
MINERITUL IN CUMPĂNĂ?L

in loc de concluzii la un final de dialog
®9

După vizita miniștrilor, 
trăim tot din speranțe

Vizita de !ncru“, ședința și 
marea dezamăgire

Odată cu întîlnirea de vineri cu dl. George Danielescu, 
nistrul economiei și finanțelor, însoțit de dl. Eugeniu Goga, 
nistrul secretar de stat și alte cadre din același minister — 
nire la care a participat și comisia parlamentară desemnată pentru 
soluționarea problemelor social-economice din Valea Jiului — s-a 
încheiat seria de convorbiri desfășurate săptămîna trecută între 
reprezentanții Guvernului și liderii sindicatelor miniere. Ultimul 
dialog a fost așteptat pentru a da răspuns unor întrebări capitale 
privind finanțarea mineritului, răspunsuri „amînate" de preceden. 
ții interlocutori, tocmai pentru a fi date de cel care deține „pîinea 
•și cuțitul", adică ministerul cu finanțele. Făcîndu-se aluzie directă 
la această calitate, de un lider sindical, replica ministrului Danie
lescu a fost tranșantă s „dețin,

Chiar dacă au avut ca parte
ner de dialog doar „deținătorul 
cuțitului", liderii sindicatelor, 
specialiștii RAIl-ului au pledat 
cu înverșunare pentru cauza Văii 
Jiuiui: asigurarea subvențiilor 
pe măsura cerințelor vitale ale 
mineritului bazinului. S-a de
monstrat cu argumente concre
te justeț-a finanțării investițiilor 
pentru înlocuirea capacităților 
de producție existente și asigu
rarea noilor capacități. Este ce
rința și condiția ca, prin cre.ște- 
”■ a producției, ca efect al inves- 

iilor și tehnologizarea extrac
ției, minele Văii Jiului să devină 
rentabile — așa cum arată stu. 
diile de fezabilitate — unele pînă 

995, altele pînă în anul 2'juO. 
'. -^.arătat că renunțarea la in- 

.'iții, trecerea unor exploatări 
miniere in „conservare", pe lin
gă convulsiile sociale pe care 
le-ar genera prin disponibiliza
rea forței de muncă, ar însemna 
condamnarea definitivă a aces
tora la abandon, pentru că re
deschiderea unei mine odată în
chise ar necesita eforturi finan
ciare de cîteva ori mai mari de- 
cit deschiderea unei mine noi. 
Or, minele noastre au nevoie de 
fonduri de investiții pentru înlo
cuirea și dezvoltarea capacități
lor de producție, pentru finaliza, 
rea investițiilor la exploatările 
aflate în deschidere. Este nevoie 
de aceste fonduri ACUM, în a- 
ceA an, pentru că, în minerit, lu
crările de deschidere ncrealizatc 
la timp, abandonate, nu se mai 
pot recupera în timp, și astfel, 
a.- fi compromise definitiv, iar 
n zervele pe care urmau să le 
pună în v loarc, sacrific<ite. Dar, 
• I.tu cu saci ificarca și compro-

Mr '

mi. 
mi- 

întU-

între cei care au luat parte la îittilnii ea 
rectorilor Regii'or autonome și Societăților 
mercialo cu domnul Dan Constantinescu, M. .. - 
trul Industriei, găzduită de Sala Mare a Plia
tului din București, joi, 16 ianuarie (au fost pre
zenți în sală peste 3000 de directori din toată 
țara), s-a aflat și domnul inginer ALEXANDRU 
BLAJ, directorul Exploatării Miniere Lupeni. 
întoarcerea i-a fost așteptată cu îndreptățită ne
răbdare de cele cîteva mii de angajați ai minei 
Lupeni, pentru că, numai cu o zi
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„V-A REUȘIT SCENARIUL"
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ro-
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/
dar... numai cuțitul".

miterea pentru viitor a rezerve
lor de huilă din Valea Jiului, s-ar 
sacrifica și capacitățile din in
dustriile beneficiare ale acestei 
resurse energetice — siderurgia 
și centralele electrice de la Min
tia și Paroșeni.

Desigur, totul depinde de stra. 
tegia energetică a Guvernului, de 
prognoza privind asigurarea ba
zei energetice a țării. Indiferent 
de ce vor spune opțiunile stra
tegice globale, de cărbunele su
perior, de huila de Valea Jiului, 
țara mai are nevoie 1 S-au făcut 
referiri și la costurile mari pe 
care le-ar solicita trecerea în 
conservare a minelor, menține
rea echilibrului ecologic al zonei, 
ca și dezvoltarea unor noi ra
muri economice pentru rccon- 
versiunea forței de muncă. Toa
te argumentele pledează, deci, 
pentru finanțarea investițiilor, 
pentru menținerea și dezvolta
rea capacităților de producție.

Dar, de unde bani, dacă nu 
sînt ? In fața cererilor justifica
te ale minerilor, în cadrul întîl- 
nirii s.a vorbit șl de criza pro
fundă prin care trece economia 
națională, despre deficitul bu
getar pe 1991, despre perspective
le sumbre ale execuției bugetare 
pe 1992 cînd, în viziunea cea mai 
optimistă, se prevede o „crește
re zero", adică oprirea „căderii 
libere" prin menținerea produc
ției la nivelul lui ’91. Or, orice 
relansare cere investiții, cerc 
credite. Din ce, dacă bugetul pe 
1992 e o pline mică — mai mult 
o chiflă, cum Mpunea unul din

— Domnule director, cum a 
fost la București ?

— înainte de a relata ce s-a 
întîmplat la București doresc să 
mă refer la vizita domnului mi
nistru Dan Constantinescu la 
mina noastră. Domnul ministru 
a intrat în subteran, la sectorul 
III. Nu la un loc de muncă pre
gătit dinainte, ci la un loc de 
muncă unde se ridicau probleme 
tehnice și tehnologice pe care le 
putem rezolva condiționat de a- 
sigurarea bazei materiale, mai 
ales că zăcămîntul nostru are o 
tectonică deosebită. Utilajele cu 
care lucrăm au o uzură prema
tură și înaintată. Dialogul pur
tat în subteran cu minerii din 
brigada lui Costică Ene nu a 
lăsat să se întrevadă din partea 
domnului ministru măcar dorin
ța de a veni cu sprijin efectiv în 
situația creată, la un asemenea 
loc de muncă, Ia o mină unde, 
în ultimul timp s-au produs e- 
venimente tragice, soldate cu 
pierderi de vieți omenești. Mina 
Lupeni este o mină îmbătrînită, 
o mină cu căi de aeraj vechi și 
cu profile reduse, cu utilaje uza
te fizic și moral, cu probleme 
care depășesc puterea de rezol
vare de care dispun mina și Re
gia Huilei. Se pune întrebarea 
firească : ce scop a avut vizita? 
Se pun, de asemenea, întrebări 
privind modul de abordare 
problemelor ridicate și de 
ționare a lor. Vreau să spun
nici chiar poziția de pe care dom
nul Dan Constantinescu a abordat 
problemele în subteran nu a lă
sat să se întrevadă un dram de 
speranță pentru mineri, consiliu 
de administrație sau specialiștii 
în minerit din Lupeni. Discuția 
purtată la ieșirea din mină, pe 
teme de efective și stabilitatea 
lor, rlc dotare tehnica, de inves.

a 
solu- 

că
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(Continuare fn pag. a 2-a]
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ianuarie') domnul ministru se intîinise rn mini*- 
rii Lnpeniului la ei acasă, intrase in mină, apoi 
purtase o discuție cu membrii Consi'iului de 
administrație al minei, cu alți diriguitori ai 
mineritului Văii Jiului. Se spera că problemele 
mirerittilui vor fi mal bine înțelese acolo sus, 
în „sferele înalte" ale guvernării. De aceea, după 
revenirea de la București, l-am abordat pe dom
nul director Blaj, solicitîndu-i să răspundă la 
elteva întrebări.

alocare de fon-

bub- 
di-

tifii necesare,
duri pentru repararea minei 
mă refer la fondurile din 
venție — s-a deplasat într-o 
recție, pare-se, pregătită anterior.
S-au recomandat soluții pe care 
nu le pot numi nici tehnice, nici 
atehnice, de nici un fel. Intr-un 
astfel de „dialog" era firească in
tervenția mea pentru a prezenta 
în modul cel mai sincei și des
chis, pentru că așa s-au vrut dis
cuțiile, sincere și deschise, și 
celelalte lucruri, mai puțin vă
zute sau nevăzute ale minei. Lu
cruri binecunoscute nouă dar pu
țin cunoscute celor de la care aș
teptăm ajutor. Și se pare că nici 
de această dată, nu-1 vom primi. 
Sint conștient de răspunderea ce 
o am în fața oamenilor, de do
rința acestui colectiv de a depăși 
momentele grele prin care trece. 
Nu știu dacă acuzind un director 
că privește limitativ ?! proble
mele macro-economice in ra
port cu cele micro-economice, nu 
știu dacă spunînd „directori care 
plîng am mai văzut", nu știu 
dacă purtînd o discuție numai de 
pe poziția funcției pe care o de
ții, fără a lăsa nici un dram de 
speranță într-un sprijin consti
tuie cele mai bune metode de 
guvernare a unui sector vital cum 
este industria. La Petroșani a 

. urmat — se știe — o alta ședință.
Domnul ministru nc-a reproșat 
tuturor celor care l-am insoțit 
că „ne-a reușit scenariul", că s-a 
vrut a-1 vedea pe ministrul in
dustriei umblînd în patru labe 
prin subteran și iată că s-a văzut, 
că problemele care sînt aici, sint 
doar de conducere efectivă a mi
neritului, făcîndu-se trimiteri la 
soluții de reorganizare, de res
tructurare. Aceste soluții, chiar 
aplicîndu-le, nu rezolvă in timp 
util problemele mari cu care se 
confruntă mineritul.

o disertație inutila

— Să revenim Ia ședința de 
București.

— Cum lucrurile nu s-an ter-

la

minat la Pe troșani, am avut „bu
curia" de a participa ia „marea 
consfătuiie de lucru" de la Sala 
Palatului. Au fost prezenți oa
meni cu răspunderi deosebite in 
conducerea Ministerului Indus
triei, Regiilor autonome și Socie
tăților comerciale din toată țara. 
Cu toată sinceritatea va spun ca. 
deși nu mi-a făcut p acere, mi-am 
reamintit de „ședințele de lucru", 
de „analizele" purtate de „foști" 
tot cu cadrele de conducere din 
industrie, cind ni se aduceau fel 
de fel de acuze cu privire 'a vi
novăția noastră in fața lipsurilor 
cu care se confrunta țara. Erau 
lipsurile altora și ni se puneau 
în sarcina noastră. Și acum a 
fost la fel. In sala I’alatu’ui nu 
a fost un dialog, ci un monolog 
al domnului ministru, care, timp 
de trei ore și jumătate a susținut 
o disertație pe cele mai diverse 
probleme, intrind în amănunte 
pe care „le cunoștea" în toate 
domeniile de activitate, dînd so
luții pentru fiecare domeniu, lu
cru ce mi-a amintit iarăși de un 
personaj care le știa pe toate, iar 
soluțiile erau unice. Trăim intr-o 
țară democratică, în care lucru
rilor trebuie să 1* se spună pe 
nume. Nn se poate numi român 
cel ce nu înțelege lucrurile la 
nivel macro economic. în acest 
context, în nici un caz nu putem 
numi patrlbti m a Jmproșca cu 
noroi" în cei din sa'ă si în cei
lalți, cei miilți din afară. ' Para
doxal, ni s-a adresat tot timpul 
cu „stimați colegi". Nn știu dacă 
dintre cei prezenți în Sala Pala- 
tifui au fost alții care an simțit 
altfel dorit am simțit eu. Mă în
doiesc. La plecare, ne culoarele 
sălii, no întrebam și auzeam în- 
trebîndn-se oamenii din fur: „bun, 
bun și do ce am fost chemați ?“. 
Care a fost scopiri ședinței? D ipâ 
o .< dința de trei ore si jumătate 
să nu poți înțelege chiar nimic 9 
Care o fi fost motivul convocării?

Intervii realizat rle 
llorațiu A LI XAXDRr.V'TT

(Cnntînuare in pa® a 2-a)

Eseu despre „revoluționari"
In jocul politic nu o dată a- 

sistăin, mai ales în perioada 
campaniilor electorale, la mo
mente dc-a dreptul comice. Ast
fel de momente sînt i procesele 
pe cai c judecătoriile sint . che
mate sa le soluționeze ca urma
re a contestațiilor la adresa u- 
nui partid sau unei persoane fi
zice de către alt partid sau alte 
persoane fizice. Ies la iveală nu 
atit lupta de idei cil geana uno
ra de a se ,,cnțăi i‘‘ ci; mai sus 
; . scara socială. Fuga după func
ții. Toate acestea in spatl'le unei 
așa.zisc re ti lăți polii ioc. Așa 
au apărut doi candidați la f"nc- 
ți i de primar din pjrie.i a ■ •lu- 
i.'lșl padid (V 71 silil.ii.ia l’iiiti- 
duiui ..lt.'in.'-terca și l:idep''n- 
<ll n'a Itomă. ici"), «»ș-t . a iijiiris 

a l’Z.'L să contest.' parii ip.u i 
iu alegeri ;■ I’.u tidnt.ii U*bciTl. 
I f . A i i pi I mării a I I.“ s i 
ulti'lv. Desigur, ins. m; , . 
cita i,.i lac:' d ilnt ,a -a l< 
i i elal i N a ii ' c i. e
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— pe bună dreptiltc — pin.i m ii 
ierj ui menlali'.ă|ii 
devin ei inșiși reprezentanți 
aceluiași mod comunist de 
gindi. „Cine nu-i cu noi e 
potriva n...r.tru''. Și cu cil 
lanul" e r ii in ire... Pluralismul 
de idei, condiție esențialii a de
mocrației. a unei vieți normale 
intr-o țiua civilizată este ime
diat uitat și se dezlănțuie pa
siunile. Fciocele pasiuni mărun
te. Ce să mai creadă eleclora- 

\ o, ba lui nen'ci lancu. 
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„Mu't e dulce ri frumoasă..." „VIZITA DE L U C RU“
ln vreme ce politicienii șl nu numai ei, folosesc cuvintele pen- 

’tru a se gratula reciproc cu „epitete" cit mai șocante, exista, din 
iericire pentru noi și oameni care ginaesc și muncesc in liniște, 
nu o dtua in anonimat depun, peii.ru a apara cea mai frumoasă 
podoabă a ființei noastre naționale, limba română. Vreme de 4—5 
oecenn își arogau dreptul de a n- învăța cum să scriem, fel de 
fel de persoane care nu aveau prea multe cu pop irul roman. (Re
memorați componența Consi iului de miniștri din anul 1953 și veți 
înțelege mai bine afirmația). Acum, de ortografia limbii noastre 
cea pururea mindră, se ocupă din nou specialiștii în lingvistică, 
cercetările avind loc sub egida celui mai înalt for cultural al țării. 
Academia Română. In acest sens Parlamentul și Guvernul țării

• ,au reafirmat prin hotărîri special adootate, încă din luna ianuarie 
; 1991 competența Academiei de a veghea la păstrarea purității lim

bii, de a urmări cultivarea cuv ntului străbun. La finele lui de
cembrie trecut. Academia a hotârit să prelungească și în acest an 

, dezbaterea problemelor legate de ortografia limbii române. Sint 
implicați lingviștii Institutelor Academiei Române din București, 
Iași. Clui, Craiova, Sibiu și Tîrgu Mureș, precum si Asociații cul
turale din țară. Pînă la adoptarea definitivă de către îna tul for 
cultural a îndreptărilor ortografice noi. se mențin în vigoare o- 
rientările din anul 1953, cu următoarele amendamente : in inte
riorul cuvintelor se va folosi „â“ atunci cin 1 se scriu cuvintele : 
România, român și derivatele lor ; „î“ se va folosi si dacă vocala 
este la început sau la «=fîrșit de cuvînt (exemple: învățător sau a 
coborî); se admite fie forma „sini" fie „sunt". inclusiv in cazul 
derivatelor acestor cuvinte.

Cele două reguli în plus față de cele stabilite in 1953 vor 
permite așezarea de la sine, în mod natural a scrierii cuvintelor 
amintite în limba română. (Horațiu ALEXANDRESCU)

Eseu desore „revoluționari"
r ♦

(Urmare din pag. 1)

! tă sigur. conchidea „Tot o apă 
și-un pămint". Trist. Și nu e 
singurul. O mare masă dintre

. cei „fără apartenență politică" 
gindesc la fel. Tot mai des se 

t .aud afirmații precum ..Nici nu 
•. mă duc să votez". Și ăsta e un 

mod‘păgubos de a gindi. Țara 
’iuu poate încupea pe mina cui 
Lstrigă mai tare și nici pe mina 
i-.celor ce se autoîmpăunează cu 
(•rsloganul „om de bine". Dar ce 

■ se intîmnlă acum pe eșichierul 
/politic este cruntă dezamăgire. 
J întrebați pe oricare dintre can- 
ț'didații la funcții ce gindesc. -Și 
/'veți auzi răspunsuri identice sau 
ț aproape id-șntice. La unison vor 
Hcontcs’a puterea — est? o modă, 
r-nn fel de conformism In necon- 

formism. La unison vor face a- 
celeași promisiuni. Ceva gen „o 
să fac și o să dreg". Și tot „la 
unison" vor face... ca și pînă a- 
cum. Că de-aia „avem" și apă, 
și orașul e curat, și-o ducem 
ca-n sinul ’ui Avram, de mă in. 
treb de ce-or fi murit oamenii în 
decembrie ’89 ? S-au obișnuit 
oamenii să promită verzi și us
cate pr.n ședințe de tot felul pe 
vremea ..odiosului" și ..sinistrei'1 
și-o țin tot asa. Ce. datul cu 
gura costă ? Nu cos'.ă. Apropos, 
ați numărat cîți „foști" dau din 
coate să rămînă actuali? Citiți 
lista candidaților și-i veți întî'ni 
în fruntea tuturor partidelor. 
Iar dacă.i întîlniți pe stradă, 
întrebați-j cinci au mințit: atunci, 
acum? Sau și atunci și acum. 
„Revoluționarii" noștri l TrisL

(Urmare din pag. 1)

3UU0 de oameni, 3000 de specia
liști puitaji pe drumuri pma la 
București, deși poale erau mai 
necesari acasu, la locul lor de 
munca O zi pierduta. Nu vreau 
să tiu înțeles greșit. De aceea 
ma bucur câ am fost interpelat 
de ziar. Am ținut să fac aceste 
precizări cu toată răspunderea 
pentru a se vedea moJul in care 
se ascund neputințele unora din
tre guvernanți în a soluționa 
problemele industriei, ale eco
nomiei, problemele sociale, cul
turale. în minerit simțim poate 
mai mult atit blocajul financiar 
cit și lipsa de materii prime ale 
altora.In economie, cercul oricum 
se închide, iar din acest cerc fa
cem parte și noi. M-au întrebat 
oamenii : „ce ați făcut la Bucu
rești ?“. Exact ce v-am spus Și 
dumneavoastră : nimic. „Ce-ați 
rezolvat ?“. N.am avut ce rezol
va pentru că n-am fost chemați 
pentru a ni se rezolva ceva. Chiar 
dacă am fost acuzat că gindesc 
și privesc foarte limitativ stau 
si mă întreb cînd. cum și cine 
Isi va îndrepta privirile spre 
mineritul întregii țări. Toată su
părarea și necazul meu. sigur, 
generate si de evenimentele tra- 
rice oe care le-am trăit in acest 
an, au fost amplificate în urma 
acestei zise cedințe.

MINERIT RENTABIL ? 
CATEGORIC. NU 1

— Domnule director, ahnrdi-’d 
direct situația de la Lupeni, mi

După vizita miniștrilor
(Urmare din pag 1)

pai lamenuiru noștri — cnn care, 
așieaptu Cile o leue, cit mai rna- 
re, țoale seci-areie ecunomico- 
souaie de-a urep-ux infomeuuc și 
sxeiie cie puten l

Penuu 1 inundarea producției 
de cărbune a Van Jiu.ui in '92 
s-au alocat RAH-ului 22 miliar
de lei. Dar durerea maie s.nt 
lonuunle cie investiții care ar 
necesita nu 2,5 mniarde cit s a 
alocat, ci lot in jur de 23 miliar
de. Aici e problema proolc-me or. 
Or, oinir.un buget care prevede 
penii u finanțarea îaves.ițiilor 
cun total înaustiie pe 1992 cioar 

miliarde... e greu. Doveuind 
înțelegere deplina față de nevoile 
mineritului Van Jiului, o soluție 
ar fi, a aratat dl. ministru Da- 
n.clcscu, ca printr-un act norma
tiv elaborat de Pariam.nt (dacă 
nu de Guvern) industria car'. □- 
niferu să fie declarată .sector prio
ritar al economiei naționa c, ce
ea cc ar oferi soluții pentru fi
nanțarea ci prin folosirea dispo
nibilităților din alte surse, inclu
siv tugc'.are. At fi o soluție, o 
șansă care dcpin lc, insă, în bu
nă măgură, do Mirnst ‘i i’! Indus- 
tri i, dar în mod hotârîtnr de 
ci iborarca unui proiect de lege,

na este rentabilă Ia această oră?
— Nu, categoric nu. ln toată 

lumea mineritul este subvențio
nat. Mina nu este rentabilă. A 
face aiirmații că sîntem rentabili 
constituie o gravă eroare pe ca
re am mai auzit-o afirmată chiar 
și de unii care își arogă calitatea 
de specialiști.

— Ce trebuie făcut? De ce 
subvenții aveți nevoie in 1992 ?

— Ați mai descoperit o „rană" 
cu această întrebare, ln decem
brie 1991 consiliul nostru de ad
ministrație, echipa de conducere 
a minei a informat scris, în ur
ma unei analize extrem de pro
funde, bine intenționată, deta. 
liat exprimată, conducerea RAH, 
și a ministeru'ui cu privire la si-, 
tnația reală a minei Lupeni: pro
ducție, stare tehnică, efective. 
O situație tristă. Am făcut pro
puneri detaliate cu privire la ce, 
c’nd si rum și ru re bsni tre
buie făcut la mina Luneni pentru 
a o re Irosi economic. Am soli
citat subvenții de la stat. în lei 
și Valută pantru investiții, nu 
pentru alto’e. Cererile au fost 
făcute cu maxim de siijumenta- 
re, cu bunul simț al tehnicianu
lui și al conducătorului de uni
tate. Știm că țării nu i se poate 
cere acum Imposibilul. Conclu
ziile analize’or si cerori’e noas
tre le-am orezentat domnubii Du
mitru Porspsmj, secretar de stat 
la Ministerul Industriei — căru
ia trebuie să-i mulțumesc pentru 
felul în care a încercat să ne în
țeleagă. I-nm înmînat în scris 
domnului ministru Constanti- 

ca inițiativa parlamentară. Ela
borarea și susținerea acestui 
proiect legislativ — s-a aratat în 
cadrul întflnirii — va fi spriji
nita intru iotul de membrii corni, 
siei parlamentare prezenți la 
dialog. Câ o fi lege adoptată de 
Parlament sau hotfir.re guverna
mentală, este o soluție care, spe
ram, va asigura ieșirea din im
pas, supraviețuirea și revigorarea 
m.nelor, atingerea niveielor de 
extracție capabile sa asigure de
contarea subvențiilor alocate atît 
pentru producție, cit și pentru 
investiții.

Dar, pentru a cheltui, pentru 
a credita, Lupelul are nevoie și 
de venituri. Or, principa'a știrsă 
de venituri e prodtr iu, „care 
producție dacă ar ere.te, a îndrăz
nit să afirme cineva in cadrul 
intilnirii, altfel am fi priviți". Da, 
dar producția de căruune de 
doi ani Cate in scădere. Și nici

Deci, miniștrii au fost și au plecat. Efectul vizitei lor, sperăm 
că nu va fi o noua am- ire, ci se va materializa intr-un efort pînă 
acum ininziat, pentru revigorarea mineritului Văii Jiului. Redre
sarea cere spi jin p uliii investiții și tehnologizarea minelor. Dar, 
redresarea mai ric.dn i de ritmul de extracție, de producția și 
productivii i-a d n ., ■?.

Du ă ultimul d , cel de vin-ri, putem spune că ministrul 
finanțelor, ca i cum - parlamentară-suit cu noi. Dar, important, 
e să fim și nai cu... noi I

nescu solicitările noastre, făcînd 
apel la ajutor, pentru a dota mi
na cu minimumul necesar reve
nirii la normal a producției, ur
mărind să asigurăm securitatea 
vieții și a zăcămîntului. Atunci 
am primit felicitări pentru ini
țiativa noastră. Acum... Mina 
are nevoie pentru acest an de 
investiții totale în valoare de 3 
miliarde de lei, iar pentru dotarea 
tehnică de 1,1 miliarde lei și a- 
proximativ 13 milioane de do
lari SUA. Subvenția specifică 
pentru 1992 n.ar trebui să depă
șească 2800 lei pe tonă. Târî 
mult mai dezvoltate, din occident,- 
nu au mineritul rentabil, d'apoi 
România. Nici o mină nu este 
rentabilă. Despre „rentabiliza
rea mîneritu'ui" aud de vreo 20 
de ani și îmi ajunge. i

UNDE ESTE LEGEA 
PATRONATULUI ?

— Bine, dar Ia dumneavoastră 
toate sint bone?

— Nici pe departe. Indisciplină 
există, nu se muncește cum ar 
trebui, forța de muncă este fluc
tuantă. Știm că nu merg lucru
rile bine. In ceea ce ne privește, 
nu putem lua măsuri imediate^ 
pentru că legea, rețineți, legea 
nu ne apără. O lege a sindicate
lor există. Unde este insă legea! 
patronatului care să ne confere 
— directorului manager și patro- 
natului — baza legală pentru, 
face ordine și a curma fenoni 
nele negative ? Fără o lege a 
patronatului, consiliile de admi
nistrație sînt pur și simplu leg-te 
de rfiîini. Poate câ în acest H.

un cuvintător nu s-a arătat con
trariat de această realitate. Iar 
cînd un parlamentar a afirmat 
că s-a făcut uz de „demonstrația 
perversă", adică s-a vorbit doar 
de partea convenabilă a realitâ- * 
ții, afirmația a stirnit protesta 
vehemente. Or, realitatea rămi
ne realitate, iar adevărul e în
totdeauna rotund, adică întreg. 
Nimeni nu contestă cîștigurile. 
Dar problema cum și cît se mun
cește, mai ales cînd se cer sub
venții, își are justificarea deplină.

Pentru că sursa de finanțare ă 
oricărei investiții nu poate fi 
decît producția, efortul propriu^, 
sau creditul, împrumutul extern, ■ 
Creditorii externi nu se înghesui 
ie, arăta în med justificat unul 
dintre parlamentarii noștri, pen
tru că cer întîi „garanții ccnstiJ 
tti',ionale“, adică stabilitate ( — 
trrnă. Or, nici aici, nu excelăm. 
Și se știe de ce...

Lista camliJaților pentru funcțiile de primari din județ
1 CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA 
/ NR. I DEVA

Ardelean Muntean Nicolae (Partidul Re
publican), Szegedy Mimul (boruniui De
mocrat German); Bcreș Fiorca (MER); 11a- 
g'.a Oviuiu (Convenția Democratică Dcvar, 
lonescu Tudor (Fr mtul Salvării Națion,- 
Jc); Adam Liviu (PDAR); Stâui ă loan 
(Partidul România Mare); Jianu Gh. loan 
(Uniunea Slin,(ii Democrate).

★

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA 
NU. 2 HUNEDOARA

Petre Attrclian (Convcn'in Dcmorratî- 
fft); Faur Sabin (Parti b.il R.mâma Măre,; 
Davirl Vladirnir (Mișcarea Ecologistă riin 
România); Maris R mus (Frontul Salvării 
Waționale); Mnrtine; - Valerian (Partidul 
ffleotiblican). Candidați Independenți: Mi- 
băiță Nicolae, Doda Viorcl, loan Romuius 

Vasilc, Groza Nicolae, Herban Adrian 
Marcel, Opriș Lavima, Dijmure..cu Steiiun, 
Pmșoianu Traian.

★
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA 

NR. 5 BRAD

Candidați independenți : llcnca Aurel, 
l nci loan, Dineș Franci» Nicolae, Vanca 
Tiberiu Vasilc Dumitru. Crișan Dorm 
(Convenția Democratică); Chis Virgil (Fron
tul Salvării Naționale): Mogn Nicolae
(Partidul R publican); Făfădar Ghișe loan 
(Mișcarea Ecolo’lstă din România): R,pe- 
cie Ștefan (Partidul Liber Schimblst).

★
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA 

NR. 6 CALAN

Trifan Canduț, Naum Ghcorghe (Fron

tul Salvării Naționale). Candidați inde
pendenți : Ncgcsc Mihal, Po, a Cristinel, 
P aținea Eugen, Ștefăncscu C m tanlin, 
Cioclei Ion, Petroescu Leontin. Pacuiar 
Viorel (Partidul România Mare).

★
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA

NR. 7 HAȚEG

Constantinescu Marius (Frontul Sih'iii 
Naționale); l’igan Ionel Voicu (Convui ini 
Democratică); Ștefănie llie (Partidul De
mocrat Agrar); Mihalcca Ghcorghe (Parti
dul Renașterea și Independența Roinâ. 
nici); Barbu SI han (Uniunea Știind' De
mocrate). Candidați Independenți : . . bti
K’ontin, Zepa Octavian, Glodcanu Ican, 
Stoicuța T-iBcriu.

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA 
NR. 9 ORAȘTIE

Ilnmorodean loan Mircea (Mișcarea E- 
cologistă ci.n România); Carașca Pompiliu 
(Convenția Democratică); Blaga Iosif Ve- 
numin (Frontul Șalvarii Naționale); Oand 
Cornel (Partidul Republican); Bibolar Do
rm (Partidul Democrat Agrar Român). In
el. aendenți : Sava Dumitru, Inulescu Tra
ian.

J 
ir

CIR''UMSCRIPȚIA ELECTORALA
NR. 11 SIMERIA

Candidat independent: Păun Jura Petra 
Radu. Ciarnău Firicel (Uniunea Stîngil 
Democrate); Rovinaru loan (Frontul Sal
vării Naționale); Suciu Coriolan loan 
(Convenția Democratică); Udrescu NU 
colac loan (Partidul Național Liberal). ,*
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Nu mai puțin de 10 echipe, toate divi
zionare, care activează in diferite ramuri 
sportive ale Văii Jiu'ui și-au 
produs obiective dintre cele mai mărețe, 
angajindu-se in lupta surdă, dar frumoasă, 
pentru atingerea lor.

FOTBAL
Jiul Petroșani: promovarea In divizia A.
Minerul Lupeni: locul întîi al seriei, di

viziei C.
Minerul Uricani: clasarea în primele pa

tru locuri ale seriei.
A.S. Paroșeni: clasarea în primele patru 

locuri ale seriei.
Minerul Vulcan: clasarea în primele pa

tru locuri ale seriei.

POPICE
Minerul Vulcan: ciștigarea titlului de 

campioană națională.

VOLEI
RAGCL Viitorul Petroșani: promovarea 

Ln divizia A.
FOTBAL FEMININ

UT. Petroșani: clasarea în primele 
locuri ale diviziei B

RUGBY
Știința Petroșani: reeditarea clștigării 

-Cupei Federa.iei".
Minerul Lupeni: promovarea in divizia 

națională.

☆

• Factorii de ambianță psihologică, con. 
sideruția, colaborarea, interesul, disciplina, 
patriotismul local contribuie și pot con
tribui la saltul valoric, așteptat de întreaga 
suflare sportivă a municipiului. • Ix’gea 
sponsorizării, acest „primar" al sportului 
este așteptată ca apa vie și ea va porni 
odată cu aplicarea ei, caruselul valorilor 
și al rezultatelor. • Sportul așteaptă de 
la slujitorii lui un imn al competenței si 
a! dăruirii. • Slujitorii lui așteaptă de la 
marele public un cintec de dragoste. 
• Marele public așteaptă însă competență, 
dăruire, dragoste si rezultate.

- FOTBAL,
Declarații

La numai o săptamînă de la 
reluarea pregătirilor, ansamblul 
problemelor majore ale echipei 
Jiul este dominat „da capo al 
fine" de obsesia inoculării cu a. 
pelativul devenit statutar în gura 
jucătorilor, acela de promovare 
pe prima scenă a fotba'ului ro
mânesc. Dar să intrăm direct in 
subiectul problemei și ■ să dăm 
pe post declarațiile citorva din 
jucătorii selectați la întîmplare, 
fără ca arbitrul meciului să.i a- 
vertizeze, acceptînd abaterea ca 
o formă democratică de expri
mare și dincolo de teren. Primul 
oprit din joc a fost portarul Chi
ta n.

„Cu ce gînduri în '92 Sorine ?“
„Cu un singur gind. Să pro. 

movăm in divizie, să devin titu
lar și să prind poate un lot. Sin
gurul meu contracandidat sint 
eu si am o extraordinară rampă 
de lansare In acest sezon. M-am 
pregătit tot timpul, chiar și tn 
timpul vacanței. Toți băieții au 
început pregătirile cu o încrede
re ce pfnă acum nu prea era".

Militarii : „M-am întors sănă
tos de la Hm Sărat, unde am fost 
în vacanță cu familia. Am o fe
tiță Anca, de 10 luni și acolo toa
tă lumea ține cu Jiul și știu că 
eu voi juca sigur în divizia A. 
Cred sincer în promovare, pen
tru că iotul nostru este același 
și Jocurile cu Dimmo, Steaua și 
„U“ Craiova au fost ale valorii 
noastre reale. Celela’te nu m.au 
satisfăcut și stntcm pe drumul 
cel bun“.

Benone Popescu : „Pregătirile 
vor spune totul. Niciodată n-a 
fost o luptă mai mare, mai di
rectă pentru ciștigarea postului 
in echipă.'Eu am prins greu for

DIVIZIA B —
necenzurate

mația și nu vreau să o mai pierd. 
Doresc revenirea in divizia A, 
iar ca jucător local voi fi in pri
mele rinduri ale luptei sportive. 
Publicul îl dorim mai ca d, iar 
arbitrajele corecte. Contează foar
te mult“.

Popoviciu : „Vom ataca returul 
în forță, iar eu vreau să fiu be
neficiarul a trei recorduri: 1. pro
movarea; 2. titlul de golgeter al 
seriei și 3. să termin Universita
tea Tehnică. Sint in anul VI, in
gineri, seral. Avem cel mai bun 
mijloc și în față vom fi mai pro. 
ductivi. Șansa noastră este uni
că".

Cristescu : „M-am întors din 
vacanță, de la Alexandria, sănă
tos și rezu’țațele noastre consti
tuie mai mult o surpriză neplă
cută. Toți știu Jiul numai în A, 
iar eu am marea șansă de a mă 
realiza. Voi munci pentru titula
rizare, la fel ca pentru o casă, 
iar înăuntru trebuie să fie răs
plata. Adică promovarea".

Dodu: „Deși am prieteni în e. 
chipă, pentru post nu recunosc 
pe nimeni. Am pierdut mult prin 
retrogradare, puteam să fiu cel 
puțin o dată convocat la un lot 
național. Dar nu este totul pier
dut. M-am pregătit și in vacan
ță. De obicei eu încep mai greu 
campionatu1, dar acum doresc să 
fiu din prima etapă titularul tri
coului nr. 4".

Radu : „Am auzit că și Fc >ra- 
ția a revenit la senumen.e mai 
bune față de noi, cițiva sintem 
în fișele lor, iar problema noas
tră este a promovării. Avem cel 
mai bun și cel mai omogen lot 
și după pregătirea aceasta, mai 
ales că cunoaștem adversarii, a- 
bordăm Jocurile cu ceea ce ne-a 
cam lipsit: curajul".

Iluza : „M-am întors din va
canță, sint student în anul II, dar 
ginclul meu este la echipă. să 
joc titular și să promovăm. Do
rim mai mulți spectatori a sta
dion, cum vin la Vîlcea. Arad, 
Reșița și ne luptăm toți pentru 
promovare. Care fotbalist nu do
rește să Joace în divizia A ? Am 
vorbit la telefon cu Dumitru O 
să ne întîlnim în pregătiri la 
Felix. Ii pare rău după Jiul. 
Dar asta e viața".

Un ultim intervievat, nea Mi- 
hai — „stejarul care nu se clati
nă". „Sint aici din '51, mi-au tre
cut prin mină generații după 
generații; Vijdea. Panait, Sco- 
rovan, Nemeș, Dumitrache. Mul- 
țescu, Negrilă, ce mulți I Si vreau 
să-i văd și pe ei iar în A. Tre
buie să tragă în dep asare, acolo 
e tot secretul. Marcu e băiat bun 
și văd că-i strunește. De jucători 
depinde totul. Alta e divizia A. 
Lume mai bună, fotbal mai bun"

FOTBAL, divizia C
A.S. Paroșeni

Primul succes al sportului Văii Jiului

temenii Aninoasa - campioană națională
Gigi Pușca (juniorii. Florin Bogdan (că

deți; ji Ant .n Solumon c.opu), campioni 
naționali. fuLICl i A IUI

'. lorosul an: :1 r \ . ■ !!e Tâmaș și-a 
aruncat din nou năvoiiti in apa iimperle 
și curată a p. for ni ii. c or. La primul 
eoni urs al an <ji, 10—12 ianuarie ac, or
ganizat de Federația de p icialitnte, la 
b i Marc — Campionatul național in
ii' >r jun.ori — la tir cu arcul (s dă) a 
cules cu formația a, p> ntru r-Jubul Mine
rul Aninoasa, troh , titluri, dipb mc și 
rie unoștința celor ce de ani de zile i fe
licită cu ocazia oricăror cont orturi, fiind 
împreuna cu echipa sa, pepiniera lotului 
n donai, pentru intreCnrile internaționale.

Patru titluri de campion național au 
poposit din nou la Aninioasa, un loc II 
și trei recorduri naționale. La Juniori, 
multiplul campion Gigi Pușcă cucerește, 
p ntru a cincea oară, consecutiv, tit’nl 
de campion național și stabilește două noi

recorduri nați >nale la 2XJ8 m — 368 
puncte, nou record (vechiul record — ăa4 
puncte). La cădeți, Florin Bogdan cuce
rește și el tulul d. a mp ion național. Iar 
la copii, după o luptă epuizantă. Anton 
Sulomon cucerește pentru pruna dală titlul 
național.

CLASAMENTUL l'E ECHIPE

JUNIORI, locul 1 — Minerul Aninoasa 
(Gi i Pușcă, M I’uiil, S. David), 3151 
puncte, nou record (v.r. 3114 p.)

CĂDEȚI, locul 2 — Minerul Aninoasa 
(Bogdan F., Bolunduț M . Marcu I'.).

Sportivii G. Pușcă, ?4. l’uiu, V. Jlabian, 
S. Lăniașanu, M. Lnngu inipreunâ cu 
nntrenorul Vasile Tumaș, vor pleca la 
lași, in perioada 22 ianuarie —7 februa
rie, intr-un cantonament, in vederea par
ticipării la Campion itiil Balcanic din 
Grecia ți Campionatele Emopune.

Euro ’92 și-a desemnat grupele
142 de zile ne mai despart de 

primul fluier ai Campionatului 
european de fotbal, Suedia '92, 
ce și-a desemnat, la Goteborg, 
grupele pentru fazele semifinale 
ți finale.

Grupa I: Suedia, țara gazdă a 

devenit c.ip de serie, iar Olanda, 

ln seria a II-a a fost încununată 

eu același titlu Dar iată compo

nența celor două grupe:

Grupa I: Suedia, Franța, Ju. 
goslavm. Anglia.

Grupa a 11 a ; Olanda, Scoția, 
Comun.tali a Statelor Independen- 
te (fostă URSS), Gei mania.

Meciul de deschidere Va opune 
reprezentativele Suediei și Fi an. 
tei la 10 iunie, semifinalele re 
vor desfășura in 21—22 iunie, iar 
finala se va disputa la Goteborg, 
ln ziua de 26 lume, Intre cele do
uă ciștigătoare ale seriilor. Fot
balul va ridica, dcqi, și el cu 
clteva grade temperatura penin
sulei S-andin ave, topind relații 
reci ți oferindu.și serviciile pen
tru un posibil premiu Noliel pen- i 
tru pace. , 1

Faiingul Lunea „ii ia” >i pe 
Munteanu II

D'ipj ce a operai un prim 
trfinsiii (l'ijmu) uda cu nou pro
movată echipa Parmgul, apelea
ză ja serviciile lui Munleanu II, 
fi ațele < ?.pei intentatului portar 
Munte,mu (Minerul Vulcan), pen
tru postul <le luiidjș central. Es
te o achiziție ce o i mari speran
țe antrenul dor Sulâgean și Ho- 
inan, con.lucitorii tehnici ai e- 
rhipci cp anga.e iză returul cu 
lin plus <|e p\p--i ențil și de op
timism. Anton Mimtoiii, Lftzâ- 

T 'in, N'chimis sini In primele rîn- 
dtiti ale alergătorilor dar nici 
ceilalți J i âtori nu slin co.i o- 
dibnn. Sntoarea rămine în ves
tiare, iar rezultatei'.' se s ărl pe 
gazon.

Doar examenul medical l-a pu
iuț face Gogu Tonca, pentru că 
lipsa echipamentului, teniși, ’re- 
ninguri, tricouri, a împiedicat În
ceperea pregătirilor planificate ia 
15 ianuarie, in plus, echipa su
portă lipsa a trei titulari, care 
se pure, și-au găsit altă echipa.

Minerul
Antrenorul Căluți a dat dru

mul pregumilor din 14 ianuarie, 
trevind mai iutii examenul me
dical și apoi ia antrenamente du
pă caiet, el fund untij din ei 
mai bine colați elevi ai cursului 
de nnuenori București. Nu S-au

Minerul
N’niic nou, deocamdată in e- 

chipa lui Maria Și Marian, dei.il 
antrenam nle bine gradale. de - 
fașui'atc acasă, unde se înraica 
bateriile cu un antrenament pe 
zi, uimind sfi se treacă și la ai 
doilea cu caracter tehnico-tac- 
tic. Alergările ușoare, sprlnlu- le 
și exercițiile pentru forță sint 
primele jecții care se predau îna.

Minerul
Tal nlatti] jucător Marin Tu- 

dorache. crescut ți format in 
curtea Jiului și a Minerului Lu
peni «e află In fața unei calicie 
strălucite, fiind cooptat în lotul 
echipei Dinanio București, cu 
care se află în acest moment în 
turneu în Franța și Olanda. Deo
camdată trnt Jivcle asupra dezle
gării nu sint încheiate. Vom rc- 
v. ni a upra trnr.sfcrulul în ti' ’p 
v’il.

Sigur, Păuna .și Florescu la Mi
nerul Lupeni. Nici Nacrediâ nu 
s.a prezentat la echipa. In fața 
unui obiectiv declarat, orice în- 
tirziere in pregătiri poate costa. 
Ce ziceți domnule președinte 
Boia?

_____________________ T

Vuican
prezentat la lot S oiin (plecat în 
Un.;mj .), Mu.i ej.iu 11 și iTd.opi. 
An en linealele se cieaașoaiă pe 
ier n piopri'J și veteranii Votcu, 
Toțîbr, lz.uk vor să aducă supor
ter,lor. împreună cu echipa, mult 
ri\nitul loc I, din serie.

Ur câni
intea unuj posibil cantonament 
la una din stațiunile om jun.-; 
s i d.n județele umilro.e. Inii 
1. ui l e valid și raspu.i 
pr-’inpi .a comenzile iernii, iar 
a.a n ,0 sn| mulțumiți de a- 
( u:.i fu ilj obținu.c Și de pi •- 
zeița in corpore — ’> d.sci’ l i 
cc ■ • vrea ti ansformată im.
in i\ ii'l.i.c.

Laponi
1 t r-T t' iv • ss nflă și ' '

CI ă. n. ■ . i'..ir -i ii. c
li> 1 ISt ' c.ire in ttl1-i; c
pion. iii, au r.'t v.it la lorni
A.S !'• ■”.| Șl < ne tl'l <’
pontic. * lr r e .>;L M 'd*' -*
Lu, ■ .■ . v n c-a ea l'li Ti>-
dor ' . rt c nill-'bți't <U
ll.ii jti d • v..''site, care vor
în' i ., .'i dm I u uni,
.-d C. , ’ ■ «•. l.ll.tl S.lî-

• I . ■ .'I.L. --

lz.uk
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Actualitatea internațională
JELIO JELEV A CIȘTIGAT

Cel de.al doilea tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale din 
Bulgaria s-a desfășurat dumini
că. Cei dcrl candidați rămași în 
cursă, după primul tur de scru
tin au fost: reprezentantul for
țelor democratice, actualul pre
ședinte al Bulgariei, Jelio .Telev 
și reprezentantul partidului so
cialist (fost comunist), Ț. . 
de o mare masă 
potrivit rezultatelor 
re, actua’ul președinte, 
Jelev a cîștigat alegerile 
zidențiale, devenind primul 
ședințe ales de popor, al 

peste 54

Cel mai apropiat prieten al 
lui Gamsahurdia, generalul Du- 
daev, liderul așa-zisei republici 
Cecene, ar putea fi, potrivit zvo
nurilor unul dintre susținătorii 
tari ai ex-președintelui, dar rămî- 
ne de văzut dacă generalul va 
interveni sau nu.

VIZITA ENGLEZA

gariei. El a obținut 
sută din sufragii.

Sprijinit 
de alegători, 

prelimina- 
Jelio 
pre- 
pre- 
Bul- 

la

SITUAȚIA DIN GRUZ1A

in Gcorgia 
tensională s-a

In ultimele zile, 
(Gruzia) starea 
amplificat și mai mult. In mai 
multe orașe ale țării, inclusiv in 
capitala, Tbilisi, manifestațiile 
de stradă, de simpatie față de 
președintele constituțional, Gam
sahurdia, au cunoscut o amploa
re deosebită. Zeci de mii de ma
nifestării purtind portrete ale 
președintelui alungat de la pu
tere, au cerut revenirea acestuia 
in fotoliul prezid nțial. piecum 
și pedepsirea puciștilor. Alarmați 
de amploarea crescîndă a ma
nifestațiilor pro-Gamsahui din. 
deținătorii puterii în frunte cu 
fostul premier al țării, după ce 
sâptămina trecută s-a tras in 
raanife^tanți, au anunțat că pre
ședintele Gamsahurdia afjat se 
parc in Gruzi.a, arc 1' dispoziție 
doar citeva zile pentru a părăsi 
țara, după care activitatea sa pe 
teritoriul Gruziei va fi interzisă. 
Potrivi'. estimărilor făcut- de pri- 

, mul ministru forțele guverna- 
mentalo controlează p? le 90 la 
sută d,n t> •. oriul Gcurgiei.

Ministrul de 
Douglas Ilurd 
tul săptămînii 
zită în Kazahstan. In cursul vi
zitei, la întilnirile avute, șeful 
diplomației engleze s-a referit 
la relațiile dintre cele doua țări 
și în mod special la cele ce vi
zează dezarmarea și neprolife- 
rarea armelor nucleare. După 
cum se știe, Kazalistanul este 
una dintre republicile foste so
vietice care posedă o însemnată 
canlitate de arme nucleare, pre
cum și un important poligon de 
testare a acestora. Președintele 
Kazahstanului, Nursultan Nazar- 
baiev a declarat că țara sa este 
gata să semneze cu Marea Brita
nic un tratat de neproliferare 
armelor nucleare, dacă acest 
crn se va considera necesar 
cairo cele două țări.

externe britanic, 
s-a aflat la sfîrși- 
trecute într-o vi

S1IAMIK A PIERDUT 
MAJORITATE \ !

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU ocazia zilei de naștere, soțul, copiii șl nepoții urează iu
bitei lor Maria Dutcă, multă sănătate, fericire $i „La mulțl anii" 
(4791)

rr
VĂRS A TOR

(20 ianuarie — 18 februarie)

Mici încurcături rl< naluiu ad
ministrativă și o ,uin denia <1? 
întrebări fără răsppn-, in privința 
direcției de mers.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

oI’oziția privil-giută pe caic 
ocupați fee su plariezo asupra 
dv. bănuiala că T l neți ■ crete 
mari.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

a 
lu
de

Ședința guvernului israclian 
de duminică a avut deznodămîn- 
tul preconizat de către observa
torii politică. Doi dintre membrii 
cabinetului israclian, cabinet de 
coaliție, și-au dat demisia, înce- 
tînd colaborarea la guvernare cu 
premierul Ylzak Shamir. Demi
sia celor doi miniștri nu înseam
nă insă doar o simplă demisie, 
penii a că ea atrage după sine și 
pierderea voturilor parlamenta
rilor aer-lor doua partide, în

LEU
(2.3 iulie — 22 august)

Puteți avea încredere in < el 
•ce nu mai ne nimic d? pierdut.

(23 .îngust
1 l.CIOAR 1

— 21 septembrie)

li. -i veți fi 
linei
lll
I

inii i;;i, 
cit Mi v, 

u ■■'ll nid|

BAI \N1 1
(22 septembrie — 21 octombrie)

Șanse miri in dragoste. E nc-

Vr 
(Ir g 
î ăr

■■ i •
1

l-ăi

V i primi lin ..d ii 
r< s au fi'^ut mân s 
sutr t ,i . \a fi sub

RAQ
(22 itinic — 22 inii»-)

Demaraj picai l'-nl intr-o acțiu
ne cu parteneri iuți. Iov operarea 
handicapului codă...

t

10,00

10,20
10,30

I

14,00
14,20
14,50

parlament. Cu această demisie, 
premierul Shamir a pierdut ma
joritatea parlamentară, ceea ce 
va aduce pentru cabinetul său o 
perioadă foarte dificilă în lua
rea unor decizii guvernamentale. 
Cei doi demisionari și-au moti
vat gestul, prin neacceptarea ac
țiunii primului ministru, în legă
tură cu negocierile de pace 
partea palestiniană, în 
Conferinței de pace pentru 
entul Mijlociu, acuzîndu_l 
Shamir că vrea să distrugă 
tul Israel,

cu 
cadrul 

Ori- 
pe 

sta-

ATENTAT CORSIC AN

din 
do- 
se 

A- 
de 

a

auto. 
este

Lingă sediul Academiei 
Rennes, Franța, au explodat 
Hă bombe artizanale, fără a 
Înregistra victime omenești, 
tentantul a fost revendicat 
Frontul național de eliberare
Corsicii, mișcare creată de cor- 
sicani, cu mai mulți ani in urmă 
care luptă pentru dobîndirea in
dependenței acestei provincii 
franceze. Potrivit părerii 
rităților franceze, acesta
primul atentat Ia care se dedă 
această organizație, de la înfiin
țarea ei. Situația politică 
Corsica nu este tocmai bună 
guvernul francez urmărește 
mare interes și îngrijorare evo
luția evenimentelor din Corsica. 
O hotărîre a guvernului fran
cez, emisă în toamna trecută, a- 
nunța că începînd din acest an 
provincia Corsica Va beneficia 
de tin statut special de autono
mie. statut ce ar permite corsi- 
cânilor să aibă un parlament 
propriu, dar deocamdată aceas- 
lă holărîrc nu a prins viață, si
tuație ce a făcut ca valul de ne. 
mulțumiri să crească și mai mult, 
iar adopții separatismului au 
trecut dej 1 la acțiuni dc acest 
gen.

din
Și 

cu

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Activitatea intelectuală de ru
tina este bine aspectală, in de
trimentul inspirației artistice.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

10,00 Admi-

VINZARI—CUMPĂRĂRI
VIND Dalmațian (mascul), 5 luni, Republicii 96/2/13. (4838)
VIND caroserie completă Dacia 1100 și motor complet Dacia 

1300. Telefon 50218 sau 50273. (4847)
VIND televizor color Elcrom. Telefon 45069, după ora 16. (4849)

GUMPAR casă. Plata se poate face în LEl sau în VALUTA. 
Telefon 41967, între orele 15—17. (4851)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, strada Unirii, bloc 4, sc. III, et. 2, ap. 7, 

cu apartament, 2—3 camere, Independenței — Plată. Fără recom. 
pensă. (4850)

SCHIMB apartamelit, 2 camere, decomandate, etaj IV, car
tier 8 Martie, Petrila, cu apartament, 3 camere, e‘3j 1, 2 sau 3, 
aceeași zonă. Ofer bună recompensă. Telefon 50218 sau 50273. (4847)

PREIAU contract casă colonie sau apartament, 2 camere, zo
nă centrală. Ofer preț foarte avantajos. Telefon 41041, după ora 
16. (4845)

PIERDERI
PIERDUT autorizație mecanic locomotivă CFR. 

Danciu Ion eliberată de Regionala CFR Timișoara. O 
(4848)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Groza 
livrată de IPL Deva. O declar nulă. (4830).

PIERDUT contract închiriere pe numele Ivan Constantin, e- 
liberat de EGCL Petroșani, II declar nul. (4840)

PIERDUT carnet student șl permis periodice pe numele Ado_ 
chtței Tub'ana, eliberate dc U.T. Petroșani. Le declar nule. (4837)

DECESE

pe numele 
declar nulă.

Corina, eli-

FAMILIA ing. Omota Rcmus anunță cu durere încetarea ful
gerătoare din viată a bunului prieten, cel care a fost 

ing. DROBLICI DANIEL

Familia Ursii mulțumește tuturor celor care au fost alătuii 
de ea la marea durere pricinuită de decesul celui care a fost 

URSU CONSTANTIN T1892)

FAMILIILE Șcrban Gheorglie șî Andraș Mihai mulțumesc 
colectivului sectorului XI investiții dc ]a EM. Petrila, prietenilor 
și vecinilor care nc-au sprijinit și au fost alături de noi la greaua 

pierdere a fratelui nostru
ȘERBAN CONSTANTIN (COSTEL)

Dumnezeu să-l odihnească. (4854)

IMPORTANT!
Primăria Petrila, prin Decizia nr. 210/1991, stabilește 

locurile de afișaj electoral, pentru partidele politice : 1.
Club Petrila; 2. Piața Lonea; 3. Club Lonca; 1- Gazeta de 
stradă Cimpa; 5. Căminul cultural Jieț.

Orice altă afișare în afara punctelor stabilite se sanc
ționează potrivit legii.

Casa de cultură 
a studenților Petroșani
organizează concurs pentru ocuparea postului de

CONTABIL ȘBF
Conclusul are loc în ziua de 28 ianuarie 1992, la 

sediul Casei de cultură a studenților Petroșani. Informații 
suplimentare la telefonul 12032.

Me-

Gri-

l.'»,30 Teleșcojilti.
J6,U0 Conviețuiri.
16.30 Sulul, prieteni I
17.30
18,00
IV, 30

Expioatarea de preparare Petroșani
Acti.iahtatl.
Agenda elc< loi ală ; 
teo.
Calendarul zilei. 
TV5 EUROPE.
Secvențe din v. >ț.i lui
gorj Jlaspulin; Super Chan- 
nel. Program dc vidco-cli- 
puri, informații si publici
tate. Tr <it.misiuni? directă 
(în limba engleză). 
Ora de muzică. 
Interferențe.
Tineri interpr ți dc 
că populară.
Actualități. Meteo.
Tradiții. 
Avanpremiera TV.

muz!-

20.00
20,3»
20, (l,

21,10

23,00

rl'< , aur. 
Studioul electorul. 
Desene an.mate. 
Cti/lea căiților. 
Actualități.
Sport.
Studioul economi-*.
Cind se z.iliui ise c... inten
țiile.
Tclecineinatccn.
Opera de trej parale. 
(Germania — Franța, 1962). 
Cronica Parlamentului. Ac
tualități.
Studioul elcclorol (II).23,35

23,50 Recomandări din program.

Uzina de preparare a
P e t r i I a

Organizează, în data de 3 
prin licitație a unui STRUNG 1 
normală de funcționare expirată.

februarie 1992, «uzarea 
MANUAL — cu perioada

Relații suplimentare la sediul Uzinei dc Preparare a 
Cărbunelui Petroșani.
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