvăm odată problema poluării a- 
pelor Jiului. Dar, pentru n asigura sorti
mentele de huilă ce ni sc cer, minele tre. 
buie să-și respecte programele de pro
ducție, să ne asigure brutul programat 
și să ne livreze cărbune de calitate. Vreau 
să spun că este inacceptabil să ne furăm 
singuri căciula cheltuind salarii, materia
le, uzînd instalațiile pentru a 6coate din 
mină steril în loa de cărbune, pe care-1 
deversăm apoi, în Jiu și pe iiălxîle care 
au devenit tot mai extinse.

subvențiilor bugetare, treînd, astfel, un 
grad sporit de autonomie fațft de organul 
ierarhic superior.

— Ce înseamnă reorganizarea în ca-
, drul unităților 7

— înseamnă stabilirea activităților prio
ritare și necesare, renunțarea la compar
timentele și sectoarele ineficiente. Dc 
aici decurge și simplificarea birocrației, p 
volumului de hîrtii ți raportări, restruc
turarea întregului personal productiv șl 
administrativ. Creșterea autonomiei va 
însemna întărirea responsabilității, a cli- 
mnlului dc ordine și disciplină, a răspun
derii față de muncă, a autorității con
ducătorilor, dc l;l șeful de brigadă plnă Ir 
diiTitor.

— Măsurile imediate, practice în ce 
constau 7

— în testarea și examumrea întregului 
personal de conducere a Regiei și al uni
tăților componente în vederea confirmării 
pe funcție. Acțiunea este demarată șl ge va 
derula in cursul lunilor ianuarie-februorie. 
Posturile vacante vor fi ocupate doar prin 
concurs, iar personalul disponibil, după 
restructurare, va fi redistribuit

Rațiunea acestor demersuri este una 
ingură : promovarea competențelor (1 a 

valorii profesionale pentru a asigura e- 
fiiicnța întregii activități economice 3» 
sociale a R.A H
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(fira.'.rc din pag. 1)

Inminat omologului său turc un 
mesaj în cnq se exprimă protes
tul fată de poziția agresivă a 
Turciei f iță de Irak.

— Amenințările tot mai direc
te îndreptate de Bagdad către 
Turcia, au determinat consiliul 
de conducere al NATO să proce
deze la o reuniune urgentă în 
vederea aplicării unor soluții 
de protecție a Turciei în even 
tualftatea unui atac irakian.

— Potrivit unor date recente 
din zonă se pare că atacurile a- 
viațiek aliate împotriva Irakului 
nu au produs pagube deosebite, 
irakienii folosind o serie de ma
chete care au simulat existența 
tehnicii de luptă în zonele bom

bardate. Știrea, pare să fie con
firmată și de surse italiene, două 
firme din această țară recunos- 
cmd că au vindut Irakului ma
chete care simulau tehnica de 
luptă.

— In legătură cu atacurile 
aeriene asupra Bagdadului și 
pierderile provocate, două firme 
belgiene au declarat că in anii 
1984—1985 au construit în Irak 
rețele subterane de aerodromuri 
a căror construcție este peste 
standardul celor ale NATO. Ca 
urmare este foarte posibil ca 
aviația și rampele de lansare a 
rachetelor irakiene să fie prote
jate de aceste rețele, aviația 
SUA si aliată întimpinînd mari 
greutăți în atingerea țintelor.

— Țările nealiniate, a căror

președinție este asigurată de 
Iugoslavia, au în-eput o adevă
rată campanie de negocieri pri
vind soluționarea pe calea tra
tativelor a războiului din Golf. 
Principala temă a negocierilor o 
constituie aplicarea integrală a 
rezoluțiilor Con- iliului de 'secu
ritate al ONU și in mod deosebit 
retragerea trupelor irakiene din 
Kuweit.

— L.a New York și în alte 
metropole americane au conti
nuat manifestațiile împotriva 
războiului, demonstranții cerînd 
ca fondurile destinate războiului 
să fie dirijate către lupta împo
triva SIDA.

— Manifestații de protest îm
potriva participării la războiul 
din Golf au avut loc și în Spa
nia, la Madrid și Barcelona.

Revista „Le notivcl Observa- 
teur" publică în numărul său 
din 15 noiembrie 1990, sub sem
nai ura „Madame D“, un scurt 
articgl în care, pe baza datelor 
st Mistice se analizează nivelul de 
trai a două sal iriate : prima 
codru didactic într-un liceu pa
rizian, cea de-a doua tehnician 
la o firmă particulară, tot uin 
Paris. Reiimn integral artivoiul. 
lăsînd aprecierile la discreția dv 

„O profesoară, 47 de ani, lu- 
crînd într-un liceu parizian, sa
lariul — 12 000 franci. O tehnici
ană, 41 de ani, lucrînd la o fir
mă particulară, la Paris, sala
riu — 12 000 de franci.

Profesoara: 12 000 de franci,
25 de ore pe săptămînă = 480 
F/ocă 4 luni de vacanță; stress

— copii insuportabili, lucrări 
scrise ale elevilor ad? sea corec
tate în mijloacele de transport, 
pensionare ja 60 de ani cu 80 la 
sută din salariu; taxe, asigurări, 

conc ■ ai., ia niveluri inferioare (Vi
rile prea nțiale pentru funcționa, 
rii de s'at). sivuranțg serviciului, 
a zilei de mîine.

Tehniciană : 12 000 de franci.
39 de ore pe săptămînă = 307 
F/oră ; cinci săptămini de vacan
ță ; stress : telefon, chemări prin 
interfon, toanele directorilor ; 

orc suplimentare neplătite, pen
sionare la 65 de ani ca 50 la sută 
din salariu ; taxe, asigurări... la 
nivel maximum, viitorul — după 
vrerea clientului.

După părerea dumneavoastră, 
care este aceea care ar trebui să 
se plîngă ?

Pentru timpul dumneavoastră lider

„ljchidatorii*4 din Lodz (il)

tonvuîsii în fesiac țări comuniste
Hăul este deja la colțul stră- 

ilL Această bătrînă femeie. Ste- 
pania care privește suspect în 
fața măcelăriei fără a intra spu
ne. „Pot numai să privesc". Cu 
cel 500 000 de zloți (263 de franci 
francezi) ai pensiei lunare. Ste- 
pania a pus deja cruce la unt, 
ia jambon... Dar cu ajutorul fi
icei sale, această văduvă de 76 
dc am a fost primită într-un 
azil. Cel din Lodz este îngrozi
tor. Un loc rr’erabil unde se 
moire în cele mai rele condiții.

Răul ? Există, de asemenea 
in creșterea delincventei în dro
guri. in toate aceste tare de acum 
re- • x J’.e. Acest an va aduce 
du două ori mai multe crime și 
del cto declt anul trecut", notea
ză bir k Cchoczi. comandan
tul Puliț.ei. Nu asjsincază în. 
Că prea mult în Lodz, hold-up- 
urile și răpirile nu Sint încă pe 
gustul zilei. D ir e înregistrează 
tot m ii multe spargeri, furturile 
de mașini se înmulțesc. „Autorii 
delictelor sint nd< ea oameni fă
ră loc le muncă, chiar și nein- 
regtstraii < fiind in căutare dc 
Jujbă" — relevă comandantul. 
Dar bandele, dar mafioții c or 
gaf'tzrazu. In fața lor. o poliție 
In haine vechi, cum este aceasta 
— și ea în criză economică. Nici 
informatică, nici mașini rapide, 
nici materiale. Și fără efectiv. 
După epu> Irile din poliție, s-a 
încercat să se recruteze. Candi- 
datii nu nu venit în număr ma
re. . Linsese 25 000 -ie polițiști 
in Polon.a ,i mi-ar trebui încă 
2A0 la Lodz", recunoaște Ochocki. 
Expli iți., e simplă Polițiștii 
nu pot -ă ibsenteze ușor de la 
muncă. In vrem ce tot polone
zul -are se respectă cumulează

două sau trei slujbe, ei trebuie 
să rămînă la post, pentru un
salariu echivalent sumei de 420 
franci francezi. Să trăiești în
Polonia cu astfel de venit? Ex
plozie generală de rîs. „Ce glumă 
bună

Criza alimentează toate spe
ranțele, toate visele imposibile, 
în presa locală o societate pro
mite să găsească o slujbă în oc
cident, oricui plătește 300 de do
lari. Mai multe sute de gogo
mani au căzut în plasă. După 
patru Juni, nevăzînd pe nimeni 
venind să-i angajeze au incer at 
să-i linșeze pe cei responsabili, 
își vor recupera în final pilele 
Alții au avut mai puțin noroc. 
Societatea „Betainax" a avut mu 
mult succes cu următorul mic 
anunț: încredințați-ne banji voș
tri. vă vom cumpăra televizoare 
apirate Ul-Pî și apuiate foto din 
Occident. Șase mu de persoane 
au „muși al" și au dat fiecare, în 
medie cîte 3000 de franci. într-o 
frumoasă dimineață responsabi
lii de la Betamax s-au evaporat.

Nu vă înșelați: sint bani în 
Polonia, și nu numai în jurul 
meselor din cazinourile din Var
șovia. Bam puși la adăpost, e- 
conomii care nu se puteau chel
tui în lipsă de ceva bun de 
cumpărat. Nu este totul negru la 
Lodz. Micul comerț. tarabele, 
cafenelele private au proliferat. 
Neștiindu-se prea bine care le 
ern* proprietarul — orașul, sta
tul ? — magazinele nu pot fi 
încă vîndufe. Dar sint Ticitablle 
și pretendenții sînt o legiune. 
Dc două ori deja, primăria din 
Lodz a organizat licitații ale 
spațiilor. în industrie de aseme
nea, mai multe firme sînt în

creștere. „în industria textilelor, 
există un sector foarte dinamic, 
care există numai de un an și 
jumătate" subliniază primarul. 
Pentru micile întreprinderi to
tul este posibil de cînd supape
le pieții au fost deschise. Alek. 
sandev Kavinski este un pre
cursor- el și-a creat societatea 
«teum 15 ani. .Dar timp Îndelungat 
el a trebuit să rămînă la Scară 
artizanală. „Comuniștii ne auto
rizau să folosim șase persoane, 
nu mai mult". Astăzi întreprin
derea sa fabrică mașinuțe -u 
pedale care se vînd foarte bine. 
Kavinski a -creat încă 30 dc lo
curi de muncă, avînd ajutorul 
statului, pentru a fabrica chioș
curi din material plastic. în a- 
ceste chioșcuri se poate vinde 
totul, de la banane la tranzisteri 
și de la reviste porno la ultimul 
♦Sesl-seller politic. Chioșcul, sim
bolul Poloniei in 1990.

Micul sector privit poate 
„trage" economia dar nu ajunge 
s-o trezești din d irîmături. La 
Lodz, oraș al industriei erele, 
ceea ce este mai greu rămînc de 
făcut. Cum să privatizezi acești 
mastodonți. Prochnik, una clin 
marile întreprinderi ale textile
lor a fost considerată suficient 
de „sănătoasă" pentru a face 
parte din primele șapte între
prinderi poloneze care vor fi 
privatizate în decembrie. Gu
vernul prevede că pînă la fine
le anului viitor vor fi privatiza
te între 200 și 500 dc mari în
treprinderi.

25 IANUARIE

9,00 Video-Satelit.
9,25 Actualități,
9,'35 Horoscopul zilei.
9,45 Orașe și civilizații (reluare).

10,15 Film serial (reluare). 
Viața lui Bclioz.

11.10 Ora de muzică.
12.10 Vîrstele peliculei (reluare)
13 10 Actualități.
13.20 Campionatul mondial de 

schi alpin.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15.50 Muzica pentru toți.’
16.10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiunea în limba ger

mană.
18.35 Prognoze economice perf- 

tru anul 1991.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.50 Cronica Parlamentului.
21,00 Campionatele europeni; de 

patinaj artistic.
22,00 în fața națiunii.
22.10 Prețul succesului.
23.35 Gaudeamus.

0,20 Actualități.

0,25 Jazz-Fan.
1,25 Tele-Top.

2G IANUARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Roman foileton (reluare) 

Prețul succesului.
9,55 Actualități.

10,35 Rt'br.ci din emisiunile în 
limbile maghiară și germa
nă (reluare).

11,05 Pro Patria.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Actualități.
13.15 Telc-club.
13,20 Campionatul mondial de 

schi eilfain.
17.30 Mapamond.
18,00 Club „Anda".
19,00 Melodii îndrăgite.
19.15 Telcenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Viata parlamentară.
21,05 Film artistic.

Ultimul colț.
Producție a studiourilor 
franceze 1989.

22.30 Săptămînă sportivă
23.30 Actualități.
23.40 Film serial.

Max Monroe.
0,30 VideoDiscoteca.

Uricani
organizează joi, 31 ianuarie 1991, concurs pentru ocuparea postului

— Funcționar adminisfrativ I.
înscrierile se fac la Primăria orașului Uricani, pină In data 

dc 29 ianuarie 1991.

Traducere do
11ora țiii A LEX A N DRESC U

H O » O S C O P
V ARSATOR

(20 Ianuarie — februarie)
Toate au un timp al lor, dar 

vnfnînd m re î, niciodată n a> 
imp.

TEȘII
(19 februarie — Ț1> martir)

O oazie unicii Iii.câți s-o ra 
ați dm men multă precauție

Bl KiifcC
(21 m ir-ti( — >(; bpiilie)

Veți închei n tirg avantaj...
I II II

(21 aprilie - ’P <n iii
Slntcti așteptat. 5). l ir c mai 

ine să nu vă g’j'.ifi

GEMENI
UI mai — 21 Iunie)

Nu confundați liliacul cu lilie
cii

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Pisica neagră nj c ghinionul 
e doar un .semn...

I EU
23 iilir — 22 nu*ust)

Patru ochi vid mti tine declt 
d a. Urii privesc lp aceeași 
dirr- tic...

111 itniii
(?■' iucj’I — ?l m plcrnbrlr)
l’n du m m 'iertat nu va fi ni- 

cl'-d ită Un p' irton , levint

I1ALAN | ii
i2'2 septembrie — 2f octombrie)
Se va arunca banul și va că

dea invers.
SCORPION

(29 octombrie — 21 noiembrie)
Din exues do zel se pot comite 

crime
sageiator

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Tatăl își hafe copilul pe care-1 

iubește
CAPRICORN

(21 dii.mbrle — 19 ianuarie)
Pentru Dumnezeu un an e că 

o zi iar o zl e ca lin an.

MICA P U B 1 i t i I AT E
ANIVERSARI

MAMA Podariu Ana împreună cu frățiorii Cîrnealâ Ana-Ma- 
ria și Mihai dorim lui Cirneală Robcrt-Paul din Petriia la împli
nirea vîrstei dc 24 de ani, multă sănătate, împlinirea tuturor 
dorințelor și un călduros „la mulți ani “ (3318)

ViNZAItl
VÎND Dacia neridicată, telefon 70417 Vulcan, între orele 

16—18. (3344)
PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Băcanu Ibe, elibe
rați! de E.M. Vulcan. O declar nulă. (3346)

COMEMORĂRI

CU PROFUNDA durere în suflete, pă
rinții, anunță împlinirea unui an de la 
trecerea în neființă, la numai 10 ani n 
fitilul mult iubit

/

GHEORGHIU SdiHN CONSTANTIN

GIndurile și sufletele noastre sînt me
reu îndreptate spre tine Sorine (3343)
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