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oPerspectivele mineritului! 

in Franța și la noi
Din toamna anului 1991, dl. 

Ing. Ilie ?.Iatei, directorul E I 
Lonea, a fost la specializare, e- 
fectuata la Școala de mine (po
litehnica) din Paris, profil eco
nomie minieră.

— Ce tendințe și ce fenomene 
economise sint în mineritul din 
Franța?

— Ei au posibilități să importe 
cărbune din Statele Unite, Fe
lonia, Africa de Sud, la pre.uri 
reduse. In al doilea rîrd, baza 
energetică este asigurată dc cen
trale nucleare care furnizează 
70—75 la sută din nevoile țării. 
Din aceste cauze franerzii și-au 
permis să renun e la zăcăminte 
greu de exploatat. forța de mun
că fiind transferată în alte d i- 
menii sau tot-in minerit, dar in 
alte zone din Iunie, de pildă în 
Indii. Investițiile în minerit au 
fost mari, ajungînd la un ase
menea nivel de mecanizare și 
tomatizare îneît se lucrează 
clteva sute de oameni care 
trag nouă—zece mii tone pe
Am.io t la mina R.umaux, un-' ,
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la 23 martie 1992, munceau 1357 
salariați care extrăgeau 9 657 to
ne pe zi cu productivitatea de 
6,81 tone pe post. Insă ei extrag 
numai strate orizontale, cu per
sonal supercalificat, zăcămintele 
grele, cum silit aici in Val°a 
Jiului, nu se exploatează din ra
țiuni economice.

— Faptul că ați avut privile
giul să cunoașteți mineritul 
Franța v-a schimbat stilul 
con lucere?

— Am revenit la mini în 
gust 1992. Orice comparație cu 
mineritul din Franța trebuie să 
fie realistă. Este o țară super in
dustrializată, cu mare potențial 
economico-financiar. O tonă de 
cărbune se obține la el cu 5î7 
franci, subvențiile statului fiind 
de 182 fi inci pe tonă (32’/o), bo
gățiile subsolului aparținînd ță
rii care investește în acest do-

Tibcriu SPĂTARU

Kedactor țt f: 
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(Con' nuare In pag. a 2-a)

de la instalare, guvernul condus 
de dl. Nicolae Vâcaroiu și-a dez
văluit, în mod treptat, intenți
ile. Și nu se ponte spune, fură 
a păcătui față de adevăr că n-a 
obținut unele rezultate. In noua 
sa formulă de organizare, gu
vernul a imprimat un suflu nou 
activități; executivului. Acțiuni
le și demersurile întreprinse 
pentru continuarea reformei la 
nivelul ministerelor sint mii 
bine închegate. Nu lipsește 
transparența. Săptăminal au loc 
conferințe de presă. Purtătorul 
oficial de cuvint al primului mi
nistru și miniștrii ii informează 
pe ziariști cu privire la actele 
normative, la proiectele de l?gi 
și la activitatea curentă care s-a 
desfășurat la nivelul executivu
lui în săptămîna respectivă. Au 
fost analizate și promovate 50 
de proiecte de legi, cu caracter 
prioiitar, care urmează să fie

Deputaților. Preocuparea ■ pen
tru protecția socială, ca o condi
ție de cea mai mare importan
ță pentru înaintarea cu succes 
pe calea reformei economice se 
regăsește frecvent printre priori
tăți. Țara străbate o perioadă 
grea, marcată de scăderea pro
ducției industriale și agricole, de 
grave probleme sociale cum sini 
inflația și șomajul, probleme ca
re nu pot fi rezolvate cit ai bate 
din palme. Cea mai puternică 
grupare a sindicatelor insistă 
asupra unor revendicări și l-a 
adus la masa tratativelor pe pri
mul ministru. Dialogul la cel 
mai înalt niv 1 între Guvern și 
Sindicate este de bun augur pen
tru încheierea contractului co
lectiv național de muncă. Acum

Viorcl STIlAUȚ

(Continuare in pag. a 2.a)

A R O M T R
pi EI .ȚIN ȘI AVEREA URSS. 

Ucraina a denunțat intenția fe
derației Ruse de a-și însuși ba
rurile mobiliare și imobiliare ale 
fost i URSS. Zilele trecute pre
ședintele Boris Elțîn a omis un 
lecret prin care Rusia in cali- 
-ate de unic moștenitor al fes
tei URSS își trece în adminis
trare proprie toate bunurile c- 
Kislente in lume ce aparține m 
fo t.i URSS.

Acțiunea președintelui rus, 
precum și denunțul ucrainean, 
pot declanșa, potrivit părerii ob-

servitorilor politici un scandal 
in tîndul țarilorde proporții

CSI.
După cum 

lingă bunuri, 
și o imensă 
care 
cercat sa 
republici ale lostei LR3S. Cum 
au existat mari discuții, lucru
rile nu prea au fost limpezite, 
iar acum, după acest nou demers 
al lui Elțîn, cu siguranță că dis
putele vor fi și mai aprige. Mo
tive sint destule. (G.C.)

O „VON MONTTS"... la.....BLUE
JEANS!" Astăzi în emisiunile

se cunoaște, pe 
fosta URSS a avut 
datorie externă, pe 

președintele Elțîn a în- 
o împartă c u celelalte

postului de radio România-Tine- 
ret (Iladio în Dlue-Jeans"), in’re 
or, le 15—18 și 22,20 — 05, un 
eveniment muzical. Prezentato
rul discotecii „Von Monlis" de 
la Casa de Cultură a Sindicate
lor Petroșani, Gcnu Tttțu, este 
invitatul special al redactorilor

muzicali de la acest post.
Deci, putem spune, pentru 

teva ore „Vox-Montis" va fi pre
zentată in eter prin animatorul 
ei Genu Tuțu.

Sintcm pe recepție!

cf-

\IND loc vilă, în Petroșani, str. Rovinei nr. 19, cu dimensiuni: 
18/12 m, diurn acces betonat, elevație ridicată, canalizare și apa 
potabila branșată. Telefon 511055, după ora 18. (873)

sint singurul care am citit 
u mult interes recentul „Pro

test'1 al FSN-local in care erau 
dezvăluite, chipurile, pericolele 
gra ve ce plan, -zu asupra mine
ritului am Valea Jiului cum ar 
fi falimentul și închiderea mine
lor, zeci de mii dc șom ii ș.a. Am 
consultat cu sui prindere că unul 
asemenea text li lipsește semnă
tura „de recunoaștere" prin care 
îndeobște personalitatea fizică își 
face datoria să o leprczirrte pe 
cea juridică (sau politică'), sem
nătură cere ar fi avut menirea 
să autentifice integrali'atea tex
tului Ș> încă ceva în plus, even
tual onoarea aulorulur. Mare e- 
nivmă, marc! Să știi că „Protes
tul" o fi opera Ini Silviu Brucan 
mi-am zis în ghid, îngrijorat de 
consecințele propriei mele desco- 
I ■ : Doar c', bătrin ,i rafinat 
pMilici.m, autor moral al unei 
părți a ISN-uluj (pjrlca imorală), 
o in stare să se concentreze atil 
dc profund asupra stării mineri
tului încîl să pună un diagnostic 
clar și mobilizator. Am aflat însă 
că simpaticul bătrine] s-a desco
torosit de pn’inia manevrelor de 
culise și a inlrigilar croite 
după perdea. Cine-o fi totuși 
lo,ui curajosului Protest?

Ca să risipim n-du meri rea 
îngrijorarea cititorilor putem 
facem cîtcva precizări: 1) A’ipa 
locală a FSN nu este compusă 
din ingineri minîrri: am ajuns 
Ii această constatare dună discu
ții mai mult sau mai puțin co
mode cil astfel d? specialiști, carr 
au mărturisit fmă echivoc cum 
că nici un inginer minier întreg 
la min'1' nu ar fi s-rnmt un ase
menea document destabilizator. 
Păcat că în Valea Jiului un par
tid care dorește să recîștige e- 
lectoratul nu se îngrijește 
coopteze membri activ] sau 
ținători, ori cel puțin cîțiva 
sultanți, din rindul acestor 
cii'e de specialitate; 2) Aripa lo
cală a FSN nu este compusă nici 
din alți membri; este exclus ca 
toți membrii FSN să fie înzes
trați de la natura cu același grad 
de curaj și ele răspundere, cum 
a dovedit autorul d.n umbră al 

lestului; 3) Rezulta că aripa locală 
a acestui partid fie că e compu- 
ă dinlr-un singtij- cadru dc nă- ' 

dejde, fie că este marioneta &■ 
cestui cadru.

Rămine ca analiza temi mita a 
celor petrecute sa ne dumirească.
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ttil SURIM u „Militar ,,S-4 IfOMI CODUL PENAL”
După lupte seculare, care au durat 6 

luni, ia Pctr i.șaiii a avut loc un eveni
ment cultural. Vineri, dupa-amiaza, in 
jurul orei 17 micul salon al Galeriilor de 
artă „Cameleonul" — patronat de Ion, și 
Mihai B»rbu — au fost luate cu asalt de 
oameni. Tinei i și mai puțin tineri, aș spu
ne chiar și- bătrîni au venit să-l vadă pe 
cel care a avut curajul de a ridica gla
sul, prin forța cînteaului, împotriva — 
măi, draga! — tocmai a președintelui I- 
lit cu și neocomunisinuluj care tinde să 
a apareze cu iofiile-i tentacule societatea 
romanească contemporană. Căci adevărat 
gl.isuic te cintccul „stima noastră și min- 
dria... Dar noi vom reclădi SPERANȚA!"

Nu știm ciți oameni au fost. Uni] au 
spus 1000, alții au spus sute, Vali a spus 
simplu; 30 și a'itl Cifra exactă n-o putem 
ști, aprecieri nu pot face pentru că „nu
mai Ceatjșescu a umflat cifrele" și „nu
mai Jliescu le a mii ’.orat". Dar, de fapt, 
numărul celor prezenți, nici nu contează, 
esențial rămine doar faptul că lumea, 
mult, , puțină, vinf. la un eveniment cul
tural.

„VINO.. VALI!“ ȘI A VENPF
D. fapt, de ce Valeriu Sl'.n;ui la Pe

troșani? Ne spune Mihai Baibu; „Ne-am 
gindit să efectuam și o d schickie a Ga
leriei de aila „Cameleonul" spre muzica. 
Am intenționat cu bună știință ca pri
mul nostru invit ît sa fie Vali Sterian. O 
d.itâ în ideea cu îl cunoaștem de foarte 
multă vi cmc. Și încă o dala spre bucuria 
că a rămas același om pe care îl știm". 
De altfel, Vali Sterian e de părere cu; 
„Sînt in Valea Jiului pentru că sint prie
ten cu frații Barbu. De ce? Deoarece n- 
m.ndoi- sinlem caricaluri-șli; ei, ai pene
lului, cu al cîntecului".

„Vino Doamne sa mu vezi; vino mama, 
vino soare". Și pentru ca toate acestea 
ti buiaij să poarte un singur riumii. li s-a 
spus simplu: VALI. Așadar „Vino Vali 
sa ne vc/i“. Și a venit.

IN LOC DL „T..IVE" O.. SURPRIZA. 
IN PREMIERA MONDIALĂ !
De fapt mobilul vizitei lui Vali Ste- 

r.an la Petroșani a fost lansarea ultime
lor sale discuri „Vino Doamne" .și „S a 
Votat Codul Penal".

Bar asta nu a fost totul. P nfrn că. în 
locul urmi' banal concert „live" Vali ne- i 
oferit! o surpriză. O surpriza de mari 

proporții. Este vorba de pre prezentarea 
in premiera naționala și chiar internațio
nala absoluta, a unei casete de -10 minute 
cu videoclipurile melodiilor de pe discuri
le amintie. „Sper ca acest film sa Iacă o 
carie ra intei naționala" iv -a spus Vali. 
Fapt ce are toate șansele să se transpu
nă in realitate și daca voi spune ca ima
ginea și scenariul filmului ii aparțin l.ii 
Vivi Dragan Vasile (cel care a realiz.it 
imaginea filmului „Patul conjugal" al lui 
Daneliuc) cied că îmi veți da dreptate. 
Oricum, ca simplu spectator, vizionarea 
acest i casete avea s.i-mi confirme o dată 
în plus că un miniconcert „live" n-ar fi 
avut un succes atil de mare. Cu toate că 
„daca ar fț fost dl. Miion C'ozma aici, aș 
li eîntat probabil „S-a votat Codul Penal". 
D.u cum el n-a venit...

SURPRIZA ORGANIZATORILOR, 
PE MĂSURĂ

In replica la surpriza făcută de Vali, 
G îlcriile de artă „Cameleonul" i-au făcjt 
o im mai prejoa'-ă surpriza invitatului lor. 
Și in duda vocilor din public n-a fost 
vorba nici de trotil, nici de „frișca săltă
reață" a la Titulici, nici inima lm Slal'n 
ci tocmai... Ce credeți? Nici m.ii mult, 

nici mai puțin dacii un... echipami.nl de 
miner cu acccsurm, adica „balutoi uf de 
covoare" alias celebrul lurlun de piesmne.

Spre deliciul celor preztnți, Vali ote- 
lian s-a echipat m ortac pbzind dicpt... 
sperietoare de mineri in Valea Jiului".

AȘA V OM RLCLĂDi SPLRAN f A
In concluzie, intilniiea cu Valeriu Ste

rian, cu oamenii din Valea Jiului s-a corn 
cretizal intr-o seara agreabilă pentru am
bele părți. Am trăit împreună, preț de 
citeva ore. o ignorare totală a grijiluB 
cotidiene. Ore pentru care se cuvine să 
le adresam cele mai șinei r^ felicitări, 

celor ce s-au i.uidit că și in Valea Jiului 
pot veni „oamenii opoziției" în viziunea 
unora, „oamenii adevărului" în opinia al
tora. Așteptam cu deosebită nerăbdare o 
noua intiinirc culturala „la nivel înalt" 
la Galeriile de Ai ta „Cameleonul" pentru 
ca cl iar așa vom reclădi SPERANȚA.

Cit despre Vali Sterian, vă propunem 
un intiiMU acor lat in exclusivitate pen
tru ziarul „Zori noi" in „Pagina tinerilor* 
de săptimina viitoare.

Tibcriu V IM J'AN

realiz.it
echipami.nl
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l’n rom lînir n i-și mai găsește liniștea
L-am mtilnit in cofetăria de 

la CAI’. Era împreuna cu cițiva 
prieteni. Romi și ei. Bea calea 
ți fuma „bnagov" de Tg.-Jiu. 
,Ai trecut la de-astea?", l-am 
întrebat aralincl spre pachetul 

cu barcuțS. Știam că, înainte, 
trăgea in piept doar fum pro
venit de la „Assos" in sus. „Pai 
dac-am dat faliment". Atunci am 
cuplat. De citva timp nu-i mai 
văzusem în spatele tarabei sale 
amplasate în piața din Vulcan.

După tarabă nu-i pare rău 
pr< mult. „Dau faliment și as
tea de stat, dară a noastre.'" 
Oftează, in schimb, după altce
va. După cele două luni petre
cute in Germania. Acolo a ajuns 
pe neve. Prin Polonia. Primul 
popas l-a făcut la vreo 20 de 
kilometri de Bremen. „Intr-o co
mună mare, cam cum ii Vulca
nul. M-am predat la un land- 
krais, cum îi zice. Să știi că 
nu-i așa cum arată la televizor. 
In tot refegeul n-are nimeni 
treabă cu tine. Nici neonaziștii,

Programul TV. săplămînal (Urmare din pag. 1)

LUNI, 15 FEBRUARIE

14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Civilizația montană.
16.30 Portativul preferințelor mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba maghia

ră.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,40 Sport.
20,45 Teatru. TV. ARHIVA SEN

TIMENTALA.
22.35 Azi în prim-plan.
23.15 Actualități.
23,25 Repriza a treia.

MARȚI. 16 FEBRUARIE

7,00 TVM. Tilcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. ARHIVA SEN

TIMENTALA. (Reluare).
13,50 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsit iria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Con viețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prietenii (I)
18.35 Hai să-ntindem hora ma

re!
19,00 Documentar TV. Dosarele 

istorici.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL PA- 

M1NTULUI IN 80 DE ZI
LE. (Anglia). Episodul 4.

21.45 Fascinația blues-iilui.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut prieteni! (II).

MIERCURI. 17 FEBRUARIE

7,00 TVM
10,00 TVR la.i.
11,00 TVR Cilii
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 6.
12.50 EA SEPT.
13,30 Desene animale
14,00 Actualități.
Jl.Ja Ora de muzică
15,Oj PrcuniV' rsitari.i.
15.50 IT.i e. c.i Pi ono .-.pi < -
16,00 \ irst.i a Ir' i i.
16,30 Panoramic muzical
17,00 A. uahtați.
17,03 Spoit Cin: 

nici punkiștii nu-ți au treaba. 
Doar ăia din redege îs mai tur
bați, așa cum au scăpat din co
munism. In Germania nu mori 
de foame doar dacă ești prost 
ori nu te predai în lagăr. MA-

wz/z//yz/zz/zz/zz/z//zz////////zz/zz/z///<

După două luni 
ce Uccsdent

'zzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz

nînci acolo cum nu mănînci a- 
casă. Unde am nimerit eu a 
fost excelent. Ajutorul pe care 
ți-1 dau aia, ceva de genul ăs
tuia de șomaj, e de 500 DM pe 
lună. Cinci iei la noj atîția bani? 
Chiar dacă muncești. Eu zic că 
nici președintele n-are salariul 
ăsta. Să socotim marca numa’ cu 
400 de lei și tot ies două sute 
de mii. Corect? Nu mai spun cit

18,05 Mondo-Femina.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,50 Telecinemateca. ȘAPTE ZI

LE IN LUNA MAI.
23,00 Actualități.
23.15 Simpozion.
24,00 închiderea programului.

JOI, 18 FEBRUARIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. ORAȘUL 

NOSTRU.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicii popu

lare-
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film seria). DALLAS. Ep. 

207.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital Tony Putrino.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
21,00 închiderea programului.

VINERI, 19 FEBRUARIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
J 2,00 Film serial. VRGINIE 1ȘI 

FACE DE CAP. Ultimul e- 
pisod.

13,00 Descoperirea PI,in. tei.
13.30 Desene animale.
1 1.00 Actualități.
11.15 Oi a de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
1 ‘>,50 Tragerea I ot<>.
16,00 S.O.S. Natura !
16.30 Arte vizual ■

17.00 Actualități
17,05 GONG !
17.35 Pro P.ifri.i..
18.35 Cintece populare de dra

goste.
19,00 Culliu a în lume.
19.30 Desene animate.
2a,oi) Actualități. 

cîștigi dacă găsești de lucru. 
Cam două mii de mărci pe lună. 
Eu am lucrat doar trei zile. Azi 
o zi, săptămina cealaltă o altă 
zi. Tot așa. Asta pentru c-am 
mers prea tîrziu. Dacă n-aveam 
nevastă și copii, nu mă mai în
torceam. Eu am cerut să vin 
înapoi. Spre sfîr.șit am dat doua 
interviuri, da’ n-am mai stat 
după răspuns. Am venit acasă". 
„Ai adus cu tine ceva de-acolo?“ 
„Haine pentru toată familia. Gă
sești, pe-acolo, la pubelele de 
gunoi, țoale pe care, aici, nici 
nu le vezi în magazine. Uite (îmi 
arată bluza-hanorac de pe el, cu 
inscripția „Clippcr Sports Alpine 
Club“), asta de-acolo o am. Pe 
bune!“

Face o pauză. Ia o gură de 
cafea și mai trage un fum din 
țigară. „N-am interdicție pe pa
șaport. Așa că, dacă ne-aju'.ă 
Dumnezeu, prin martie plecăm 
iarăși. Tot cu... „chemare". Cum 
am mers și înainte".

Ghcorghc OLTEANU

20.30 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI HOWARD. Ep. 56.
21.45 Meridianele dansului.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografic.
0,15 Trej din zece pentru un 

show.
1,15 Închiderea programului.

SIMBATA, 20 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața I
10,00 Actualități.
10,10 Șapte note fermecate.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY. Episodul 4.

11.30 Tradiție și perenitate în 
Bistrița-Năsăud.

12,00 Alfa și Omega. 
13,00 Ora de muzică.
14,00 TRANZIT TV. ORA 25.

Din sumar: Știri; Desene 
animate (ora 14,10); Atlas; 
Al doilea război mondial ; 
Rugby (ora 16,25): Scoția 
Țara Galilor, în Turneul 
celor 5 națiuni; Film serial 
(ora 18,00): POVESTIRI CU 
FINAL NEAȘTEPTAT ; 
Telecnciclopedia (ora 19,15); 
Actualități (ora 20,00); Ta
bleta de scară ora (20,35) ; 
Film artistic (ora 21,00) ; 
INDISCRET; Cupa Cupelor 
la handbal feminin (ora 
23,00): Koprivnice Po-
dravka (Croația) — Chi
mistul Rm. Vîlcca (repriza 
a 2-a); Concursul emisiu
nii; Film serial (ora 23,45): 
ELLIS ISLAND; Topul 
muzical european al săo- 
ti.mîniî.’
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9,00 Bună dimineața !
10,00 Actualități.
10.10 Arlcchino.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTY. Episodul 5.

11,25 Avanpremiera TV.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină
11,00 Actualități.
11.10 Vidco-magazin.
18.30 Bcatlcs la indigo.
19,00 Film serial. DAI I AS. E 

pisodul 208.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. TREISPRE

ZECE LA CINA.
22.10 Duminica sportivă.
22.30 Convorbiri do duminica 
23,00 Actualități.
23,15 Maeștrii teatrului româ

nise.
0,15 livhideic.i programului.

Atenție, chilipirgii !

Cum se comercializează 
valuta in Bucureșt

Pe fondul unui regres general, proliferează jafurile, violuri
le, hoția. Nici înșelăciunile nu sînt mai prejos. Ele se petrec cel 
mai adesea cu ocazia comercializării valutei în locurile publice. 
Astfel în Piața Unirii dacă vrej să schimbi valută în lei ti se - 
feră mai întâi teancul de bani spre numărare. Totul e bine pînâ 
aici: banii sînt intr-adevăr bani iar numărul lor e corect. Ap o., 
„comerciantul" ia banii înapoi, „ca să nu fugi cu e*“- Ie pune » 
bandă elastică și-i așează pe un portofel pe care îl ține în min .. 
Intre timp, „clientul" se caută de valută scăpînd din atenție tean
cul deja numărat. In acel moment el este absolut sigur că schim
bul va fi corect din punctul său de vedere.

Numai că în acest timp cel ce ține banii își trece o mină pes
te cealaltă ca și cînd și-ar sufleca mîneca pentru a-și privi cea
sul, pretext pentru ca mîna de jos să se răsucească neobservată 
oferind cealaltă parte a portofelului de care stau lipiți alți ban., 
de asemenea prinși cu elastic. Firește, numărul lor nu mai este 
nici pe departe același cu al celor din teancul banilor numărat., 
deși volumul pare neschimbat. Atunci cînd păgubașul descoperă 
hîrtiile de ziar introduse în număr mare printre bancnote este, 
de obicei, prea tîrziu...

Robei t IIUMEL

Vom avea o perioada 
oe austeritate ?

este nevoie, poate mai mult cle- 
cît oricînd, de un climat de sta
bilitate, care să permită Guver
nului să-și definitiveze progra
mul, să treacă la fapte, să ia 
măsurile care se impun pentru 
stăvilirea declinului economiei 
naționale. După toate semnele de 
la acest început de an, anul 1993 
va fi într-un fel sau altul mar
cat de austeritate. Trecind în 
revistă cîtcva din preocupările 
sale actuale, dl. Nicolae Văcă- 
roiu a făcut unele mențiuni des
pre un posibil program guver
namental de austeritate, care să 
prezinte accelerarea acțiunilor de 
privatizare, stoparea declinului 
economic, lichidarea blocajelor 
financiare, echilibrarea balanței 
de plăți și relansarea economiei. 
Numai că stabilitatea atît de ne
cesară este pusă permanent sub 
semnul întrebării de o parte a 
forțelor de opoziție, care una de
clară și alta face. Nu se dove
dește nici pe departe a fi așa 
cum pretinde, constructivă. Gu
vernul este supus unui adevă
rat tir care vizează de fapt des
tabilizare. Este acuzat că „nu 
face nimic", fără să 1 se dea 
măcar răgazul de a face ceva. 
Mai mult sau mai puțin fățiș, 
profitîndu-se de starea de sără
cie, de nemulțumirile salariați- 
lor se încearcă instigarea sin
dicatelor la acțiuni revendicati

Perspectivele mineritului
(Urmare din pag. 1)

meniu printr-o politică economi
că pe termen apropiat ți mediu 
în condițiile pieței libere. Pînă 
în anul 2005 Franța va renunța 
la exploatarea cărbunelui din 
cauza concurenței care îl vinde 
cu aproximativ 40 dolari pe to
nă, în timp cq pe francezi îi 
costă peste 100 dolari pe tonă. 
Noi aici extragem cărbunele, la 
cursul actual de schimb, cu a- 
proximativ 20—30 dolari pe to
nă. Orice comparație cu Franța 
în domeniul mineritului nu este 
relevantă din cauza diferenței 
de potențial economic. In aceste 
zile din februarie extragem 
constant 2100 tone pe zi. Costul 
de producție al unei tone de 
cărbune, în luna ianuarie a foM 
de 15 040 lei, subvențiile fiind 
de, 5096 Ici, adică 3O°/o> Ca și in 
Franța. Dar situația cstc compa
rabilă doar pînă aici, deoarece 
încep și deosebiri referitoare ’a 
producție, productivitate, și nu
mărul de salariați. Este alt ritm 
de muncă într-un climat econo
mic riguros ordonat șl disripli- 
nat.

— In 1990, îndeosebi, destui 
compatrioți au plecat din țaiă 

ve radicale. Tot felul de parti
de și partidulețe, care au tost 
măturate de pe eșichierul poli
tic sau și-au pierdut credibilita
tea în fața electoratului în ulti
mii trei anj se erijează în apă
rătoare de ocazie ale interese
lor celor mulți. Au crescut pre
țurile în luna ianuarie, dar nu 
s-au mai negociat indexări de 
salarii? Vinovat e Guvernul! 
S-au schimbat prefecții, în une
le județe și cum era firesc par
tidul de guvernămînt s-a impli
cat în numirea lor. Au și sării) 
ca arși cîțiva reprezentanți ai 
altor partide, că guvernul face 
abuzuri și încalcă normele de
mocrației. Dar ei au uitat oare 
că pe vremea cînd FSN a fost 
partid de guvernămînt și-a nu
mit nu numai prefecții, ci ți 
subprefecții?

Ce ne va aduce anul 1993 ră- 
mîne de văzut. In nici un caz 
nu ne putem aștepta la altceva 
decît Ia un program de austeri
tate, din care nu vor lipsi pro
babil măsurile de protecție so
cială necesare pentru evitarea u- 
nor convulsii politice. Nu ne ră- 
mîne decît să avem răbdare, să 
acordăm Guvernului cel puțin 
o perioadă rezonabilă de răgaz 
pentru a-și putea exercita man
datul ce i-a fost încredințat/ 
fără a-i pune la îndoială, cu rea 
voință sau fără, bunele intenții 
declarate doar cu patru luni în 
urmă.

pentru a sc pricopsi în alle 
zări. Ați intîlnit români în Fran
ța?

— Da, .și am vorbit cu ci. Îmi 
amintesc ce discuții am aval 
în special cu doi, un macaragist 
și un șofer de pe un Cifarom. 
Amîndoi au profesat aceeași me
serie în țara noastră. De pildă, 
macaragistul, care aici stă doar 
la comenzile instalației, trebuia 
să coboare pentru a participa la 
legarea sarcinii, apoi urca in 
turn. Se văieta că este frînt de 
oboseală după opt ore și că a- 
bia așteaptă să doarmă. Șoferul 
îmi spunea că în țara noastra 
se descurca, vindea ciment, dar 
că acolo totul estc riguros cal
culat și controlat.

— Ascultîndu-vă cum reme
morați aceste intimplări, mi-.i 
venit idee a să vă întreb, în în
cheiere, dacă acum le acordați 
vreun înțeles?

— Desigur, și nu de acum, ci 
de alunei. Vedeți dumneavoastră, 
noi trebuie să gîndiin în alți 
termeni deoarece democrația, a-a 
cum am cunoscut-o în Franța, 
presupune multă muncă intensă, 
ordine și disciplină, fiecare f<i- 
<îndii-.și datoria la nivelul lui.
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CULTURĂ
*» Hegoijescu Rezistența la suferință
Cu surprindere ți nemăsura

tă durere pentru literele româ
ne ți pentru conștiința noastră 
aflam trista veste a trecerii în 
neființă, stmbătă 6 februarie, 
ora 5, intr-un spital din Mun- 
chcn, a lui Ion Negoițescu, cel 
mai reprezentativ critic de la 
George Câlineseu încoace. Un 
cancer nemilos, cu o evoluție 
rapida i-a cuprins ficatul și plă- 
minii, fringînd definitivarea 
amplului proiect — conceput es
tetic — al „Istoriei literaturii 
române". Scriitorul împlini-e 
virsta de 71 de ani.

Conștiință ct itică a literatu
rii romane, ochiul cel mai lunci 
aruncind lumină asupra adevă
ratelor valori artistice ale noas
tre de la o altitudine europeană, 
Ion Negoițescu a fost continuu 
supus unej torturi ideologice. A 
trebuit să gîndeascâ ți să scrie 
sub 3 dictaturi. A scris, ca si 
cum ar fi trăit intr-un sicriu. 
Dar spiritul său s-a așezat, ca 
o corolă, peste frunțile noastre. 
Sint puține literaturile lumii în 
care să fi existat un asemenea 
sunt cu o balanță estetică în 
mină. Cu cît Judecățile literatu
rii se făceau stîlcit-ideologic, cu 
atît mai mult cuvîntul său de
venea mai puternic și un reper 
sigur. Atît pentru cei care năș
teau valorile adevărate, cît șl 
pentru cei ce vroiau să-1 sugru
me. Cuvîntul său deranja și tre
buia redus la tăcere. Face parte 
dintre conștiințele care s-au ma
nifestat în și prin postumitate. 
Deși și-a publicat o parte din
tre cărți, cuvintele sale vin din 
postumitate și veșnicie. A scris 
testamentar.

Marii profesori din perioada 
interbelică: Lucian Blaga, D.D. 
Rașca, Onisifor Ghibu, Livid 
Rusu dau o generație de aur — 
care va constitui adevărații in
telectuali ai rezistenței din pe
rioada comunistă —, o genera
ție cunoscută sub numele de 
„Cercul Literar de la Sibiu". Ion 
Negoițescu, I.D. Sîrbu, Radu 
Stanca, Șt. Aug. Doinaș, Viorica 
Guy Marica, Ovidiu Cotruș, Ion 
Maxim, Eugen Todoran, Cornel 
Regman, Radu Enescu, Nicolac 
Balotă. Aproape toți au trecut 

rin Închisorile comuniste: a-
proape toți sînt modele artistice 

ți morale ale culturii române ( 
aproape toți au- fost uciși moral 
și artistic, exilați în țară sau în 
afară, iar unii dintre ei trecuți 
în neființă, scriindu-ne acolo, 
sub ocfiiul luj Eminescu, marea 
pagină a culturii române.

La 13 mai 1943, în ziarul 
„Viața", Ion Negoițescu publică 
„Manifestul Cercului Literar", 
adresat lui Lovinescu; în 1945,

„Revista Cercului Literar de la 
Sibiu", în care se teoretiza di
recția euphorionistă de nivel 
european în cultura noastră, este 
interzisă. Refuzînd concesiile, 
Ion Negoițescu încetează să pu
blice pînă în 1956. După această 
dată, publică articole despre 
marii scriitori interziși, este 
„demascat", marginalizat, ca, a- 
poi să fie arestat „pentru crimă 
de estetism". De la prima scrie
re „Povestea tristă a lui Ramon 
Ocg", din 1941, abia, după ieși
rea din închisoare, din 1966, 
încep să-1 apară cărțile (critică 
și poezie): „Scriitori moderni", 
1966; „Poezia lui Eminescu", 
1968; „Sabasios", 1968; „Poemele 
lui Balduin de Tyaormin", 1969; 
„E. Lovinescu", 1970; „Însem
nări critice", 1970; „Lampa lui 
Aladin", 1971; „Eminescu pluto
nic", 1971; „Moartea unui conta
bil", 1972; „Engrame", 1975; „A

nalize și sinteze", 1976; „In cu
noștință de cauză", 1990; „Isto
ria literaturii române", vo). I, 
1991.

In 1977 este singurul dintre 
scriitorii români, care printr-o 
scrisoare transmisă de „Europa 
Liberă" susține public „mișca
rea Goma" pe urmele „Chartei 
77". Rămîne singur, în fața unui 
proces, amenințat, arestat, izo
lat. sub urmărire.

In 1973. i-am trimis volumul 
meu de versuri „Lucifera" si mi 
l-a apreciat in revista „Argeș", 
pe cînd un Dodu Bălan. vice
președinte al Consiliului Cultu
rii. mi l-a trecut pe lista neagră. 
Mai departe, Negoițescu mi a 
urmărit poezia, teatrul și proza 
în manuscrise. Din perioada cînd 
era izolat, îmi scria despre „în
semnările ultimului scriitor" :

„București, 16 nov. 1978
Dragă Dumitru Velea,
Ți-am citit cu interes și proza 

(atît de strinsă și bine susținută 
de la început și pînă la sfirșit) 
și articolul din „Vatra", ambele 
dovedind din plin spiritualitatea 
difi gîndirea tot mai formată a 
poetului pe care eu îl prețuiesc 
de cîțiva ani și îl consider încă 
un mare nedreptățit. Sper eâ 
cei de la „Viața românească" 
vor deschide în sfîr.șit ochii. In 
toate, ai însă răbdare: principa
lul e că te-ai născut cu stea în 
frunte, ceea ce nu înseamnă ne
apărat fericire. Sa știi că te voi 
urmări mereu cu aceeași plăcere 
și cu același interes.

Salutări prietenești, de la
I. Negoițescu"

In 1980, reușește să se exileze 
în RFG. Aici publică în france
ză, germană și română, în ediții 
restrînse, „Istoria literaturii ro
mâne". Săptămînal, ne vorbea 
de la posturile de radio BBC ți 
Europă Liberă în ultima perioa
dă. lucra la „Memorii".

Acum, din Germania i se a- 
duce, la Cluj, urna cu cenușă.

Această cenușă ne va albi ți 
tot mai mult ne va înnegri pa
ginile REQUIESCAT IN PACE.

Dumitru VELEA

Larry hagman—aceiași 
irezistibil JJt. Ewmg
După re săptămîna trecută vi l-am prezentat pe „băiatul cu

minte" al familiei Ewing din longevivul serial TV „Dallas" (Bobbyi, 
continuăm pi in a xed a cine este de fapt „Uad-boys“-ul familiei 
Ewing.

Pentru LARRY IIAGMAN, rolul multimiiionai ului magnat al 
petrolului, J R. Ewing, a însemnat încununarea carierei sale cine
matografice. Din păcate — spun unii — ‘au din fericire d jpă 
cum afirmă alții, odată cu scurgerea episoadelor din „Dallas" 
Larry Hagman a început să devină, pe zi ce trecea, o veritabilă 
copie a personajului pe care il interpreta. Poate de aceea, minat 
de setea de putere a luj J R., Larry a dat o „lovitură de maestru" 
punind mina pe funcția de producător (executor) al serialului. 
Funcție care ii conferea dreptul de a angaja și concedia scriitori, 
scenariști și chiar actori Astfel. Larrv este răspunzător de ple
carea unui om de bază al serialului, producătorul David Paiilscn.

Sînt de altfel cunoscute și lelațide distante, uneori chiar iâ 
ostilitatea pe care Larry le avea și in viața particulară cu Victore 
Principal, Ken Kercheval, Dack Rambo și uneori chiar Linia 
Gray, cărora voia să le demonstreze „cine e șeful". E cunoscută 
totodată și imensa afecțiune hutrită de Larry pentru Barbara 
Beli Geddes.

Cîștigînd nu maj puțin de 300 000 dolari pe episod Larry Ilag- 
man s-a îmbogățit rapid de pe urma acestui serial. Dar cu toate 
că el declară că: „Sînt fericit că s-a terminat acea perioadă stre- 
sanlă" lui Larry nu i-a displăcut niciodată postura de... J.R,

Larry Hagman, acum în vîrstâ de 61 de ani, locuiește îm
preună cu soția sa Maj într-o vilă a cărei valoare este de 15 mi
lioane dolari. Dar, din păcate pentru el, acum nu mai este ace
lași cuceritor irezistibil, drept pentru care între el și amanta sa 
— Mary Annc Effingham — relațiile au fost întrerupte. Unde 
ești tu?...

Un stilou de 
de niiiion

Cunoscuta firmă germană pro
ducătoare de stilouri Montblano 
a lansat pe piață un stilou deo
sebit, la prețul de 500 000 franci 
francezi (100 000 dolari). Suma 
este echivalentă cu prețul unei 
mici case sau al unei mașini pu
ternice. Royal, noua creație a 
gamei Montblanc, este un stilou 
de tipul „mcisterstuck", din aur 
masiv, încrustat cu 4 200 dia
mante de o puritate perfectă. El

Tiberiu VIXȚAN

o jumătate 
de franci
este produs manual, iar incrus- 
tarca diamantelor se face sub 
lupă, potrivit unei tehnici spe
ciale care face ca pietrele pre
țioase să formeze o suprafață 
plană.

„Obiect de artă destinat artei 
de a scrie", acest stilou nu este 
produs dccît la comandă și fa
bricarea sa necesită un termen 
de nouă luni, informează firma 
Montblanc.

DIN VALEA JIULUI-LA OXFORD Măsline ile acum 7000 de ani
M I H A E L A

Cînd Natura adună într-o tulpină ome
nească sensibilitate și inteligență, poezia 
înflorește inevitabil. Este și cazul poetei 
Mihaela Keiemen care, departe de patrie 
își ordonează discret pe hirtie propriile ne
liniști.

La Oxford, într-o autentică metropolă a 
culturii mondiale o tînără din Valea Jiu
lui își toarnă visurile în forme cerebrale,

K E L E M E N
de o tulburătoare sinceritate. Poate că a- 
ccst exercițiu liric vine din nevoia de a 
suspina în limba mei ternă, nevoie cunos
cută numai celui ce trăiește singur printre 
străini. Poezia Mihaelei Keiemen reprezin
tă o descărcare a unui preaplin spiritual, 
trăire pe cari' o cunosc doar sufletele cu 
adevărat înalte.

La un metru și jumătate suo 
mare, intr-o cavitate acoperită 
cu ceramică, au fost descoperite 
cele mai vechi măsline din lume 
— a anunțat departamentul îs- 
raclian al antichităților. Mii de 
măsline, a căror vechime a fost 
estimată la 7000 ani, erau așeza
te în straturi separate, într-o ca
vitate din apropierea ljtoraluiui 
israclian, lingă Daifa. Descope
rirea a fost făcută de scufundă
tori specializați, după ce recente 
furtuni din regiune au răscolit 
nisipul și au permis loc ilizarea 

unui perimetru arheologic,
Specialiștii nu știu încă daca 

această cavitate servea la con
servarea măslinelor sau era vor
ba de yn fel de presă de ulei. 
Din majoritatea măslinelor des
coperite nu mai rămăseseră de- 
cit bîmburi și foarte puțină 
pulpă. De curînd, în același sec
tor a fost descoperit sub mare 
un sat neolitic. Au fost găsite 
puțuri, urme de locuințe, unel'e 
de silex și două foarte rare far
furii do lemn.

TRANSPLANT
]’<■ t remuri credeam
Că transplantul do sulh t 
Reușește.
I’e vremuri eram atît do nai ’.î 
(’ind prima mea opcrație
A dat greș, mi-am zis: 
Vinovată e nepricepere u m< a 
I)' a il i din sîngolc și 

sufletul nun
l)e atunci fac întruna
Transplanturi nereușit*•
Nici nu mai plîng
Nici nu mai cred m vin i
Dar am rămas cu sufletul

intact.

RUINE
Ruine noi...
Mereu clădesc ruine 
înlănțuite în cătușele

singura! iții 
Nu-mi parc r.iii de trecut. 
Acum nu '■ mai năruie nimic 
Tn mine-
Zidesc ca un meșter Manole 
Eu sînt sacrificiul.
In mine mă zicksc p,. mi ie 
Și nu pot plinge

i nu pot. sa mă biiiiir
Din scaunul corețe
Curge o lacrimă
Jart ii-mă, sufli t al meu, 
Caro ii căzut1

FRICĂ
l'rica resortul real al 

gmdurilor
Erica dospind, crescînd 

și migrînd
Dintr-un gind in altul 
l’rica — înzestrări' rebel.i a 
Măruntaie lor e «i tentei melc- 
Privin lu-se in o-dindă
Mi fri' i do șinele de acolo 
( aci i u, cea l.'ir i di Im me. 
I ar.î de iloari ,
(. ’■ a fără do ai fii t
Am doar c ălii < ce-mi 

amin! ■ c
I ic libcl Iau

Groiizo unui șofer din Lisabona
Un șolcr de la.xi din Lisabona 

a trăit recent rea mai m ire sen
zație de groaza <lm viața sa, 
< ind, la slirșilul zii i d lucru, 
a dcscopci it in portbagajul ma
șinii un colet uitat de către a i 
<li.-nt ;i care coirținc.i un pu. ijr 
■li lemeie Coletul ma '.ibrii ,i- 
i>arțin a unui l'incționdi de spi- 

j tal, C" il s..licita', pe net.'in- 
' citul ș.'ier șa-l tran-, ’ >rm pin i 

li un cimitir <1 . n i,’i ala pur. a- 
i'licza. < oleiul a l->-.i i> i" in p
• a ai. du ,i c.ci.' m rm.i a de
marat

In I a cim '.i: uf'ji < u i|> 'ini. 
I OII I- Ui lila I|C LII cl.,1 C'blll. 

clientul a coborit, a plătit, du
pă caie s-a îndreptat spre spa
tele mașinii, pentru a-.și scoate 
coletul Dar șoferul distrat a 
și plecat imediat ce clientul a 
coborit. uitind su-i predea „co
letul". Piciorul cu pricina ii 
fusese amputat unei paciente ți 
li- bm i să li ir rnspoi tal la ci- 
m'tir cu o ambulanță Dar. pen
tru ia în zi i i aceea ia spital na 
-■ illi mei o as'.l, 1 de mașină, 

lot chem it un t ivi — a de-
< l r it șolul administrativ al spi
talului, d un I' a pui nit toată 
imurc.dur,i.
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„T A MULȚI ANI !“, sănăt te, bucurii pentru Lorcdana Bcloș, 
la împlinirea celor 3 anișori. Cu dragoste, Bubu .și Ramona. (892)

TINEREȚE veșnică, fericire, bucurii și împliniri ție, dragă 
Giprian Vlad, la ceas aniversar. „La mulți ani l“. Alina. (912)

LA ÎMPLINIREA frumoasei vîrste de 25 de ani, dragă Dalida 
Laszlo, părinții și fiica îți urează multă sănătate, fericire și „La 
mulți ani !“. (913)

TOATE FLORILE din lume pentru Dalida Laszlo cu ocazia 
zilei de naștere. Cu dragoste Darius. (913)

CU OCAZIA zilei de naștere, dragă Dalida Laszlo, îți dors«o 
multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani l". Prietena 
ta, Mirela. (924)

PENTRU draga noastră bunică Piroșcă Florica, un călduros 
„La mulți ani !“ și sănătate din partea nepoților Robert și A- 
drian. (922)

„T A MULȚI ANI 1“ doamn 1 Aurelia Nedov. Membrii corului 
„Armonii tinere". (920)

VIN7 ' RI
VlND video plaver Funai, sigilat, cu telecomandă. Telefon 

545181, între orele 10—20. (934)

VlND spațiu comercial, zona pietii Petroșani. Telefon 515671 
(935)

VlND pui ciobănesc scoțian (collie), pedegree, părinți cam
pioni, 300 DM, Petroșani, 1 Decembrie 1918, bloc 97, sc. 1, ap. 39. 
(852)

VlND medicamentele: Tyreoton, pentru g’anda tiroidă, Ke- 
tazon (tablete), pentru tratarea reumausmului și Histodil, pen’ru 
tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 570510. (876)

VlND urgent ARO 10.04, stare perfectă de funcționare, 3 ani 
vechime, 30 000 km reali, preț 2000 dolari, sau 3000 DM ori 1,5 
milioane Iei. Telefon 543643, între orele 18—20. (901)

VlND Opel Kadet Petroșani, str. Vișinilor, bloc 1A/5, Baciu 
I Nicu. (907)

VlND apartament 3 camere Petrila, central. Relații Ia telefon 
i 550226. (918)

VlND ARO 244, Diesel, stare bună. Paroșenl, str. Tăului, nr. 
76 B. Telefon 560666. (917)

VlND D..cia 1300, stare bună. Telefon 545125, după ora 18. 
-*■(§26)^

DIVERSE
FAN CLUB Michael Jackson. Admiratorii starului sînt aș

teptați vinerea, ora 17, lingă Hotel Petroșani. (914)
LUNI, 15 februarie 1993, Ia Ocolul Silvic Petrila se licitează 

cantitatea de 500 mc lemn rotund fag. (925)

P u blicitat e
Societatea Comercială 
„TESMA” SA Lupani

B-duI Păcii nr. 2 bis, județul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ 
în data de 16 martie 1993

LICITAȚIE

pentru vinderea unor războaie de țesut producție internă 
(AM-uri) ți din import (STB-nri) cu grad ridicat de uzură. 

Detaliile tehnice pot fi obținute zilnic la sediul socie
tății, telefon 93/569801; fax 93/560773.

Exploatarea Minieră 
Valea de Brazi

angajeazA

K conducător auto pentru autovehicule categoria
A—E;

■ 2 revizori tehnici auto.

OFERTE SERVICIU
CAUT persoană feminină serioasă pentru curățenie și menaj, 

cu program de 6 ore/zi și salarizare în condiții avantajoase. In
formații : telefon 542245. (877)

SOCIETATE Comercială cu sediul în Petrila, str. Minei, bloo 
23A, sc. 1, ap. 1 angajează 2 vînzătoare cu vârsta între 18—30 ani, 
fără obligații. Relații, la sediu, între orele 12—13, zilnic, începînd 
cu data de 15 februarie 1993. (923)

BARUL „Select" Vulcan angajează ospătară, absolventă liceu 
economic sau școală comercială, vîrsta pînă la 25 ani și muncitor 
necalificat. Relații, la Bar. (929)

BRUTĂRIE particulară Vulcan, cu firma în strada „Decebal, 
nr. G, angajează personal calificat. Relații, la firmă sîmbătă, du
minică, orele 8—11. (931)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCI-IIMB apartament proprietate, 3 camere, 2 băi, parchet, 

ultracentral, cu casă 2 camere, exclus colonie. Petroșani, Repu
blicii, bloc 96, sc. 2. ap. 13, etaj. 1. (915)

PIERDERI
PIERDUT legitimație și carnet handicapat pe numele State 

Nicoleta, eliberate de Asociația de ajutorare a handicnpatil:» 
Petroșani. Le declar nule. (921)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Munteanu Ion, eli
berată de EM Livezeni. O declar nulă. (933)

PIERDUT permis conducere, buletin, certificat înmatriculare, 
livret militar și alte acte pe numele Mădărășan Luca. Găsitorului 
bună recompensă. Petroșani, str. Oituz, 3/14. Telefon 514379. (932)

DECES

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor acelor care, prin aju_ 
tor, prezență și compasiune i..au fost alături Ia marea durere 
suferită prin dispariția iubi'ului lor

CANDO ANDREI '(927)

COMEMORĂRI

GU INIMA zdrobită de durere, soția, fiicele, ginerii și nepo
ții anunță împlinirea a 6 luni de la trecerea în neființă a celui 
care a fost

ȘCHIOPU CONSTANTIN

Lacrimi și flofi pe tristu-i mormînL (906)

A TRECUT un an de lacrimi și durere de la dispariția iubi
tului nostru soț, tata, socru .și bunic

ȘARGA PETRE

Amintire veșnică. Familia. (916)

SE ÎMPLINESC 3 ani de la trecerea în neființă a celui ce a 
fost /

NLCOLAE DUMLTRACIIE

Amintirca-i va rămîne veșnică. Soția, fiica și gin.rele, fiul 
și nora, nepoții. (919)

SOȚIA, fiul, nora și nepoții anunță cu durere împlinirea unui 
an de la decesul celui drag

DEAK GAVRIL (GABI)

Nu te vom uita niciodată. (928)

SOȚIA Elena, fiicele Marcela și Monica, fiu] Adrian, ginerele 
Corn' 1 .și nora Nuți, nepoții Alexandru, Andreea și Răzvan, a- 
nunță cu aceeași durere, împlinirea a 3 ani de cînd iubitul lor

MO1SA MIIIAI (M1ȘU)

i-a părăsit pentru totdeauna.
Nu il vom uita niciodată. (930)

Să salvăm viața unei mame!
O femeie de 35 ani din Valea Jiului se afla între viață și 

moarte. Doamna Mihaly Maria, mamă a doi copii minori, arc ne
voie urgentă de un transplant de rinichi. O astfel de operație 
poale fi făcută numai intr-un spital din Germania. Cheltuielile 
Irind prea mari pentru posibilitățile familiei, adresăm un apel 
de suflet agenților comerciali și economici, societăților șl regiilor, 
oamenilor cu inimă buna și posibilități materiale să facă depuneri 
in conturile deschise la B.G.R. Filiala Petroșani: cont în lei — 
459000401; cont în dolari — 47.51.4.16.88; cont în DM — 47.51.0.10.78,

Donațiile pol li făcute publice, cu consimțământul donatori
lor.

Chiar dară viața e grea pentru toți e bine să ne amintim de 
nefericirea semenilor noștri. Cu o donație oncit de modestă, pu
tem aduce o raza de speranța in ochii unei mame, in sufletele a 
doi copii.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Evadați din anturajul obișnuit! 

Un „balon de oxigen" e binevenit.
PEȘTI — IEPURE

Sîntețl, în continuare, ținta u- 
nor mesaje codificate.

BERBEC — DRAGON
Atenție la regimul alimentar 1 

Posibile altercații... intestinale.
TAUR — ȘARPE

Afișați modestia, chiar dacă 
vă displace.

GEMENI — CAL
Sîntcți folosit(ă) ca vehicul pen

tru o informație care trebuie să 
ajungă într-un „loc înalt".

R?C — OAIE
Intîrrplător, profitul de pe ur

ma unui abuz de încredere va 
revine.

LEU — MAIMUȚA
Slujiți adevărul, „citiți" liberta

tea și veți învăța democrația!

FECIOARA — COCOȘUL
Uneori și cîinele de casă tur

bează...
BALANȚA — CIINELE

Dacă vă hotăriți să lansați „să
geata". nu ascultați alte sfaturi 
„prietenești".

SCORPION — MISTREȚ
Lucrul în echipă se începe de 

dimineață și se termină... dimi
neața.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAS
Senzația eliberării e urmată de 

luarea destinului in propriile 
mîini.

CAPRICORN — BOU
Cel ce „se lasă greu" e chiar 

greu...

ULTIMA ORA

Alegeri îa 
Lniaaniâ

B.roul CSCE pentru institu
ții democratice și drepturile o- 
mului a transmis (și) României 
invitația de a trimite observa
tori la alegerile prezidențiale din 
Lituania, din 14 februarie a.o, 
Printre cei desemnați de Cornii 
sia pentru politică externă a 
Senatului R 'mâniei se numără 
și concitadinul nostru, domnul 
senator Tiberiu Vladislav. (P.N.)

începe voleiul
Miine, 12 februarie, ora 11, în

cepe campionatul de volei tine
ret, seria a lll-a, din care face 
parte și echipa Jiul Petroșani. 
Vom vedea, deci, la lucru echi
pa noastră in fața colegei de 
grupă, Matricom Tg. Mureș.

Succes, fetelor I i

★

PRECIZA RE
Dintr-o regretabilă , eroare, 

pentru care ne cerem scuze, în 
ziarul nostru de ieri a apărut O 
știre, privind întrunirea (nu in
struirea), CSMR, ce urma să afbă 
loc astăzi. Este valabil conținu
tul textului și nu titlul. (M.B.)
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