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măști, aceeași piesă...
Au început, de luni, la Cotroceni, con

sultările președintelui reales, dl. Ion Ilies- 
cu. cu liderii partidelor reprezentate în 
Parlament, în vederea desemnării viito
rului prim-ministru. Este ultimul act 
major al campaniei electorale. Va urma 
constituirea noului cabinet al executivului 
astfel îneît, dacă Parlamentul nu suferă 
de bolile debutului, vom asista in curând 
la Palatul d;n Piața Victoriei Ia predarea- 
primirea ministerelor. Unii vin, alții 
pleacă, respectînd eternul joc de pe ma
rea scenă politică: alte măști, aceeași pie
să...

De aproape trei ani „piesa" e cunoscu
tă. Tranziția se realizează cu greutăți e- 
norme care au marcat majoritatea gru
purilor sociale, de la micul nucleu al fa

miliei pînă la colectivitățile conturate în 
jurul marilor platforme industriale sau 
agricole. Aproape fiecare membru al so
cietății (cu excepțiile cunoscute: bișnițarii, 
țiganii etc) a plătit un preț scump pentru 
tranziția generală. Nu au lipsit greșelile 
— care au îngreunat reforma și au majo
rat prețul amintit — dar nu au lipsit nici 
„împotrivirile" Ia cursul tranziției, mane
vrele de stradă, jocul politic ascuns într-o 
haină sindicală, sau în țoale străine. Da
torită acestor greșeli și manevre de culi
se, conducerea unor ministere a devenit 
mai grea decît cca mai apăsătoare pova
ră. Orice s-ar spune, e greu un minister 
în care după ce scapi de șoferi te iau 
în primire marinarii, iar după colț te
mai așteaptă pilolii sau muncitorii de la 

metrou. E greu fiecare departament al 
industriilor, sînt dificile problemele agri
culturii. Bugetul suferă în tăcere, comer
țul trebuie să rezolve cel mai mare volum 
al privatizării într-un domeniu în care 
interesele acționează uneori fără scrupule 
în competiția pentru active. Dar care mi
nister e ușor ? Al muncii și protecției so
ciale ? Al învățământului sau al sănătă
ții ? Practic, pentru fiecare ar trebui 
avem cuvinte de compătimire...

Dar miniștrii, unii vin, alții pleacă, a- 
ceasta e regula jocului. Este posibil ca pe 
unii să-i regretăm, iar despre alții să ne 
bucurăm că au lăsat fotoliul unor urmași 
mai vrednici. Bine-ar fi să fie bine, să 
avem reciproc ceea ce ne trebuie, noi în- 
creder- în guvern, iar guvernul tact și 

înțelepciune, in regia și scenografia acestei 
piese care se numește tranziția. Nimeni 
nu poate să facă din această piesă un 
vodevil, dar nici dramă să nu devină !

Am folosit, la începutul acestor rinduri.r 
o sintagmă căreia nu 1 s-a dat decît înte- j 
leșul ironic: președintele „reales". Ce-ar, 
fi dacă, o singură dată, am aprecia for-' 
mula în sensul ei pozitiv ? Dl. Ion Ilies- 
cu a explicat că unele greșeli s-au dato
rat faptului că nu i-a cunoscut pe toți cei ' 
pe care s-a bazat. Unii oamenii î-au înșe
lat așteptările. Reales fiind, este posibil • 
să nu repete aceste greșeli. Acum îi cu- | 
noaște mai bine pe cei din Palatul gu- ‘ 
vernamcntal. Din acest punct de vedere, ’i 
să nu dăm cu piatra înspre Cotroceni. Să ' 
avem înej răbdare... ‘
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Din surse autorizate aflăm că 
se va menține, și în următoarele 
două luni, noiembrie și decem
brie, cartelarea pîinii, ca măsură 
dc protecție h consumatorilor față 
de unele aspecte ce au dezechi
librat buna aprovizionare cu a- 
cest produs în Valea Jiului. So
cietățile comerciale care au în 
subordine magazinele speciali
zate de vînzare a pîinii își re
înnoiesc cartelele, măsura, care 
nu a fost pe placul unora, dove- 
dindu-se eficientă, în raport cu 
penuria materiei prime, griul.

Adunare extraordinară

l

Deocamdată, ca nu poate li 
combătută prin nici o altă fo’-mă 
democratică, cleși seamănă cu o 
mai veche practică, pentru care 
comerțul și fabricantul își luau 
aproape în fiecare zi porția.

După cum a afirmat în ul
tima sa conferință de presă, 
premierul Theodor Sto'oje.»r ne 
asigură că nu vor fi pT>bleme 
cu aprovizionarea populației cu 
pline, actualul guvern lăsînd un 
stoc suficient de grîu pentru vi
itoarea guvernare.
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Simbătă, 24 octombrie 1902. ora 10, este programată la Casa 
dc cultură Petroșani (sala mică), adunarea extraordinară a Montan 
clubului „Floarea Reginei" Valea Jiului. La ordinea de zi, proble
me actuale și de viitor ale clubului. Sint invitați, toți membrii și 
reprezentanții cercurilor de turism din Valea Jiului, afiliate clu
bului. (l.D.)

Eiapa marilor răspunderi
D...jlia electorală s-a încheiat. Pentru cei aleși, încWpc etapa 

m iilor răspunderi- Fiindcă este ușor să promiți marea cu sarea, 
din considerente de natura electorală, dar este incomparabil mii 
gteu să respecți promi-lunile. baptămina. aceasta a debutai cu 
con .uitările privind constituirea noului guvern. Vom aLla în cu- 
ruid cine va fi desemnat in calitate de prim-mini tru, pentr u for- 
m. rca noii echipe a executivului. Indiferent de coloratura politi
că pe care o va primi noul guvern, aleșii națiunii au o misiune 
împovărătoare. Raportul prezentat dc actualul prim-ininistru în 
cadrul unei întilniri cu ziariștii, cu privire la rezultatele obținute 
intr-un an de guvern >1 de tranziție a fost o încercare de acrcdi- 
l r- a ideii că țara a înaintat cu rezultate bune pe calea reformei.

In plan politic, nu se poate spune că n-au fost obținute ro
zul ate bune. S-au făcut pași pe cab. a democrației, sclecționmdu-se 
din nrianul de partide și de grupări politice doar citcva care 
s- iu bucurat de sufragiile electoratului. Pe plan economic, insă, 
iezuit ițele anului de guvernare „de tranziție", n-au făcut dccit 
vi adincească criza economică. Deprecierea leului in raport cu 
■ ilarul american a continuat, ajungind la cote de schimb care 
cr ju de neimaginat in urmă cu un an. Inflația, in loc să scad i, a 
cr< ut. Faptul că ar ■ xista un anumit grad de control al inflației, 
a a cum su.. ine, in raportul sau, dl. Stolojan, nu se confirmă de
cît pe plan teoretic. Explozia pri țurilor din ultimele luni, resim
țim tot mai grav la nivelul bugetului cetățeanului, nu confirmă, 
ci, dimpotrivă, inuii.iă aprecierile optimiste privind inflația. In 
industrie și agricultura pioducția a scăzut. Trimbițata creștere 
zero din economic nu :-. a pn dus. In schimb s-a ingro^at rindul 
șom. iilor și nu cxr.tă semne cg rata de creștere a șomajului va 
inceuni. Ce folos ca n ■ anunțe di. Stoloj in că am avea credite 
nefolosile, dir. m< meni inx. ..ițiile stagnează ? Construcțiile in- 
tr rupte la final* mului 19 9 au rămas in același stadiu. Da, unele 
3-r.i d gradat considerabil, fără speranță că vor fi reluate. La 
i 11 lor, propașandi ftii opoziției, care au pus semnul (nulității, 
ir. moi mecanic, intre democrație și prosperitate, s-au pomenit, 
.lupă al: . zi, in lața unui e?ec. Adevărul, așa cum e el la inde- 
m.na omului simplu, care-și extrage concluziile din fapte, nu din 
- ăi io, este ca, pe mă mia ce democrația s-a consolidat și refor
ma c: nomic;i a avansat, sărăcia s-a adincit și s-a extins. Unde 
cilrz oficiale dezvăluie faptul că mai mult dc jumătate din popu- 
1 n.i țării se află sub pragul unui trai decent, 1 . limita sărăciei, 
n viind face față inflației ;i exploziei prețurilor. Iar dc la 1

Viorel STRAU 

la cozi, nimeni 
nu ne-nircce ! i 
In prima zi a acestei săptăinini 

s-a înregistrat un nou record. 
Autoturismele așezate la coadă, 
în așteptarea benzinei, începînd ’ 
de la stația l'ECO Livcz.cni s-au 
înșirat piua la podul peste pi- 
rîul Sălătruc, în imediata apro
piere a blocurilor de locuințe din 
Petroșani. Gurile rele afirmă că 
o astfel de coadă n-a fost vn- 
zuliî nici înainte de decembrie 
1989, cînd benzina era drastic ' 
raționalizatei.

J ivind la o p*rU a c,t record, 
ramine de văzut cit va mai în- |i 
tinde ala neregulilor in aprovi- ti 
zionarea cu benzina onorata re- I 
țea <a PECO, din moment ce ofi- I 
cialitațil din ierarhia centrală I 
susțin că aprovizionarea cu ben- j 
zin nu este o problemă. Dacă J 
nu e o problemă la nivelul țării, J 
ne incup'.țînăm să întrebăm de n 
cc e o problemă pe la noi, prii.) < 
Petro,mi? (V.S.). |j

(Continuare in pag, a 2-<i)

Inventarierea animatelor
Primul „rcccnsămînt” al ani

malelor, in România post-revo- 
luționară, va avea loc începînd 
din data dc 26 octombrie și se 
va derula pînă la 16 noiembrie.

Inventarierea nu arc nicidecum 
un scop restrictiv, ci este prima 
măsură de ev. luare a șepteluhii, 
înscriindu-se în cunoașterea rea
lității românești, a posibilităților 
dc dezvoltare a gospodăriilor ță

rănești, a ajutorului pe caro Gu
vernul României preconizează 
să-l ofere întregii populații im
plicate în acest atil de impor 
tant și necesar domeniu, creș
terea animalelor. Totodată, pot 
fi calculate, mai operativ drep
turile ce revin cetățenilor, in 
urma contractorii animalelor, 

este vorba de necesarul de fu
raje, tarile, concentrate, etc.

Greva foamei și daiona
Ni s-a comunicat de la redacția , ' mi 1 d ii ii .

„Week-end", că difuzorul particular de pie a Dumitra G;> 
cunoscut cititorilor noștri prin faptul ca d. rimase i.: i te., 
ca fbrmă de protest împotriva mutării chioșcului sau, are o d ‘ 
ric neachilată, în valoare de 50 mii Ici, la publicația amintita m 
sus.

No; înțelegem că, după greva foamei, ornai trebui a m..nîn 
cc mai vii tos, ca să recupereze dezechilibrul nutrițional, d..r da
toriile se plătesc, chiar daca pentru u*la e n- voie de o nouă grcv.> 
;i foamei, fie ea și nedeclarata...

1 UniVei-iiai i Tehnică din Petroșani s-a 
pi trecut, ieri, un eveniment științific cu totul 
deosebit in c i ni i de 4> uni a acestei in.ti'u- 
ții d. inxTițămint uperi ir. In c idrul unei sesiuni

i it. ie . domnul pri f univ. dr. ing. Nicohic 
Ilia re. toiul universității, a decernat Academi
ci inului Kovacs F, rene, rectorul Universității 
din Miskolc — Ungaria, titlul de Doctor Ilono- 
ris C'ausa al Universității Tehnice din Petro
șani. .Senatul universitar, s-a remarcat la solem
nitate, a hotiirit să atribuie acest înalt titlu, 
fiindu-i ri misa și diploma de recunoaștere, 
pentru o prodigioasă activitate științifica și con
tribuții la creai i a unui climat lax arabil colabo
rării. în baza un i convenții s'nl ilite de cururi.

dintre cele don. ttnix i rrități și st bilirea 
relații prictcnețti m folosul inx aluminiului ? 
perior.

Prin aceeași, hol.,rir. a • . nat ilui. pr. : d 
in Dcbrtc ' ni Elem n I c it’ dr. i "? 
șini miniere la Unixer.it • din '. ic 
lost declarat Membru c’c On ar : I Imx 
ții Tehnice din Petroșani.

Cei doi di linși oameni de știință, care a i 
rostit alocuțiuni de mulțumire, susțin, asliizi și 
miine, așa cum v-am informat ii ri. in cadrul 
convenției de colaborare dintre cile două uni
versități, conferințe cu teme dc actualitate in 
știință și in tehnica minierii.

Tiberiu SI’ATARU

Unixer.it
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„Să nu uităm de cei mai triști ca noi
COl’lli PLĂTESC PAC ATEI.p PĂRINȚILOR?

Nu m propunem sa căutăm neapărat vinovați. Viața oferă 
fiecărui'om fel de fel de ax ‘tururi, fel de fel de situații. între 
care unele le-a dreptul fură ieșire. Sigur, pentru unele din ele 
părinții poarta, daca nu vina, măcar responsabilitatea gesturilor 
lor, a comport.mu. ncului și atitudinii lor civice. Nu do multe ori, 
datorită acestor comportamente. a atitudinilor din cămin, famili
ile se destramă cu pri a multa ușurința, situațiile create depășind 
chiar și competența legiuitorilor, surprinși de aspecte imprevizi
bile- și ca o ir >nie a soarlei, toate acestea se răsfrîng în mod 
direct asupra copiilor, ca și cum ei, copiii, ar trebui să plătească 
păcate mai mult sau mai puțin generate de destin. R dăm, în 
cele ce urmează, două asemenea situații, luindu-ne libertatea de 
a nu folosi decît inițialele persoanelor în cauză, dar nutrind spe
ranța că, poat ■. asem< nea exemple vor constitui un serios aver- 
t sment pentru părinții dc copii, aflați la ora actuală în postura 
de a trai intr-o societate ce nu mai seamănă cu cea trecută, dar 
care ridică no; cote de responsabilitate pentiu e< ce au de cres
cut copii, de clădit un viitor acestora. Este limpele pentru oricine 
că o socict.it!' bazată pe principiile economiei d? piață implică, în 
primul rînd pintru părinți, răspunderi materiale, dar și morale, 
ambele concr< tizindu-se in obligații civice și familiale. în ton cu 
respect irea dr pturilor omului, principiu de care, la noi, se face 
atîta caz, eu sau fără o motivație bine definită.

TOT OAMENII. DAR
MM MICUȚI...

N,-am obișnuit, si nu e vina 
noastră. sa privim, in genere, co
pia doar ca pe fă ai unor părinți, 
ale căror dreptur.. statuate prin 
lese a dubiu lito od.it.i cu n iște- 
rea. sint prixit-» doar pi in pris
ma drepturilor materiale ce se 
acorda părinților. Este cazul a- 
lo.a:iei de stat pentru copii, u- 
nul din drepturile fundamenta
le. de care nu se poate atinge 
nimeni Este, dacă vreți, rapor
tat strict la situația oi icărui co
pil, in drept al omului, pe caie 
Iert . il pr. vede in nv I expres 
și de care copilul, prin părinți, 
trebuie să beneficieze in orice

situație. Rar, din pacate. situați
ile create de viață conduc și 
spre unele ciudățenii, de cele 
mai multe ori fără ieșire, ori 
pentru c.t legea nu e aplicată, ori 
pentru că legiuitorul a fost sur
prins in intimitatea actului nor
mativ dc situații imprevizibile,

E.M.. femeie căsătorită, cu doi 
copii, a primit in mod normal a- 
lOcația pentru aceștia, atîta 
vreme cit a lucrat. Economia de 
piața, spre care tindem, a îin- 
pins-o insa la marginea societă
ții. od.,ta cu pierderea locului 
de muncă. A iniei v. nit, pe par
curs. și divorțul de fostul soț, dar 
femeia a r.imiis să-și crească 
singura cei doi copii, cu toate 
privațiunile pe care le impune 
o asemenea stare. După o pe

rioadă, femeia a primit și ajutor 
de șomaj, timp în care alocația 
celor doi copii a fost primită în 
mod normal, in cuantumul sta
bilit de lege. Dar, intre timp, fe
meia, s-a recăsătorit. Un lucru 
firesc și natural, pe care nimeni 
nu-1 poate contesta. 11 contestă 
insă prevederile legislative și, de 
aici, încep necazurile... E.M. a 
traversat perioada în care a pri
mit ajutor de șomaj încasînd, lu
nar, atît ajutorul cit și alocația 
de stat pentru copii, așa cum 
este normal în astfel de situații. 
Dar timpul, neiertător ca de o- 
bicei, s-a dus, lttînd cu el Și a- 
jutorul de șomaj al doamnei 
E.M. Practic, d-nn E.M. ar fi 
trebuit, terminînd perioada de 
șomaj, să beneficieze în conti
nuare de acel ajutor social, ce 
se dă celor ce nu au reușit să se 
angajez în muncă. Dar, din pă
cate. prin recăsătorire, d-na E.M. 
realizează un venit mai mare 
pe membru de familie decît cel 
stipulat de lege și, deci, nu mai 
are dreptul la ajutorul social. 
Insă, pe lingă toate acestea, d-na 
E.M., terminînd perioada ajuto
rului de șomaj nu mai primește 
nici alocația de stat pentru cei 
doi copii, din motive pe care 
deocamdată nu 1q cunoaște. Cu 
alte cuvin' ' -ă c să ne luăm 
după pr legii privind
șomajul, o persoană aflată în a- 
ccastă ne'li uită postură, după 
expirarea termenelor stabilite 
pentru ajutor de șomai și pentru 
ajutor social este practic sortită 
pieririi. căci legea nu mai pre
vede și ce face acea persoană, 
care totuși nu a reușit să-și gă
sească un loc de muncă in de

cursul perioadei de ajutor dc șo
maj. Nu-i mai puțin adevărat 
insă că. cel puțin la noi, în Va
lea Jiului, In materie de recali
ficare și reorientare profesiona
lă a șomerilor nu prea s-a făcut 
mare lucru, la fel cum nu s-a 
făcut mare lucru nici in privin
ța creării de noi locuri de mun
ca. Ba. dimpotrivă, și puținele 
locuri de muncă, mai ales pen
tru femei, s-au redus la diverse 
perioade, conducerile multor a- 
genți economici procedind la 
restructurări succesive ale perso
nalului, în scopul realizării fon
durilor de salarii.

COMPLET FĂRĂ 
RESURSE DE TRAI

Situația d-nei E.P. e și mai 
gravă decît io cazul precedent. 
Dumneaei nu a lucrat decît pe 
vremuri, cițiva ani, pe la Indus
tria mică, dar ciștigul mic și ve
nirea pe lume a celor trei copii 
au determinat-o, încă înainte 
d<T evenimentele din decembrie 
’89. să-și întrerupă activitatea

productivă, trăind cu cel trei 
copii doar din salariul soțului. 
Fiind surprinsă fără loc de mun
că de perioada post-decembris- 
tă, E.P. nu a mai reu.șit să se 
reîncadreze in muncă, dar nici 
nu a fost sfătuită să-și întoc
mească dosarul de ajutor de șo
maj. conținuind să trăiască, așa 
cum am amintit, din singurul 
salariu al soțului, și acela destul 
de mic pentru o familie eu cinci 
persoane. Oamenii s-au descurcai 
și s-ar fi descurcat și acum, da
că o întîmplare nefericită nu at 
fi făcut ca soțul său să fie con
damn it la doi ani închisoare. O- 
dată cu condamnarea soțului, 
s-a dus și unicul salariu și, cul
mea culmilor, s-a dus și alocația 
copiilor, care era trecută pe nu
mele soțului. E.P., fiind șomeră, 
dar fără ajutor de șomaj, nu 
poate să ia alocația de stat pen
tru cei trei copii, peste tot spu- 
nindu-i-se că nu are dreptul la 
așa ceva. Iar cum s-o descurca 
biata femeie cu trei copii numai 
Dumnezeu știe...

Sigur, aceste două cazuri pot părea singulare. Dar problema 
nu este chiar așa, pentru că la noi, în Valea Jiului, sînt mult 
mai multe situații disperate de acest gen, în care, cu legea strîm- 
bă care funcționează în societatea noastră, oamenii sînt lăsațl 
prada neputinței.

Și in această vreme, guvernanți, politicieni, bolnavi de lupta 
pentru ciolanul gras ,il puterii, promit, se laudă și fac mare caz 
de drepturile omului, propovăduind valoarea nemaipomenită a 
legislației noastre în materie de protecție socială. Iată că astfel 
de caz i, cum sînt cele relatate, infirmă prezicerile politicienilor, 
demonslrind sălbăticia unei societăți în transformare, în care a- 
baterile de la regulă nu fac decît să întărească și mai mult ldeeă 
generoasă pusă în practică pînă acum, potrivit căreia: „Cine poate, 
oase roade".

Dar ce facem cu cei de-a dreptul necăjiți ? Ce facem cu copiii7 
Cu ce sînt ei de vină ? Gheorghe ClIIRVASĂ

J» 
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I[tapa manlor răspunderi

(1 rmnrc clin pag. 1)

no.cmln i, i ii,- l.i ini-'-p .Lui anului x iitor se prevăd noi crederi
«le prețuri. De ascmuioi diniitca costurilor de producție la 
■•■Iul lolarului, in ondi.iile d. proci rii monedei naționale 
c* nrr i alte noi creșteri de prețuri.

.oului Guvern. Senatului și Câini rci Di-put. ților le 
m unea g"ci d< a asigura organizarea efici'nta a muncii 
nule, de a valorifica resursele de care dispune țara, 
n ..i-tra șan -ă este do a începe bătălia riconstrucției pentru 
scapa dc sărăcie. Democrația e necesară și nu constituie, | 
form le ei de m.inife-tare. o cauză a miz rici. ci. dimpotrivă, 
suire de libertate. Schimbarea in bine. < a idee electorala care 
ax ii» cîștig de cauză in alegeri, xprima o .numit, stare de spirit 
a P'■: daliei.

O stare d< -p'rit cart pun. la ord nea zib i "blema ' 
a ■ nomiei. hioifiT'nt de formula care v,a fi gist.i pi ntru 
V' rn irea țarii, esențial este să se tr. a 1 de I . * .* ' _ ” '
f ip •. Cetățeanului de rind ii este indiferent dac,a guvernul 
r vi cu e-‘e politic, de uniune națională sau dc specialiști 
«le nomej. Schimb nea în bine pri ite începe odată 
li ron ucției. începe, 
cit duicaza m.'.ndati I dat de eh i torat .,1 șilor națiunii, o

ix Rămiiie dt, xaznt dară mesajul
u anumita
nu r< i cpțiorat a a cum

d-
m;i

s.’lll

In .•ib-uet i.

ni- 
va

revine 
n .11 în

singura 
a 

prin 
o

• a

vitală 
i g’l- 

la x «rbări.i politică la 
se 
in 

cu bătalia 
deci, cel puțin pentru următorii patru ard, 

etapa 
eh ct oi a tul ui, care exprl- 

•tare de spirit, dincolo de vorbăria politică, va fi 
si- cuvin' di- cei ce au ie.it victorioși

I
I

I
I

%

i 
I

Căluți — 
Vizitiu, 1-0

PAR1NGUL LONEA — IlABER 
HAȚEG 2—0 (2—0). Calculele li
nei victorii a gazdelor erau fă
cute de mult, cu toate ca oaspe
ții prezentau in echipă indivi
dualități ca Bulgaru, Anistoroa- 
ie, ambii de la Corvinul. Parîn- 
gul a jucat fără Stana și Lcle- 

m. dar cu gindul la succes, pe 
care l-a obținut relativ repede și 
ușor, pentru ca echipa lui Vizi
tiu. care a început jocul în 9 
oameni, nu a pus probleme deo
sebite parii nei ului.

Primul gol a fost insei is du
Movilă, din lovitură dc la 11 m,
min. 12. iar Creții a venit cu al
doilea, min. 3.3, scor cu care a
luat sfirșit repriza și in fin i
și partida.

Li bărcii, la 
prima înfrîngere

V TOI1IA C'ALAN —MINE
RI I, VULCAN 2—0 (1—0). Doui 
echipe cu doi antrenori cunos- 
cuți in lumea fotbalului, l.ibar- 
di .și Vaietuș, s-au întrecut în- 
tr-o dispută de orgolii, in care 
gazdele și-au luat partea Icului, 
practicind un fotbal mai tare, 
d ir in limita sportivității. Ei au 
înscris primul gol la o învălmă
și .ila in fața porții lui Muntcanu, 
care n-a putut interveni pe tra
iectoria mingii.

La reluare. Ambruș și Topor 
au avut posibilitatea egalării, 
dar tot Victoria a înscris, la 0 
faza similara cu cea a primului 
gol și oaspeții au părăsit tere
nul inx inși, opi-rîndu-se prima 
lnfrîngere in catalogul campio
natului.

Berbece, min, 60
MINERUL ANINOASA — MI

NERUL G11ELARÎ 1—0 (0—0). 
Meci deosebit de disputat, în 
care oaspeții au luptat din răs
puteri pentru — măcar —, un 
rezultat de egalitate. Elevii Iui 
Dobrescu și-au dorit, și ei, din 
plin, victoria, astfel incit a reie
șit o partidă antrenantă, un joo 
deschis, curat și cu destule ra
tări. Modreanu și Berbece de la 
gazde, Mureșan și Popa de la 
oaspeți au fost față in față ctl 
portarii în situații limită fără 
a-și putea însă fructifica șans<1.

Singurul gol al partidei a fost 
înscris în min. 60 de Berbece, 
după ce Colea a șutat extrem de 
puternic, portarul n-n putut re
ține și primul a trimis balonul 
in gol spre bucuria celor pre- 
zenți in tribună.

Ziua Armatei
< ,i in iic.. irr ,n Iu 25 octom-

bl I ' sârbiIlar șV.' Zidii• Arni.i-
tei. In Valea .B Iul, i ■ h i! mani-
1 ■ t,.rilor cil1 tliale < <• se vor
<1. sl i.ura eu IC v prii 1. Vof
li organizate ,l< Cenul Militar
Vub ,m.

Am r -țin il d;n (>r<«gi armii m »- 
nikstăiilor dedic ala a i stiij cer
nim1 nt. urmato. r I

JOI. 22 ©QTOMBfHE evoca- 
r< i‘lorica a generalului Diaga- 
lina. la monumentul ridicat in 
«ins1 a cestuia, pe defileul Jiu
lui ;

'•'1 .rit,' 2.1 OCTOMBRIE: — 
o>a 10: adunare I< xtivu a corpu
lui dc cadre din Valea Jiului, la 
Cercul Militar din Vulcan;

— oi a 13: destinderea expozi

ției dc carte, in colaborai e cu 5 
('intru) dr l.ibr.aiii Deva, la Li-§ 
biaria „Litera" Vulcan; expoziție >5 
de produse dc cofetărie, în cola- 5 
bor.irc cu cofetăria „Sportul" I’e- $ 
troș.ini ;

— ora 15, spectacol cultural Ș 
organizat de Cercul Militar Vul- 5 
<an, p.uada modei, in colaborare 5 
cu SC ,Slil“ SA Vulcan,

I
Sl.MBATA. 21 OCTOMBRIE :§ 

ora 10 — festivitate de omagiere, Ș 
depunere de coroane și Jerbe de § 
Hori li monumentul eroilor din t; 
Vulcin (în curtea Școlii genera- Ș 
le nr. 1 Vulcan).

Am minte despre aceste mani- § 
festflri in numerele noastre vi- s 
itoare. S

• $ 
Hibei iu V1N|AN ți

Ru g b y Al
REZULTATE TEHNICE: Minerul l.upwii 

— Sportul studențesc G5—IO; CI R Constanța — 
CSM Sucim a 30—9; Dinamo — Grivița II—.32; 

teaua — Știința Petroșani 29—HI; Știința Baia 
Mare — CSM Sibiu 6—G; Farul — Universita
tea Timișoara 34—ÎG.

CLASAMENT
1. CSM Sibiu 8 5 1 2 1.37 -10 1 19
2. Univ. Timișo i.i 8 5 0 3 189--122 18
,3. Ste’iu ■ 8 5 0 3 172-- III 1,3
4. Gl ii ița 8 5 0 3 136--113 18
5. Farul 7 5 0 2 184--1 13 17
6. Dinamo 8 1 0 4 182--17,3 16
7. CFR Constanța 8 .3 1 4 129--115 15
8. Știința Baia Mare 7 .3 1 .3 105—- 97 14
9. Minerul Lupeni 8 .3 0 5 197—-191 14

10. CSM Suceava 8 3 0 5 99—-157 1 1
11. Știința Petroșani 8 2 1 5 77--150 13
12. Sportul studențesc 6 2 0 6 79--194 12

ETAPA VIITOARE, 7 noiembrie! Universi
tatea Timișoara — Minerul Lupeni; CSM Sibiu 
— Farul; Grivița — Știința Baia Mare; știința 
Petroșani — Dinamo; CSM Suceam — Steaua; 
Sportul studențesc — CFR Constanța. ,

Popice superligă
REZULTATE TEHNICE; CFR Iași — Mctai 

Iul Tirgovișlc 5117 — 4918 pd; Voința Bucu
rești — Aurul Baia Mare 5064—5,360 pd; Cons
tructorul Galați — CFR Cluj 5159 3536 p<l 1
linio Satu Marc — Jiul Petrila 5271 — 5161 pd | 
Mineri.1 Vulcan — Gloria București "3r’H -5159 
pd.

CLASAMEN T

1.
2.
3.
4.

Mim t ul Vulcan 
Aurul Baia Mare 
Unio Satu Marc 
Gloria Bucur R

•
.) 5
. 3

3

00() 1374) 10
0 0 ( h
0 2 ( j-

957) 10
.317)
.316)

S 
i0 2 ( F

5. J.ul Petrila 4 .3 0 1 ( + 140) 6
6. CFR Cluj 3 I 0 2 (- 260) i
7. Metalul 3'irgox iște 5 t 0 4 (- 514) 2
8. Constructorul Galați 5 1 0 1 (— 532) 2

9. CFR Iași 4 1 0 3 (— 459) 2
10. Voința Buchi ești 4 0 0 1 (— 7.36) 0

ETAPĂ VITOARE, 7 noiembrie; Jiul Petrila
— CFR Iași; Gloria București — Unio SatU 
Marc; CFR Cluj — Minerul Vulcan; Aurul 
B.iia Marc — Constructorul Galați; Metalul 
Tirgox iște — Voința București.
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O singură speranță rămine celor învinși...
— Care sint cauzele înfrîngerii PNL în ale

gerile de la 27 septembrie 1992 7
— Există cauze din afară și cauze interne.
— Este ieșirea din Convenție una dintre 

ceste cauze 7
— Nu, acesta este actul cel mal inteligent pe 

care îl puteam face noi, liberalii. Cauzele ex
terne Ia care m-am referit ar fi, de exemplu, 
confuzia care s-a creat în mod artificial, voit, 
de propaganda Convenției, că PNL-ul nu s-a 
desprins din acest bloc, Cf'a ce ne-a costat 3—4 
puncte care se regăsesc în voturile Convenției. 
Apoi, la nivelul secțiilor de votare din orașele 
mici și comune, scrutinul nu s-a făcut conform 
legii: buletinele n-au fost constatate public de 
președintele comisiei și fiecare membru lua 
cîte un vraf de buletine. îl deschidea șl îl pu
nea în grămada partidului respectiv. Ni se pare 
cel puțin curios. în altă ordine de idei, că în 
90 la sută din Județe rezultatele obținute de la 
circumscripțiile județene erau lineare, de con
stantă 3. Acest caracter linear e de neconceput 
și pare artificial, manipulat la nivel de calcula
tor. Dar la toate acestea, este de reținut că 
NU AVEM DOVEZI. Cauzele Interne ar fi: lip
sa explicării, de către liberali, a actelor și hotă- 
rîrilor partidului, cum a fost aceea de a propu
ne candidatura cetățeanului Mih.ii de România, 
pentrn funcția de președinte. Lumea a crezut

că noi vrem să facem o modificare a regimului 
constituțional, ceea ce a fost o percepere‘greșită 
a propunerii noastre, acesta fiind singurul can
didat care ar fl putut obține mai multe voturi 
decît domnul

— Care va 
lui Național 
ani ?

— Partidul 
de pină acum, își va exprima părerile în ches
tiunile politice, economice ți sociale, pe 
căile care îi vor sta la dispoziție.

— Cum vedeți posibilă o Uniune
— Am început negocieri cu Noul 

beral. Dar nu cred că frînturile de 
Convenția Democratică, care au pătruns 
efracție în Parlamentul României, au 
să genereze o unitate. Orice unitate politică tre
buie să plece de la persoane a căror moralitate 
nu trebuie pusă la îndoială.

— Ce șanse de schimbare reală întrevedeți, 
pentrn România, in următorii patru ani 7

— Rezultatele alegerilor nu sint de natură să 
favorizeze speranțele unei schimbări rapide 
situației din România. Cred, totuși, că aleșii vor 
face tot ce vor putea, pentru a aduce un bine 
în țară. Mă îndoiesc însă că vor avea posibili
tatea s-o facă.

Iliescu.
fi principalul obiectiv al Partidu- 

Liberal pentru următorii patru

îți va continua politica sa liberală

toate

Liberală 7 
Partid I.i- 
liberali din 

prin 
calitatea

a

Roberf HUiMEL

PIAȚA IM ... 
ECONOMIA DE PIAȚA

Piața de sîmbătă din Vulcan a intrat deja în obișnuința lo
cuitorilor din întreaga Vale. Dacă și spațiul ar permite, concuren
ța cu piața de vineri din Petroșani ap putea porni de pe picior de 
egalitate. Spațiul „vital" constituie așadar una din problemele 
principale ale pieței vulcănene. Atît ccl interior, cît șl exteriorul. 
Do aceea, perimetrul destinat inițial activității comerciale este', 
permanent depășit, străzile Preparațici .și Nicolas Titulcscu fiind 
ocupate pe porțiuni cuprinse între 25—50 metri, circulația rutieră 
ayînd de suferit. In rest, la piață ca la piață. Oferta suficient de 
diversificată, prețurile mai mult sau mai puțin negociabile, cere
rea mare, că doar sîntem în plin sezon de înmagazinare a produ
selor în gospodării pentru perioada de Iarnă.

Inițial, am preconizat acest raid doar pe raza orașului Vulcan. 
Intîmplarea ne-a scos în cale echipa de control a Circumscripției 
sanitar-veterinare și Corpului de control comercial al Primăriei. 
Astfel că pe linie de control al stării sanitare a alimentelor, ne-am 
deplasat și în Lupeni, în piața centrală și la cea din B.irbătcnb 
Concluziile — în rîndurile cai e urmează.

Sănătatea — înainte 
de toate

Cu simful realități:,
— Domnule director, in zia

rul nostru din 16 octombrie 1992 
au lost pul.ilii.ale opiniile pigine- 
raliu I.E. din Lupeni, iar dv. 
v-ați exprimat disponibil tate® 

de a purta o discuție pe această 
ic nia.

— Givd că c ncccsa. sa 
explicate aceste probleme, 
iru a nu se crea confuzii in 
dul cititot ibr dv.

— De cind a început sa se 
Lctrscă in mineritul Văii J 
despre rentabilizare și în 
m. nț ?

— Practic, se vorbc.tc d- spre 
rentabilizare de circa 16—20 de 
ani dar, din păcate, pe buza pro
gramelor ir al zabilt. din acei 
uni. Data acele programe nu au 
fost realist fundamentate și nu 
au făcut dccit s,i îngroașe docu
mentele incit -,;:tc in sertare, a- 
jun.ind in final ai do unde me
nta, in schimb, clementele de
calcul erau cor ețe, identice cu 
cele dc ast.izi; cit produce .și 
• ai ce clu Ituieli materiale 
nant iare ... umane. Dincolo 
formalismul programelor, c< 
tisele nun re au f-'st in 
r-al prcoi. opale >a gașca cu 
luni la a o.ti jair.imetn de 
labiliz.u e.

— Comparația cu anul 1 
a i cum e făcută dc ing. 
duce la o ■■ oml'i/ie cor« cta?

— Dopa p.a-i re a mea se abu
ri ară d' comp rații cu anul 
1989. In plus, cei care- recurg la 
comparații nu țin cont de prin
cipalele scli.ml.iari: reducerea
programului de lucru și renunța
rea la „ it mai mult cărbune", 
care nu cri di. it un slog in ideo
logic. Dtntr-un punc t de vedere, 
nu anul 1992 trebuie acuzat, ci 
.inid 1939, care a atins o cotă 
forțată in mod urtifici-tl. Desi
gur, producția a scăzut, dar este 
incorect sa fie ocolit^ cauzele.

— Era posibil ca in acești trei 
ani, n sp ctiv d n 1J90 pin.î in 
f>i z. nt, să se re alizeze „schim- 
L.uea te hnologiilor de extracție"?

— Era imposibil. îmi parc râu 
oi autorul opiniilor, ca ■ pecia- 
ii'-t. nu cunoaște faptul că schim- 
l-arca tehnologiilor de f 
prcxiipOne o comptaxitato 
te Intrări pregătitoare 
transportul, 
nu se ponte face schimbarea 
tehnologiilor tradiționale cu al
te le cari.' nu sint adecvate i'oti- 
dit llor pe care le avem Mai re- 
in«ți că schimbarea tehnologi
lor implica studii p.-ntni fiecare 

*■ de muncii in p irt- și 
tific.itâ numai dacă 

t-licabd,, din punct dc 
’hnic și cronomic, in funcție de 

natura zăc.imintului de condiți
ile Jocului dc muncă, de ri nt-abi-

despre minerit

lie 
p< n- 
rin-

19«9.
I.E.

tracție 
'le al- 

priv nd 
a< rajul șa. în plus, 

face

este 
devine 
Vrrkre

litatea stratului.
— I’e ce durată s-ar înscrie 

strategie de schimbare a 
logiilor de extracție 7

— Dacă aș aprecia în 
această complexitate 
a.ș codea în greșeala 
colegul I.F. Oricum, 
vorba despre 3 ani. 
cu privire la mina Lupeni că în 
privința modernizării „ne-am 
întins exact atît cit nc-a ajuns 
cearceaful'1, după vorba românu
lui. Nu ne putem aventura la 
.schimbări care să devină în scurt 
timp dăunătoare.

— Cu privire la problema 
litații cărbunelui, opiniile 
rate in nagina la care ne 
rim oferă soluții sau noutăți de 
dom: mu 7

minei'*
o

tehno-

timp 
lucrări 

de
de 

făcută 
nu poate fi 
Pot afirma

ca- 
inse- 
re fe

Interlocutor, inginer 
ALEXANDRU BLAJ, 

direc torul E.M. Lupeni

— Din pavate, nu. Concluziile 
la car-? ajunge autorul, după 
clici a calcule obositoare pentru 
cititori, -ant cunoscute de mai 
mult timp și chiar aplicat. Este 
vorba despre caile ele reducere a 
conținutului de C'.nușa: 
scleclisa, alegerea sterilului 
Subteran, evacuarea 
ți, nu în ultimul lind, 
sar. a personalului 
pentru îmbuna lățirea 
Iesle corect insă, ca autorul 
niilor face distincția necesara și 
anume că intre exploatările mi
niere din Valea Jiului există di
ferențe apreciabile. Aș adăuga, 
ceea ce .ste de asemenea cunos
cut, că și între locurile de muncii 
ale aceleiași exploatări există 
difer, nțc. în condițiile abatajelor 
mecanizate nu se poate face tă
ierea selectivă, care er te Văzută 
ca o soluție simplă, la îndemina 
oricui. Cit privește calculele des
pre care am spus ca sint obosi
toare pentru < «Iilor, ( ste 
despic cifre interiirctate pe 
unor evidența stali-ti-e pe 
le cunoaștem și noi. Ele ni 
aș.idar „noutăți".

— Domnule director, 
ciați < subvenția acord il.i 
i'uvern pentru minerit, are, 
lingă conținutul economie ți 
conținut social 7

— Categorie, subvenția răs
punde atit importanței economi
ce cil și importanței sociale a 
mineritului.

— în aceste condiții, ținînd 
•■cama de ace.istă dublă Impor
tanță a mineritului, se poate

laic-i ea 
in 

selectivă, 
cointere- 
muncitor 
calității, 

opi-

apre- 
<le 
pe 
un

vorbi despre faliment la 
din Valea Jiului ?

— Nu intră în discuție 
falimentul minelor noastre 
al mineritului carbonifer, 
tru faptul că țara noastră 
poate permite să renunțe la căr
bune. Nu sîntem atît de bogați 
nici în resurse și nici din punct 
de ved. re financiar ca să ne per
mitem să renunțăm la exploata
rea propriilor ză
căminte. Dimpotrivă, este posi
bil ca după o perioadă de pre
gătire atentă și de punere la 
punct a minelor, contribuția căr
bunelui în economia națională 
să crească. Este posibil și ne
cesar un asemenea reviriment.

— Cum aprcciați sugestia ca 
actualul sistem de calcul al sa
lariilor sa fio înlocuit, prin ra
portarea realizărilor la giga- 
calorii, in Joc de tone? Este jus
tificată o asemenea schimbare?

— Actualul sistem este justi
ficat de practica anilor. Intro
ducerea ca bază de calcul a gi- 
gacaloriilor poate fi posibilă, dc 
exemplu, pentru uncie locuri de % 
muncă, respectiv pentru abataje. 
Ponderea personalului muncitor 

o reprezintă clclalte locuri de 
muncă, întreținerea, transportul, 
atelierele, investițiile unde nu 
se justifică înlocuirea actualei 
baze de calcul. Iar aplicarea în 
paralel a două sisteme ar crea 
inechități între sectoarele și bri
găzile noastre. Nu avem preten
ția că stăpînim toate problemele 
minei itnlui, că pentru noi mine
ritul nu mai aro „necunoscute". 
Avem incă multe de învățat 
poate că o discuție deschisă 
ing l.E. nc-ar fi folositoare, 
vad de ce se ascunde după doua 
inițiale. Pe de altă parte, cred 
ca și cei care ne privesc cu sus
piciune ar avea de înv Ițat, ve
nind lingă

nici 
și nici 

pen- 
nu își

I

I1

In aprovizionarea cu produse 
alimentare și in special cu pro
duse de origine animală (carne, 
produse din carne, lapte, produ
se lactate, miere, ouă, etc), cel 
mai autorizat și bineînțeles, cel 
mai necesar control care trebuie 
întreprins este controlul sanl- 
tar-veterinar privind calitatea 
mărfurilor. In acest context, șl 
cu prilejul raidului nostru între
prins in piețele din Vulcan și 
Lupeni, am solicitat sprijinul 
Poliției sanitar-veterinare Vul
can.

In Piața din Lupeni erau la 
vînzare, la data controlului, 400 
kg brînză, 8 capete bovine, 4 
porcine și 6 ovine. Dacă în ma
rea lor majoritate, producătorii 
particulari au avut actele șl 
analizele în regulă, au fost iden
tificați și cîțiva producători ca
re — deși cu vechi state de ser
vicii în acest domeniu — nu au 
putut dovedj calitatea, Igiena și 
salubritatea produselor. Printre 
aceștia Ban Aron. din Măccreni 
— C.araș Severin, care avea ex
puse la vînzare 200 kg brînză,

fără certificat sanitai-veterinar; 
Danciu Constantin (Stânești — 
Gorj) cu doi viței fără certificat, 
și fără analiza produselor; PIu- 
droni Emil (Săcel — Hunedoara)! 
cu o oaie fără acte sanitare. (Tiu 1 
turor acestora li s-a „implemen»j 
tat" cite o amenda între 2090—
8000 lei, conform II.G. 789/91.

La Piața Vulcan, unde se află 
sediul Poliției sanilar-veterina- 
re problemele nu sint chiar atît 
de mari, producătorii, obișnuin- 
du-se deja cu cerințele acestui 
organism, și se prezintă aproape 
întotdeauna cu actele in regulă.

In cadrul acestei anchete, ca-, 
drele Poliției sanitar-veterinare' 
au confiscat de pe piețele amin
tite 80 kg organe (plinnini-ficat). 
datorită prezentării unor boli 
parazitare, ca echinococoza sau 
facialoza.

Totodată au fost depistați pro* 
ducători particulari, caro ir. loci 
de miere de albine vindeau— za-! 
hăr introvertit (zahăr, ceai de teu 
acid clorhidric). Pai'ui a fost de-! 
pist.it in laborator. < n ajutorul' 
reacției Pline.

I

noi, văzind cu ce na Ș 
confruntăm. Cei care fac afirma- x 
ții la gem ral probabil că nu 
iese ritmurile noastre și nu 
nosc adevăratele probleino 
mineritului. E-te posibil ca, 
neoii, noi *ă nu găsim cele 
optim.- soluții, dar n aș vrea 
se croada că am ilrviiul „ateli- 
ni< i“. Viata evolu- ază, vor veni 
noile g< nor-.ții de specialiști care 
vor fi apreciate potrivit cu va
loare,-. lor. I’in-i atunci datoria _ 
noastră este ? "■ -■■■■!•— ..i a
le dezbatem, 
să nu stăm in umbră, la adăpos
tul unor inițiale de unde să a- 
vansăm afirmații nepotrivite cu 
realitatea. Oricum, avem disponi
bilitatea pentru Ice confrunta
re deschisă de idei, hcnefică pen
tru

Și 
cu- 

Nu

tră- §

Icu- 
ale 
li

ni ai 
să

să găsim soluții, să S
să le aplicam, dar 5

I
*I

minerii.
Interviu coiiscmnnt de 

Ion MUSTAȚA

Bazsry’ ca 
Fanare1

Separarea pieții agricole de bazar s-a făcut lent ilar progresiv. 
Ultima „mutare" a Administrației locale a fost ingnidirca cu plasă 
dc sîrmă a părții dinspre Complexul comercial a spațiului ame
najat in vederea desfășurării acestui gen dc comerț. Intenție bună, 
clar... nefinalizată. Prin „ochiul" rămas neacoperit — vreo 2—3 
metri patrați de plasă — „comersanții" se strecoară „dincolo", o- 
cupind suprafața dintre intrările în Aliment ira, pe de o parte și 
Farmacie, Librărie și 1 ' ' --- --- CT"
nu încape pe tarabă iși găsește loc... 
chete și altele, sint expuse pe crengile arborilor 
întinse intre el- Produse de tot felul. De la cuie, 
fccții, încălțăminte, pină la Bisoplol și anticonc. 
chiar pe aceeași tarabă. Despre medicamente 
cializează numai cu avizul Ministerului Sănătăți:. „Ce 
clom'le ?l". Din lipsă de spațiu, orice punct „ele spi jin” e
I........ ... ------ ... ---------- , .
tat in „inima" bazarului. Nu contează că e plin și că la 1—2 me
tri distanța se vînd produse alimentare, D< anina Teofilia lacob. 
din Corpul de control al Primăriei orașului, nc-a semnalat faptul 
că unii dintre cel ce vînrl in zonă nu posedă autorizație în acest 
sens. Drept pentru care a fost nevoită să uzeze dc chitanțierul cu 
care a fost flotată, conscmnînd amenzi în valoare totala de 9000 
lei. In plus, 28 de astlel coincrc ianți fac „coada" la Primărie în 
vederea îndeplinirii formalităților necesare obținerii unei nutori-t 
Z.'lții. 'i

Ținînd cont de afluența marc de public in zona, prczer.ț.1 D- 
niij grup social este obligatorie. Acesta există, dar... este n< folosi
bil. Se impun uncie reparații — nu cine știe ce marc lucru. Poa
te că intr-un viitor nu prea îndepărtat se va rezolva și. aceasla. 
Tot doamna lacob ne m-i semnala o problemă. Cetățenii din Re
publica Moldova care vin în același scop al comercializa:' 1 diver
selor produse nu posedă autorizație, nu 11 se percepe impozit, n»M 
nimic. Comerclanțil autohtoni, care nu-s în regulă, nu motiv 
bîrfă șl subiect de comparație. Ceva ar trebui făcut șl în acest 
sens, o reglementare, o hotărîrc... Daca autoritățile locale nu tir, 
vreun drept legal In acest sens, pot face însă, altceva: îngrădiri a 
totală a bazarului șl perceperea unei taxe de Jntrare, ceea ce nffi 
constitui o sursă de finanțare demnă de luat în considerare. Zy» 
vînd In vedere spațiul rcstrîns, așa cum mal aminteam, s-ar pu-*' 
tea orgnnlza un al doilea perimetru destinat acestui gen de c<w, 
merț, eventual pe suprafața parcării de vis-n-vîs de Magazinul 
tineretului. Loc unde, de altfel, proliferează în continuare chioșcu
rile prlvatlzațllor, fără rigoarea unei standardizări, nb î ca formă, 
nici culoare. Asta să fie .culoarea" locală î i > ’

VULCAN I

I

magazinul de piine, de partea cealaltă. 6e 
in copac, r.nstre, blugi, ja- 

sau pe fringhii 
ce, brice, con- 

ionale, uneori 
știu c;4 se comer- 

avlz 
folosit 

pi-nlru expunerea mărfii. Chiar și containerul de gunoi, implemcn-

pist.it


4 ■ • ■ I BOI JOI, 22 OCTOMBRIE 1992

GERMANIA

Noile reglementări in problema azilului
'' Sâptămîna trecută, Bundesta- 
gul german a adoptat proiectul 
de reformă a dreptului la azil, 
in scopul stăvilirii fluxului de 
refugiați, care doresc să se sta
bilească în Germania. Proiectul 
preconizează înlocuirea articolu
lui 16 din Constituția germană 
care prevede acordarea dreptu
lui de azil tuturor persoanelor 
persecutate din motive politice, 
cu o „garanție instituțională a 
dreptului la azil“, pe baza Con
venției de.la Geneva privind re- 
fugiații. Va fi menținut dreptul 
la azil pentru adevârații perse
cutați politic, iar cei ale căror 
cereri sint nefondate vor fi ex
pulzați imediat.

Chiar dace nu se poate afirma 
că această hotărîre a fost deter
minată doar de violențele „cape
telor rase“, ea demonstrează că 
politicienii de la Eonn încep să 
ia în serios studiile asupra creș
terii audienței partidelor de ex
tremă dreaptă. Dacă în anul 1991, 
24 la sută din germani au mani
festat înțelegere față de tendin
țele xenofobe, anul acesta nu
mărul simpatizanților a ajuns la 

PUBLICITATE
Societatea Comercială 
„Lucoris” IMPEX S.R.L.

str. 1 Decembrie 1918 
VINDE EN GROS:

— dulciuri
— băuturi alcoolice import
— cafea
— ulei Texaco, ele.
Telefon 515772. Program funcționale: 8—18, (5222).

COPIATOARE

RANK XEROX
prin S. C. ZORI NOI S.A

Reiații Ia telefon
93 - 545972

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

FIUL Petrică, nora Geta urează dragului lor tată Gheorghe 
Danuț Burlec, cu ocazia zilei dc naștere, multă sănătate și „La 
mul ți ani !“. (5252)

COLECTIVUL Laboratorului 302 citrice Petroșani, urează 
cu ocazia zile; de naștere, colegei Maria Floroiu, un călduros 
„La mulți ani !“. (5233)

LA MULȚI ANI, domnului ing. Vulpe Nicușor, cu multă dra
goste, soția și fiica.

VINZAR1
VlND Dacici 1100, cu piese rezervă, 250 000 negociabil. Petro

șani, Aviatorilor, 56A/45. (5264)
VlND microbuz Volkswagen, ncînmatriculat, autodubă TV, 

Diesel, motor ARO Diesel. Cimpa, str. Birăoni, 78. (5251)
VlND căști coafura, Petroșani, telefon 545851, după ora 20. 

(5256)
VlND mașină tricotat Singer DB 1. Informații telefon 

514953. (5255)
VlND aragaz cu butelie. Telefon 544665. (5253)

SCHIMB DE LOCUINȚA
SCHIMB casă colonie cu apartament zonă centrala. Petro

șani, str. Aradului. 11/1, telefon 544972, după ora 14. (5265)
ÎNCHIRIERI

C'AUT pentru închiriere, spațiu depozit en gros, zona Petro
șani—Pctrila. Teii fon Timișoara 96/183654 sau Vulcan 70685, după 
ora 19 (5228)

PIERDERI
PIERDUT iapa sura cu minz mic. Boantă Lii< i. Popi, 15, ba

nca. Rccompcnsii. (5266)
PIERDUT contract inchirier pc numele C'b ri Dumiti'l, 

eliberat dc l’AGC’L \ ulcan. 11 declar nul. (5262)

DECESE

SOȚIA Irina, copiii Laicsi și Laci anunță cu durere dispa
riția prematură a celui care a fost un bun sot și tată

DANI LUDOVIC
Nu te vom uita niciodată! (5257)

COMEMORARE

Societatea Comerciaiă 
„OPIUM” (fost „Modern”^ 

plin Restaurantul din Piața Victoriei, bloc 71 
•sci teșle meniu pensiune pentru prînz, constîud in felul 
I, II —• mîncare caldă ț.i desert. Preț informativ 225 Ici.

Se fac abonamente pe minimum 7 zile. (5251)

COMITETUL Sindical, Consiliul dc administrație dc la EM
Dilja sini alături de <11. ing. Ion Solga, în greaua încercare pri
cinuită de decesul socrului său. (5259)

SOȚIA Monty anunță cu adincă durere împlinii ca a șase 
luni de cind s-a stins din viață bunul ci soț

EMANO1L VASIU (EMIL)
Triatul tui moi mit presărat cu crizant. melc toamnei.
In veci nu te voi uita. (5258)

38 la sută. Șomajul, lipsa de lo
cuințe șl deziluziile tineretului 
est-german sînt exploatate de 
forțele extremiste, singurele care 
promit: „Germania pentru ger
mani". „Ce ne rămîne de făcut**, 
a declarat un elev din Berlin,

ACTUALITATEA
internațională

„dacă toate cluburile din est sînt 
desființate, iar noi nu știm ce 
să facem ? Ne adunăm pe stra
dă și ne năpustim asupra străi
nilor".

Dacă atacul „capetelor rase" 
asupra unui cămin de azilanți 
din Iloycrswerda anul trecut a 
fost uitat după cîtcva luni, de 
data aceasta extremiștii sînt ho- 
tărîți să nu se lase intimidați. 
Atacurile s-nu diminuat, dar ele 

izbucnesc cu regularitate la fie
care sfîr.șit de săptămînă. „Tre
buie să ținem seama și de senti
mentele poporului", a declarat 
ministrul de externe, Klaus Kin- 
kel, reprezentant al partidului de 
guvernămînt liber democrat.

Proiectul amintit va avea însă 
valoare juridică doar dacă va fi 
aprobat ți de Partidul Social De
mocrat (PSD) de opoziție. Aces
ta va dezbate problema la viito
rul său congres, la 16 noiembrie. 
Încă de pe acum, părerile în a- 
ceastă chestiune in cadrul parti
dului sînt divizate. Mulți repre
zentanți ai PSD nu doresc să 
cedeze coaliției de guvernămînt, 
acuzind-o chiar de a fi „supraîn

cărcat" căminele de azilanți în 
landurile conduse de acest par
tid, pentru a determina o schim
bare a poziției acestuia.

In timp ce problema este in
tens dezbătută, numărul azilan- 
ților veniți în acest an a crescut 
la aproape 300 000, iar numărul 
cererilor nerezolvate a atins 
450 000 ! In locul celor șase săp- 
tămîni prevăzute pentru exami
narea unei cereri, după care ur
mează expulzarea, noii azilanți 
se pomenesc uneori în situația 
de a avea de așteptat chiar și 
un an pînă cînd le va veni rîn- 
dul. Și în acest timp, primesc 
casă, masă și bani de buzunar... !

Cancelarul Kohl speră însă la 
o adeziune a opoziției la proiec
tul de lege propus, cu atît mai 
mult cu cit recent premierul u- 
nui land condus de PSD a afir
mat că dacă nu se va stăvili va
lul ds refugiați, aceștia vor tre
bui cazați Ia persoane particula
re. Trimii care ar trebui să-și 
pună casele la dispoziția azilan- 
ților ar trebui să fie opozanții 
proiectului... !

horoscop
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Mică, dar fertilă aventură, la 

doi pași de cabinetul unu.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Prinlr-un gest simbolic, nein

tenționat, vă legați existența de 
cea a unei grupuri extremiste.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Astăzi vă caracterizează o deo
sebită acuitate a spiritului.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Primul tren îl pierdeți din co
moditate, al doilea din ignoran
ță. Al treilea întîrzîc.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Confuzia între unicat și pro
dusul de serie poate distruge u- 
nicatul...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Urmați-vă cu fidelitate inten
ția de moment 1

BERBEC
(23 martie — 20 aprilie)

Sînteți căutat(ă) cu o ofertă 
valoroasă, chiar în momentul de
gustării „prăzii".

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Mintea aleargă printre butoaie, 
iar mîinile printre călimări...

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Insistențe supărătoare din par
tea unor nepoftiți bine intențio
nați, de altfel.

RAG
(22 Iunie — 22 Iulie)

Ora la care vă apucați de lu
cru e foarte importantă astăzi.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Vă paște un guturai și o zdrun
cinătură zdravănă.

FECIOARA 
(23 august — 22 septembrie) 

Ocupîndu-vă de fleacuri, vă 
pierdeți credibilitatea șl puterea 
de muncă.

PROGRAMUL 
TV

JOI, 22 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
■13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Tradiții.
14.45 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,55 Agenda muzicală.
16.15 Forum.
16.45 Actualități.
16,50 Repere moldave.
17.20 Simpozion.
18,00 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șan- 
sonete.

19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Spoi t.
20.45 Film serial. DALEAS. 

Episodul 173.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Reporter ’92.
22.30 Festivalul internațional de 

jazz „București ’92“.
23,00 Dosarele Istoriei.
23.30 Actualități.
23.45 Stadion.
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