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Theodor STOLOJAN — prun ministru,
Adrian NASTASE — ministrul afacerilor externe;
General locotenent Niculae SPIROIU — ministrul ap irârii națio

nale;
Mircea IONESCU-QU1N-TUS — ministrul justiți i;
Victor BABIUC — ministru de interne.
George DANIEI.ESCU — ministrul economiei și finanțelor;
Mircea Dan POPESCU — ministrul muncii ?i pro i 1 iale: 
Constantin FOTA — ministrul comerțului și turismului;
Dan CONSTANT! NESCU — ministrul industriei;
Petre MARCULESCU — ministrul agriculturii și alimentației; 
Traian BASESCU — ministrul transporturilor;
Andrei CHIRICA — ministrul comunicațiilor;
Marcian BLEAIJU — ministrul mediului,
Mihai GOLU — ministrul in vățămînlului și științei;
Ludovic SPIES — ministrul culturii;
Mircea MAIORESCU— ministrul sănătății;
Ioan MOLDOVAN — ministrul tineretului și sportului;
Florian BERCEA — ministrul bugetului veniturilor statului și 

controlului activității financiare:
Ion Aurel STOICA — ministru pentru relațiile cu Parlamentul.
Emil TOCACS — ministru secretar de stat in Ministerul Învăță- 

mintului și Științei.
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Ripostă fermă șovinismului maghiar !
Ofensiva propagandistică șo

vină a maghiarismului, la care 
sintem martori în ultimul timp, 
a culminat cu o nouă găselniță 

lansarea din laboratoarele 
U.D.M.R. a ideii organizării ți
nui „referendum” pe tema auto
nomiei județelor Harghita și 
Covasna, In cursul acestei luni. 
Iată, deci, că se confirmă ade
vărul existenței unei minorități 
agresive, in rlndul minorității 

«îaghiare care caută pe toate 
căile să provoace vrajbă și să 
dezmembreze țara. Momentul 
politic e bine ales. Pe plan in
tern, țara e amenințată de in
flație și criză economică. In Iu- 
golsavia e război civil. Vecinii 
de la răsărit se confruntă, la 
rlndul lor, cu dificultăți greu 
de depășit. In aceste condiții, se 
pare că tot răul pe care caută 
să ni-1 facă unii dintre minori
tarii șovini e spre binele țării, 
în mod paradoxal, intenția or
ganizării „refcndumului”, în loc 
sâ ne dezbine, nc-a unit națiil. 
Oca. Luni dimineața, In Camera 

eputaților și In Senat a fost 
introdusă pe ordinea de zi. ex
traordinar. noua găselniță a ire- 
dentiștilor. Deputății și senatorii 
care s-au înscris la cuvlnt au 
condamnat cu fermitate intenția 
de sfirtecare a trupului țării. 
Parlamentarii care reprezintă 
UDMR nu și.au exprimat cu cla
ritate punctul de vedere. Pozi
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ția lor ambiguă nu poate fi 
clasificată decit neloială. De-a 
lungul lunilor de cînd este pre
zent acest partid In Senat și în 
Camera Dcputaților, reprezentan
ții săi au căutat să profite de 
toleranța specifică românilor, 
pentru a promova idei antinați
onale. In numele democrației, ei 
au încercat să introducă în pro
iectul Constituției României teza 
că România nu e stat național 
unitar. N-au reușit, spre lauda 
aleșilor noștri din cele două ca
mere legislative. Cu prilejul 
dezbaterilor diferitelor proiecte 
de legi, deputății și senatorii 
UDMR au avut unele contribu
ții pozitive, pe linia promovării 
conceptelor democrației, dar au 
manifestat și repetate încercări 
nea iale de a strecura prevederi 
care să favorizeze minoritatea 
maghiară. Pe plan politic, UDMR 
a dat dovadă însă, cu consec. 
ventă de intoleranță, îndeosebi 
față de PUNR și Partidul Româ
nia Mare, de parcă astfel de 
formațiuni politice n-ar avea 
loc sub soarele democrației ală
turi de alte partide. Or. intole
ranța este una din caracteristi
cile esențiale ale partidelor to
talitare I Nil este de mirare că 
unii parlamentari au cerut să 
fie revizuită prevederea privind 
organizarea partidelor după cri
terii etnice. Ce fel de partid este 
acela care nu se sprijină pe o
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doctrină politică, ci pe criterii 
etnice 7 Faptele care pun în evi
dență activitatea de pînă acum 
a UDMR demonstrează cu pri
sosință manifestări șovine, lipsă 
de loialitate față de România. 
Pastorul reformat Laszlo Tokcș, 
ridicat la rangul de episcop și 
președinte de onoare al UDMR 
denigrează nepedepsit România 
peste hotare susținind că în țara 
noastră nu există democrație, ci 
un „genocid” împotriva minorită
ții maghiare. Al'i lideri ai 
UDMR au prezentat, cu diferite 
prilejuri, in mod deformat și 
neloial, realitățile politice și so
ciale din țara noastră Cu ce 
scop ? Faptele se leagă și scot | 
la iveală, treptat, adevărul. De 
la mistificarea devenită celebră ; 
a cazului Cofariu, pînă la re
centa încercare a unui parla
mentar udemerist de a introduce 
în proiectul de constituție o 
prevedere privind autonomia u- 
nor etnii minoritare de pe teri
toriul României. In spatele a- 
ccstor fapte nu se află toți mi
noritarii etnici maghiaro, ci doar 
o parte a lor care își dezvăluie, 
treptat, șovinismul, ascuns sub 
faldurile democrației. Iar șovi
nismului, de orice fel trebuie să 
i se dea o ripostă fermă. Toc
mai în numele democrației I

In scara zilei de 14 octombrie, 
pe strada Viitorului din Lupeni, 
s-a înregistrat o crimă odioasă. 
Victima — un copil de un an 
și 4 luni, Popa George. Crimi
nalul — Nichițel Petrică, sala
riat al E M. Bărbăteni, de 21 de 
ani, originar din lași, fără forme 
legale in Lupeni — a fost con
cubinul mamei copilului. Popa 
Anișoara, cu care a conviețuit.

După cum aflăm de la com
partimentul judiciar al Poliției 

din Lupeni, in ziua crimei, după 
ce a venit de la lucru, crimina
lul a avut poftă de băutură. A 
plecat în oraș să bea. luînd cu 
el și copilul. A băut în oraș, a- 
poi la un prieten acasă. Plecînd 
sub influența alcoolului, pe scă

BACALAURtAT 1992
lata că Ministerul Invățămîn- 

tuliii și Științei, pentru a pre
veni prăpădul de la bacalaurea
tul din acest an. anunță de a- 
cum pe liceeni, în primul rind 
elevii din clasele a Xll-a sau 
a XlII-a, ce îi așteaptă la vară.

Examenul de bacalaureat în 
1992 se va susține numai înlr-o 
sesiune. Vor fi susținute 4 probe. 
Limba și literatura română 
(scris și oral) este probă obliga
torie și pentru tinerii din mino

rile blocului l-au apucat furiile 
Motivul — a plins copilul A 
plins... incit l-a scos din minți.
Așa i-a venit ideea criminală, 

dacă nu cumva, planul diabolic 
a fost dinainte glndit. Dar, ceea 
ce a făptuit criminalul, întrece 
orice închipuire: a lovit copilul 
cu pumnii, l-a strins de gît, ca 
apoi să-l apuce de picioare și 
să-l lovească cu capul de beton. 
Aceasta in fața scării, la ieșirea 
din bloc, fapta lui abominabilă 
avînd și martori

Diagnosticul decesului i frac
tură craniană și ruptură de fi
cat. Criminalul a fost arestat șl 
se află în cercetarea Procura
turii județene.

ritățile naționale. Nota minimă, 
la flecare probă, este cinci iar 
nota minimă pentru obținerea 
examenului de bacalaureat este 
6 (șase).

Pentru a promova bacalau
reatul — care devine exigent, 
îndcmnînd elevii să învețe cu 
mai multă tragere de inimă — 
tinerii se vor putea prezenta de 
trei ori, examenul fiind organi
zat în licee stabilite pe zone.

Nu ră încred ‘ți în omul 
care găsește că totul e bine, 
in omul care găsește că totul 
e rău și încă mai puțin în 
omul care est indif rent In 
toate.

JOHANN KASl'AR L AVATF.R

&Viorcl STRAIȚ

Patru victorii ale speranțelor
• Laboratorul „rece” al clubului Jiul produce și prelucrează, 

pe zgură, pe ploaie și pe iarba gazonului II, în anonimatul spe
ranței, material uman cu chip de talent, zâmbitor și curat, ce con
stituie viitorul fotbalului in acest colț de țara, cu o tradiție ce 
începe de prin 1919. • La juniorii republicani, Dosan a mai adus 
o victorie în dauna echipei Gaz Metan Mediaș, invingînd cu 2—I 
și ocuplnd un onorabil loc 3. De aici vor pleca pentru ...A cit de 
curtnd Repede, Frumoca, Anghel sau... * Cadeții lui Grecu au 
învins sîmbătă la Vulcan, cu 14—2, conduclnd in clasament, fără 
Infrîngere. O Juniorii II au învins frumos cu 1—0, tot la Vulcan 
mărșăluind victorioși In fața colegilor municipali, meci de meci, 
cu ambiții ce, in primul rind, sint ale antrenorului. * Juniorii 
III cu 13—0 la activ, cu Aurel Buză pe banca conducerii tehnice 
sint și ei In fruntea clasamentului, cu o mîndrie personală ce nu 
poate fi tradusă docil prinlr.un formidabil atașament față de 
culorile speranței. _

După nictorie in deplasam, infrinqere atașă
Universitatea Petroșani a ob

ținut prima victorie, jucind ex
celent la Oradea, in compania 
fostei divizionare A, Ind. U. 
Oradea și ea retrogradată, dar 
„întărită” cu încă 4 titulare tot 
de A, cu 3—0, unde „Lupu et 
company” au lăsat tracul și au 
trecut la Joc. A fost o mare sa
tisfacție „feminină” și o speranța 
pentru întilnirea ce urma acasă 
cu „Clepsidra'* Cluj. După un 
0—0 la pauză, gheața a fost 
spartă de clujence, in mln. 45, 
cînd Ramona Szabo deschide 
scorul. Va fi 1 — 1 In min. 4G. 
gol al talentatei Mioara Lupii. 
Din nou conduc oaspetele, 2—1 

in min. 52, Livia Bota, 3—1 in 
min. 5IJ, aceeași Szabo și 3—2 
in min. 6B, gol Marioara Tocar, 
de la 25 m direct în vinclu.

A fost un joc al neșanselor, 
pentru că echilibrul s-a păstrat 
mereu, dar s-ati plătit greșelile 
individuale și mai ales cele din 
apărare, unde echipa nu „in- 
cliide" bine culoarele de gol.

Supărarea este mereu „cun- 
trapunctată" d<* marca pasiune 

a soților Vișan. cari* știu că o 
echipă se „face" din victoiii și 
inlnngcri și o ti i liție se cre
ează și apoi se pa .a razii. Ur
mează un Jor greu in d. i’a
Dar ce este u,i>i m 1 ,1,

Vom fi la BuJapes<a I
Ne face plăcere, să informăm 

de pe acum opinia sportivă, cu 
o știre ce confirma clasa indi
viduală a sportivului Leontin 

Pop, component al echipei Oe 
popice Minerul Vulcan.

In perioada 2—3 noiembrie, la 
Budapesta, va avea loc turneul 
Campionilor Masters unde vice- 
campionul național, la indivi
dual, de anul trecut va repre
zenta România in ca mai pres
tigioasă competiție internațio
nală.

Așadar, echipa pregătita de 
prof. Vaieriu Pișcoi — Minerul 
Vulcan, v.i avea primul ei re
ia ezentant intr-o competiție de 
asemenea anvergură. Șuete. dc 
pe acum! (D.N.)

Ii 
«
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OPINII PE
0 TEMA MAJORA

MINERIADA
(EPISODUL II)

N-am crezut că misiunea de a 
opera o sinteză a materialului 
epistolar, sosit pe adresa redac
ției, după evenimentele din sep
tembrie, poate fi atît de dificilă. 
Acum după ce am citit și răsci
tit cu atenție încordată la ma
ximum (unii oameni au un mod 
de a scrie foarte personal. încit 
stai uneorj minute-n șir și te în
trebi ce s-ar vrea cuvîntul ăla, 
care nu se lasă citit) „miile de 
scrisori", cum ar spune prezen
tatorul unei emisiuni TV care 
nu se prea bucură de largă „au
diență". acum, cînd pagina alba 
mă provoacă, înainte de a mă fi 
exprimat, fără mînie și țâră păr

tinire, solicit asentimentul dv. pen
tru o revendicare — sporul de 
periculozitate. O să vedeți de ce...

In primui rînd toate scrisorile 
sînt incendiare. Eu n-am făcut ar
mata la pompieri, n-am costum 
ignifug și sînt pus să mă joc cu 
focul, pe seceta asta! Dacă apare 
O seînteie de undeva? E un pe
ricol real, nu? Am dreptate sa 
cer să nu se atingă nimeni de 
• porul meu? Am. Atunci să fie 
«porul neimpozabil!

In al doilea rînd, nu exista 
scrisori pro. Sint cu de vină? 
Nu! Dan, mă întreb, minerul, că
lit în luptele „cu dușmanul", la 
București, crede? Dați-mi voie să 
am îndoieli serioase. Și-atunci. ce 
mă fac? Intre atitea contre eu tre
buie să fiu... (nu pronunț cuvîn
tul, că a fost pe-aici o gazetă cu 
numele ăsta, care a promis că-și 
revine, dar nu și-a mai revenit), 
să fiu nici de dreapta, nici de 

. stingă — adică tot eu la mijloc?! 
Ei, bine, in acest caz cer cu in
sistență ca sporul meu să fie 

i mai mare, mult mai marc și mai 
maro, tot mai marc!...

Nu. Mai bint. nu mai cer ni
mic. C ă au mai cerul unii și, ca 
urmare, „piinea și mai neagră se 

[ făcu"... $i-npoi, Mîntuitorul în- 
• su.și a spus: „Mai ferice e să dai. 

dccît să primești (axiomă verifi
cată de orice miner de bună-crc- 
•lințn, caro a avut de-a face cu 
rutierii). Orei, să trecem la fap

te
Am vrut ,ă in< ru o scrisoa

re priirflii de la Craiova, dar 
mi-am amintit bancul ăla ru aș
chia care a ocolit, a ocolit și, pî- 
nâ la urină, tot acolo a nimerit. 
Pe ce să hq ascundem după de

Lider, un criminal?
„Liderul lor, minerul fruntaș 

intre fruntași, Miron Cosma, 
care purta pe suflet o crima 
(cam așa cred că se numește o- 
morirca cu automobilul a unei 
tinere femei ce mergea pașnic 

pe marginea drumului) a mai 
îngrămădit în conștiință încă 
doi morți și vaietele a vreo două 
sute dc răniți Sînt jertfe napri- 
mite nici măcar de un zeu pă- 
gîn, și Miron Coama trebuie să 
răspundă de ele în fața justi
ției, iar Procuratura e-.tc datoare 
să dea curs cercetării tuturor 
crlor ce-au instigat la violență 
și distrugere, și deopotrivă celor 
ce-au comis crimele. Asta l-ar 
aduce cit dc cit în puținele-i 
minți și pe un rege corii dînd 
ocoale pe deasupra Transilvaniei, 
ar stîrpi anarhia și i-ar lecui 
poate pentru totdeauna p<- toți 
cei ce, de la stingă la dreapta 
>i de la dreapta la '.lingă, tre- 
Cînd și prin centru, se simt 
■cârpinați ta momițe de faptul 
• ă minorii ne-au dat, a patra 
oară, pe râzătoare, NSni dis

get? „Avem și noi faliții noștri"!
lată, din Petroșani, ne scrie 

domnul Mihai Tărnăveanu: „zXm 
rămas stupefiat cînd am văzut 
cum au ajuns-o parte masivă din 
minerii Văii Jiului la București, 
să terfelească prin noroi și mur
dării o meserie nobilă ca aceea 
de miner, lăsîndu-se manipulați 
de niște trădători de neam și țară 
de la PNȚcd. PAG și, de ce n-am 
spune-o, chiar de spurcații de 
comuniști, care își, dau mina cu 
oricine, numai rău să facă. In 
ce privește PNȚcd, treaba a 
fost vizibilă, altfel ce au căutat 
minerii la Congresul lor? Să le 
dea raportul?

Păcat că s-a uitat că la 5 au
gust 1929, la Lupeni, s-a tras 
în mineri, nici astăzi nu se știe 
precis numărul morților de a- 
tunci, iar acum, manevrați de... 
Miron Cosma, au lovit cu to
poare, bîte, lanțuri și pietre pe 
tinerii militari care își îndepli
neau misiunea de apărare 
a obiectivelor democratice... 

Să Ie fie rușine lor și porcilor ca
re stau în umbră și manipulea

ză. Din cauza lor s-au pierdut vieți 
omenești, au fost sute de răniți 
ș= pagube materiale de zeci de 
milioane de lei pe care, pînă la 
urmă, le plătește tot poporul... 
Noj am înființat un tribunal al 
nostru și așteptăm să vedem ce 
măsuri va lua conducerea Ro
mâniei împotriva celor care ați 
lovit și, dacă va fj cazul, vă vom 
judeca noi după legile voievodu
lui Vlad Țepeș și ne vom scăpa 
de voi că, și oșa, cit cărbune dați 
voi, îl putem da noi, cu pensio
narii. femeile și copiii... Așa să 
ne-ajutc Dumnezeul"

Fac precizarea că scrisorile nu 
sînt publicate integral, dar în 
ceea ce s-a publicat nu s-au fă
cut modificări de fond. Totodată 
menționez că redacția noastră nu 
subscrie acestor puncte de vede
re, care aparțin corespondenților 
noștri, nu le neagă, nu le comen
tează, doar le prezintă.

Pe locul doi a căzut un minor 
de la Valea dc Brjzi; „Să nu mai 
luați apărarea acestor bestii, care 
so dau mineri, că astfel Or să 
vină cu topoarele și tîrnăcoapelc 
să ne omoare în casă, pentru 
drepturi bănești pe care nu le 
merită. Și < u lucrez în mină, nit 
do un an doi, ca aceste lichele, 
care întreabă doar de drepturi, 
dar pe nici unul nu l-am auzit 

tanțat de Europa și de reforma 
economică, de statul de drept 
și de leagănul civilizației. Poli
ticianismul scîrbos, renăscut in ve
ne pe care le ci'cdem fără singe 
aplaudă pe față atacul mineri
lor, fură a sta o clipă spre a 
socoti că miine, minați și ci dc 

DE PRUN PRESA ADUNATE
nevoi la fel de apăsătoare sau 
plătiți și lingușiți de nu știu ce 
forțe oculte (le va dibui vreodată 
cineva și le va spune pe nume?) 
ar putea năvăli asupra Bucureș
tilor sidci urgiștii din Galați sau 
Călărași, docherii Constanței sau 
țăranii căzuți pradă abuzurilor 

practicate de un mare număr de 
comisii desemnate să aplice Le
gea fondului funciar.

Domnul Miron Cosma, fruntaș 
il plăților oarbe, minte fără 
■â.i crape obrazul dc rușine 
cînd spune cu minerilor care 
ui cerut să vorbească cu primul 
ministru în stradă (de ce nu la 
birt?) li ,-i răspuns cu petaide" 
II l/Vf’.Ș M'At-lV, .ni „l'aru", 
nr. 77)

MINERUL

(DE ONOARE) 

A DAT, 

MINERUL

(DE BINE) 

A LUAT, 

MINERUL

(CINSTIT) 

FIE 

LAUDAT!

Miron Cosma - 
cartuș pe țeava

„In ziua d» 26 septembrie la 
Televiziunea Română s-a pie

zentat liderul sindical ui mine
rilor din Valea Jiului, Miron 
Cosma, însoțit de o gardă de 
corp formală din cinci ortaci î- 
narmați cu topoare. înainte dc 
a intra în studio, pentru înrc-. 
gistrarca unei convorbiri, în 

prezența mai multor persoane, 
între care se aflau un cetățean 
.iitk rican și un lider de partid 
autohton, Cosma a solicitat să 

vină cineva din corpul de pază 
a) televiziunii, pentru a preda 

n xnlvmiil pe care-1 avea asupra 
Iul Er i un pistol mare, se parc 
,Carp.iii", cu șasi <'iir1>.i?c, djn- 

să spună ce a muncit pentru ba
nii pe care-i primește". Trec peste 
afirmațiile care s-au făcut și în 
scrisoarea anterior citată, direct 
la întrebări : „de ce lichelele s-au 
urcat în basculante (dinspre Lo- 
nea venea) și strigau „Jos llies- 
cu", „Jos Sombinatul", „Sus Ra- 
țiu"? Ce au cu personalul tehnic 
acești indivizi care, în majorita
te, n-au reușit să-și facă nici școa
la generală, cu toate înlesnirile 
regimului comunist? Dacă unii 
n-au dreptul la o cafea, ei de 
ce își duc mîncare în mină, după 
ce au luat masa la cantină? Ea 
Valea de Brazi, pe 23 septembrie 
la sch. II, s-a pus pază la puț, să 
nu intre nimeni. O parte din 
oameni și-au dus lampa și masca 
■în dulap și au plecat acasă să 
stea, alții au plecat cu mașinile 
spre Vulcan. Seara au venit și au 
predat lămpile și măștile, au a- 
vut post și așa s-a încheiat ziua 
de muncă..."

George Cernâuțeanu, „cetățean 
al orașului Craiova, care de 36 
dc ani a lucrat și lucrează în 
construcții, pe șantiere", declară: 
„Am lucrat 12 și chiar 14 ore pe 
zi și nu totdeauna s-au putut plăti 
aceste ore, dar niciodată nu s-a 
folosit bîta, ciomagul, ranga, pia
tra, lanțul, toporul, pentru a se 
face dreptate. Am înțeles, ome
nește, ce se poate și ce nu. In 
iunie ’90, cînd ați fost la Bucu
rești, am fost printre puținii care 
v-am apreciat curajul. Acum ați 
împins țara spre nenorocire... 
Numai în gara Craiova pagube
le sînt de aproape un milion. 
<?inc le suportă? Eu știu că mun
ca dv. este grea și periculoasă 
și că sînt multe necazuri, însă 
problemele nu se rezolvă așa cum 
procedați. Credeți că nou] guvern 
va rezolva toate greutățile pe ca
re lo aveți? Cine a reușit să vă 
cumpere, ca să faceți ceea ce ați 
făcut? Să nu credeți că acei din
tre dv. care au provocat pagube 
de milioane nu vop răspunde în 
fața legii! Dacă vreți ca acest 
popor să vă iubească și să vă 
stimeze, schimbați-vă atitudi
nea și nu mai folosiți violența. 
Vă doresc mult succes în activi
tatea dv. productiva șl vă zic 
„Noroc bun !“. Sper ca răspunsul 
dv. să fie dat prin ziaruț nostru 
local „Cuvîntul libertății". str. 
Oltcț nr. R, Craiova — Dolj, cod 
1100".

tre care unul pe țeavă. Din 
cit se cunoaște la această oră, 
Miron Cosma nu a posedat și 
nu posedă permis de port-armă, 
pl aflrmînd că a primit respec
tivul pistol de la cineva".

(Din ziarul „Libertatea" nr. 515)

Guvernul - 
parte vătămată

D' citex zile, o comisie inven
tariază pagubele produse jn Pala
tul Victoria pe timpul asediului 
din 25 septembrie. Mcnționînd că 
lucrările comisiei se voj- încheia 
către sfîrșitul lunii, \’ă prezen
tam cîteva date prcliminaro ale 
dezastrului: cheltuieli pentru re
pararea sau înlocurica geamuri
lor, ușilor și grilajelor — 9 000 000 
Ici; curățirea covoarclor și perde
lelor — 700 000 Ici; repararea cen- 
țralci telefonice (unde au •' cîți- 

închei, din motive de spațiu, cu 
opinia unui „mare grup de mi
neri cinstiți din Valea Jiului" 
care scriu „în numele marii ma
jorități a minerilor din Valea Jiu
lui, a oamenilor cinstiți de pe 
aceste meleaguri, în legătură cu 
Miron Cosma care, cu premedita
re și sînge rece a adus poporului 
român pagube incalculabile și a 
reușit să facă de rîs și să păteze 
obrazul și onoarea noastră a 
minerilor. Va trebui să răspun
dă, prin intermediul ziarului, La 
cîteva întrebări ale noastre, cel 
mințiți și manipulați în tragice
le evenimente din 24—28 septem
brie 1991: de ce a mobilizat mi
nerii spre București din moment 
ce toate cererile ști revendicările 
erau satisfăcute? De ce a dat mî- 
nă liDeiă și nu a ponderat ma
nifestările huliganice ale unui 
grup restrîns de mineri, care au 
făcut ravagii pe traseul Petroșani 
—București? Dacă se ducea pon
tau tratative cu Guvernul, de 
ce a permis înarmarea lor cu 
răngi, lanțuri, pari ctc? Cum si-a 
putut închipui, acest Cosma, că 
poate trata cu primul ministru 
Pe caldarîm, sub amenințarea ar
melor enumerate mai sus șî a 
sticlelor incendiare ? Ișt’ aduce 
aminte că la întrunirea de la Eu- 
peni s-a exprimat așa: „Mergem 
la București să schimbăm guver
nul" ? Acestea erau gîndurile lui 
pașnice, pentru tratative? Recu
noaște că de mult timp întreține 
relații ascunse cu Alianța Civi
că, cu PNȚcd și că în urmă cu
2— 3 săptămîni a avut întilniri 
pentru aranjamente cu Doina 
Cornea ? Ce-a căutat la Congre
sul PNȚcd din moment ce decla
rase sus și tare că nu va pacti
za cu nici un partid sau forma
țiune politică? Unde a fost cele
3— 5 ore, timp în care a dispă
rut dintre mineri, fiind căutat la 
un telefon fantomă? Este el oare 
justițiarul acestei țări? De ce 
nu ijr.-a respectat cuvîntul dat 
președintelui țării ?“

La atîtea întrebări nu încap 
îndoială că va fi și un răspuns. 
In momentul cînd vom intra în 
posesia lui, îl vom da publicită
ții.

Ștefan CIMrOI

va metri dc cablu conținînd 1400 
circuite) — 1 500 000 Ici; înlocui
rea sau repararea mobilierului 
— 1 800 000 lei etc. Incendiile is
cate dc cockteilurile Molotov au 
distrus generatorul de curent e- 
lcctrjc (grup electrogen IRED) — 
8 000 000 lei, depozitul do rechi
zite și o parte a arhivei pi''revo
luționare... împreună cu alte stri
căciuni, pagubele aduso de cea 
dc-a patra mineriadă numai în 
Palatul Victoriei sînt estimate la 
28 milioane lei. /
(ADEVĂRUL, nr. 50'1)

Omul „minerit" 
in scaunul pregătit 
Probabil că mult s-a mai frămîn- 
tal dl. Adrian Scverin pînă a de
cis cum și unde să so pună în 
slujba țării. Cu calitățile sale de 
diplomat, a rcușiL să convingă 
conducerea FSN că ar fi «lil în 
scaunul proaspăt eliberat a] A- 
gențiel Naționale de Privatizare!, 
domnia sa fiind, după cum se știtf, 
un AS în ale reformei. Ci ne 
facem însă dacă agenția su -nu
mita se va dovedi a fj o pepi
nieră dc prim-minlștri?! 
(ADEVARVL. nr. 509). ....
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E. M. Valea de Brazi — reeditarea
legendei păsării Plioenix

Directorul a zis: găsiți omul!
Pe la începutul anului, EM Valea de Brazi 

era o mină moartă. Cu un picior în groapă. 
Cele 200—300 tone de cărbune extrase zilnic 
nici nu se puteau numi producție. Mare parte 
dintre angajați începuseră deja să se gîndească 
la ziua de mine. Să-și caute de lucru în alte 
părți. Mina care, în 1985, fusese deschisă în 
sunet de surle și trîmbițe, fiind denumită cea 
mai tînără întreprindere minieră din Valea 
Jiului, era la un pas de faliment. Și acesta era 
cit pe ce să se petreacă dacă nu se administra 
la timp punga de oxigen care să-i redea viața: 
schimbarea conducerii și, mai ales, a stilului 
de lucru al acesteia.

Domnul Iosif Bocan, dii-ectorul exploatării, nu 
a dorit să ne spună prea multe despre domnia 
sa. A amintit doar faptul că, la început, cînd 
a venit la Valea de Brazi, a adunat oamenii și 
i-a întrebat dacă vor într-adevăr ca mina să 
dăinuiască. Firește că n-a fost nici unul care să 
zică nu. Toți vroiau să ia un ban ca lumea, să 
aibă ce duce acasă. Dar pentru asta trebuia 
pus osul la treabă, lc-a precizat directorul.

Au trecut citeva luni. Stilul noii echipe de 
conducere — „stil capitalist, domnule, muncești, 
ai, nu muncești, nu ai“ — a început să dea 
primele roade. Producția a crescut de patru ori. 
Cifrele o consemnează în limbajul specific: 119 
la sută realizare a sarcinilor în august și 118 
la sută. în septembrie. Producția programată în 
prima decadă a lunii în curs a fost deja depă
șită cu 23 de procente.

Interesant de relevat este modul în care S-a 
ajuns aici. Formula e simplă: s-au aplicat alte 
principii in organizarea activitâț i de la toate

CĂUTĂM ÎN

palierele minei. Numărul personalului TESA a 
fost redus cu aproape patruzeci de persoane. 
Cu alte cuvinte s-a renunțat la cei care doar 
plimbau hîrtiile dintr-un birou în altul. Urmă
torul vizat a fost compartimentul de investiții. 
De la patru brigăzi active cîte existau în acest 
sector s-a ajuns, în prezent, la 14 brigăzi. Evi
dent, șî realizările au crescut. De patru ori. Cea 
mai spectaculoasă realizare este punerea în 
funcțiune — cu șase luni mai devreme decît era 
programată — a orizontului 300, care nu puțini 
cred că este cel mai frumos din țară. Pînă mai 
ieri, evacuarea cărbunelui se făcea de la ori
zontul 300 la orizontul 400 ți pînă la silozul 
schipului. în momentul de față, prin finalizarea 
silozului de 350 de tone dintre aceste orizonturi, 
s-a găsit soluția pentru eliminarea strangulării 
fluxului de transport.

Suflul noului a trecut și prin sectoarele de 
producție. Au fost constituite încă șase brigăzi 
de pregătire în vederea urgentării punerii în 
funcțiune a două abataje cu front lung, în 
partea estică a minei. Lucrările vizează stratele 
17—18, iar exploatarea acestora în două felii va 
constitui o premieră în Valea Jiului. „Mina va 
fi pusă la punct pentru zece ani, a mai spus 
dl. director Bocan. Chiar dacă va dori cineva 
să o închidă, nu va putea. Pentru că ea va lu
cra cu profit. Dar știți ce zic cu. Mergeți oriun
de, în subteran, la suprafață. înlrcbjți pe ori
cine ce crede despic mină, despre conducere 
și scrieți așa cum zic ei. Vă rog, fiți cit se poate 
de obiectivi. Găsiți omul ăla care să spună că 
nu-i place la Valpa de Brazii"

S U B T E R A N...

...ȘI LA SUPRAFAȚA

Sintem la orizontuj 490. Gale
na pe care păjm este amenaja
tă ca la carie. Sc vede să-i lu
crătură de meseriași. Nu depar
te de rampa schipului sc află o 
magazie cu scule și piese dc
schimb. Amenajată și dată în 
folosință de vreo două-trei luni. 
Nicolae Dragnea, magaziner In 
schimbul I, ne face semn să in
trăm. . Avem, taică, de toate cc- 
!ea aici. Ia uitați citc piese am 
<lat numai astăzi de dimineață. 
Nu se mai iese pe puț pentru o- 
ricc. Facem necesarul, ij dăm la 
magazia centrală și ăia de acolo 
ne trimit. E adevărat, mai slnt 
probleme in aprovizionare cu u- 
nelc uleiuri, cabluri electrice, cu
ie, da’ asta e lipsă cam peste tot“.

Pe galeria de cap a panoului 
din blocu] VII sîntem nevoiți să 
facem loc. după fiecare doj pași, 
celor care transportă materiale
le. Atenți cu menținerea echili
brului pe cremalieră, dc-abia ve
dem pe unde mergem. Profităm 
<k o pauză între încercările de 
pornire a transportorului TR7 și 
di cutăm cu doi tineri. Amindoi 
sînt vagonetari Conduraclij Mi- 
hai o la mină dc un an și Jumă
tate, iar colegul său Dulgheru 
Ion, de trei ani. „Față de anul 
trecut, e altceva, iy. dă cu păre
rea Condurachi. Mir.a merge spre 
b n>-, Ar fi și ma; bine dacă toți 
o, pune osul G<u salariile sîntem 
mulțumiți și cred că vom fi și 
oui mulțumiți... „Mai rău e la 
cAminul 11 la care stăm, intervi
ne Ion Dulglv ru, Nu-1 apă, Iar 
lumină c cit sâ-ți scoți ochii, 
imălaiiea o facem cu reșoul,,,

Gupă câți va metri, la intersec
ția abatajului, dăm peste șeful 
dc brigadă Iii,. Amorărițci. Pe 
dumnealui căștile albe nu-1 mai 
impresionează. A văzul atîtea 
la viața lui. îi punem că Jintem 
de la ziar și că vrem »ă sfiim un 
pic de vorbă. ..Ca să vă zic cu 
acum ? Abatajul meu merge des
tul de pro t. F, carieră, nu e 
cărbune. încă zece metri de 
diei încolo și scap do piatră. 
Cu noua con ducere 
mă-mp»e bine. Si cn șofu’ fie

«celor, și cu dircctoru’. N-am 
probleme. Sa spun drept, ia U- 
ricanr m-am mm înțeles bine cu 
Stoica. Dar nu ca și cu Bocan1’. 
Pentru cine nu știe trebuie spus 
ca, de cinci ani, nea llic e ia 
pensie. După cc o viață întreaga 
„a tras„ pe complexele de la U- 
ricani. Pe care a tăcut și 30 dc 
tone pc post, „Ar merge și-acuma, 
dacă n-ar fr piatră. Ja uitați-vă l 
Secțiile sînt la locul Jor. Combi
na o ținem de expoziție, dar î: 
va veni și dinsci rîndul. Să vc- 
niți jn februarie. Acum mergem 
cu pușcarc,,. La cițiva metri dc 
noi, col care minuia ciocanul de 
abataj se plîngea că n-arc pre
siune dc aer. „Eh, toate perfecte 
n-or fj niciodată, zice nea Ilie. 
Poate că nici cl nu prea an 
chef de lucru ș-atunci trebuie să 
dea și el vina Pc ceva. E bine 
că conducerea ne-nțclcgc destul 
de bine. Eu ani o sută in briga
dă. 4—5 pc schimb sînt pensio
nari. RcstU] tineret. Mă iubește 
ăștia. Eu îi mai dau dracu’, el 
mă înjură. C-a.șa-1 la mină. Mai 
vin și ci obosiți, cu-s tineri și 
umblă după femei. D<>'-s băieți 
buni. Merge, Tuțulc ?„. 11 cău
tam cu privirea pe cel căruia i 
s-a adresat. Aflăm cu se numește 
Tuțu F.ugen, c șef dc schimb la 
Amorărițci, are 29 de ani și că-i 
brnat bun. în timp cc no] il des! 
co oam pc șeful do brigadă, cl 
bătea găurile pentru pușcare. „Eu 
l-am promovat. nc lămurește nea 
llic. De cinci ani e cu mine. îl 
las proprietar aici. Dc-aia îl șl 
cert toată ziua,,. Fac0 o pauză si 
aduce vorba tot la abataj. Asta-i 
clic 'ia carc-1 doare. „Pui cum <ă 
nti ma doară ? Do 20 de molii 
venim în piatră. Nu zic, oamenii 
muncesc, dar nu pot să le iau 
«îpul. Vă mai spun o vorbă: a.sTn 
o s.î Le principala capacitate de 
la Valea dc Brazi, A-ta o să țină 
mina". *

Urcăm planul înclinat dc trans
port. Ne întreținem drumul cil 
liimpașe care sd îndreaptă In 
direcția din care venim noi. Sini 
cel din schimbul doî. O chestie 
pc care o observi imediat* ni<d 

unul nu merge cu mina goală Ia 
locul de muncă. Solo sau in doi, 
poartă „la epolet” cile un buș
tean. De la locul de depozitare 
și pînă unde va fi folosit lemnul 
pentru armarea provizorie, tra
seul măsoară cam 160 m. Acum 
lemn este suficient. Au fost 
însă momente cînd a trebuit să 
se meargă cu împrumutatul dc 
la alte exploatări. I a capătul 
planului, facem un time-out. E- 
leclricianul Ghcorghc Dragomir, 
pe care-I interpelăm, nu era prea 
dispus la dialog. „De cc nu-1 în
trebați pc șeful de echipă 7 Ca
bluri, asta n.avcm. Cu noua 
conducere îs mulțumit. Se vede 
diferența între vechea și actuala 
conducere". Ostafie Nicolae, șef 
echipă la mecanici, pare la în
ceput și mai rezervat : Da, mer
ge binișor acum”. Ezită, apoi a- 
daugă : „Cred că s-ar putea 
merge și mai bine". Inginerul 
Florea, caro tocmai a apărut ve
nind și el dc pc planul înclinat, 
dă să-l încurajeze : „Spune și 
tu că la Costel privatizatu’ bău- 
tura-i cam scumpă". Toți din Jur 
rid.

La schip, domnul inginer loan 
Conea, adjunctul de la acraj, ne 
zorește. Vrea să ajungă cit mai 
repede la suprafață. E la .șut dc 
noaptea trecută și acum trebuie 
să aducă un artificier. „Mina 
asta mi-a dat TBC — unu la 
mină. Doi la mină : acum mor. 
gc. Dc cînd e domnul Bocan, 
oamenii își dau Interesul. Totul 
este banul. Dacă muncești, iese, 
înainte era ceva incert. Nu știai 
dacă ies sau nu hanii. Cînd s-u 
deschis mina a la, a fost o fugă 
după cărbune. S-a deschis cu 
ingineri stagiari și cn pensio
nari. De-abia in ’89 trebuia să 
se ajungă, normal, Ja producție. 
Cum s.a lucrat, atunci, iertați-mă, 
mina a fost adusă cu fundul în

Ajungem la s.uprafațJI. La 
rampa puțului așteptau cițiva 
oameni de la transport Băieți 
tineri, în maro parte. Salariile 7 
Mulțumiți. Probleme cu trans
portul ? Sn vedem ce-o fi in 
iarnă. ,.t» a K

La sectorul I, în biroul ingi
nerului Ștefan Belenyesi, îl cu
noaștem pe brigadierul Vasile 
Gavriloaie. Tînăr. Are 28 de ani. 
Este numărul doi în sector după 
Fazcka.ș Fercnc, fost la EM Pa- 
roșeni, actualmente pensionar și 
șef de brigadă la Valea de 
Brazi. Specialist de clasă în 
complexe mecanizate de mare 
înălțime CMA 25 H. Feri bacs și 
Vasile sînt pilonii sectorului I 
care dă 75 la sută din producția 
minei.

Tînăr, tînăr Vasilică, dar îi 
dau ascultare cincizeci de oa
meni. Atîția numără formația pe 
care o conduce din martie anul 
acesta. Pensionari și activi. „Am 
opt pensionari in brigadă. M-aju- 
tă foarte muit. îmi dau sigu
ranță în lucru. Vă spun drept, 
nu contez pe unu’ activ cum mă 
bazez pe un pensionar. Ăștia ti
neri se mai îmbată, nu vin la 
lucru, pc cînd cu pensionarii c 
altă treabă... Am avut divergențe 
chiar și cu șeful de sector, dar 
toate astea au fost spre bine. 
Sîntem sprijiniți de conducere. 
Directorul, cc să zic, e un om și 
jumătate... Pe vremea lui Rusan

■ Programele dc producție .sînt. analizate din două în două 
săptamini in cadrul consiliului director, luindu-se măsuri pentru 
etapa imediat următoare.

Sindicatul să fie imparțiali
Viorel I.icob, supraveghetor in sccloruj de transport, oro $1 

dumnealui o problemă. A auzit că sîntonl de la ziar și ar vrea 
sa pună o întrebare: de c. măsurătorii do gaze ș. supraveghetorii 
nu pot să treacă mai sus de categoria a IIT-a ? A Întrebat și pc 
la birouri, i s-a arătat <> hirtie cum că așa este, dar nimeni nu l-a 
lămurit cine a decis asta. J- im răspuns că nici noi nu prea le-a- 
wm cu astea, ca nu sintem bancă de date, dar uite, aicj e dom
nul loan Văduva, de la sindicatul liber din exploatare și dînsuJ 
se va interesa. IJ-lui Văduva nu-i este străină chestiunea în cau
ză, dovadă că s-au mai plin; și alții înaintelf d-lui Iacob. Promite 
cii o să meargă și pc la alte mine, o să vadă cum au rezolvat 
ceilalți problema respectiva și o sâ-i comunice rezultatul. ^Sindi
calii] nostru s-a implicat in probleme socialo care, acum, pur și 
simplu ne depășesc, ne spun* dl. Văduva. Astea sînt: locuințele 
și butclvle. Cu buteliile sa vedem ce sc va rezolva după accepta
rea revendicărilor dc la grevă. Cu noua conducere colaborăm 
bine. Asta nu înseamnă că nu sintem in continuare aj oamenilor. 
S-au făcut inculcări, să le spun ași, ale drepturilor oamenilor. Au 
fost desfaceri abuzive ale contractelor dc muncă. Atunci cînd au 
ajuns la noi, ele s-au rezolvat. în cc ma privește cu militez pen
tru o treaba: ccj dc la sindicat să fie plătiți din fondurile Ligii. 
Pentru că, dacă își iau salariile fiecare de la mina la care lucrea
ză, sînt ușor dc manevrat și nu pot fi imparțiali,,.

In prim pian, șefii de la 
sectoarele I și II

Ing. BEI.ENYEȘI ȘTEIAN, 
șeful sectorului 1. „Nucleul este 
foarte bun. Ast i e principalul. 
In sectorul nostru, ponderea pen
sionarilor este dc 40 la sută. Vă 
rog sa rețineți: toți pensionarii lu
crează în frontul dc lucru, indife
rent că-i p,cgătirc sau întreți
nere. Colaborarea între sectoare 
este perfectă. Deciziile importan
te sc iau prin consultarea păr
ților implicate".

Padină publicitară realizată ilc
Gheorglic OI.TEAM

F 5*
Paul NK.’ULESCl

(Gavriloaie a fost șef de schimb 
la acest brigadier — n.n.), aba
tajul era un chin. Panoul n-a 
fost pregătit corespunzător. 
Dc-aia și făceam viteze mici, cam 
trei ml pe lună. Nici condițiile 
de zăcămînt n-au fost bune — 
acoperiș friabil, vatră moale. Pa
noul 3 Sud îl pregătim ca la 
carte. Cu multă chibzuință. Nu 
ne presează nimeni, avem timp 
și am învățat din greșelile tre* 
cutuluî. Vitezele ce le-om face 
acolo ? Om vedea cît or fi. in 
nici un caz de doi metri lini
ari... Vă spun drept ci de sa
larii oamenii îs mulțumiți- A» 
veți cuvîntul meu că Valea de 
Brazi se va ridica și va fi prima. 
Chiar cu, să spun drept, la în- 
ccputul anului mă așteptam Ea 
ne spună, gata, băieți, aici ne 
oprim, la revedere 1 N-a fost 
însă să fie așa. Sînt mulțumit că 
avem garanția viitorului. Păi, 
judecați și dumneavoastră: de 
la „K“ dc 0,6 s-a ajuns la „K"- 
uri de 1,2—1,3. Nu-mi vine sâ 
cred. înainte m-apucasem să-mi 
fac casă la Neamț. Ziceam că 
n-o să am cu ce-o să termic A- 
cuin o continui". '

Ing. BEJAN, șeful sectorului
11. „Sa vii duca tata pc orizon- 
tul 300. E Las Vegas acolo. Lu
mina a giorno”. De data asta, 
n-am putut să vă onorăm invi
tația, domniile inginer. Am „că
zut” pc 100. Nu-i nimici O vom 
face data siitoarc și poate că, 
dc acolo, ne veți duce 1 i Valea 
da Pești. Așa i m pro
mis.

I
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Ai ualitaîea internațională
Documentar

Pentru timpul dumneavoastră liber

toros.av.a și iu soarea centrifugă
înde-Intr-o creme nu prea 

părtată de-tui compatrioți de-ai 
noștri 
lugo lavia 
ticient cie 
stabili taie 
eă, roouv . 
trecut la noi a început un alt te- 
nomen, aceia de vinzare a for
ței de muncă, mulți tineri (și nu 
numai ei) bucurindu-se copilă
rește de un cîștig pentru care 
efectuau ceie mai felurite munci 
Decodificate și care aici nu le-ar 
fi făcut In ruptul capului.

Dar Iugoslavia, stat federativ 
Intrat ta vlrtejul mișcării centri
fuge a republicilor componenie, 
■sie, de prin primăvară, lea
hul unui război civil. Aceste 
coatlicie îngrijorează comunita
tea europeană deoarece toată 
lumea Iși amintește că sclnteia 
prunului război mondial din a- 
cest spațiu a pornit

I_i sflrșitul secolului al XVIII- 
led populația și-a intensificat 
Lupta pentru Independență (In 
k doua Jumătate a secolului al

in 
su

ci 
economi-

rivneau la excursii 
□e unde veneau 
impresionați. Era 
politică și 
pentru care de anul

HOROSCOP

XV-iea Serbia, Bosnia, Herțego- 
vina, Muntenegru și o parte clin 
Croația și Slovenia au fost sub
jugate de otomani, cealaltă par
te a Croației și Sloveniei intiind 
în stăpîmrea Habsburgilor) care 
a culminat cu răscoala (1804) 
condusă de Caragheorghe. In 
1815 Serbia devenea principat 
autonom sub suveranitate tur
cească, iar în 1877, după răz
boiul ruso-româno-turc, Serbia, 
împreună cu Bosnia, Herțego. 
vina și Muntenegru, au devenit 
Independente. La 1 decembrie 
1918 s_a creat Iugoslavia, stat 
independent care pină în 1929 
era Regatul slrbilor, croaților șl 
slovenilor.

SERBIA, împreună cu cele 
două regiuni autonome Voivo- 
dina și Cosovo, are o suprafață 
de 88.3 mii kmp și o populație 
de 9,3 milioane (anul de refe
rință este 1981) locuitori, cu ca
pitala Belgrad. A fost inima Re
gatului Serbiei, Croației șl Slove
nilor (1929). F cea mai mare din- 
tre republici.

CROAȚIA, In suprafață 
56.5 mii kmp și 4.6 milioane 
cuitori, are capitala Zagreb,
timpul celui de-al doilea război 
mondial a fost stat independent, 
sub protectorat germano-itatian.

de
Io.
In

balama
(2? »rș><embri* — 21 octombrie)

Satisfacția de a nu vă con
forma unor indicații nu egalează 
ofensa ce vi se aduce.

»LUKPIUN
(22 «ctnmiinr — 21 noiembrie)
O min* spală pc alta, iar clnd 

totul pare perfect, amlndouă se 
iau ia fund—

- iGETAIUK
(2-’ uoieOHHir — 20 decembrie)

Sin te ți otnul-orchestră, actorul 
total al unui Joc de culise care, 
prin amploare, riscă să scape 
de sub control.

v APR1CURN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

| Pentru prima dată In viață 
wvți constata dureros că drep
tatea poate fi ți de partea celui 
tavins.

VARSA!OR
(20 iannarie — 18 februarie)

In anturajul dv., există o 
opoziție constructivă și una dis
tructivă. Fcriți-vă de primai

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
Acele multe .iubiri”, ce 

dau tircoale, nu echivalează 
pri Unie sinceră.

ULKBLO
(21 martie — 20 aprilie)

Dorința de a reuși. In ceea 
».ați propus, vă determină
faceți promisiuni fără acoperire....

1 AL'K
(ZI aurilii- — '21 mai)

Vă inhămați la o muncă grea, 
fără să intuiți că veți pierde, 
pc drum, toți asociații...

GBMLNI
(22 mai — '21 iunie)

Există două variante de
zolvare a dilemei. Neîncrederea 

o

a repub'îc'lor
Din 1945 a revenit în Iugoslavia. 
Este o republică dezvoltată din 
punct de vedere economic, cu tu
rism înfloritor pe Coasta Dalma- 
tă.

SLOVENIA, republică în Nord- 
Veselul Iugoslaviei, cu o supra. 
față de 20,3 mii kmp și 1,9 mi
lioane locuitori, cu capitala Liu- 
bliana. In al doilea război mon
dial s-a rupt de Iugoslavia și a 
revenit în 1946.

BOSNIA și HERTEGOVINA, 
cu capitala la Sarajevo, este o 
republică în suprafață de 51 129 
mii kmp și 3 600 000 locuitori. 
Rind pe rind a fost ocupată de 
turci, pînă în 1878, apoi anexată 
(1908) Austro-UngarieL In 
s-a unit cu Serbia 
ma Regatul.

MUNTENEGRU 
că în Sud.Vestul 
acces la Marea Adriatică. Cu ca
pitala la Titograd, Muntenegru 
are o suprafață de 13,8 mii kmp 
și 586 mii locuitori.

KOSOVO este regiune autono
mă în cadrul Serbiei, cunoscută 
pentru conflictele interetnice 
Intre nlbanezl și strbi. întregul 
teritoriu are 16,9 mii kmp, 1.6 
milioane locuitori șl oraș princi
pal Pristina.

1918
pentru a for-

este republl- 
Iugoslavici, cu

Tiberiu SPATARU

■ • •

MICA PUBLICITATE
VINZARI-CUMI’ARARI 3

VlND Trabant Combl 601, vizibil vineri, 18 octombrie, piața 
Petroșani. Telelon 956/23267. (3292).

VlND caroserie și bloc motor Dacia 1300. Tcb-fon 42940 sau 
42270, interior 193. (3307).

CUMI’AR autoturism Dacia 1300, fabricat pină in 1981. Te
lefon 60719, după ora 17. (3305).

CUMPĂR sau preiau contract apartament. Plata In valută. 
Informații: Roman Camelia, telefon 44964.

CUMPĂR piese sau cutie de viteză Moskvicl 408. Informații, 
■ala generală Slătinioara, Intre orele 8—13. (3287).Ș<

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCIIIMB casă colonie, o cameră, bucătărie, apă In casă, 
curte, dependințe, grădină, cu apartament 2—3 camere, exclus 
Aeroport. Informații ia Dărănești nr. 8, Petroșani. (3285).

vă
Q

CC 
să

re-

in forțele proprii cauzează 
proastă alegere.

RAO
22 Iulie)
i influența
i eșuează

(22 Iunie — I
Încercarea de a 

decizie importantă 
Spre norocul dv.

LEU
(23 Iulie — 2?

Dc exprimarea clară a atitu
dinii dv. față de un coleg 
pinde viitorul Iul.

FECIOARA
(23 au?u«t — 21 «eplembrle) 
Impresia de omnisciență e 

numai a dv. Pe alături se fac 
alte săpături...

august)

I

o

ele

PIERDERI
PIERDUT pașaport, 2 invitații Republica Moldova, cornet 

CEC pe numele Acatincăi Nicolae, Vulcan, strada Dorobanți, bloc 
60, ap. 16. Găsitorului recompensă. (3271).

PIERDUT contract de închiriere pe numele Ștcfăncscu Eugen, 
eliberat de EGCL Vulcan-Aninoasa. 11 declar nul. (3282).

PIERDUT legitimații de bibliotecă pe numele Ncnișcu Aurel, 
eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (3274).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele 
berată de EM Bărbăteni. O declar nulă. (3278).

PIERDUT legitimație periodice nr. 0811, 
Petroșani. O declar nulă. (3283).

PIERDUT legitimație serviciu pe numele _____ _________
T.ivlu, eliberată de Laboratorul CCC — Livczcni. O declar nulă.

PIERDUT carnet de membru pc numele Ungur Emil, ciibe- 
de Banca de credit Balcia — Pui. 11 declar nul. (3286).
PIERDUT tichet de butelie pe numele Botici Estcra, elibe. 
de Centrul de preschimbare Vulcan. 11 declar nul.
PIERDUT tichet butelie seria A nr. 1856, eliberat de Centrul 
preschimbare a buteliilor Vulcan. II declar nul. (3289)
PIERDUT legjtimație bibliotecă periodice nr. 0903, eliberată 

de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3288).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Vîrlan Marin, eli
berată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3291).

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1400, eliberată de U.T, 
Petroșani. O declar nulă. (3291).

PIERDUT legitimație periodice nr. 9259, eliberată de U.T. 
Petroșani. O declar nulă. (3301).

Suclu Gabricl, di—

eliberată do U.T.

Tudor Constantin-

rat

rat

de

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super ChanneL
12,40 Ora de muzică.
13.30 Oameni de lingă noL
14,00 Actualități.
14.20 Jazz magazin.
14,50 Audio-vizual-studio.
15.20 Preuniversitaria.
16,00 Teleșcoală.

— Cursuri de limbi străine.
16.30 Tele-discul muzicii popu

lare
17,00 Știri.
17,05 Forum.
17.35 Vîrstele peliculei.
18.35 Reporter ’91.
19,00 Serial științifio.
19,25 TIB '91.
19.35 Desene animate,
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Studioul economia.
21,10 Film serial.

Dallas.
Episodul 66.

22,15 In fața națiunii.
23,00 Cronica parlamentuluL

— Actualități.
23.35 Stadion.
0,00 Recomandări din program.

VINFRI, 18 OCTOMBRIE

10,00 Actualități
10.20 Calendarul zilei.

10.30 Film artistio.
Moara.
(Moldova, 1990)

11.35 Super ChanneL
12,40 Ora de muzică.
13.30 Medicina pentru toți. 
14,00 Actualități.
14,20 Mondo-Muzica,
14.45 Mapamond.
15.15 Reflecții rutiere.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii ușoara.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiunea In limba germa

nă.
18,05 Pro Patria.
19,00 Gong I
19.30 Desene animata.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Viața parlamentară,
21,10 Film serial.

Destinul familiei Ifoward.
Episodul 24.

21.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Varietăți la operetă.

0,05 Tele-Top.
1,00 Recomandări din program-

Socom „UNIREA" Petroșani
cu sediul in Petroșani, strada N. Bălcescu nr. 1, 

scoate la licitație in ziua dc 29 octombrie 1991, ora 10, 
la secția de auto-service din Petroșani — Livezeni, un 
autoturism Dacia 1300 — preț de pornire 250 000 lei-

Cei interesați se pot adresa la sediu sau la telefon 
42763.

In chioșcurile noastre, cartea anului 1

HOROSCOP
sau

AJUTÂ-ȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ,,dcscopcrirea“ 

anticipată a viitorului I

• Gu numai 75 de lei puteți intra in posesia unei lec
turi interesante, originale, captivante!

• Cartea cuprinde noutăți relevante despre zodiacul 
tuturorl

Uzina de Preparare 
a cărbunelui Petrila

angajează :
—- manevranți vagoane
— șefi manevră vagoano
— mecanici ajutori LDII
— lăcătuși revizie vagoano
— motopompiști

Angajarea se face conform legislației în vigoare.

Rp<l»etln *1 adminlsfiatla : Petroșani. str N. Bălcescu. nr. ii 'leletonne — «ecretarlaf i 41662, cec(U i 41663, 42464 
Tipnr'll I ipncrilfi.i Petroșani, sfr N HălcesvU. nr 2- Tel 41365.


