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Puterea leului, 
în creștere

P>a»a valutoi-1, deschisă de 
Banca Națională a României, de
vine tot m.ii interesantă. După 
ce ajunsese la 225 lei un dolar, 
licitația de la sfîr.țitul săptămî- 
nii trecute s-a încheiat cu un 
curs de echilibru de 181 lei pen
tru un dolar SUA. Un semn îm
bucurător — puterea leului este 
în creștere.

VIAȚA ÎNTRE POLITICA Șl ECONOMIE
Luna martie a Început sub 

semnul babelor. O babă „tinără 
și frumoasă**,  alta... mai puțin, 
una călduroasă, alta cu frig și 
ceață. Frumoasele „tradiții**  ale 
naturii nu se desmint, ele se 
păstrează și pătrund decisiv In 
viața noastră, influențînd ritmuri
le din sfera sensibilă a biologi
cului.

Tot după tradiție, se păstrea
ză și se amplifică setea noastră 
nepotolită după „politic**.  Așa se 
face că luna martie a debutat nu 
numai cu o babă frumoasă ci și 
cu o promițătoare formațiune 
politică: Partidul particularilor. 
Oare, să ne bucurăm, să ne În
grijorăm ? Din experiențele anu
lui 1990 am învățat că fiecare nou 
partid a dus la intensificarea 
vieții politice și la relaxarea ce
lei economice, deși ar fi fost atit 
de bine să fie invers. Nu avem 
nimic împotriva noilor formați
uni politice, dar nici nu r-utem 
ascunde faptul că grijile noastre 
cresc, afllnd că ideile în materie 
de viață politică încă nu au fost 
epuizate. Puși In fața faptului 
împlinit, să ne bucurăm totuși 
de acest nou partid, să-i urăm 
succes în conf: mtările electorale 
și. nefiind formațiune politică, ci 
Un cotidian independent, să ne

Whisky și umilință
Marele filozof grec al antichității, Socrate. se afla odată in 

portul l’ircu, însoțit de discipolii săi. Acolo au văzut cum o mul 
|ime de mărfuri iu fost descărcate și transportate mai departe, 
-.prc diferite orașe din Llada, pentru a fi oferite cumpărătorilor 
inai pretențioși. Privind cu interes abundența de măi furi, la un 
moment dat Socrate, bine dispu-, și-a mingiiat barba și s-a adre
sat discipolilor săi: „Cu de multe lucruri există in lumea aceasta 
de care t u nu am nevoie".

Mi am reamintit această istori
oară in f ița raftului raionului dc 
delicatese al unui magazin din 
centrul Petroșaniului, unde pri
virea mi-a fost atrasă de un pro
dus apărut de curînd: whisky 1 
O adevărată surpriză. Cine a mai 
văzut asemenea sticle strălucitoa
re la alimentară, la discreție? 
Cineva, întreba, mii în glumă, 
mii seri : „Ce faci, nu cumperi?" 
Persoana întrebată s-a mai uitat 
o dată la sticle, apoi la prețul 
etalat vizibil, ca o sfidare, și a 
rostit simplu: „Nu, nu am ne
voie". Și a plecat cu capul In pă- 
mînt. Răspunsul a venit prompt, 
rostit cu tristețe, cu resemnare.

îndreptăm atenția spre celelalte 
probleme „neelectorale**.

Dintr-un buletin statistic aflăm 
că în anul 1990, producția de 
cărbune a țării abia a atins pro- 
centrul de 62 la sută, compara
tiv cu 1989. Este vorba despre 
o râmînere în urmă, la care nu 
Valea Jiului a contribuit cel mai 
mult (ponderile le dețin marile 
cariere de la suprafață), dar exis
tă indiscutabil și la noi o bună 
„participare" la aceste nereali- 

zări. Nu contestă nimeni că tran
ziția de la producția impusă în 
mod aberant, la o activitate rați
onală se face cu unele pierderi. 
Ele sînt prevăzute și vor fi cînd- 
va recuperate. F.ămîncrile în ur
mă I3 care ne referim au însă 
alte cauze. Nu putem decît să ne 
exprimăm nedumerirea că la ti- 
nele sectoare miniere, „nemoti
vatele**  se înregistrează aproape 
ca înainte de revoluție, iar com
baterea lor nu o mai face ni
meni. Se repetă chiar cu o frec
vență îngrilorătoare și alte aba
teri care anulează efortul celor 
rare-și fac in mod conștiincios 
datoria, cum au făcut întotdeau
na. Celor harnici nu lc strimte 
nimeni mina, măcar „din an in 
paște**.  Celor care aplică demo
crația lui „fac ce vreau" nu le 

ca o umilință. Renumitul produs, 
venit din Apus, in sticle strălu
citoare și îmbietoare, care nc 
făceau cu ochiul doar In vitrinele 
shop-urilor, e acum etalat la dis
creția noastră, pe r ifturile ma
gazinelor, unde eram obișnuiți să 
vedem doar cutii prăfuite cu 
creveți vietnamezi. Sau, nur și 
simplu, rafturile goale.

în loc să ne bucure, noua a- 
parifie ne întristează. Și dacă 
nu ne întristează, ne lasă reci pe 
cei mai mulți, adică pe majorita-
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atrage nimeni atenția. Iar pir- 
ghiile de convingere pe cale fi
nanciară întîrzie să acționeze în 
sensul progresului economic și 
disciplinei sociale.

Nu pledăm pentru o nouă dis
ciplină impusă. Dar, așa ca toți 
oamenii de bună credință, am 
vrea să auzim măcar pentru 1991 
că are loc „relaxarea vieții poli
tice**,  ca să poată fi realizată 
„intensificarea activității ei Gno
mice și sociale**.  Căci, 62 la sută 
e îngrijorător de puțin...

Ion MUSTAȚA

li, asta-i
l.a rod i ziarului nostru 

se afla un document inedit, 
purtind antetul „P.N.Ț.-c.d., 
Org. jud. Hunedoara'*  și data 
— atenție ! — 15 03 1991'. Dom
nii Bucur Mihail, președinte și 
Magca Ovidiu, vicepreședinte, 
care semnează adresa trimisă 
nouă, au. se pare, „amintiri 
din... viitor**.  Să le dăm cu- 
vintill : „l’rin prezenta vă fa. 
cern cunoscut că purtătorii dc

Se face uneori primăvară, fără s-o știm. Deschizi fereastra șl, | 
cu primăvara dc-acum, toate primăverilc te inundă ! Apoi... o . 
închizi la loc și uiți... D; â te lasă acești ghiocei — materia primă 
a primăverii ! '

foto : Sorin OI’RE.A |

SALARIUL DE BAZA MINIM
GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. — (1) Salariul de bază minim brut pe țară este de 
3150 lei lunar pentru un program complet de lucru de 1'0 orc, 
în medie pe lună, ceea ce reprezintă 18,55 lei pe oră.

(2) In cazul in care programul de muncă este, potrivit legii, 
mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar sc 
calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară, 
prevăzut în alin. 1, la numărul mediu de ore lunar, potrivit pro
gramului legal de lucru aprobat.

(3) Persoanele juridice și persoanele fizice care angajează 
personal salariat, cu program complet sau program parțial, nu 
pot negocia și stabili salariul de bază prin contractul individual 
do muncă, sub salariul dc bază minim brut orar pe țară.

altceva !
cuvînt ai P.N.Ț. c.d. Petroșmj 
sînt domnii : VI idislav Tibo- 
riti, Prip I’ompiliu, Turcii O- 
vidiu și Armean Valentin.

Conform celor de mai sus, nu
mai aceste persoane pot face 
declarații in presă* ’.

Deci, stimați purtători de 
cuvînt, așteptăm „cuvîntări- 
le* ‘... după 15 martie. Astăzi 
e... doar 5 martie. (Șt.C.).
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Prețul ambalajelor din sticlă a 
crescut foarte mult ca urmare a 
corelării cu prețul de producție. 
Un borcan, spre exemplu, costă 
între 4 și 6 lei. Așa Incit cumpă
rătorul plătește pentru un borcan 
cu iaurt 5 lei : 1 leu iaurtul și 
4 lei borcanul ?! Dincolo de ridi
colul situației — asta-i altă Mă
rie — lucrătorii comerciali din 
magazinele alimentare și din cele

Sticlele si 
„comersanții"

ale C.L.F.-ului nici nu se omoa 
ră să primească ambalajele îna
poi pentru a fi recirculate. Ulti
mele exemple ni le oferă maga
zinele elin cartierul „Aeroport"

— oropsitul cartier „Aeroport" al 
Petroșaniului. Motive invocate 
de gestionarii respectivelor uni
tăți comerciale : „nu vine ICRA 
să ridice ambalajele, nu a-cm 
unde pune borcanele și sticlele 
goale**  și altele de acest fel des
pre care am mai scris, dar mă 
șurile întîrzie. Cine sînt păgubi
ții 7 Noi toți, atît pentru că dăm 
bani aiurea — și nu puțir.i — 
Cit și pentru că la nivelul eco
nomici, adică tot pe spat; le nos
tru, se aruncă pe apa siml>etcl 
mii de kwh, tone de cuarț și de 
alte materii prime cu care nu 
ne-a făcut mama prea bogați. 
Domnilor „comersanți", în curînd 
„apropitari", așa vreți să fiți ren
tabili ? Alungind clienții cu răs
punsuri gen „n-avem, n-a- ' n *’“ 
( Al H )

| VIATA |
PARTIDELOR
] politice?

în „ep' < a de aur" circula 
uri banc Doi prieteni se aflau, 
undeva, în cimp d schit, în 
In ui itur Bă'.e i eră di1 1- 
mul. > > un rn >m nt d.it, unul 
r r-lamă * „Se vede- un om !**,  
Du' ă -,'îteva m.nuti-, cind o 
mul ș-a .-ipn>piat ■ d ilalt n!'-

rvă d-zirp "igjt : .Nu e i-m. 
e țigan*.  Asta e>a atunci. Cc

■ m ii „ Limbat îritr? fimp ?

nu are ideologie, are
Adun rea de con tituire a Uni

unii Democrate a Romilor „Va
lea Jiului" a avut loc în data de 
2 mai 1990. Atunci au participat 
și au semnat adeziunile 4911 de 
per-oane. l’e parcurs s-au mai 
inscris și alții, astfel că, acum, 
uniun. i numără peste 1 3''0 dc 
nvmbri. în comitetul director, 
funcția de preși linte este deți
nută dc domnul Căld (rar Vaier 
I-iri, i ir domnul Rad Mareei 
ele prun-vi<epre (dinte. Repeta
tele contr.-tări, schimbări, renu- 
miri In ■omi’ -tul diic ’.n- ne-ali 
ii r-t-nun ,t «î nu fim chiar atlt 
d siguri de fum țin < Hui ce ne 
stăte a In f ită Alun 1 ni s „ prc-

Uniunea Democrată a Romilor

zentat un aci (copia se af.ă la 
noi) prin care conducerea UDR 
din România retrăgea mandatul 
de provizorat al domnului Birta 
Daniel, în data de 19 ianuarie 
1991, conlirmînd totodată pe 
domnul Câldîirar Vaier I.iri In 
funcția dc președinte împreună 
cu comitetul dc conducere actual. 
Dninul Rad Marcel a ținut să 
adauge :

— Domnul Birta Daniel este 
un caz apirtc El .> înființat, sus
ținut (se parc, pentru interese 
obscure) dc I i județ, o „uniune" 
separată, avin I nucleu un clan 
de n slinuri și prieteni, dar ne- 
r-cunos ulă de adun.a ca g mo

rală a romilor din Valc3 Jiulu 
și neînregistrată la Judecători i 
municipiului Petroșani. Pe a- 
ceastă bază labilă, i-a fost recu
noscută, In diferite foruri, caii 
tatea de reprezentant al romilor 
din Valea Jiului.

— Din clic știm, domnul Birta 
Daniel se pregătește de emigrare

— Nu mă miră. El a promis 
multor țigani că-i va duce In A- 
mei icn, la o viață mai bună. In 
cc ne privește, noi am vrea să 
lc-o asiguruin aici. Știți că e o 
vorbă : „Nu da cioara din nună, 
pentru cea din par".

— Totuși, cei care iămln aici, 
din „gru| iroa“ (ca să zicem așa)

doar teluri
domnului Birta. nu trebuie pri
viți ca avînd „bubc-n cap**..,

— Bineînțeles că nu. Noi lup
tăm pentru ajutorarea tuturor 
romilor. Liberalizarea impusă de 
Guvern a avut consecințe dra
matice asupra populației, dar In 
mod deosebit asupra țiganilor. 
Unu erau săraci. Acum au ajuns 
muritori de foame. Fac speculă 
în piață, cxpunîndu-se tuturor 
riscurilor. Neștiința de carte, ne- 
cunoașterea Icfillor nu e o scuză. 
E o realitate de care mulți în-

Șlcfnn IIMPOI

(Contlnuara In pag a 2 n)
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Niște oameni iară frică de șomaj
simplu, după ani de izo- 

mai mult sau mai puțin 
il meriți 
condițiile 
industria 

aceasta

Nu este deloc 
lare economică 
severă, să recîștigi locul pe care 
pe piața mondială. Mai ales în 
concurenței feroce care există în 
constructoare de utilaj greu. Și
pentru că, pe de-o parte ne-am pierdut o 
serie de parteneri tradiționali, pe de alta 
— trist dar adevărat — tehnologiile, utila
jele pe care le avem sînt uzate moral în 
bună parte. Specialiștii noștri sînt puși nu 
o dată în situația de a face eforturi deo
sebite pentru ia produsele să fie competi
tive. Din fericirș însă avem astfel de spe
cialiști, oameni despre care nu o dată s-a 
afirmat de partenerii străini că „fac 
nuni11 și reușesc să urnească multe 
„fierotaniile11 pe care doar pe la noi 
mai găsești, ca să fabrice lucruri trainice, 

de minuni11 
ispitei îm- 
bunătate de 
știe ce birt

mi- 
din 

le

Astfel de „anonimi făcători 
sînt oameni cifre n-au cedat 
bogățirii rapide, abandonind 
profesiune și deschizînd cine 
sau consignație, ci și-au păstrat demnitatea 
de om și acum, la răscruce de istorie. Poa
te par pompoase cuvintele, dar acești oa
meni care se numesc Ioan Dărăban, Vir- 
gil Briciu, Vaier Jitea. Nirolae 
Gheorghe Lepădatu. Ioan Toartă, 
Voicu, Ioan Piper sau 
lae Filip și alții ca ei — 
majștri, muncitori la IUM Petroșani —
au înțeles că nu se poate ieși din criza e- 
conomică fură muncă și inteligență, că
privatizare nu înseamnă numai să devii
patron în comerțul cu amănuntul, ci în 
primul rind să iei parte la privatizarea 
marii industrii și, pe aceasta bază. In tre
cerea economiei pe bazele ei firești.

Pentru că au înțeles acest lucru elemen
tar, au lăsat deoparte greve, demonstrații, 
presiuni și lene și, chiar în condițiile cri
zei de energic, au pus mina și nuntea la

Pieptăn. 
Vasile 
Nico- 

ingineri,

UJ

UJ

a-

contribuție. S-au făcut pași — poate nu 
mari — dar oricum importanți în cuce
rirea pieței. „In prezent avem comenzi și 
le executăm, fără a primi reproșuri cu 
privire la calitate, pentru firme din Po
lonia — partener tradițional — Turcia — 
exportăm grinzi articulate — Germania 
— o țară despre al cărui potențial indus
trial este inutil să vorbim și, în perspec
tivă, Austria, unde vom livra flanșe, ne 
spunea domnul Virgil Briciu, inginer, ad- 
juctul șefului secției construcții metalice.

Cum la IUMP există intenția de a se di
versifica producția, iată și o premieră — 
două silozuri pentru ciment — executate 
tot în secția construcții metalice — care vor 
fi expuse în cadrul unui tîrg internațional 
organizat în Germani^ 
Că se muncește, și încă atunci 
nevoie, în schimburi prelungite, 
a fi o problemă pentru oamenii 
nă. Pentru că se și cîștigă. Cine 
te, are și bani. Pentru brigada condusă de 
Vaier Jitea, ne mărturisea chiar șeful 
brigăzii, n-a fost greu să lucreze la silo
zurile comandate de germani. Știu foarte 
clar pentru ce și de ce o fac. Cîștigul. 
Ci.știgul lor și al firmei, care va deveni 
în scurt timp societate comercială. „Vă e 
frică de șomaj11, am întrebat. „Nu De 
cc?“ a venit răspunsul. Nu se pune pro
blema — ne-a răspuns inginerul Briciu. 
Șomajul există, ca amenințare, numai 
pentru cine nu-și vede de treabă. Acela 
care n-are chef de muncă, n-are altceva 
de făcut decît să ne părăsească. Cit des
pre Ioc de muncă și ce să faci dacă vrei 
să muncești, slavă 
gemi

Deci, pași înainte 
se poale. Cu calm

la Frankfurt. 
cînd e 
nu pare 
din uzi- 
munc'eș-

Domnului, nu ne plîn-

1 Drumul nu-i ușor, dar 
Și <u muncă.

II. AI.EX 1NDRESCII

WHISKY SI UMILINȚA
• •
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tea cdor care trăim dintr-un sa
lariu. La fel și țigările străine, 
cutiile de bere care se vind la 
baru’ile privatizate cu o sută de 
lei. De acestea avem nevoie se 
ln‘.-cba cineva la ieșire» din ma
gazin, de whirky și țigări străi
ne? Dar unde-i untul? Nu e nici 
C*  rație, ca pe vremea odioiului. 
Nb sînt becuri, doar dacă ie 
furi, nu sînt medicament , nici 
chibrituri, nici șosete, țesături 
și... lista poate fi lungită pin.) la 
lurtie igienică. Nu 'int și gata. 
Dar nvcm whisky și țigări de im
port I Știu ci, mai marii comerțu
lui, cci care dirijează importurile 
d< ce avem mai mare nevoie. Și 
mai țtiy că aceste produ c și la 
prețurile cu care sintem fericiți 
constituie un pus hotărîlor spre 
combaterea inflației

Deci, o măsură binevenitu, ca 
și avizarea deschiderii magazine
lor pe valută. Recent, întors din 
Capitală, un modic îmi relata 
mihnit cu, aflindu-se pe bulevar
dul Victoriei, in fața unei vitri
ne strălucite»**?.  nu și-a putut Jm- 
pâca fiul de 7 ani eâ nu , polii"

i umpăra »n kilogram de banane 
din simplul motiv ca nu dispu
nea dc dolari. Dar de ce ai în
hățat atîta să te faci doctor, da
că nu ai nici cîțiva dolari ?!“, in
sista puștiul.

Ce să mai zicem de revolta 
gospodinelor < arc nu au dolari 
pentru ceapă sau., țclina! Ce să 
zicem. Să ne resemnăm cu leii 
noștri, umiliți in fața foșnitoare
lor bancnote verzi.

...Nu a trecut încă anul do 
cînd, (după euforia generală pe 
care am trăit-o cu toții în pe
rioada post...) ne bucuram din 
suflet în fața televizoarelor, as- 
i ultind asigurările venite de la 
cel mai înalt nivel, cum ca stra
tegia conducerii țării este amelio
rarea substanțială a vieții noas
tre dc fiecare zi, a populației su
pusă la atîtea privațiuni și sufe
rințe. Și, parcă, promisiunile s-au 
adeverit.. Am uvut și unt, și ear- 
ne, și mezeluri, și ouă, și cioco
lată, și căldură in apartamen
te și... ne-am dus In 20 mai in 
fața urnelor pentru a ne exprima 
recunoștința și speranța.

Și iută, încă nu a trecu*,  anul,

și nu ne vine sa credem că ia
răși sintem acolo unde am fost 
înainte. Mai mult, trăim cu în
grijorare derutanta escaladare 
a prețurilor și ne tot mirăm că, 
după acordarea atîtor sporuri, 
compensații și alte măsuri cuprin
se în programul protecției so
ciale, avem in buzunar bani mai 
puțini.

Ce va fi dupii 1 aprilie... nici 
nu ne vino să mai gindim! Să ne 
bucuram, deocamdată, că avem 
whisky la alimentară. Și chiar 
dacă nu dam 900 dc lei pe o sticlă 
pentru n-l pune în sacoșă — a- 
ccasta ca o ambiție — o să fie 
cine să îl l>ca. Așa cum au fost 
și înainte cei care beau numai 
whisky ți fumau numai Kcnt. 
Să fim noi liniștiți, că magazine
le. pe valută tru cumpărători. Sînt 
și or fi, doar bișnița și corupția 
sînt în floare. Noi efi spunem 
nonșalant ca Socrate: „Uite cîte 
lucruri sînt pe lume de care nu 
avem nevoie". Sau să zicem ca 
vulpea în fabulă: „strugurii sînt 
acri..."

scurtissime
„îmi dai

’ Un fenomen îngri jorător capă
tă amploare. Copii — mai mici, 

Imai mărișori — colindînd stră
zile și localurile, cerșind bani. 
IrUr un local din orașul Vulcan 
am întîlnit zilele trecute doi ast
fel de copii. Probabil frate și 
soră. Cu hăinuțele cam murdare, 
cizmele sparte, cu „lumînări11 la 
nas. Colindau de la o masă la 
alta. „Dă-mi și mie un leu11. Un 
vecin de masă remarca. „Uită-te 
la ei. Spălați, îmbrăcați îngrijit 
ar fi niște bibelouri. Mulți pă
rinți și-ar dori asemenea copii 
frumoși. Și ai ăstora își bat joc 
de ei“. Fetița ajunge și la mine.

un leu.,.?“
Cum te cheamă ? „Vah“. Și mai 
cum ? „Nu știu11. Unde stai’ ? „A- 
colo“, și arată cu degetul o di
recție aproximativă. Insist să a- 
flu cum o cheamă pe ea și pe 
băiat, unde stau, cine le sînt pă
rinții. Ca răspuns „îmi dai un 
leu, îmi dai un leu...11, repetat 
încontinuu, ca o mașinărie stri
cată. Pînă la urmă chelnerul i-a 
dat afară „Hai, plecați acasă. 
Nu-i de -voi aici1*.  Copiii au ie
șit, fără prea mare tragere de 
inimă. Probabil, știu ci ce-i aș
teaptă acasă. Trist sfîrșit de se
col... (P.N.).

Uniunea Democrată a Romilor
(Urmare din pag. 1)

cearcă să profite. Cine încalcă 
legea trebuie pedepsit, fie rom, 
fie român. Altfel, începe dom
nia haosului — dacă nu cumva 
a început. Noi pornim de la i- 
deca că oamenii trebuie să în
țeleagă rostul acestei uniuni, ace
la de a realiza unitatea de ve
deri și de acțiune. Dezbinarea 
nu aduce nimic bun.

— Era vorba de sciziunea dom
nului...

— Da, iertați-mă. Intenționăm 
să înființăm niște comisii, care 
să analizeze competent doleanțele 
romilor. în aceste comisii, oame
nii domnului Birta vor primi 
funcții de conducere.

— Cu aprobarea adunării ge
nerale...

— Evident.
— Țiganii din Valea Jiului au 

avut de suferit în 13—15 iunie?
— Parțial. De fapt, dacă mi

nerii ar fi dorit să facă ordine 
la ci acasă, sînt sigur că nu cu 
țiganii ar fi început... Mai apar 
mici incidente — c drept, ba o 
vînzătoare de semințe, ba un 
rom cu „Carpați11, dar peștii cei 
mari au acte în regulă.

— Aveți ramificații în tot te
ritoriul ?

— Am numit președinți Ia Pe- 
trila, Lonea, colonia de jos a Pe- 
troșaniului, Aeroport, Șasa I, Is- 
croni împreună cu Aninoasa, VuJ- 
can (veniți ulterior), apoj cei 
constituiți separat prin hotărîre 
judecătoreasca : Lupeni — Băr- 
băteni și Asociația independentă 
Șasa.

— Se stă bine, deci, la capito
lul organizare. Despre „viața de 
partid11 ce ne puteți spune?

— Mai întîi o precizare. Noi 
ne-am declarat apolitici. Nu e

vina noastră că unii confundă 
UDR-ul cu UDMR-ul. UDR NU 
ARE IDEOLOGIE, ARE DOAR 
ȚELURI. Scindările actuale au 
drept cauză conflictele de intere
se. Și încă o precizare: noi nu 
avem un sediu. Comitetul direc
tor al UDR a solicitat sprijin pen
tru eliberarea sediului pe care-1 
deține dl. Birta, deoarece el nu 
a întreprins nimic din care să 
reiasă calitatea lui de președinte 
sau membru al UDR.

— Dar dumneavoastră, ce ați 
întreprins în mod concret ?

— Pînă acum, UDR din Româ
nia a avut trei congrese,, la care 
eu am participat, iar la sfîrșitul 
lunii următoare se prefigurează 
al patrulea. Cu aceste ocazii am 
prezentat doleanțele romilor din
tre care o parte au fost soluțio
nate. Cu concursul Primăriei 
municipiului Petroșani și cu a- 
jutorul domnului dr. David. di
rectorul Spitalului municipal Pe
troșani, cartierul Șasa — Livc- 
zeni a fost dotat cu un punct sa
nitar. în primăvară, vor începe 
lucrările pentru refacere» drumu
lui care leagă cartierul Șasa de 
artera principală de circulație. 
Avem promisiuni pentru instala
rea unui telefon public și pentru 
racordarea apei potabile în a- 
ceastă zonă.

— Se poate munci, deci, și fără 
un sediu...

— Cu eforturi deosebite. în li
mita spațiului disponibil aș dori 
să reamintesc că noi dorim înțe
legerea formațiunilor — politico 
și apolitice — și așteptăm ca a- 
cestea să-și precizeze la rîndul 
lor poziția față de UDR. închei 
cu un apel către romi de a în
țelege că legile țării sînt legile 
poporului, iar noi facSrh parte 
din poporul român. •1 ' 1
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BUNE...
DONAȚI SIIW-E I — un ape) 

umanitar pe care-1 adr"s*ază  So
cietatea de Cruce Roșie din Ro
mânia întregii populații Donarea 
de singe, in mod voluntar, fără 
recompense bănești, este un gest 
generos de aleasă omenie, d- ca
re poate depinde salvarea altor 
vieți... poate chiar a donatorilor. 
Sintam asigurați că centrele dr 
recoltare și conservare a singe- 
h»i asigură condiții optime, de re
coltare, fiind exchjsfi orice cont» 
minare.

SEDIILE filialelor organizațiilor 
politice și obștești au fost sta
bilite. In baz» repartizării de că
tre Primăria orașului Lupeni, In 
clădirea fostei reședințe a EGCL 
— strada Liliacului nr. 2 (etaj 
II) Filialele orășenești ale or
ganizațiilor care au sediile în 
a<’ea-.*ă  clădire .unt- ISN. PNL, 

UDMR, FDGR, UDR, MEII, Dom 
PoNki și Asociația Veteranilor 
ds Război.

„FITOTERAPJ A hipertensiu
nii", „3C00 specii de plante vă 
așteaptă11, „Rețeta lunii: cidrul de 
măcieșe"; „Un panaceu hepato- 
protectdr: anghinaren; „O oră 
pentru a fi frumoasă" — lată cî- 
teva titluri din sunarul noii pu
blicați „Farmacia naturii". Cel 
interesați pot găsi publicația la 
unitățile „Plafar" din Petroșani 
si Vulcan.

NOI APARIȚII DE LARG IN- 
i El IES din colecția „Vacanța și 
sunatatca" a Editurii sport-tnrism 
se află în librăriile din muniții- 
piu s „Inima șl exercițiul fizic", 
„Apa — agent terapeutic" și „15- 
fortul fizic și metabolismul".

CASA DE CULTURA din Pe
troșani j.și păstrează toate a:nurl
ie unui așezămlnt care se res

pectă, semn că strădaniile ins
tructorilor și colaboratorilor fiii 
nu sint în van. După emoționan
ta întîlnire cu Brâncuși și cu 
cîntecul române.’c care a avut

Cotidiene]

loc în ziua de 29 februarie, iată 
că ni se propune un nou specta
col dc excepție intitulat „Noi sin
tem românit". Invitați. între al
ții, Vota Biriș și Petru Săld- 
dean. Spectacolul va avert Ion în 
ziua de 13 martie, de la oro 20. 
(Al. H.)

A FOST UT AȚA o poșetă țu 
a<*e  porsonule ia unita’ea „Plai 

far". Păgubașa — Nu-;i Felicia 
din Petroșani este așteptată să-și 
recapete obiectele nitatc!

BALUL PRIMĂVERII. Activj- 
lotea din Clubul sindicatului mi
nei Aninoasa s-a desfășurat cî- 
teva săptămîni în condiții nu 
prea bune. Înghețul n afectat ins
talația de... încălzire, caro s-a 
spart, ncccsitînd reparații serioa
se. In curind «e va reintra în 
normal. Prima manifestare cul- 
iBralâ dc anvergură — sîmbătă, 
16 martie, cînd va avea loc „ba
lul primăverii". Muzică, oans, 
surprize. (Al. B.)

SEMNAL. Canalul dc gardă ca
re acumulează noclc pluviala din 
zona Coasta a cartierulil Aero*  
pori — Petroșani este pe alocuri 
colmatat. Recentele dezghețuri de 
primăvuiă an declanșat cîteva de

versări dc apă în zonele colnou- 
fate, cum este, bunăoară, cea de 
lingă stația de . transformatoare 
dc lingă complexul comercial 
„Dacia". Este un semnal pe fi- 
dresa gospodarilor să intervlnfi 
pentru curățirea canalului, carf, 
se știe că alimentează inundați
ile din zona dc jos n cartierului 
Aeroport. (V.S.) (

ABONAMENTE. Începînd GU 
luna aprilie se fac abonament*  
la „Zori noi“. Prețul unui abona
ment lunar este dc 65 lei. Aboî 
namentelc se contractează de fac
torii poștali și dc difuzorii volun
tari di» întreprinderi șl InstitF- 
țu.

Rubrică realizată de
Ioan DUBE» \
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Âm trăit s-o veoem si>

JIUL — „U" CLUJ 3—0 (1—0).
Dacă trebuia cîștigat neapărat un 
meci în acest retur, aceasta era 
cu „U" Cluj. De aici încolo cal
culele hirtiei încep de la „se poa
te". Cei aproape 3000 de specta
tori și-au ,dat drumul" in min. 
3, cind Răducu face o cursă pe 
stingă și șutează dintr-un unghi 
„de divizia A". Stăncic șutează 
puternic în min. 5 portarul Nagy 
nu poate reține șl Popoviciu, a- 
tent la fază, deschide scorul. Es
te i_o și încep calculele. Pre
siune» crește și, la următorul a- 
tac în trei, cînd portarul oaspe
ților este învins, același Popo
viciu se înalță, dar trimite cu 
capul mingea în bară si nu în
scrie. Cerneala transferărilor nu 

s-a uscat încă la Cămărăran, Stăn
cic, Răducu și Jocul colectiv su
feră, pentru că și Stoic» evolu
ează șters, iar Popoviciu se pier
de încet-încet, între fundașii cen
trali Pojar și Manase. Oasneții 

recurg la faulturi, sancționate 
doar cu două cartonașe galbene, 
Falub și Dobrotă. In min. 14, 
Răducu trimite puțin peste poar
tă mingea, dintr-o lovitură libe
ră și tot el rămîne cel mai peri

culos atacant al reprizei. Tribune
le exultă, ca o certificare că es
te bine primit. La un presing al 
lui Militaru, Jenei este aproape 
de autogol. Pe contraatac, Popes- 
cu de la oaspeți este scăpat de 
Cioabă, intră în careu și trimite- 
puternic pe mijlocul porții, însă 
Dumitru reține relaxat. Jiul în
cearcă cîteva pase dintr-o bu
cată, se apropie de careu, corne
rul executat de Stoica rămîne fă
ră rezultat, iar șutul lui Mili
taru din 16 m este reținut cu 
greu în extremis. Ultimele faze 

ale reprizei sint neacordarea u- 
nui 11 m (Militaru faultat in 
careu) și semnalizarea greșită a 
arbitrului de margine Vasile Ar- 
găseală. In repriza a doua, an
trenorii Marcu și Benea trimit

FOTBAL, DIVIZIA A
în teren mai multă ambiție și 
siguranță. Stoica ia un balon 
pe cont propriu pînă in 16 m, 
pas spre Militaru care nu-1 iar
tă pe Nagy, înscriind spectaculos 

in min. 63 : 2—0. Bucurie generală 
— tribune — jucători. Oaspeții sint 
descumpăniți, jocul intră „în con
tre" și în tactica întîmplării, iar 
internaționalul A Radar reușeș
te două curse soldate cu centrări 
periculoase. Popoviciu este schim
bat cu Moromete, iar Bîcu are 
niște zvîcniri, punîndu-1 pe Mi
litaru și Răducu în situații fa

vorabile. Cea m u mare ocazie o 
ratează tot el, cind nu poate re
lua centrarea, trimițînd- puternic 
dar peste bară. Același Bîcu a- 
duce o minge de gol în careu, 
Moromete nu e atent și faza... se 

duce. Oaspeții au și ei o mare o- 
cazie în min. 78, cînd, la centra
rea aceluiași Radar, Dochia nu 
intervine cu capul. Rezistența lor 
scade în fața travaliului lui Radu, 
(care l-a înlocuit pe Stoica), Stăn
cic, Bîcu și Benone Popescu. In 
min. 86 Radu este faultat clar 
în careu și purtătorul ecusonului 
FIFA acordă fără ezitare lovi
tură de pedeapsă. Bîcu, înscrie 
al treilea gol într-o manieră ca
re dă frumusețe sfirșitului de 
meci. Nu trec nici 2 minute și a- 
tacul Jiului pune 4'n nou pe pi

cior greșit apărarea oaspeților, 
portarul este undeva ieșit pe la 
16 și Stanic trimite perfect cu 
latul, dar prea încet, iar Pojar 
scoate de pe linia porții golul pa
tru, care i-ar fi înscris numele 
nu numai pe lista debutanților ci 
și a marcatorilor. Meciul se în
cheie cu o victorie categorică ca
re spulberă iluziile unora și dă 
credit noii echipe și noii condu
ceri a clubului. Acestea trebuie 
să știe că. minerii merită o echi
pă cinstită și corectă, nu una 
a explicațiilor și a aranjamente
lor.

Jiul a aliniat următoarea for
mație: Dumitru — Cămărășan, Că
lugărița, Cioabă, Benone Popes
cu — Stăncic, Stoica (Radu), Bîcu 
— Militaru, Popoviciu (Morome
te),- Răducu. A arbitrat corect 
Gcorge Ionescu, la centru, Vasile 
Argășeală și Radu Alexandri* * 
(toți din București).

locul colectiv, dar Monica. Ho- 
dină și Filiche sint peste adver
sare, iar dezechilibrul se meni 
ține, gazdele cîștigînd cu 15—9. 
Setul cinci este dramatic. Echi
pele merg umăr la uhiăr pînă la

păși 30 lu sută din veniturile rea
lizate de club, iar Jucătorii vor 
avea contract de muncă negocia
bil. Deocamdată nu avem statut, 
dar avem cluburi și Jucători.
•
• Roger Milla, fotbalistul a- 

nului 1990, în Africa. Pe această 

calc, il informam pc apărătorul 
nostru de I» echipa națională 
Ion Andonc că adversarul său 
direct de la Coppa dell Mondo a 
fost răsplătit de către' întreaga 
Africă cu prețul recunoașterii to
tale: cel mai Ir n fotbalist al 
imului de pc continentul negru 
Nu fi supărat Antone, au pățit-o 
și alții Așa e cind du Dumnezeu, 
cu Miila.

• Pe'e. •):> <!<• io< uri in națio 
nal.A Braziliei Sluti-Ticih Br izi- 
lici UI I o .t <11)1|>| !!•’ -le !■ >țl sto- 
ricij -pmTil'ii și in el*. cun-

. mn-’azA ,*eiyț>rm Eil*„m V
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Totul e ca înainte...CI ts \MENTl I,

1. Steaua 13 10 5 3 37—15 25
o Univ. Craiova 18 10 4 4 38—16 24
3. Dinamo 18 9 6 3 28—13 24
4. Poli Timișoara 18 10 3 5 30—20 23
5. F.C-. Farul 18 7 7 4 23—15 21
6. F.C. Inter 18 10 1 7 30—23 21
7. Cor» inul 18 9 2 7 25—30 20
8 F.C. Arge, 18 8 3 7 27—22 19
9. Petrolul 18 8 3 7 23—26 19

10. Rapid 18 6 5 7 26—21 17
11. Gloria Bi-trița 18 7 3 8 26—26 17
12. F.C. Bacău 18 7 3 8 18—19 17
13. FCM Brașov 18 7 3 8 25—27 17
H. Sportul Stud. 18 4 7 7 21—30 15
15. F.C M. Progr. B 18 5 4 9 15—27 14
16. Jiul 18 6 2 10 23—39 14
17. F.C. Bihor 18 3 4 11 14—36 10
Î8 „U" Cluj 18 1 5 12 11—38 7

ETAPA VIITOARE (10 martie): Rapid — „Poli" 
Timișoara, Dinamo — I'C Bacău, Univ. Craiova — Pe
trolul, Progresul Brăila — Steaua, FC Brașov — Cor- 
vinul, FC Bihor — Sportul Studențesc, Glori» Bistri- 
ța — Inter Sibiu. „U" Cluj — FC Argeș, Farul Con- 

• stanța — Jiul.

O Jplum Cruyff — ieri atacan
tul blonij n! naționalei Olandei, 
azi antrenorul nesigur al echipei 
F.C. Barcelona, a fost’ internat de 
urgență într-un spital din loca
le..,;. L„ cei 43 de ani este tra
tat pentru o cardiopatie, de ca
re suferea mai demult. Medicii 
ii prescriu cii este în afară de 
orice perkol. Fotnalul atacă ci 
inima.

®FIFA va trimite tuturor fe
derațiilor afiliate, deci și’ ftomu 
niei, o casetă sistem v?<Ieo. brio 
care imaginile de natură medica
lă tratează prevenire» accidente
lor în fotbal. După ce nc exclu
de cițiva membri, mai monținînd 
doar pe unul, amintitul organism 
line totuși legătura cu noi. Prin 
4 ulrvp'.

■ La meciul de fotbal din 
t una României", desfășura! la 

' impiilung-Muscel, dintre Rapid 
I Universitate» Craiov;^ au fost 

nirorupte cursurile Liceului pe- 
(■igogic, aflat în apropierea sta- 
imnului. Ferestrele larg deschise 

• ei dat prilej elevelor tuturor ani
lor de studio sfi vadă golurile 
lui Znmfli < iurca Goanță Da
masc hln si a, lui N -.(g.* 1, care 

a adus victoria oltenilor. Nu se 
știe cu cine au ținut totuși.

O Pentru prima dată poliția 
română este prezentă la întrece
rile internaționale cu caracter 
sportiv. In concursul de la Tren- 
ta — Italia, reprezentanții noș
tri au cucerit pinu acum șapte 

Lovitură liberă directă
medalii de aur, cinci de argint 
și trei de bronz. Jocurile mon
diale nle poliției continuă. Dar 
continuă și infracțiunile.

• Pe pămîntul Ecuadorului, la 
Campionatul mondial de juniori 
— 17 ani. se vor experimenta 
primele modificări in regulamen
tul de fotbal: portarul nu arc 
voie să țină mingea mai mult 
de I» -ecunde, se vor interzice 
pasele către propria poartă și sc 
vor sancțion« ofsaid-urile semna
lizau- numai în spatele liniei de 
16 m Dacă totul va fi bine. In
ternațional Board v.i suferi cu- 
rînd primele operații '■■hlrureica 
le Fără momiți...

Deci o etapa ca oricare aKa. 
in care diferențele față de cc a 
fost înainte sint ap’oapc simbo
lice. La București, marele derby 
al returului, Steaua — U. Craio
va n-a fost nici pe departe ceea 
ce am fi crezut. Tclev.zi-jnea ne-a 
făcut cadou acest meci, dar spec
tacolul a fost probabil amînat 
pentru altădată. Și după 60 de 
minate, în care arbitrul I. Cră- 
cii’nescu a făcut orice ca să ia
să în fața, Steaua învinge La li
mită cu 1—0, schimbînd liderul 
de toamnă. O epavă se pare că 

este și Dinamo, care a capotat cu 
0—2 la Ploiești, in fața Petro
lului, decis sc parc să „radă" tot.

VIITORUL EGCL PETROȘANI 
— CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—2. După victoria cu 
3—0, 28 februarie 1991, în fața 
Sportului Studențesc, echipa noas
tră a repurtat încă una, în dauna 
formației Calculatorul București, 
locul 2 in serie și pretendentă 
autorizată de titlu. Meciul a fost 
epuizant, pentru că setul I este 
adjudecat de oaspete (16—12). Se
tul 2 liniștește însă sala pentru 
că, cu 15—4, se restabilește ega
litatea. Serviciul este puternic, 
blocajul funcționează, iar în zona 
patru Monica Hodina „îngroapă"

• Mai multe echipe din divi
ziile B și C ab rerut ca jocu
rile lor să se desfășoare sîmbăta 
după-amiază. Pînă la reluare» a- 
cestor campionate, s-ar putea ca 
FRF să analizeze și să decidă. 
Vom avea duminica mai puțin 
slre33.

* Numărul cartonașelor ,i- 
• cordate Jucătorilor de fotbal în 
campionatele noastre ii alUns . la 
4058, 35 dc echipe ull fost penali
zate și doi jucători excluși din 
activitatea fotbalistică. îh divi
zia A. pe primul lo( in privința 
cartonașelor sc află echipa noas
tră, J>iul Petroșani (lâncințeleH 
cea a turului) Sintem i n.ii bum 
la ieri...

• La .Kinn.ire., g- c ala .»
FRF «-a stabilit <:.i. din '.imiiio- 
nntul Urm >''>r (1991 — l'JtM). s fie 
promovat ’ pir T m Tor r n 
profesii-m-,! Sala ip< ni J’-

Singurul meci care mai demons
trează, totuși, că fotbalul e o 
competiție a muncii, a talentului 
și a ambiției a fost la Timișoa
ra, unde Farul Constanța a în-

Comentariul etapei

vins cu 4—2 pe Poli, care își fă
cuse multe vise pentru primăva
ră. La Sibiu, Inter — FC Brașov 
2—0, la Hunedoara, Corvinul — 
FC Bihor 3—2. La Pitești, FC 
Argeș — Gloria Bistrița 2—0, la 
Bacău, FC Bacău — Rapid 2—1, 
la noi, Jiul — U. Cluj 3—0, iar 
în Regie, Sportul Studențesc — 

cîteva mingi, ca într-un meci de 
divizia A masculin. Setul trei es
te cîștigat de oaspete la 7. Setul 
următor va readuce echipa la 

VOLEI

Progresul Brăila 0—0, Intr-Un 
meci chinuit, în care nici măcar 
goluri n-au fost, să mai Încălzea^ 
că puțin inimile spectatorilor. Și, 
totuși, cea mai grozava chestie 
după această etapă este. Ard 
doială, afirmația conducerii cio
bului Petrolul Ploiești, că va ceTe 
daune televiziunii, pentru că a 
televizat meciul Steaua — U. £ 
Craiova și ploieștenii, n-an mers*  
la meci pe stadion. Asta da mod j 
de gîndire democratic! Ml ine po> 1 
mîine s-or găsi unii să ceară ’ 
despăgubiri șl pentru că televiJ 
ziunea ne oferă „Actualități"...

Glicorghc CHIRVASĂ

8—6 cînd se schimbă terenul. An
trenorul bucureștencelor este nu
mai apă, al nostru numai trans
pirație. Fiecare echipă mai cere 
un timp de odihnă, se ajunge la 
14—13, la 14—14, 15—14, 15—15, 
16—16, timp în care sa
la trepidează. Ultimul ser
viciu aduce victoria eu i7— 
16. La tabela de scor on co
pil din clasa a IV-a a Școlii nc.
6 Petroșani, Raucă Răzvan este 
fără îndoială cel mai fericit su
porter.

ha
Dorej NEAMȚii

rantos do Nascimento a Jnefll ’ 
în echipa națională 95 de jocneL 
Dar Pele depășește orice 
tică și numele său poartă aprec
ia de rege al fotbalului. 
mulți ani!* 7, P* ’e ! j

• Domnul Comeliu Cuposu, 
președintele actual al PNV cO * 
fost în tinerețe campion Ta htf 
lerc. Degeaba l-a așteptat •OiC*  
Vlad să contribuie cu cev» la 
îmbunătățirea condițiilor mate
riale ale acestui sport Dezamă
git campionul nostru a plecat în 
Australia. Dar Nicu Vlad nu va 
face nici acolo politică.

• Cel mai scump transfer din 
istoria fotbalului. Se preconizea
ză ca fotbalistul iugoslav Prosi- 
iicschi să fir achiziționat anul a- 
ccsta pentru suma de 14 milioa
ne dolari de către clubul spaniol 
Real Madrid. Ir, prezent jucătorul 
amintit iși satisface stagiul mili
tar la .Steaua Roșie Belgrad A- 
lio, Maradomi!

Ilorcl NEAMȚU
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Actualitatea internațională
Situația din Golf

Multe necunoscute sint încă nerezolvate

Dobinzi majorate acordate de C. E. C.

Așa cum se știe, in Golf, de 
ci te va zile focul a încetat. Mai 
mult sau «nai puțin crezut, dar 
alifiilor le-au trebuit doar 100 de 
ore de atac terestru pentru a 
forța mina liderului de la Bag
dad să accepte retragerea din 
Kuweit, ocupat ți anexat abuziv 
anul trecut in data de 2 august 
Luptele au fost deosebit de dure, 
iar pierderile irakiene, pe măsu- 
ra acestora. Numai in ceea ce 
privește prizonierii de război, lu
crurile nu sint destul de clare, 
oficialitățile aliate făclrvd uz de 
mai multe cifre, 60 000, 30 000, 
10 000 sau altele. Un lucru este 
cert la ora actuală. Irakul a su
ferit una dintre cele mai grele 
Infrîngeri, pe care mulți o con
sideră dezonorantă. Poate tocmai 
de aceea, plnă la această dată 
lui Suddim llussein li vine greu 
să înțeleagă faptul că nu are altă 
soluție, decit să accepte condiți
ile puse de forțele aliate. Iar a- 
ces.e condiții, dacă ar fi să le 
analizăm cu maximă luciditate 
nu sint decît cele logice care se 
impun In situația dată. Adică. 
Irakul să accepte necondiționat 
toate rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, privitoare la situația 
din Golful arab, să renunțe la 
anexarea abuzivă a Kuweitului 
să accepte principiul responsabi
lității. care, tradus altfel, nu 
tnseamnă altceva decit a recu
ri iște ți despăgubi Kuweitul si 
orțcle aliate pentru pagubele și 

daunele produse, de a proceda 
la schimbul de prizonieri, p-o 

cum ți obligația de a comunica 
locurile unde sint amplasate arme 
chimice sau biologice, tn terito
riul Kuweitului și al Irakului, 
unde temporar staționează trupe 
aliate. După cum se vede, con
dițiile nu sint dintre cele mai 
aspre, aliații manifestind o vă
dită tendință de a nu dezonora 
Irakul mai mult decit acesta s-a 
dezonorat pe cîmpul de luptă. 
Acest lucru, de altfel, a fost de
monstrat ți la Intilnirea dintre 
generalii aliați și irakieni unde 
s-au stabilit înțelegerile care să 
asigure o permanență a încetării 
focului în regiune. La această In- 
tllnire, partea irakiană a accep
tat propunerile aliaților, urmlnd. 
potrivit declarațiilor de după In- 
tîlnire să se treacă la fapte. în 
aceeași ordine de idei s-a circum
scris și declarația ambasadorului 
irakian în fața Consiliului dc Se
curitate al ONU, In care s-a dis
cutat problema condițiilor de 
pace impuse Irakului de forțele 
aliate, învingătoare In războiul 
încheiat temporar, deocamdată, 
căci valabilitatea menținerii focu
lui se păstrează, dacă Saddam 
Hussein nu procedează conform 
rezoluțiilor Consiliului de Securi
tate

în Irak, liderul de la Bagdad 
a prezidat duminică o reuniune 
a principalelor autorități, printre 
problemele discutate fiind relua
rea transmisiilor postului națio
nal de televiziune, a postului de 
rad-io și a furnizării de energic 
și apă potabilă pentru populație. 

Dar dacă la Bagdad lucrurile în
cep cit de cit să intre în normal, 
In sudul țării, se pare, situația 
este total scăpată de sub control, 
populația exprimîndu-și nemul
țumirea față de Saddam și poli
tica sa in plină stradâ, fără ca 
armata și forțele de ordine să 
intervină pentru restabilirea cal
mului. Conform declarațiilor fă
cute de unele persoane prezente 
la aceste manifestații peste 90 la 
sută din populație este nemulțu
mită de regimul lui Saddam și 
cere tragerea la răspundere a a- 
cestuia pentru crimele comise 
împotriva poporului. Cu toate 

ncestea, postul de televiziune si 
postul de radio n-au făcut nici 
o referire la rezoluția 686 a Con
siliului de Securitate prin care 
se fixează condițiile de pace, 
ceea ce a fost interpretat de for
țele aliate ca un lucru ce nu 
prezintă garanții din partea Ira
kului că ar fi dispus să respecte 
aceste condiții care ar garanta 
permanența încetării focului.

în discursurile lor, șefii prin
cipalelor state antrenate In răz
boi au omagiat eforturile milita
rilor întărind încă o dată con
cluzia că Irakul este principalul 
vinovat pentru tot ce s-a în’îm- 
plat în acest război devastator 
și că trebuie să răspundă în fata 
omenirii pentru acțiunile sile. Un 
lucru logic și corect, de altfel, așa 
cum îl consideră aproape întrea
ga lume.

Începînd cu 1 ianuarie 1991, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni acordă la depunerile popu
lației pe instrumentele de econo
misire, următoarele dobînzi :

— 6 la sută la libretele de e- 
conomii cu dobîndă la vedere 1

— 10 la sută la libretele de e- 
conomii cu depuneri pe termen 
de cel puțin un an, iar, în cazul 
nerespectării termenului, dobinda 
va fi de 6 la sută ;

— 6 la sută la libretele de e- 
conomii cu dobîndă și cîștiguri 
in autoturisme, din care 4 la sută 

Societatea comercială 
de construcții 

„CONPET" SA (fost ACM) 
Prestează scrvIcH pentru agențl economici și persoane par

ticulare :
— lucrări do falanțări, zugrăveli, pardoseli reci și calde, in

stalații sanitare, electrice, încălzire, confecții metalice, diverse 
prcfabricate mici.

— închirieri do utilaje de excavat, ridicat nivelat, pompă de 
beton.

— livrări de batoane, și mortare, cu transportul la destinație.

Relații la sediul Societăți; Petroșani, strada 1 Decembrie, nr. 
90. telefon 41152,

Liceul economic Petroșanif
Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de paz
nici, personal de serviciu, muncitor necalificat (spălătoreasă), mun
citori necalificați bucătărie, contabil cantină, administrator școală.

Concursul va avea Ioc în perioada 25—30 martie 1991.

se înscrie în libret, iar 2 la sută 
se constituia in fondul de cîști
guri ;

— 4 la sută la obligațiunile 
CEC cu cîștiguri, întreaga dobîn
dă se atribuie sub formă de cîști
guri prin trageri la sorți ;

— 6 la sută la conturile cu
rente personale și carnetele de 
cecuri cu sumă limitată, pentru 
depunerile în cont

Sumele depuse la CEC pe in
strumentele de economisire sînt 
garantate de stat.

HORO
J' VAR'îATOR

(20 iamiai (< — Ib l.bruaiK)

.Astăzi veți luc-- r inoștință cu 
efectul .bumerang". O lovitură 
Sală pe la spate va întoarce 
împotriva dv.

ri ști
(19 februarie — 20 martie)

z
Insistența In dragoste e sufo- 

cântă, mai ales clnd nu știi dacă 
re Iproce e valabilă.

BEKBEO
fZl martie — 20 aprilie)

Se impune un control al stării 
n< avilor.

TAI R
(21 aprilie — 21 mai)

Nu recurgeți la sedative decit 
In ultimă instanță. Ochii larg 
dcsfh'țl păzesc „punga"

CEMfM
(22 mai — 21 iunie)

Sinteți cam a<rnan(a?. Colwrlti
■j picioarele pe p<’.mln‘, pînfl n> 
iir’l-e furtuna

HAU
(’2 Iunie — 22 iulis)

băsați totul balt. și plecați 1 
E singura soluție.

SCOP
LI I

(23 iulie — 22 august)

Gura trebuie =>•' aibă stăpin, 
Jar slăpinul minte.

IFT IOARA
123 august — 21 scptcnibi-ic)

Puterea de con entrare noatc 
să șchioapele puțin. Găsiți-vă ocu
pații de rutină

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

O setnteiere de geniu vă poate 
propulsa spre sferele vi itc.

SCORPION
(22 octombrie — îf noiembrie)

O tranzacție înseamnă totdea
una bani. Nu vă bucurați că nu 
i-ați dat astăzi — dobtnzile 
cresc *

Redacția și administrația ! Petroșani «fr. N. Bălcrîcn. nr I Ir Ioane — sccitlnrlal 41662. -cetii : 11663, 12)64. 
Tlpnml • Tipografi-, Petroșani. s'r Vu. , (l)lres-o nr 2 fi litru DIG'

SAGETAior

(22 noiembrie — 20 decembrie)

Ctn i drumurii ■<; încurcă, cel 
mai rt r drumul spr^ casă

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Preocupările artistice, spre care 
vă îndeamnă inima, nu sint pier
dere de timp.

MICA
DIVERSE

ILUZIONISTUL „Stoneh" Stan- 
ciu mulțumește dr. Korozsi Imre 
d*  la Spitalul municipal I'etry- 
șani, pentru deosebita competen
ță profesională și omenia de care 
n dat dovadă în tratarea mea, 
redîndu-mi sănătatea. (117).

PATISERIA „Ardealul" — Url- 
cani, angajează prin transfer sau 
direct. In condiții foarte avanta
joase :

— patiser
— cofetar.
Informații, Uricani, strada Re

publicii 1/1. Telefon 193. (150).
ANIVERSARI

MULTE bucurii, fericire și „La 
mulți ani f“, Marius Mischie I 
Familia Orosz.

VlNZAlU
VÎND casă mare cu spațiu co

mercial ln parter și locuință la 
etaj. oeupabil imediat Petroșani, 
strada Vlad Țepeș, nr. 12, telefon 
42608, între orele 16—20. (146).

VÎND Merccdcs, vama plătită, 
televizor Sport color, defect tri- 
ploru de tensiune, 4 cauciucuri 
Dacia. Telefon 43592. (144).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apar1 mont, două ca

mere, strada V. Boaită 3(33. cu 
apartament, trei camere (exclus 
Aeroport). Telefon 42646. (130).

SCHIMB apart (mcnt, două ca
mere, zună centrala, l’etroș mi, cu 
garsonieră sau apartament. Pi
tești. II dații, Inire orele 14—16, 
Petroșani, strada Vasile Hoaită. 
blo. nr. 4, „p. 32, (136).

SCHIMB apartament, tiși ca- 
i/ieie, siluit In Petroșani, zoii.i 
centrală, cu similar in orașul

P 11 B L I C
Tg. .Tiu. Relații la telefon servi
ciu 42115 sau 41535, pînă la ora 
15. (140).

SCHI «B ga^onicrA, confort I, 
Petroșani Nord cu apartament 
2—3 camere (exclus Aeroport). 
Informații, telefon 44487, după 
ora 15. (111).

PIERDERI

PIERDUT chei autoturism Fiat. 
Telefon 43543. Recompensă. (114).

PIERDUT dovezi porumb nr. 
2759 pentru 120 kg și nr. 4194 
pentru 135 kg, pe numele Vâlvă, 
nesc Petru, eliberate de CCAIC 
Petroșani. Le declar nule. (137).

PIERDUT dovadă porumb nr. 
02279 pentru 14? kg pe numele

DECES

COMI.MOR Ari

S- AU împlinit patru ani dc ia dureroasa despărțire dc cel 
care a fost

NAGY VASILE (LACI)
N >■’, vom uita niciodată. Părinții, sora șl cumnatul. (152).

CU durere marș ln suflet soț.a, micuțul ztdri.m, socrii și cum
natul anunță împlinirea a a'« luni de la tragica despărțire de 
scumpul lor soț, tată și ginere

CIOLEA NELU (25 ani)
'I ■ vani pă'-tra în suflet pentru totdeauna (133).

I T A T E
■Ii tea Simion, eliberată de CCAIC 
Petroșani. O declar nulă. (145).

PIERDUT chitanțe fond rul
ment nr. 527/18 iulie 1983 și 68/ 
19 octombrie 1982, eliberate de 
Asociația de locatari Aninoasa. 
Ix? declarăm nule. (148).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Pato Alexandru, elibe
rată dc E. M. Uricani. O declar 
nulă. (138).

PIERDUT legitimație serviciu 
pe nomele Sandor Iuliu, eliberată 
de E. M. Lupeni. O declar nulă. 
(143).

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Subțirelu Iulica, 
eliberată de I, C. Vulcan. O do
lar nulă. (131).


