
O floare privește o floare...

Mineritul nu poate fi privatizat
—- este de părere ec. CONSTANTIN FÂCEA, contabil șef al CMVJ —
Libera inițiativă la nai 

a fost tot timpul îngustată. 
Acum este posibilă. Ea nu 
poate fi dezvoltată decît 
prin privatizare. Legisla
ția însă nu a permis. Chiar 
și actul normativ actual 
are foarte multe lacune, 
dată fiind lipsa noastră 
de experiență in materie. 
Nu este trecut prin practi
că. nu intră in fondul pro
blemei în privința finali
tății rezultatelor. Și apoi, 
hpsa de materii prime tre
buie să te pună in situația 
să utilizezi doar pe acelea 
care există in mod obiec
tiv. nu sint inventate.

Tocmai din aceste două 
motive trebuie ales foarte 
bine domeniul care urmea
ză a fi privatizat. Nu to
tul poate fi privatizat. Spre 
exemplu industria minie
ră, ca să ne rclerim strict 
la domeniul nostru de ac
tivitate. Industria extrac
tivă arc niște particulari
tăți. Trebuie cunoscute re
zervele. Apoi, se știe, bo
gățiile solului si subsolul ii 
sint monopol de stat. Deci, 
nici în gîndirc < ti poate 
fi pusă profil ii i privati
zării In mim i.

Este posib i.î 
comerț și rh ..

n servicii,
ii indus

c acestria ușoară.

tea presupun un ciclu foar
te scurt al relației bani- 
marfă-bani. Este un prin
cipiu de bază, adecvat do
meniilor dc mai sus. S-ar 
putea și în industria ali
mentară, dar este legată 
necondiționat de dezvolta
rea agriculturii, ramură 
care poate trece și ea pe

Despre privatizare în 
contradictoriu

scara largă la privatizare. 
Dar. in industria alimenta
ră vad privatizarea numai 
îndreptată spre produce
rea bunurilor de consum, 
nu în d-'-farerea acestora. 
Mai pot fi. de asemenea, 
cuprinse m alte ramuri — 
cercetare, proiectare etc.

Revenind la industria mi
nieră, trebuie amintit de 
sistemul prețurilor, care 
se va menține încă. A- 
cesta nu ne permite să ne 
orientăm spre privatizare. 
Putem discuta de economia 
de piață. O unitate minie
ră care intră în privatizare 
este sortită pleirii, pentru 
că este lipsită de posibili
tăți de cooperare. @hlar 
cu menținerea forței da 
muncă ar fi o problemă.
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Problemă ? Mai mult pretext pentru probleme
Ca premisă absolut ne

cesară reînnoirii, Revolu
ția clin decembrie 1989 nea
gă tot ce intră in conflict 
cu aspirațiile legitime ale 
națiunii descătușate fizic 
și moral; iar pentru a fi 
suficientă, aceeași revo
luție trebuie, tot atit de 
imperios, să-și etaleze cu 
îndrăzneală valențele zi
ditoare.

Avînd în vedere toate a- 
cestea, apreciem că a îm
pinge în prim plan căuta
rea și promovarea unor 
răspunsuri exacte și amă
nunțite la problemele de 
genul : cui anume și cît

Mai ales acum cînd o ma
re parte din oamenii vechi, 
cu experiență, ies la pen
sie. Ca să nu mai vorbim 
de complexitatea aducerii 
în stare normală de func
ționare a unei mine.

Economia de piață, însă, 
presupune reorganizarea 
întregii activități. Mai în- 
tîi trebuie să ne restructu
răm propria gîndirc despre 
muncă. Am început prin a 
rezolva problematica so
ciala. cu câțiva pași înain
tea muncii și nu reușim 
să cream un echilibru în
tre ceea ce producem și 
ceea ce piimim. Decalajul, 
acum, este cam de 40 la 
sută în favoarea consumu
lui. Sint cîteva activități 
auxiliare legate de asigu
rarea condițiilor de func- 
ționare’ă unităților minie
re, cum ar fi „servicc"-ul 
pentru utilaje, asigurat dc 
1PSRDEEM. In condițiile 
fiabilității scăzute a utila
jelor nu ar putea fi orga
nizată. cel puțin dcocâm 
dată, activitatea in sistem 
de privatizare. Privatiza
rea înseamnă și acordarea 
unor garanții în funcționa
rea utilajelor și pentru ca-

Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 3-a) 

merit îi revine în această 
uriașă schimbare istorică, 
reprezintă la ora aceasta 
nu atit o problemă, cît 
un pretext pentru a crea 
probleme.

OPINII
Plecindu-ne cu pioșenie 

și recunoștință în fața me
moriei celor ce s-au jertfit 
și a celor care au demis 
pe altarul revoluției obo
lul de sînge, suferință și 
durere, considerăm că se 
săvîrșește mai mult dccît 
o greșeală întîmplătoare, 
atunci cînd încercăm să 
împingem cununa de lauri, 
în mod exclusivist, spre

încă mai sînt zilele 
Paștelui.

Foto ; Sorin OPREA 

un anumit grup social sau 
spre o anumita localitate 
din țară. Cred că mă si
tuez în tabăra celor mulți 
incercînd să acreditez i- 
deea după care Revoluția

din decembrie nu-i meritul 
exclusiv al unui anumit 
grup de persoane, al uneia 

sau alteia dintre localitățile 
țării. Cred că sintem mult 
mai aproape de adevăr 
spunînd că Revoluția n 
fost opera directă, fermă 
și neînduplecată a întregu
lui popor român pentru 
schimbarea fundamentală 
a vieții sale sociale, poli

UNA PE ZI

— Declarăm că n-am avut și că nu avem nimic 

in comun < ii <11 general (liiț-ac: noi lucrăm cinstit!

Desen de Văii LOCOTA

tice și morale, d? rcoricn- 
tare a propriei sale Istorii.

Conchid deci, că daraba
na în care s? b de cu atita 
patimă pe tema paternită
ții, datării, localizării și 
semnificației acestei înăl
țătoare revoluții nu se fa
ce de dragul artei. Stupe
facție este cuvîntul care 
exprimă sentimentul ce 1 
trăiești atunci cînd citești 
declarații de acest gen: 
„Primarul orașului Timi- 
țoara, Pompiliu Alamorean, 
a declarat la Paris, Intr-o 
conferință de presă — ci
tez din „Tineretul Liber” 
nr. 88, din 4 aprilie 1990 
— că dorește să obțină pen
tru orașul său un statut

Cornel NEAGU, «» 
I ricani

(Continuare in pag. a 2-a)

Chestiuni presante la
—> Apa. lumina, căldura și salubrizarea constituie 

elemente vitale in orice oraș. Ce s-a rezolvat in a- 
ceastă privință, domnule primar loan Rujoi, și cc a- 
veți in vedere ?

— S-au rezolvat multe. Este vorba de asigurarea 
ape în cartierul Coroești (blocurile turn Bl B2
și f urile de pe bulevard). Este doar un punct
de | pentru soluționarea acestor necazuri, de
oarece e lucrează la deschiderea finanțării 'ir.ui 
nou rezervor de apă de 2000 mc. Pe Valea Morii e<te 
proiectată o nouă captare de apă potabilă, dotata cu 
toate cele necesare. Un punct forte pe care și noi in
sistăm este acela al urgentării lucrărilor de dublare 
a map stralei de la Valea de Pești Sint ehestiuni p<e- 
sânte Gen la ora actuală, debitul de apă potabi
lă inregi c-e de 8000 mc față de 11 000 mc cît
este necesai. Referitor la apa caldă neajunsurile pri
vind asigurarea necesarului sint determinate, In mare 
măsură, de cantitatea insuficientă de apă rece. Ni s-au 
promis fonduri pentru executarea unor lucrări do 
reparații în cartierul Brazi și pe Aleea Viitorului, un
de există probleme deosebite. Trecînd la iluminat, 
menționez că s-au montat corpuri pe Bulevardul Vio-

primăria din Vulcan
toriei, etapa a 3-a, ele tirmînd să fie puse în funcțiu
ne. Becurile cil vapori de mercur sînt de calitate 
slabă. Se ard prea repede. Salubritatea este. într-ade- 
văr. o problemă dificilă. Asta in sensul că utilajele 
au uzură avansată. Sînt două containiere ca vai de 
ele. S-a adus una nouă, aflată în rodaj. Săptămîna 
trecută am primit sprijin de la unitățile economice. 
Zilnic se transportă 10—12 containere, și se degajea
ză 3—4 boxe de la blocurile turn. Cantitatea dc gunoi 
care se strîngc eSte mare comparativ cu cea pi v ăzu- 
tă în contractele pe care asociațiile de locatari le-.iu 
încheiat cu EGCL-ul.

— Bănuiesc că acestea sint o parte din problemele 
presante ale primăriei. Mai sint și altele ?

— Da. Repararea străzilor, Bulevardul Victoriei si 
Aleea Viitorului, in primul rînd. Apoi ângaja’-ea for
ței de muncă. D.n cele 570 de cereri ah f nv-ilor s <■■ 
rezolvat doar in Jur de 300. Nu au fost anga|ate cele 
repartizate h. IM Vulr-m. .1TT. „reparație. Motivul: 7

Glieorghe OLTEANU

(Continuam in pag a 2-a)



2 ZORI NOI VINERI. 20 APRILIE 1990

Cu privirea îndreptată spre Europa

CÎMPU LUI NEAG — 
FKOIDCHAPELLE

La început a fost un zvon. Dar, cu timpul, pentru 
locuitorii satului Cimpu lui Neag zvonul s-a transfor
mat in îngrijorare. Vor fi demolate casele, școala, 
cimitirul ! Și așa s-a intîmplat cu o bună parte a a- 
c< ■■ i străvechi așezări de la poalele retezatului Tn 
plină iarnă oamenii au fost mutați cu forța in blo
curi la Uricani.

Gospodăriile au fost distruse.
Dacă atunci, in 1'987, cineva ar fi spus celor în

durerați că străinătate 1 se interesează ele soarta lor, 
unii ar fi dat neîncrezători din umeri, alții ar fi luat-o 
drept o glumă. Izolați cum am fost, nu prea credeam 
intr-o solidaritate umană In Europa. Dar iată că, din 
Be'gia, a pornit acțiunea de ajutorare numită ,,Ope- 
ration — villages roumains”. care s-a extins și în 
alte țari. In cadrul acțiunii comuna Froidchapelle din 
Belgia s-a hotărit ă sprijine satul Cimpu lui Neag 
Inițiativa >-a născut in urma sugestiei domnului ing. 
Claude Albert. Acesta trăise intre 1970—1971 în Româ
nia. A fost șeful șantierului Combinatului de Ia Ișal 
nița. iar in timpul liber venea la munte, la cabana 
Cimpu lui Neag. Așa a cunoscut familia Tralan și 
Nuți Pavcloncsc față de care a nutrit sincere senti
mente de prietenie. Mai tlrziu, Insă, a fost nevoit să 
renunț la vizite, la prietenii români, pentru a nu le 
periclita siguranța, liniștea. Au rămas doar amintiri
le și doimța de a l ajuta pe cei din Cimpu lui Neag.

După revoluție această dorință a devenit posibilă. 
Ce două ori locuitorii comunei Froidchapelle au tri
mis ajutare umanitare. Pe urmă, între 11—13 aprilie 
1990, a venit cu noi ajutoare o delegație formată din 
7 repr- zentanți ai comunei, printre care se aflau pri
marul acesteia, dl. I.egros Itoger și dl. Claude Albert.

Au distribuit alimente și îmbrăcăminte locuitori
lor, mai ales celor ale căror gospodării au fost demo
late de fo<ta dictaturii. Pentru elevii satului, oaspeții 
au adus rechizite școlare și jucării. Au văzut recunoș
tința în ochii oamenilor. Au remarcat specificul gos
podăriilor momlrlănești. Au ămțit proverbiala ospi
talitate româneasca în casele familiilor Ioan Cnnda, 
Trifu Roman, Toderică Ungili : i.

Sarmale t< adiționale, un pahar de țuică, urări 
de sănătate, melodii -t’ăvechi cintato la fluier și sa
xofon. Și drept amintire, trofee de vin.ăti re, cusături 
populare, o blana de v -veriță, un costum popular ro
mânesc, Oaspeții au fotografiat, au filmat.

Zlmbete, ge-turi care valorează mai mult declt 
orice declarații : -intern oameni și ca atare ne înțele
gem indiferent de naționalitate, religie sau opțiune 
politică. Vizita oaspeților s a încheiat cu convingerea 
unei colaborări rodnice in viitor, prin schimburi de 
opinie Intre specialiști, relații In domeniul culturii și 
turismului Oaspeți și gazde s-au despărțit cu convin
gerea că Je acum toate planurile vor fi posibile. Este 
ți aceasta motiv de bucurie, ca și expresia uneifcmzi 
In vlrstă care, după ce a primit un colet, a spus sim
plu: „Dumnezeu i vă dea sănătate I”.

rCnm cri» dc așteptat, 
articolul nostru: „Ade 
vărul despre lipsa dr 

» piine" a știrnit mari 
nemulțumiri la nivelul 

I comerțului din Petro
șani. Iată ce răspuns ne 
oferă Direcția comer
cială a municipiului :

„Comerțul nu poartă vi- 
na că Fabrica de piine nu 
produce piine de calitate 
ți In cantități, care dacă 
ar fi livrate in mod rit
ma fără să producă go
luri in aprov.zionare, ce 
n-ar depăși capacitățile de 
producție. Exemplificăm 
prin faptul că slmbrttâ, II 
aprilie 1990, q au livrat doar 
95 tone, față dc 111 tone 
vineri ci 107 tone joi. Ora
rul un biților comerciale 
a fost st.iBiljt . ij consult 1- 
r< ;i <OH'lurerii Fabricii de 
pi.n< ca,,, a precizat că nu 
poate livra cantitățile de 
pune comandate, pină Ji» 
Ora 1 1.30 si ca ;it ire q ri 
prelungit programul pini 
la ora 18, iar luni s m 
deschr- unele centre de 
piine. Datorita lipi j de 
piihe manifestate încă de 
simb.ită dimlneâța, unele 
m. gazin. au fost di .oh -e 
ți după ora 20, la cererea 
cumpărătorilor. T« buio 
precizat că nu i Je sufi
cient <a unitățile comercla. 
le să fie deschise, ci tre
buie ca Fabrica de pline 
•ă producă In cantități

I’rof. Ilerta METTElt l’aul NU (T.ESC U

Adevărul e la mijloc ?
suficiente șl să le livreze 
ritmic, conform obligați
ilor. Considerăm câ noi nu 
sîntem in măsură să dez
văluim problemele inter
ne cu care se confruntă 
Fabrica de pline, Iar doam. 
na Viorica Takacs ar tre
bui să informeze corect o- 
pinia publică, dacă dorește 
s-o facă față de adevărul 
despre lipsa de pline”.

labă și varianta oferită 
de conducerea Fabricii de 
piine: „In 14 aprilie, am 
produ următoarele canti
tăți : Secția Livezeni 33 809 
kg (nlfnas In stoc dtipă*ora 
20 — 14 553 kg); secția spe
cialități Petroșani 2749 kg 
(rămas în stoc 840 kg); fa- 
biica din Petrila, 5312 kg 
(rămas In stoc 3100 kg); 
■ecția Bărbăteni 20 545 kg 

iiămas in stoc *00 kg); sec. 
ția din Vulcan 1470 kg, iar 
secția a H-a Lupcni 7700 
kg. In total stocul rămas 
sîiiibâtă noaptea se ridică 
la 23 148 kg de piine, care 
s-a livrat în roți i luni 
dimineață dar nu în între
gime pentru că o marc 
cantitate de pline n fost 
refuzată de către comerț. 
I .stența acestui stoc ne-a 
perturbat activitatea dn

N. Rcd. — Deci cam așa sinii lucrurile. Nu vrem 
să Irăgi m noi o concluzie. I'oale iar ar stirni nemul
țumiri. Așn că o lăsăm la aprecierea dumneavoastră, 
faplul câ oricite Justificări ar fi acum, nu au ținut 
loc «Ic piine pe masa celor care au rămas dc sărbăto
rile l’nștilor fără ea.

Glieorjjhc ( IfIRVASA

Portret. Foto: Sorin OPREA

NOTA

Una in vitrină și alta 
in rafturi

Vitrina unui magazin 
trebuie să oglindească o- 
ferta do marfă, intr-un 
mod cit mai plăcut, mai 
atrăgător.

Doamna Brodau Laura, 
din Petroșani, ne sesizea
ză faptul că marfa ex
pusă în vitrina magazi
nului „Țăndărică" — din 
cadrul Complexului co
mercial „Hermcs” — nu 
este de vinzare. înăun
tru aceste mărfuri nu mai 
există. Deci vitrina lui 
„Țăndărică" — deși este 
frumoasă și atrăgătoare 
— nu reflecții oferta de 
marfă a magazinului șl 
în consecință va trebui 
schimbată, adusă „la zi” 
cit mai curînd. Acest 
lucru trebuie avut in ve
dere și dc alte magazine, 
care *înt in aceeași si
tuație.

producție atlt luni, marți 
cit și miercuri. Menționăm 
că In afurfl de plinea pro
dusă tn Valea Jiului, In- 
cepînd de Joi, 12 aprilie, 
am livrat ți pline adusă 
de la Călan ți Hunedoara. 
Dar comerțul, deși am 
discutat situația la sflrși- 
tul săptămînii, nu ne-a fă
cut comandă cu 2—3 rileî- 

nainte, ci a solicitat o coman. 
dă dc 119 tone pentru data de
14 aprilie, deși se cunoștea 
că nu putem produce otita 
piine, iar din alte localități 
nu ne putea da nimeni. Așa 
câ slmbfltă am livrat 99,5 
tone, pînă la ora 19, ultima 
livrată, restul rămtntnd 
în stoc, așa cum am amin
tit, deși am solicitat rămî- 
nerea magazinelor deschi
se pînă la ora 22. Era o 
situație =pecială. De altfel 
legat dc solicitări, mențio
nez că am cerut de trei 
săptâmîni la primărie să 
nl se dea un spnțiu pentru 
cîte un magazin de plini 
a) fabricii, pe care noi l-am 
ține desohis tot timpul zi
lei. Am rezolvat această 
problemă In Uricani ți Lu- 
pcnl, dar In Petroșani și 
J’ctrila nu nl s a dat acest 
magazin”.

Chestiuni presante la 
primăria din Vulcan

(Urmaro din pag. 1)

nu sînt locuri pentru forța de muncă feminină. Pro
blema e că nu s-a acordat nici fondul aceia suplimen
tar dc retribuire, de la buget, despre care se vorbea 
cind s-a promulgat decretul.

— Aveți ce să vă reproșați 7
— Sînt încă probleme pe care nu le putem rezol

va. Locuințele, bunăoară. Numărul de cereri pentru 
locuințe este extraordinar de mare. In ianuarie era 
de 758, iar acum s-a ajuns la peste 1000. Pentru acest 
an, avem prevăzute pentru construcție 241 de apar
tamente. Pînă acum s-au finalizat și predat 92. Unele 
sînt restanță de anul trecut. In această lună vom pre
da încă 80 de apartamente. O altă chestiune spinoasă 
o constituie solicitările pentru butelii de aragaz. In 
acest an n-am dat nimic. Avem 2000 dc cereri. Dar 
in aceasta lună avem promisiuni că ni se vor repar
tiza doar 70. La aceasta se adaugă modul defectuos 
în care se derulează schimbarea buteliilor goale, da
torita încetinelii cu care se lucrează la centrele de 
încărcare cu butan. Am făcut demersuri la Centrala 
PECO, dar nu ne vin cantitățile necesare Văii Jiului. 
Altceva: am dori o întreținere mai bună a fondului 
locativ de stat, eliminarea defecțiunilor care apar. 
Dar resimțim lipsa lucrătorilor calificați. Și, din a- 
ccasta cauză, intervențiile nu sînt întotdeauna prompte.

Problemă ? Mai mult pretext 
pentru probleme

pjrmor* din pe o I)

dc zonă liberă pentru a 
atrage investiții străine. 
Aflat In capitala france
ză, la invitația asociației u- 
manitare „Europa — Ro
mânia — Asistență”, pri
marul Timișoarei a subli
niat că, In prezent, acest 
oraș nu deține declt 10 la 
sută din veniturile sale, cea 
mai mare parte revenind 
statului, relatează agenția 
France Presse”. In această 
ordine de Idei, merită con
semnat faptul că cetățenii 
României, și nu numai ei, 
au avut prilejul să asculte 
șl să citească mai multe 
variante pe această temă. 
Zisele dc mai sus, neliniș
tesc, cred, șl îndeamnă 
la meditație.

Mă întreb, ca cetățean, 
In cazul cfnd ar fi fost 
invitat la Paris, la mai sus 
pomenita conferință de 
presă, tot domnul I’ompl- 
liu Alamorean, dar in ca
ntata dc primar al unei 
Ui bl ca <ie exemplu Foc
șani, Sibiu, Baia Mare sau 
Ttrgu Jiu ar fl pus pro
blemele la f'’l ? Socoteso 
că este dreptul lui să mear
gă unde (lorcjtc ți să se 
reîntoarcă atunci cînd cre
de dc cuviință. Este, de 
asemenea, dreptul lui do a 
aborda o problemă politi
că, economică, socială, lite
rară, dc istorie sau de tea
tru. Totuși, cred că nu este 

dreptul unui primar să 
spună că dorește să obțină 
pentru orașul iui un statut 
de zonă liberă pentru a 
atrage Investiții străine. 
Zonă liberă în raport cu 
ce 7 Zonă liberă față de 
cine ? Fără statut de zonă 
liberă, Timișoara nu atra
ge investiții străine ?

Mă îndoiesc Că aportul 
substanțial pe care popu
lația mindrului oraș-erou 
de pe Bega îl are la buge
tul statului ar îndreptăți 
obținerea statutului de zo
nă liberă în scopul mai sus 
arătat. Oare Ploiești, lașf. 
Constanța, Craiova, Bra
șov, Cluj, București etc sînt 
localități ale căror primă
rii consumă pe plan local 
tot profitul ce-1 obțin’ Lo- 
calitățile amintite și multe 
altele nu au, fiecare, aport 
la cheltuielile generale ale 
statului ? Orientîndu-se 
după criteriile primarului 
Timișoarei n-ar fi îndrep
tățite fiecare In parte să 
reclame statutul de zona 
liberă 7 Fiind consecvenți, 
vom avea astfel tn perspec
tivă, tot atiteu zone libere 
clte primării.

Nu dorim astfel dc ex
periențe. Noi, urmașii ge
nerațiilor care au luptat 
pentru unitatea patriei, 
sîntem hotărîți să intrăm 
tn marca Casă a Europei 
ca un singur om și cu un 
singur ți întreg teritoriu — 
ROMÂNIA I

PLANTARI. Pe zonele 
verzi din Lupcni, s-au plan
tat de la începutul primă
verii peste 500 fire de tran
dafiri, cîteva sute de plopi 
și molizi și aproape 30 000 
fire gard viu. Plantările, 
realizate, mai ales prin 
contribuția lucrătorilor 
EGCL, continuă.

INIȚIATIVA PARTICU
LARA este Încurajată și 
la Uricani, ne comunică 
primarul orașului, dl. Mi- 
ron I'lueraș. In cursul ul
timelor săptămîni, In car
tierul Bucura s-au deschis 
două unități particulare 
de reparat și încărcat bri
chete. Este în curs de a- 
menajare un atelier de re
parat aparate radio-TV șî 
s-a elaborat documentația 
pentru deschiderea, la fos
ta bază de agrement, a unei 
unități de alimentație pu
blică. Tot particulară.

BOLII. Ne-a căutat de 
Paște un vechi cititor al 
ziarului, baci Stoica, pă
durar pensionar. Ne-a adu® 
și ouă roșii. Ne-a spus 
că a avut loc tradițio
nala nedeie a sătenilor de 
la Gura Jigoresel. Totul a 
fost frumos șl s-a desfășu

rat In locul cunoscut - 
platoul de la Peștera Bolii. 
Un singur păcat: cabana
ICSA-AP, mult căutată cu 
prilejuri sărbătorești, stă 
cu ușile ferecate. S-au în
chis în decembrie trecut 
pentru reparații, dar repa
rațiile înaintează în ritm 
dc melc. Și aceasta în timp 
ce a venit primăvara și
zona dc agrement dc la
Peștera Bolii e tot mai 
căutată.

ODATA CU GINDURI- 
LE BUNE, adresate intr-o 
scrisoare, o veche cititoare 
a ziarului nostru, Elisabe- 
ta Ciobanu, din Lupcni, dă 
glas sentimentelor dc sti
mă și recunoștință față dc 
medicii Mirceă Iacob, Iosif 
Csontos și Vaslle Arsu, 
precum $1 personalului 
medi. .d din subordine, pen
tru competența și grija 
deosebită dovedite în vin 
decarea soțului ei — tata 
de familie, Jenicfl Ciobanu. 
Dupfi mulți ani de muncă 
la IM Bfirbătcnl. macara
giul J. Ciobanu s-a îmbol
năvit brusc, fiind paralizat 
complet Acum merge din 
nou pe picioarele lui. Bucu
rie pentru familie, dar șî 
pentru cei care l-au vinde
cat

VREMURI NOI, METEH
NE VECHI... la alimen
tara de pe Vale-n Sus din 
Aninoasa — lucrător ges
tionar Mrria Zgăvirdea. 
Meteahnă constă În prac
ticarea vînzăru condițio
nate. Așa S-a Intîmplat șl 
săptămîna trecută, cînd, 
pentru fiecare sortiment 
de mezeluri, cumpărătorii 
trebuiau Să cumpere și 
ceea ce n vrut gestionara. 
Cumpărătorii, din care 
mulți pensionari, au prefe
rat cremvurști sau parizer, 
produse de care de mult 
nu nu mai avut parte. Dar 
pentru fiecare sortiment 
nu fost nevoiți să cumpe
re și Jumătate de kg de 
ruladă de șuncă. Dacă 
n-au avut bani destui sau 
au refuzat rulada, pe mo
tiv că nu pot con urna gră
simi, au rămas păgubași. 
Dc ce această practică la 
alimentara din capătul 
Aninoasei, se întreabă cum. 
părătorii.

Rubrică realizată do j 
lonn Dl Bl K j
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Să fie înlăturată o nedreptate
După greva minerilor 

din Valea Jiului — 1977, 
un val de represiuni s-a 
abătut asupra participan- 
ților. Cei mai activi au 
devenit p ...ne indezira
bile, periculoase din punct 
de vedere social și au fost 
expulzați din Valea Jiului, 
împreună cu familiile lor 
In diferite alte localități 
din țară. Mulți au fost an
chetați și condamnați la 
ani grei de pușcărie, nea- 
vind altă vină dcclt cea 
de a-și fi cerut anumite 
drepturi. Dictatorul n-a 
putut să uite spaima pe 
care a trăit-o în luna au
gust '77 la I upeni și nu 
și-a ținut promisiunea da
tă în fața zecilor de mii de 
greviști că nu va lua mă-

De unde 
cumpârâm 

ziare ?
De mai bine de două 

luni, chioșcul de ziare din 
cartierul Aeroport este pă
răsit și a ajuns într-o stare 
de degradare care-1 face 
inutilizabil. Distribuirea 
presei s-a făcut o perioadă 
de timp prin unitatea nr. 
88 „Mărunțișuri ți tutun
gerie”. Acum te întîmpină 
aici un lacăt pe ușă. l’e 
tăblița cu orarul atîrnă un 
carton scris de mină: „caz. 
de boală". înăuntru, tean
curile publicațiilor nevin- 
dute așteaptă să fie retur- 
nate. Doamna Clara Sereș, 
responsabila unității este 
nemulțumită că o situație 
care s-a vrut provizorie — 
distribuirea presei într-o 
unitate cu alt profil — tin
de să se permanentizeze. 
Zilnic, cu masa în ușă 
ți ușa deschidă — pentru 
a face față setei de infor
mație a oamenilor — era 
firerc să se Imlrolnăvească. 
Și, In plus, ne spune (linsa, 
„primesc prea multe. Dacă 
ia început vindeam 2000 de 
cmilare „Valea Jiului” 
acum nu mai merg declt 
fOO—700”. Intrucît doamna 
Clara Sereș nu știe cînd 
va putea relua lucrul, ne
am adresat factorilor de 
decizie din cadrul ICSMI, 
pentru a afla de unde vom 
putea cumpăra ziare In 
cartierul Aeroport.

Domnișoara Doina Bar- 
na, de la serviciul Plan- 
Personal, ne informează că 
noul termen de reparație 
pentru chioșcul respectiv 
era luni, 16 aprilie, dar nu 
a fost respectat, aceasta 
fiind cauza pentru care se 
amină deschiderea lui.

Și iată cum, pornind de 
la sesizarea pensionarului 
Nicolae Dăneț, ajungem la 
miezul problemei, acolo 
unde cercul responsabili
tăților se restrlnge. Doam
na Margareta Trocan, șef 
compartiment administra
tiv, ne declară următoaivie: 
„In prezent,* cu o echipă 
<ie patru oameni, definiti
văm mutarea unui chioșc 
de ziare la Lonra. Săptă- 
mina viitoare demarăm lu
crările la chioșcul din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani. De asemenea, vom 
deschide un al doilea chioșc 
In zona bhx.-urilor noi, de 
îndată ce cooperativa ne 
va elibera spațiul, ocupat 
«cum cu niște materiale”.

Deci rfimin^m deocam
dată la stadiul promi juni
lor a căror onorare este 
așteptată cu nerăbdare de 
locuitorii acestui cartier 
mărginaș. Șl marginalizat 
sub mai multe aspecte.

Ștefan CIMPOI 

suri de represiune după 
grevă. Una din măsurile 
luate In cabinetele 1 și 2 
ale dictaturii pentru a șter
ge orice urmă de amintire 
cu privire la grevă a fost 
cea de demolare a clădiri
lor din zona în care s-a 
desfășurat greva din Lu- 
peni. Au fost dărâmate de 
buldozere și acea zonă din 
orașul Lupeni unde erau 
case solide și confortabile, 
cu dependințe și grădini 
cu pomi fructiferi. Ghere
ta din beton de la poarta 
nr. 2 a IM Lupcni unde a 
fost instalat în august '77 
nucleul de comandti’al gre
vei a fost ștearsă de pe fața 
pămintului, In locul și în 
jurul ei fiind amenajate 
spații pentru parcarea au
tovehiculelor.

Dar cea mai aberantă 
măsură de natură propa 
gandistică este încercarea 
de a șterge de pe harta 
țării denumirea orașului 
Lupcni. De cîțiva ani, în 
mersul trenurilor de călă
tori, în loc de orașul Lu- 
peni, la punctul terminus 
figurează Bărbăteni. Cu 
ani în urmă, Bărbăteni era 
un sat, Intre Lupeni și U- 
ricani, iar acum nu este 
decît un cartier al orașului 
I .upeni.

Iată de ce propunem 
primăriei orașului să fie Viorcl STRAI Ț

Și copiii unde se joacă ?
In cartierul „Aeroport”, este un atelier 

de fasonat fier-beton, pentru brigăzile 10 
și 50 ale ACM Petroșani. Așa cum se ob
servă și din fotografie, acest atelier ocu
pă tot spațiul dintre blocurile alăturate. 
£1 a fost amplasat aici de mulți ani. Oa
menii l-au găsit așa și n-au zis nimic. Nu
mai că spațiul ocupat cu depozitarea „co
lacilor” de fier-beton ți a zecilor de tone

de capete, adunate dc-n lungul anilor și 
neridicate, este destinat pentru Joaca ce
lor mici, a copiilor din zonă. Primăria ar 
cam trebui să caute un loc mai potrivit 
pentru activitatea atelierului, iar cele do
uă brigăzi să curețe și să amenajeze te
renul conform schiței de sistematizare. 
Este obligația lor. Oricum, atelierul n-are 
ce căuta în inima cartierului. (S.P.)

îoefioceeisștjeftie «999999999999999999999999U999 999W99999'*;
POLIȚIA NE INFORMEAZĂMineritul nu poate fi privatizat

(Urmare din pag 1)

litatea serviciilor. Noi, cu 
regret trebuie să spunem, 
nu ne putem înscrie la 
nivelul acestor cerințe e- 
conomicc.

Activitățile legate de ca
zare și masă slnt în orc 
z.ent prea adine înfipt’ în 
activitatea socială a mine
lor ca să poată deveni e- 
lemente de privatizare 
Nu spun că n-ar fi și acti
vități in aceste unități car# 
se pot dezvolta în vederea 
prestării de servirii, utili- 
zlnd m ii bine capacități a 
de producție ntlt la 
JACfV.I, IPSRUEEM și 
chiar SUCIT, care ar putea 
să-și de- obidă activități In 
genul privatizării, coope- 
rînd însă cu unitatea do 
bază. Această activitate 
mixtă poate fi un Început 
promițător și ușor de rea- 

luată în considerare ideca 
schimbării denumirilor ce
lor trei puncte de oprire, 
astfel: prima dc după Pa- 
roșeni, din gara triaj să 
fie Halta Lupeni-Est, a do
ua — gara Lupeni, iar a 
treia — Lupeni-Vest.

Solicităm și celor ce c- 
laborcaza noile ediții ale 
Mersului trenurilor de că
lători să accepte aceste 
denumiri pentru a se lim
pezi confuzia care s-a creat 
și persistă printre Călători 
In zona de circulație fero
viară Simeria — Lupcni. 
Actualele trenuri persona
le care circulă pe direcția 
Simeria — Petroșani — 
Lupeni poartă tăblițe cu 
denumirea, improprie, de 
Simeria — Bărbăteni, <r 
loc de Simeria — Petroșani 
— Lupeni.

Considerăm posibilă și 
chiar necesară înlăturarea 
acestei încercări de schim
bare a denumirii orașului. 
Respectarea denumirii este 
cerută cir insistență într-o 
scrisoare adresată redacției 
pe această temă de domnul 
Gavril Ion Muntean, în 
numele mai multor locui
tori, care ne solicită să In
tervenim pentru revenirea 
la denumirea veche a o- 
cașului, Lupeni.

lizat. Depinde dc inițiativa 
directă. Este și o necesita
te chiar, îndeosebi în a- 
ceastă perioadă In care 
foarte multă forță dc mun
că devine disponibilă in 
acest sector. Avînd califi
care e ușor de plasat și de 
reorganizat în domeniul 
prcstăiilor de Servicii.

Am fost prea obișnulți 
să vorbim numai de econo
mie planificată și cred că 
mai votblm încă 3—5 ani 
de acum încolo. I’. iilru 
moment ni se pare in ii 
Comodă, nu reușim «â Ie
șim din inerție, clar în pers- 
pectiv.i anilor 2000 privati
zarea <->te inevitabilii [ion- 
tril 70 Cfl la stltă din eco
nomia dc briză, Se poate 
vedea și din eon iuncturn 
economică Internațională, 
îri sensai că totjrauna iht- 
sn! evenimentelor trilnui' 
să-ți dea o orientare și 
pentru activitatea proprie.

încă
Mineri.

Xilogravură dc 
losif TELLMANN

O

SA IFE INVAȚATI R\ 
DE MINTE

Sa intimplat in Petro
șani, ziua In amiaza mare. 
Cetățeanul Z.I. abia venise 
de iu serviciu că numai 
ce auzi pe cineva cotro
băind prin cosi. A pus să
nătos mînți po „oaspetele” 
nepoftit și 1 i imobilizat, 
apoi l-a predat poliției No
roi e,l tunul era acu a alt
fel . Cin-1 a ft -,t? Se nu- 
meșt” Moldovan Dumitrii, 
do ioe din Mindra Brașo
vului. Ce c iuta prin Petro
șani ? Ce a caut it și prn 
t ăgfiraș uri le a fost prins 
ultima data și rond minat 
la 5 nul limbi oare pentru 
furt din avutul personal 
Eiihernt In ianuarie m ba
za Decretului-I .ago nr. 3, 
in loc mi se ducă să-și vadă 
de I ri iha. sa înțeleagă o. 
irmnia actului normativ in 
1 azn câ. iiia n fi st eliberat

O problema 
LOCUI

O problemă deloc nouă 
și cu care se confruntă 
mina Paroșeni (și nu nu
mai ea) o constituie lo
cuințele pentru mineri. 
Greaua moștenire lăsată 
de regimul trecut se face 
simțită și în acest dome
niu. Stupidul obicei al ra
portărilor false din acea 
perioadă sumbră duce și 
acum la situații neplăcute. 
Mai concret, minei Paro- 
șeni i-au fost repartizate, 
prin plan, în 19(19, 103 a- 
partamente. A primit 53 
din care nu au fost „la 
lieie” decît 32. De ce ? 

Pentru că deși erau rapor
tate ca fiind gata pentru 
a-și primi locatarii în 
„cinstea congresului per”, 
de fapt nu erau fini ate 
O parte din ele au fost 
terminate și predate bene 
ficiorilor de drept, locata
rilor, abia in 15 martie, 
dată cînd mina Paro?eni 
are o nouă surpriză. Din 
10 apartamente, cîte au fost 
repartizate minei în blocul 
96, Paroșeniul a primit doar 
5, deși toți cei zece viitori 
locatari efectuaseră cele 209 
dc orc pe șantiere. Prin 
urmare, o ncuă dijmuire i 
apartamentelor noi atri
buite minei Paroșeni.

— Probleme mari avem 
și din cauza Întreținem 
necorespunzătoare a fon- 

din închisoare, s-a apucat 
iar de furat. Acum așteap- 
tă în h line vărgate Judeca
ta după procedura de ur
gență, la a cărei sentință 
.se mai adaugă și executa
rea a 1177 de zile inchiktia- 
re. Ca s.i-i fie învățătură 
di minte.

DE CE E SFIDAT \ 
IEGEA ?

Mulți confunda din rea- 
voința libertatea, atit de 
greu ci" tigaia, cu liberul 
arbitru (n care dictonul 
„t.ic ce mi pl ice" este „le
gea” de liaz-i i comporta
mentului. lot.i ce no rela
tează un mecanic dc 1<> o- 
motiv-g despre un asemenea 
exemplu. ■ In ziua de 3 a- 
priliu, fiind de serviciu, 
am plecat cu tienul 273*1 
pc distanța Petroșani — 
Bărîiătcnl. La semnalul dc

N Ț E L E
dubii locativ de către 
EGCL Vulcan, motiv pen
tru care numeroși, mineri 
solicita schimbarea apar
tamentelor, ne spunea 
Nicolae Fiețan, șeful birou
lui admini >trativ de la mi
na Paroșeni. Participăm 
și noi la repararea aparta
mentelor cu ce putem — 
materiale saiUntescTiași. Si 
acum avi m in reparații 4 
apartamente, dar nu le pu
tem repara pe toate cîte 
sînt deteriorate.

I.a cele spuse dc șeftll 
biroului administrativ al 
minei m ii adăugăm că a- 
pai tamentelc sînt deterio
rate din cauza instalațiilor 
S ini tare ne^orespunzătoa- 
re, neetanșeitâții plafoanelor 
blocurilor, dar șl absenței 
spiritului gospodăresc la 
unii locatari. Pc lingă a- 
ccstca rr apar șl alte ne
ajunsuri ea dc exemplu în 
blocurile F apa rece nu ur
că mai sus da etajele 6—7. 
Cit de* pr>- apa caldă nici 
nu se discută.

Sînt suficiente motive ca 
oamenii să ceară cu insis
tență ca EGCL Vulcan să-și 
facă datoria cit mai multă 
promptitudine, iar construc
torii să-și respecte terme
nele de predare a aparta
mentelor, ertre trebuie să 
fie de calitate.

Dorin GIIFTA

intrare in Bărbăteni, Acesta 
era lilier, iar semnalizarea 
acustică în funcțiune. 
Mulți șoferi disciplinați au 
așteptat trecerea trenului. 
Numai linul „curajos” cu 
o Dacie albaitră purtînd 
numărul 2 1ID 2476 s-a 
strecurat printre ceilalți 
șoferi și Iu distanță de 150 
de metri n traversat sfi- 
dînd partenerii de trafic 
și Legea. Cum asemenea 
curajoși mni sînt la pasa
jele de trecere semmliz u-
te optie, flr'iitb.- s,m i
semibariorc. politia iuti
ră ar trebui â ne fa. i 
ciini>‘cii’.e miMirile luate 
lm|x>t. iva șot'c'ului TVt i 
albastre |>n:ru a ,i n<n,
la limbii n >•' i A I • f.->- 
Cem cunii' •ir. -lor „o.-
re' t iutei(<■ ■.

Ituhihj r.a’utilă CU 
sprijinul roliției 

numi. ipiiiini Petroșani
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRIHotărîre a parlamentului 
lituanian

MOSCOVA 19 (Rompres). 
Nicolac Creții transmite : 
Reunit in sesiune plenarii, 
parlamentul lituanian a a- 
doptat, miercuri,, o hotărl- 
re ,,Cu privire la dezvolta
rea relațiilor dintre Reoj- 
blica Lituaniană și Uniu
nea Republicilor Sovieti
ce Socialiste", precum și 
răspunsul forului legisla
tiv suprem de la Vilnius 
către președintele URSS, 
Mihail Gorbaciov, și către 
primul-ministru al guver
nului sovietic, Nicolai Rij- 
kov, la mesajul lor din 13 
aprilie.

In hotărlrea sa parlamen
tul lituanian reafirma ata
șamentul față de actul a- 
doptat la 11 martie 1990 
și dorința de a ajunge la 
confirmarea consecventă a 
independenței Republicii 
Lituaniene. Această liotă- 
rîre afirmă că „numai pe 
calea dialogului pot fi gă
site soluțiile acceptabile 
atit Uniunii Sovietice cil .i 
Lituaniei”.

In acest cadru se- propu
ne ca ,Jn timpul consultă
rilor parlamentare preli
minare Intre Lituania si 
URSS — dacă acestea vor 
fi inițiate — pînă la 1 mai, 
anul acesta, să nu fie a- 
doptate noi acte politice 
legislative”. De asemenea, 
„se cere Uniunii Sovietice 
să renunțe la folosirea de 
presiuni, inclu iv econo
mice, împotriva Republicii 
Lituaniene și a poporului

ei, să înceapă consultări cu 
o delegație împuternicită 
a Republicii Lituaniene".

In răspunsul parlamen
tului lituanian adresat pre
ședintelui Mihail Gorba
ciov și primului-ministru 
Nicolai Rijkov, se precizea
ză ca „primind, marți, da
tele concrete referitoare la 
viitoarele sancțiuni nu mai 
avem multe de adăugat 
la declarația Consiliului de 
Miniștri al Republicii Li
tuaniene din 16 aprilie 
1990, decît să ne exprimăm 
regretul față de poziția și 
metodele URSS. La rîndul 
nostru, ca și mai înainte, 
sîntem gata să examinăm 
orice probleme, ținînd sea
ma de toate interesele stra
tegice legitime ale URSS 
și cetățenilor ei”. Și in 
răspuns se reafirmă că „In 
timpul consultărilor parla
mentare preliminare, dacă 
vor avea loc pînă la 1 mai 
1990, să nu fie adoptate 
noi acte politice legislative"

In telegrama adresată lui 
Mihail Gorbaciov și N. Rîj- 
kov, la 1G aprilie, primul- 
ministru al Lituaniei. Kazi- 
mira Prunskcne. arată că 
guvernul lituanian „nu ve
de, din punctul său de ve
dere. cauzele care să justi
fice deteriorarea relațiilor 
economice reciproce. Mai 
mult, ne este de neînțeles 
conținutul concret al sanc
țiunilor economice și nu am 
dori să le prezentăm în 
mod fals cetățenilor noștri 
și lumii".

DECRET, Prin decret al 
Prezidiului Marelui Ilural 
Popular, în Mongolia a fost 
desființat Ministerul Secu
rității Publice. Președin
tele prezidiului, P. Ocirbat, 
a semnat un decret privind 
eliberarea din funcție a 
ministrului securității pu
blice, gencral-locotenent A. 
Jamsnanjav, anunță TASS.

DECRET. La Praga a in
trat în vigoare un decret 
al Comitetului Național al 
capitalei, prin care este 
interzisă vînzarea mărfu
rilor de către cetățenii 
străini pe teritoriul aces
teia. Primarul Pragăi a 
solicitat ambasadelor URSS, 
RS Vietnam și Republicii 
Polone să colaboreze în 
adoptarea de măsuri împo
triva cetățenilor acestor 
țări care încalcă noile pre
vederi, informează agen
ția CTK.

REVISTA ȘOMERILOR. 
La Varșovia a apărut pri
mul număr al revistei 
„Posredniak” (Mediatorul), 
destinată șomerilor — re
latează agenția PAP. Pu
blicația. realizată de un 
grup de ziariști ei înșiși 
șomeri, informează despre 
drepturile acestei catego
rii de oameni, procedura 
de acordare a ajutoarelor 
de șomaj, activitatea bi
rourilor pentru ocuparea 
forței de muncă și a orga
nizațiilor de binefacere.

DECLARAȚIE. Referin- 
du-se la politica promova
tă de fostul partid totali
tar, Stanko Todorov, pre

ședintele parlamentului 
bulgar, a declarat că „Bul
garia s-a exclus singură 
din procesul general euro
pean”. Intr-o convorbire 
avută cu un deputat aus
triac, el a spus că țara se 
va transforma într-un stat 
de drept cu un sistem plu- 
ripartit, adăugind că atit 
partidul de guvernămînt, 
cît și opoziția susțin ideea 
aplicării economiei de pia
ță, menționează BTA.

KOSOVO. Prezidiul RSF 
Iugoslavia a adoptat hotă- 
rîrea cu privire la anularea 
stării excepționale în pro
vincia autonomă Kosovo, 
care intră în componența 
Serbiei. Regimul interdic
țiilor a fost introdus în 
această provincie ca urma
re a dezordinilor rezulta
te din cauza manifestațiilor 
etnicilor albanezi.

VIZITA. Papa Ioan Paul 
al II-lea va efectua o vizi
tă în Cehoslovacia, în in
tervalul 21—22 aprilie — 
informează agenția France 
Presse.

MASURI ECONOMICE. 
Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Albania din 16—17 a- 
prilie a adoptat o nouă 
serie de măsuri economice 
care privesc întreprinde
rile și prețurile — relatea
ză agenția France Pressa. 
Măsurile iau în conside
rare încurajarea autofinan
țării întreprinderilor, creș
terea responsabilității co
lective și individuale a lu
crătorilor.

1. C. S. Mărfuri Industriale 
PETROȘANI

ANUNȚAi
vacant postul de consilier juridic 

Condiții de angajare conform Legii nr. 
12/1971 și nr, 57/1974.

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE DEVA
încadrează imediat

în condițiile Legii nr. 57/1974, pentru subu
nitățile din Petroșani :

— electricieni, categoria minim 3 — pt, 
CIT Petroșani

— electricieni, categoria minim 2 —
pt. CDEE Petroșani și formațiile de construc
ții montaj

— muncitori necalificați — pentru for
mațiile de construcții montaj

Se acordă următoarele gratuități pentru 
cei cu domiciliul in Valea Jiului :

■— gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 lei/kWh Ia 

energie electrică.

Cei interesați se pot adresa Ia IRE Deva, 
biroul POPIS, telefon 15750, int. 121, 131, 
132 sau la Petroșani 41830, 42784, 41850, 
41880.
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f Semifinalele cupelor eu
ropene la fotbal, de fapt 
întreaga ediție actuală, an 
fost dominate de echipele 
italiene, prezente în toate 
finalele, eu 4 ecb pe din 
cele 0 calificate în ultima 
fazâ • competiției, ilustra
re a forței calcio-ului. un 
veritabil, cum s-a mai spus, 
minicampionat modial al 
echipelor de club, prin 
prezoața Celor mai valo
roși jrrători străini.

„Cupa Campionilor 
Europeni”. deținătoarea 
’rofeulul, A 6 Mii an, s-a 
apus după multe emoții 

■ i fața lui Bayeru Mun- 
• ien, după dubla manșă. In 
ur. milanezii cîștigaseră 

cu 1—0, avantaj anulat tn 
capitala Bavariei miercuri 
seara, în minutul 60. înscri
ind, împotriva cursului Jo- 
•rltil tTrrănj) Strunz. In 

prelungiri, însă. în minutul 
101, rezerva Bolgonovo a 
aneționat nesincronizarea 

iacului la ofsaid al vest- 
■; rmanilor, lobînd balonul

• portarul Aumann, so- 
>t,8 de comentatori, e- 

■ ul nartidei. Golul iui 
lually din minutul 107 

n mal putut schimba 
irțn calificării. prote|a- 

> magnatului Silvio Ber- 
u iconi beneficiind de go
ii (merii în deplasare, 
u iuda vletoriei cu 2—1 a 
ii Bayern.
O Luațlo- tntrucitva si

mțirii și (n cealaltă semi- 
inalăi Benfica I isahona, 
nvinsâ eu 2—1 la M irsi- 

i, în fața lui Ol;, mpi<|ife,

TELEX »
a reușit golul calificării 
în minutul 83, printr-un nou 
introdus în teren, Vata, dar 
punctul a fost contestat, 
corespondenții agențiilor 
internaționale de presă a- 
preciind că a fost înscris 
cu mina. De remarcat și 
numărul spectatorilor pre- 
zehți pe stadionul „Luz” 
120 000. Echipa lusitană se 
califică astfel pentru a 6-a 
oară intr-o finală a „CCE”.

Greșeli grave de arbitraj 
s-au inregistrat șl în me
ciul Dinamo București — 
Andcrlecht Bruxelles, se- 
mifinală-rctur a „Cupei cli
pelor". La sfirșitul parti
dei, antrenorul Mircea Lu- 
ccscu declara, pe bună 
dreptate: „Este pur și sim
plu ridicol să delegi într-o 
asemenea fază a competiției 
un arbitru olandez. «are 
să conducă un meci cu o 
echipă avînd antrenor o- 
landez și jucători din a- 
ceeasi țară. Un gol perfect 
valabil pentru noi — res
pins după ce trecuse clar 
linia porții — rie a fost re
fuzat. in minutul 39".

..Norocoasă In prima re
priză". după cum a decla
rat an'ienorul ei, Aad de 
Mos, ănilorlecht vai intflni 
in hn.iiă lor in.iți 1 italia ia 
Sampdoria < a nova. p< rit 11 
a doua oaia eon'utiv in 
a <"i' Iii I tzn a , < up.'i ( u 
P'-loi", iuvingii'.iiaii- in 
ni nr.a a doua -ii 2- - 0 (2 -

S P O RT
0), prin două goluri 
rapide, marcate de Vicr- 
chowod (min. 10) și I.om- 
bardo (min. 12), ,în fața e- 
chipei AS Monaco.

Finala „Cupei UEFA” 
va fi o finală „italiană”, 
ambele calificări fiind ob
ținute in manieră italiană: 
prin două rezultate de 0—0, 
înregistrate în partidele 
Fiorentina — Werder Bre- 
men și FG Koln — Juven- 
tus Torino.

Meciurile decisive în cele 
trei cupe europene sînt 
programate astfel: „Cupa 
Campionilor Europeni”: 23 
mai, la Viena; „Cupa Cu
pelor”: 9 mai, la Goteborg: 
„Cupa UEFA": 2 mai. la 
Tormo; 1G mai, la Florența.

(Rompres)
ir

BRUXELLES 19 (Rom
pres). Intr-o statistică pu
blicată de ziarul „Leș 
sports" din Bruxelles ■’st* 
evidențiat rolul tot mai im 
portant pe care-1 oc ipă 
bicicleta In transportul pu
blic si în petrecerea tim
pului liber în numeroase 
țări europene. Recordul II 
deține RF Germania, un le 
i- .i' ta in prezent 30 miho 1 
rie du biciclete. In Ol 111- 
d.i i ii cula I I milioane de 
hi 'i lele, III III D.iiiein ir 
<n I milioane. ,

•

\l CKI.AND l i (Ib.iiii- 
fire-.) I’c l"i al ia iicn/cclaii.

deză de rugby a autorizat, 
pentru prima dată în isto
ria sa îndelungată, folosi
rea camerelor video la 
meciurile din campionat, 
pentru a putea fi puse în 
evidență gesturile de vio
lență petrecute în timpul 
partidelor oficiale.

*
ROMA 19 (Rompres). Pi

lotul francez Alain Prost, 
campion mondial în curse
le automobilistice de for
mula 1, a afirmat, într-un 
interviu acordat presei la 
Roma, că testele antido
ping sînt necesare șl în a- 
cest sport, ele urmînd a fi 
experimentate, pentru pri
ma dată, la Marele premiu 
de la San Marino, ce va 
avea loc la 13 mai.

☆
SOFIA 19 (Rompres). In 

orașul bulgar V-arna a în
ceput cea de-a treia ediție 
a unui tradițional turneu 
internațional ’ de fotbal fe
minin. purtînd denumirea 
„De la o mare la alta”, 
datorită faptului că prime
le partide se vor juca pe 
Foasta Mării Negre. iar 
următoarele In S.-irdin'a, 
pe malul Mediteranei. La 
întreceri paiticipă opt e- 
chipit SI'A, China, Franța. 
Renova (U'ngfiria), 6anada, 
URSS. Cal.ibiia (Italia) și 
liotei Vama (Bulgaria). Re 
ziiltiitelc inregistrale 111 pri- 
m zi: (I aud liotei Varna

< alabi 1.1 II - 0, Fi ințd 
It ’imv.i 3 l) ( in,ah _ 

I HSS I I. ( hin.., _ șc 1

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VIND autoturism M 461, 
transformat și capre, Pe- 
trila — Gimpa, 35. (979)

VIND convenabil casă, 
grădină și dependințe, Lo- 
nea — Horia, 16. (979)

VIND autoturism Mer- 
cedes 200 — Diesel, Timi
șoara, telefon 47016. (980)

■ VIND minicomputer HG 
85, Vulcan B-dul Victoriei 
bloc F8, ap, 6. (985)

OFERTE SERVICIU

CAUT femeie îngrijire 
copil 4 ani. Adresați tele
fon 41412, (977)

CAUT femeie îngrijire 
copil 2 ani. la domiciliu. 
Petroșani, strada Zorilor, 
bloc 4. ap. 6. după ora 16 
(982)

ANGAJAM urgent dac
tilografe. electricieni, tîm- 
plari, instalatori, zugravi, 
tinichigii, cizma'i. croitori 
și spălătorese. Informații 
la Comisariatul Militar Pe
troșani. (98 1)

l»IV ERSE

ABSOLVENȚII Liceului 
industrial nr. 1 Petroșani, 
promoția 19. 0, clasa a XII a 
A diiipmte prof. Stanca 
Dnmilrii. sint convocati 
in data de 28 aprilie, ora 

10. la sediul liceului. în 
vederea organizării întîl- 
nirii de 10 ani. Relații, te
lefon 41568. Bulz. (981)

f PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ionițioaiei 
Gheorghe, eliberată de RVt 
Dîlja. O declar nulă. (988)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Irimia Pe- 
trache. eliberată de IM Li- 
vezeni. O declar nulă. (978)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 0707 pentru 144 kg p® 
numele Danciu Leliuga E- 
leonora. eliberată de 6GAMÎ 
Petroșani. O declar nulă. 
(986)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 1120 pentru 177 kg p® 
numele Cărpinean "Nistor, 
eliberată de CGATG Petro
șani. O declar nulă. (987) 

t 
COMEMORĂRI f

ÎNDURERATE gîn- 
duri au însoțit scurgerea 
unui an de la dispariția 
celui care a fost un a- 
devărat prieten și naș

STÂNCI) VALENTIN 
(VALI)

O clipă de aducere a- 
minte. Familia Mihail 
(Titi) Moisescu. (976)
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