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Două accidente mortale în aceeași zi
ln data de 23 ianuarie, la EM 

L jpeni, în jurul orei 10,15, în 
planul înclinat „Zoia" din stratul 
13. blocul IV, s-a accidentat mor
tal 'ăcâtușul Chiriac Marian, 23 
an;, in următoarele împrejurări:

Pentru evacuarea utilajelor din 
stratul 13, blocul IV, sectorul 
V, au fost plasate două echipe — 
una formată din doi electricieni, 
care transportau un motor de 
45 k\V pe instalația de monorai, 

i alta, formată din cinci lăcâ- 
tu-i care lncărcau în cărucioare 
utilajele aflate la baza planului. 
In jurul orei 15. în timp ce trans
porta motorul electric pe mono, 
raiul aflat pe axul colector, prin 
dirijare manuală, datorită unei 
denivelări a căii de rulare, că
ruciorul a pornit in cursîf liberă 
pe galerie (a.x co’ector) circa 50 

mc’ri și apoi pe planul încli-

nat, surprinzîndu-1 pe lăcătușul 
Chiriac Marian, aflat la circa 
m pe capătul căii de rulare, 
baza planului. In timp ce i
transportat la spitalul din î
pani, accidentatul a decodat.
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In aceeași zi, în jurul orei 11,30, 

în atelierul electric — hala de 
depozitare a utilajelor scoase din 
subteran — s-a accidentat mor. 
tal electricianul Popa Florin, 19 
ani. Accidentul s-a produs în 
următoarele circumstanțe: în ve
derea stivuirii motoarc1or elec
trice defecte, s.a plasat o echipă 
formată din electricienii Rus 
Gheorghe și Popa Florin. Pentru 
realizarea acestei operații, elec-

tricianul Popa Florin a utilizat 
podul rulant cu comandă de la 
sol. După legarea unui motor de 
125 k\V în cîrligul podului ru
lant și ridicarea acestuia, în tim
pul translației macaralei s-a a. 
gățat un alt motor clin stivă, an- 
trcnindu.se mai multe motoare, 
care — în cădere — l-au surprins 
pe electricianul Popa Florin, a- 
flat la baza stivei, între acestea 
șl un vagonet încărcat cu 
staționat în această zonă.

Accidentatul a reușit să 
dintre motoare și vagonet, 
în timp ce era transportat 
spital, a decedat.

Accidentele sînt cercetate 
o comisie a Inspectoratului Teri
torial de
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furnizate 
Protecție 
RAH Petroșani. (Gh. OI.TEANU)

lanț.

iasă 
dar, 

la

de

Protecție a Muncii, 
de mai sus nc-au fost 
de Compartimentul de 
a Muncii din cadrul

știrea

intîinire P. N, L 
sindicatelor mrniere

Vineri, 24 ianuarie, la Casa gal
bena — sediul Ligii sindicat lor 
mânere libere — a avut loc o 
intllnire intre reprezentanți ai 
legislativului y puterii executive 
— membri (sau dc orientare pro) 
PNL, pe de o parte și reprezen
tanți ai Ligii, de cea’altă
A'i
Mici 
lori

prezentanți clin invaț.immtiil Voii 
Jiului. Di .cuțiile purtate au atins 
probleme de natură economică și 
socială locale, cu referiri la 
tuația politica actuală a țârii, in 
cursul serii, delegația PNL
purtat un dialog în sal i mare a 
C asei de cu’tură, cu locudori ai 
municipiului Petroșani.
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fost invitați cxponenți 
Autonome rle Huilă, 
d exploatări miniere

parte. 
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Pentru buna desfășurare 
a campaniei electorale

Vâ adut'-m la cunoștința că potrivit Ordinului \I St M și al 
comand intuim Armatei, prin tlegrama t < I <■ x 
nr. 17 din 21 ianuarie 1592, pentru buna desfășurare a campairi' i 
electorale in garnizoana Fel oș-mi, ia UM 01032 s-au luat urmă, 
toacele măsuri : I. In timpul campanii i e i etorale, in zilele de 
marți și miercuri, intre oiele 16— IU ci simbâta, intre oreb' in ■ 12, 
pol avea loc adunări clrctoiale eu can luluții st.ibiLiH peni u or
ganele administrației loca'e . 2. In acest scop, (andi liții indcp, n- 
d-.nți n form :țiun:l" politice care și-au d pu. liste d>- c m tid.ati, 
(ni po' ibilitatea întiliurii < ii militai ii-.iP 'iilor i in zilele și oi-’lc 
•t ibilite la punctul 1. Comunicatul este semnal de Corn ui ludul 
Garnizoanei Petroșani i înregistrat la Primat ia municipiului cu 
•minărul 337 din 21 ianuarie.

NEPUTINȚA SAU
INDIFERENȚA ?

In eonii i>t cu stăruitoarea di
lema a eiou. Ji catagialesc „eu 
cu cii.’ votez?" — dilemă ce 
fura dc un timp liniștea atîtor 
couceiaț.uni — am avut ocazia 
să constat și ipostaza pesimismu
lui civic; „Iți spun sir.ccr, 
nu mă duc la vot!" Și buna 
cunoștința continuă: , 1 ți 
și ci ci . pentru ca n.aie 
Pină ac ni au fost uni'il 
pricop ii. Vor veni alfi avizi, iar 
după cipva ani, după ce se vor 
pr.cop-,1 ?i ei, vor veni iar alții. 
Pentru c.o să știi — cinste ex
cepțiilor — dar mulți care se 
îngiiesuie la posturile de primar 
și consilieri nu de ameliorarea 
durerilor urbei, ale populației 
sini preocupați. Aș I"

L-am contrazis pe pesimis'ul 
meu interlocutor. Dar, de con. 
vins să meargă la vot, în 9 fe
bruarie, nu știu dacă l-am con
vins. La puțin timp, insă, am 
asistat, in cadrul unei întruniri, 
la o interpelare și la concluziile 
acestei interpelări care mi.au 
readus în minte discuția cu pe
simistul alegător. Interpelarea s-a 
adresat, pe un ton de reproș, de 
către un lider sindical primaru
lui municipiului, pe tema în. 
găduinței față de proliferarea 
crîșmelor de tot felul în centrul 
nostru urban. „La cîle crîșme 
s-a ajuns, domnule primar?" „La 
vreo 48". „Nu, sînt și mai mul
te!" „Eu, în orice caz, în lunile 
de cînd mă aflu la Primărie, 
n-am dat nici o aprobare pentru 
vreo crîșmă...".

Dar cine? întrebarea n.a ră
mas în suspensie. A fost lămu
rită chiar de domnul prefect, 
prezent la întrunire. Numărul 
mare de crîșme, bombe etc. sînt 
o „moștenire" proaspătă a pe
rioadei extazului revoluționar, 
în lunile ce au urinat după de
cembrie '89. S-au dat aprobări 
peste aprobări, spații cui 
și a fost... pe 
aprobare cu... 
nit.
. Paradoxal ? 
că iată, și un 
tat în aceeași întrunire. Oferta 
domnului C'ârpan, directorul 
COMTIM, de a deschide cîte o 
unitate de desfacere a cărnii și 
a produselor de carne în Petro
șani și Vulcan nu se poate rea
liza, în Petroșani, din lipsă de 
spațiu. Adică spațiul solicitat nu 
este cedat de fostu] chiriaș. Mai 
mult, s-a ajuns la judecată, 
la recurs. Primăria ? Ce să 
Rău e că oferta se poate 
de; COMTIM-ul a fixat și 
termen.

Un alt caz, hilar sau mai

fază. Sigur, 
„onorariul"

nici 
mea 
spun 
rost, 
s-au

a vrut 
fiecare 
cuve-

PentruDd și nu. 
alt paradox discu.
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Pășind cu nesiguranța înainte, pe drumul plin 
dc oh tacole spre economia de piață, nc-a lost 
rial, nouă, românilor de a vedea și trăi multe. 
Ca urmare a scăderii producției, leul s-a deva
lorizat, ajungind la o cotare in raportul sau cu 
dolarul, dc ni maginal in urmă cu doi ani. 
nuria dc mărfuri a umflat prețurile, 
au crescut. Dar ce folos, din moment ce 
rea 
prețuri lor n-a 
efectul scontat. S-au 
in lanț, cjre au adus

Pentru a revigora 
numiri după trecerea 
la a leului in raport 
vern a stabilit o dala 
tiu compensări a plăților restante. Data 
a trecut, dar deb ocările scontate n-au avut loc. 
Adi vărul a ieșit la lumina. Fac Irurile neachitati , 
dar acceptate di furnizori s-au răzbunat In po
fida creșterilor aberante de prețuri, prin care 

au mai supraviețuit cî- 
teva luni, acopwindii.și pierderile și făcind față 
creșterilor salariilor, starea lor de faliment se 
menține. Creșterea prețurilor a avut doar 
loar< .i 
<li pe 
ag 
pie" ii, dau faliment, 
cinio., le, este șomajul,

sulirințe
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.aloa- 
s.danului real s-a diminit it ? Liberalizarea 

avut, cel puțin pină in prezent, 
produs blocaje financiare 

economia în impas, 
activitatea agenților vio
la convertibilități a parția- 
cu dolarul, actualul gu- 
limită — Iii ianuarie, pen- 

limită
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o nava care se si afunda. In mod normal, 
a u economici care prezintă un bilanț 
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tragi.comic, ni se relatează cl« 
o persoană stis-pusă în adminis. 
trația locală. La o procesiune 
funerară, ch.ar pe panta ce urci 
spre intrarea in cimitir, întregul 
cortegiu a asistat la o scenă in- 
credit.lă: a sărit o roată a dri
cului, iar sicriul era gata să 
alunece... Explicația e simplă : 
s.a rupi cuiul care fixa roata 
pe osie. Căruțașul n a verificat 
cuiul și... gata. Regretata întimpla- 
re ne-a adus aminte de o altă 
înmormîntare — a unei octoge
nare, văduvă de miner, dintr- 
un alt oraș al municipiu’ui. In. 
mormîntarea a prilejuit o agita, 
ție deloc gratuită în rinduj apar
ținătorilor. Din lipsa unui car 
mortuar, defect de mai multă 
vreme, fără să preocupe pe ci
neva repararea lui, a fost con
tactat șoferul unui camion. Or, 
camionul s-a împotmolit, undeva, 
chiar în ziua înmormînlării. No
roc că, in ultima clipă, s-a găsit 
o ocazie... o carosată. Vorba unui 
miner pensionar: „Am ajuns să 
nu avem nici cu ce să ne ducă ]a 
groapă...". Dar, cine ar trebui să 
audă mîhnirea bătrinului?

Ar mai fi un caz, de altă na
tură. Intrigați că, deși, afară e 
ger, iar in apartamente calorife. 
rele sînt mai mult reci, și aceas
ta fără să fie vreo defecțiune 
nici la Paroșeni, nici pe rețea, 
locatarii unui bloc, tot dintr-un 
cartier cetral, descoperă că mo
tivul lipsei de căldură e super
ficialitatea operatoarei din schimb 
care, de regulă, își găsește o o- 
cupație mai importantă clecît re
glarea instalației și asigurarea 
căldurii apartamentelor. Pune 
lacăt pe ușa punctului termic 
și pleacă, ba după una, ba după 
alta. Luată la întrebări de loca
tarii nemulțumiți, cea care a ri_ 
dicat vooea a fost tot ea: „Ce, 
n-am voie să plec după o pîine? 
Cine mă oprește ? Dumneata ești 
ministru să mă controlezi?!" Ce 
să mai spună locatarii, dacă 
n-are șefi care să o pună la 
punct?!

Probleme sini multe. Soluțio
narea lor cere oameni energici, 
capabili să pună interesele obștei 
înaintea celor personale. Desigur, 
nu e ușor să alegi dintre atîția 
amatpri, să te orientezi între a_ 
tîtea promisiuni. Și, totuși, tre
buie. Pentru că, vorba unui tî- 
năr jurist, dacă alegătorii vor fi 
indiferenți, iar în fruntea admi
nistrației locale vor ajunge cei 
care nu ar trebui să ajungă, pre
țul îl vor plăti tot ei, aclică ce
tățenii.

loan DUBlAx

lății confortabile p care o deține partidul de 
guvernămint, s-a acceptat preluarea de către 
stal și de băncile comerciale a pierderilor înre
gistrate și niacoperite de agenții economici cu 
capital cie Stat in anii 19<19—1990. Au fost pre
luate, de asemen i, și pierdei de cuprinse într.un 
eufemism, cele rezultate din „creditele neper- 
formantii . In zadar și-au exprimat opiniile 
partidele diate in opoziție, față de o asemenea 
măsură, care nu fac altceva ducii sa 
volumul datoriei publice.
și neacoperite de agenții economici și 
neperformante" se Ridica la 200 miliarde 
Normal ar fi, așa cum se 
in adevarala economie de 
respective sa fii suportate 
novați in mod direct, de 
care au inreg’slral pierd i i 
„neperformant"

Urmează, deci, ca noi, coiitribuab.lii 
tul statului să acop', im m continuare 
pierderi. Guvernul Stolojan și-a propus 
acest an să folosească plrghiile noilor 
nisme fin.cnciai-bani are din economi astfel in
cit i se asigure o creștere zero, ca premisă 
a unei relansări economice in anul viitor. Inten
ția c bună. Dar pontul ri.vizarea ei nu vor mai 
puii a Ii accept lle jumătăți de măslini. cum 
sini cile de piua acum, dc preluare a pierderi
lor in contul datorii i publice. Pentru le-ire,. Im 
actuala criză econom că. -ari i reala acte data 
de crești rea roimăru'iii iw ntdor economici eu 
o activi! i'o reiitabila, dai »i dc elimin irc.i 
rr inr.-gisli e.- i | -i.leil in loc <le pryl’it. Înce
putul iie.l cil i-. o.i hi , alit d in ii Inse aș
teptat, v , fi m.ii'i 0. no v .itil'-c i c.n.l, d c ut 
pili | di I’ iidi i; .io 't I ■ ., -.-'ițji < • iiimir

s >.- p Its- . I.ir- mv .ti'.u Alll.'i, bo i se

i n i , ui. iș -I • '

crească
Pierderile înregistrate 
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intimplă, de regula, 
piață, ca picrderi’c 
de cei ce se fac vi- 
%o< iet.ițilc comerciale 
și au cheltuit.in mod 

creditele de care au beneficiat, 
la buge- 

aceste 
pentru 
mei a-
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Ș/ în Valea Jiului se nasc talente
Aș fi vrut să scriu, în acest 

reportaj despre toți cei peste 150 
de tineri care au participat la 
concursul „Matematica veselă*. 
organizat de ziarul nostru, în ul
timele luni ale anului trecut 
Toți merită un cuvint bun. Fie 
și numai pentru că au încercat 
să ciștige. în fond, spunea Pierre 
de Coubertin, întemeietorul Jo
curilor Olimpice moderne, este 
important nu să cîștigi, ci să 
participi. Este practic, imposibil 
să amintești numele tuturor, deși 
în suflet îi apreciem pe toți, In 
egală măsură. Juriul prezidat de 
domnul V le Gaiducov a corec
tat cu : ta atenția lucrările. Și 
părerea de rău a membrilor Ju
riului a fost că nu au fost atitea 
premii cit să fie răsplătiți toți 
cei care iubesc matematica. Unii, 
încercînd soluțiile, s-au împot
molit la mal. Alții, ceva mai de
vreme. Oricum, concursul a fost 
apreciat atit de concurenți cit și 
de cadrele didactice, de toți iu
bitorii matematicii. ceea ce ne 
îndeamnă să-l re'uăm într-o for
mă, desigur, perfecționată.

Vă propunem deci să-i cunoaș
teți m ii bine pe cîștigători. Cris- 
tina Dragomir a obținut locul I. 
Este absolventă a Școlii generale 
nr. 2 din Petrila-Lonea, a Liceu
lui industrial din același oraș — 
treapta I și a Liceului industrial 
din Petroșani — treapta a Il-a. 
I.au fost profesori de matemati
că domnii Iulian Gaiducov 
Ghcorghe Pupăză și Pantelie Vi- 
șan. „Aș vrea să urmez o facul
tate cu profil economic" ne măr
turisea Invingătoarea. Noi să-i 
dorim succes. Ocupanta locului 
secund Adina Daniela Apopei din 
Lupeni este elevă în ultimul an 
de liceu. A învățat tainele ma
tematicii mai întîi la Școala ge
nerală nr. 1 din Deva (prof. E- 
lena Guga) și apoi la Liceul in
dustrial nr. 1 din Lupeni (prof. 
Gheorghe Rovcnța). în perspec-

tivii? „Nu voi abandona matema
tica. Voi concura pentru o fa

cultate unde matematica să fie 
la ea acasă*. Pe locul III, Alin 
Mihăileanu din Petroșani, stu
dent la UTP. Singurul care lip
sește din fotografie. Era in plin 
examen, la ora festivității. Va fi
Un inginer electromecanic 
de bună valoare — speră din tot 
sufletul. Și noi. Pe locul patru

Adela Cristina Coșei, din Uri- 
cani, în prezent elevă la Liceul 
Economic din Petroșani, în clasa 
a IX-a. Profesorul său, Carol Du- 
binski. „Deși doresc să devin e- 
conomist, îmi place foarte mult 
muzica*. Pe locul V, mezina con
cursului, Codruța Manea, clasa 
a IV-a la Școala generală nr. 1 
din Petroșani. Drăgălașă, pianis
tă, iubitoare a matematicii, in-

Cinci întrebări care
așteaptă răspunsurile

DOMNULE REDACTOR ȘEF

Aș dori ca prin intermediul zia
rului să adresez cîteva întrebări 
unor instituții și persoane :

1. Celor de la punctul termic 
ee deservește cartierul Șt O. Io- 
sif : de ce nu publicați In ziarul 
local sau la asociațiile de locatari 
orele între care locuitorii cartie
rului au apă RECE ? (De cea 
caldă, nu mai vorbim). Sau poa

te vă gîndiți că ne plictisim șl 
ne oferiți cu deosebită larghețe o 
activitate : pînda 1 „Vine, sau nu 
vine apa ?“. 2. Responsabililor a- 
sociației de locatari: pentru ce 
ne percepeți taxe ? Pentru apa 
caldă, care lipsește cu desăvîrșl- 
re, pentru apa rece, care nu 
curge nici opt ore pe zi, pentru 
căldura pe care nu o avem sau 
pentru gunoiul neridicat cu lu
nile ? Mă înșel eu sau rolul dum
neavoastră nu se reduce la cel

de contabili, ci vă obligă moral 
aă vă luptați pentru bunul mea* 
al lucrurilor In zona de care ră» 
pundeți ? 3. Locuitorilor cartier 
rului : cit timp veți mai accepta 
să fiți batjocoriți și să plătiți 
niște servicii care nu vi se fac 7 
Sau vă dau banii afară din casă?
4. Celor de la IGCL (sau cum *_• 
fi numind- SA ?/SRL?): pentru 
ce vă luați salariul, domnilor 7
5. Viitorului primar: nu știu ce 
intenții aveți, dar după ce veți 
reuși in alegeri, tot așa va fi 7

Dumneavoastră, celor de la 
ziar : sînt convinsă că ziarul 
dumneavoastră va accepta cu a- 
ceeași înțelegere să publice răs
punsurile pe care, nu numai eu, 
ci mulți locuitori ai cartierului, 
le așteptăm.

Silvana MACAVEI,
Petroșani, Șt. O. Iosif 2B/41

Nu uitati de amenda contravențională!
A »

Sint mulți care, după ce-au înfăptuit o contravenție, ridică 
neputincioși și naivi din umeri : „n-am știut ce zice legea !“. De
zarmant, nu ?

Există cazuri in care cei sancționați conform Legii 61/1991 și 
Legn 12/1990, modificată prin Legea 42/1991, uită sau pur și sim_ 
piu neglijează achitarea, în termenul de 30 de zile prevăzut, * 
sumei cu care au fost amendați. De multe ori aceasta nu se dato» 
rează inconștienței, ci faptului că respectivii cred că, oricum, 
amenda „va veni* la locul de muncă, urmind ca suma In cauză să 
le fie reținută din salariu. Chestiunea nu este deloc astfel. Con
form legii, respectivii au obligația să achite, în termen de 30 de 
zile, amenda la o unitate CEC, în contul Ministerului de Interne,

POVESTEA CU PISICA MOARTA
mu,te și de urgu- 

nu 
unui 
mult 
să-și 
toata

Oncit de 
montate ar ii, explicațiile 
țin de cald. Și nici găsirea 
țap ispășitor, cu atit mai 
cu cit nimeni nu e dispus 
a,urne acest rol. Așadar,
lumea are dreptate. Și Filiala E- 
lectrocentrale Paroșeni și RAGCL- 
unle și, bineînțeles, cetățenii ca. 
re. cu mai multă sau mai puțină 
conștiinciozitate 
le înghețe (de 
în apartamente.

S-o luăm pe rînd. Termocen
trala Paroșeni funcționează de 
la 1 octombrie ’91 în regim con
tinuu. Regim ce va fi păstrat pi. 
nă la 1 mai a.c. Sarcina termi
că cuprinde valori intre 100— 
120 Gcal/oră cu posibilități de 
mărire a acesteia pină la maxi
mum 160 Gcal/oră. Temperatu
ra pe turui magistralei de ter. 
moficare fund menținută intre 
95—100 grade Celsius, iar pe re
tur, 53—57 grade Celsius. Avînd 
în vedere parametrii menționați, 
în cazul unei exploatări cores
punzătoare și a unui schimbător 
de căldură in bună stare de 
funcționare, de la punctele ter
mice, agentul termic ar trebui să 
plece spre caloriferele din blocuri 
la o temperatură de 45—50 grade 
Celsius.
timplă 
cînd e 
De ce? 
al Termocentralei.

In prlmuj rmd, o 
necorespunzătoare a 
termice. Vina poate fi a muncito
rilor care le deservesc sau a uti
lajelor. In ai do.lea rînd, lipsa 
apei potabile folosită ca adaos 
pentru încărcarea circuitelor se
cundare din P.T. A treia pro.

■ blemă ar fi reglarea hidraulică 
a sistemului de termoficare. In

, fiecare punct termic, în funcție 
de amplasamentul față de sursă. 
Se reglează debitul dc apă prin 
montarea unei șaibe de debit. 
Nu de puține ori se întimplă ca

plătesc ca să nu 
tot) caloriferele

Ceea ce nu se prea ln- 
dcclt, eventual, atunci 
destui de cald șl afară.
Iată punctul de vedere

funcționare 
punctelor

persoane neautorizale să scoală 
respectivele șaibe, pentru a mări 
debitul de intrare în punctele 
termice. Apoi și pe circuitul pri
mar sint pierderi. Și ce pierderi, 
din moment ce sini necesari 250 
mc. de apă pe oră, ca adaos! Și 
poate nu in ultimul 
menționat că F.E.P. 
nar l milion de lei 
izolației termice a
Mai direct spus, unii fură tabla 
cu care sînt acoperite conducte
le. (Acoperi-și-ar casa cu tabla... 
înmulțirii!)

Inlrebînd la citeva puncte ter
mice din Vulcan d« parametri 
mi s-a răspuns cam așa : „Tem
peratura pe tur ar fi cum ar fi, 
dar cu presiunea e de zastru. Mai 
ales pe circuitul secundar”. Asta 
demonstrează că sînt pierderi 
(și furturi) rnari de agent termic. 
Concr t. ilu:.i <ipm la in

vață cu doamna învățătoare Lau. 
ra Barb. Și îi place tare mult.

Concursul „Matematica vese
lă* s-a încheiat Concursul „Ma
tematica veselă* începe. Poate și 
Valea Jiului va da un Grigore 
Moisil. Cine știe ?

II. ALEXANDRESCU

iar chitanța să o predea agentului constatator.
Am făcut această precizare deoarece — trebuie știut 

caz de neachitare, amenda se trimite la judecătorie, ea 
mîndu-se 
neg ijînd 
poliția îi 
astfel de

transfer, 
în închisoare contravențională. Există situații in care, 
să achite amenda în termenul legal, unii s-au trezit că 
caută acasă cu mandat de arestare. Deci, pentru a evita 
vizite, plătiți amenda pină nu e prea tîrziu I

Ghcorghe OLTEANU

rînd trebuie 
cheltuie lu- 

cu refacerea 
magistralei.

lufea iu 1* i. variâ'zâ muc 7V-
85 grade Celsius, iar la ieșirea 
spre calorifere între 35—45 gra
de. Foarte rar a atins 50 de gra
de, In timp ce presiunea, pe a- 
celași circuit, coboară frecvent 
sub o atmosferă. In aceste con
diții circulația apei In instalații 
suferă, cel de la etajele superioa
re ale blocurilor rămînlnd „cu 
buzele umflate1* sau, mai direct, 
tremurînd mai abitir declt veci
nii de mai Jos. Intre timp, tot 
„Jan plătește".

Ca să vă faceți o idee genera
lă, vă informam că. In privința 
termoficării doar Satu Mare stă 
mai bine declt noi. în rest. P Jale, 
iar la București e „groasă'* rău. 
Sperăm că v-ațl mal încălzit pu
țin.

Paul NICULESCU

• • • ȘI ȘOBOLANII SINUCIGAȘI
Nu mai puțin de 

lani au avut parte 
napraznică. Au murit electrocu
tați în interiorul unei stații de 
transformator. Faplul e real. S-a 
petrecut in una din zilele trecu
te pe strada Păcii, in cartierul 
Aeroport — Petroșani. In timp 
ce gerul a coborît la cîteva grade 
sub zero, bietele rozătoare și-au 
căutat un adăpost cit de cît în
călzit. Dar ceea ce e trist, a să
rit in aer, odată cu șobolanii și 
ti ansforma'ori’l. iăsînd sute de 
ipartamrr’r 'S’-ft curant '«’cctric

... E.CCÎ

30 de șobo_ 
de o moarte

Foi rund i<- Iu acest mărunt 
f îpt divers și lăsîndu-i pe șobo
lani In plata Domnului, ajungem 
la unele concluzii nu tocmai îm
bucurătoare. Primele geruri ale 
acestei ierni au coincis cu apari
ția unor căderi de tensiune din 
ce In ce mai frecvente in locali
tățile din municipiul nostru, spre 
disperarea și nemulțumirea cetă
țenilor. Numai în u’timele două 
luni au fost distruse din cauza 
scurtcircuitelor și suprasolicită
rilor 16 stații de transformatoare, 
cu rețelele lor apropiate de ca
blaje. Cele mal multe cazuri s-aii 
înregistrat la Uricanl, Lupeni și 
Petroșani. Un lanț de cauze, din 
care cazul cu șobolanii reprezin
tă doar o verigă, stă la originea 
deselor pene de curent din ulti
mul timp, in unele zone, ca bună-

oara stațiile de Iransiormatoare 
de lingă Școala nr. 7 și stația nr. 29 
de pe strada Păcii din cartierul 
Aeroport, stațiile nr. 14 Pelrila,3 
Lonea, 62 din 
teni — Lupeni 
ti doar cîteva 
lor, contrar 
elementare de protecție se află 
depozitate containere pentru gu
noiul menajer. Un adevărat fo
car de infecție și de concentrare 
a rozătoarelor care ne-nu năpă
di* in ultimul timp Gunoaiele, 
se știe, nu se ridici c-t saptămi- 
ni’e I Pe rețelele de distribuire 
a energici termice se află zone 
întregi de țevi sub apă, in sub
solurile tehnice inundate. Agen
tul termic nu ajunge dccît teore
tic, în apartamente. Se încălzește 
doar apa din subsoluri. Cazurile 
cele mai frecvente de întreruperi 
în alimentarea cu energie elec
trică coincid cu cele unde au loc 
supraîncărcări de tensiune și de
teriorări de stații de transforma
toare. E normal Ca omul 
tncălzcască cu ce poate un 
de apă caldă sau camerele 
In care este nevoit să locuiască. 
Din Informațiile primite de la 
cel ce stau de veghe șl intervin 
pentru remedierea penelor dc 
alimentare cu electricitate, reiese 
că orele de vîrf. de consum 
energie electrică pentru 
casnic sînt mai ales seara, 
cartierele mărginașe, oameni 
responsabili își pun viața în pe. 
ricol, forțînd ușile unor stații de 
transformatoare și operînd, fără 
a fi autorizați, tot felul de im
provizații de „depanare". Sînt 
destul de frecvente și cazurile de 
agresare a celor cc-și fac datoria

cartierul Barbă 
— penlru a amin- 

1 — In apropierea 
oricăror norme

să-și 
pic 

reci

de 
117111

în
1-

6- 
ne» 

care 
dreptul 

improvizații pe» 
ilegală <le ener-

pe rețelele de distribuire a 
nergiei electrice, din motive 
întemeiate. Mai sint unii 
înțeleg democrația prin 
de a face orice 
tru sustragerea 
gic din rețea.

în săptămina 
cienii de la CDEE Petroșani 
înlocuit un transformator la Lu
peni, în 24 de ore, un adevărat 
record I Fiindcă e vorba și de 
înlocuirea unor cablaje arse, 

cu pozare sub pămintul Inghe-l 
țat. Miercuri seara a „pușcat* un 
transformator în cartierul Aer» 
port, pe strada Independenței, ÎĂ- 
sind în întuneric și frig sute de 
familii. După 24 de ore, transfor
matorul a fost înlocuit. Un siru 
gur transformator costă o jumă
tate de milion de lei I

Este clar că nu avem încotro, 
clnd e frig. Mai apelăm la ener
gia electrică. Dar e in interesul 
nostru să ținem scama că. In 0« 
rele de consum de vîrf, putem 
contribui la evitarea penelor de 
curent. Instalațiile de transfor
matoare existente sînt proiectate,

O 
dc 
pe 
să 
ÎL

trecută, electrfe
au

construite și dimensionate, la 
capacitate de suprasolicitare 
300 la sută, respectiv 0,5 kWh 
apartament. Considerăm util 
se știe că depășirea acestei
mite de încărcare a instalațiilor, 
poate conduce la avarii...

Afară e frig. In multe case e 
frig. Doar campania 
ne mai Încălzește, cu 
te promisiuni...

electorală 
nenumăra-

Vlorel STRAVF 1
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SENZAȚIONAL Pe teme sportive
Kec& d monuiai LIII ANA IlASTASE Radarul „retrospectivei44,
Duminică, 26 ianuarie a.c., in Suia Complexului Spurcîv Na

țional București, cu ocazia concursului indoor de atletism a fost 
siaDilit un nou record mondial la pentatlonul atletic de către Li- 
liana Năstase, componenta a clubului Steaua, originară din Galați, 
care a dominat cele cinci probe: 60 m garduri, săritura în înălțime, 
greutate, săritura in lungime și 800 m plat, obținind cel ma> mare 
punctaj — 4726 puncte, nou record mondial. Un rezultat de ex
cepție, avind în vedere Olimpiada 1992.

în emisie (II)

J1U L, i ie ix

Bazele sportiv 
mai greu de susținut, 

tot mai ridicate, 
actuali

e sint tot 
Taxele de 

iar, 
etu

De duminică se află, pentru 
o perioadă de două săptămim, 

în pregătiri centralizate, la Felix. 
echipa Jiul Petroșani, pentru în
cărcarea bateriilor în vederea 
abordării returului campionatului 
cu motoarele în plin.

Stagiul de pregătire este con
dus de antrenorii M treu și Be- 
nea, avind la dispoz.ție întreg 
lotul, d.n rindul căruia se re
marcă In mnd deo ebit ambiția 
lui Stăncic (incă curtat de „Pali" 
Timișoara). Mil.taru (Petrolul 
Ploiești) și Eopovic.u. care, din
colo de declarații, vrea cu orice 
preț să devină golgeter.

H)IU\l ( I MISIN i

biiveis laica petroșani,
lOGul ii., & ucVd

Simbălă ș. duminică —26
ianuarie), la D-.-va, în Sala spor- 
tli, nur, s-a 
terui Cupei U.um la fo.u„., cu 
part.ciparea echipelor 
REM1N Deva, 
lu..a. Setec ..uauld Oradea și U- 
mverstatea Petroșani.

Tumeuj a ev>ctenuat compor
tarea excelc.ita a jucătoarelor 
Ciu.avu Crutma (declarată cea 
mai comple.u jucătoare — ea a 
fost In vizoruj selecționerilor) ți 
a Danei Titianu (cea mai bună 
jucătoare) dar tit u] a fost ad
judecat da formația gazdă — cu 
largul concurs a. arbitrajelor ți 
a n spectării literei regulamen- 
tu Ul.

S.a prezentat la echipă și ju- 
cătoarea 
aâ mari 
pionatui

Locui 
lecționata Oradea, iar 
(ca un paradox) a revenit echi
pei Ardeleana Aibă Iul.a. a-.r»i. 
rantă la promovare. Pregătirile 
ecuipei noastre, fenun.ne, cou.i- 
nuă pe „platourile" dealului ins
titutului.

u- luțUiai pu..uia-

fem.n.ne
Ardeleana Aloa

Lupu, iar prestanța ei 
speranțe p ntru cim- 

v iilor
II a tost clștigat de se- 

locul IV

încă un tinur talent 
pentru Jiul, llie Dicuț 
raca») avmd și alternativa llni- 
ve"Siia.ei Cra.ova. dar driblin
gul suoli; ai conducerii clubu.ui 
l-a adus în lou] divizionare! B, 
unde ii va pune serioase pro
bleme lui Popoviciu, jucînd ic 
si el vlrf. O oosibilă schimbare 
ue reg’stru poate urma — 1 
— 3 — 
car» va 
tacului.
de rlarat 
c-imdată, teoretic) faza ofensivă, 
i'ind atît m jlocul și forța, spc. 
a izate pentru pătrunderi, cuprin' 

zmd Jucători cu apetit de gol 
n idu, Miiitaru, Stoica, Henz»-1, 

iducu, Popoviciu, Dicuț, Cris- 
•.eseu. Stancu) dintre care, se 
vot alege cele doua linii, de for
ță- ce vor penetra meci de meci 
apărările adverse.

a opiat 
(FC Ca-

4
3. in concepția echip.’i 
miza totu] pe cartea &■ 
Antrenorul Marcu ne-a 
că acum domină (deo-

I

I

I
I

continuă tratamentul 
genunchiul drept), iar 
integrai total efortu- 

mici 
două 

de 
râ
pe 
ci-

Cnstea 
(entorsă la 
Stoica s_a 
lui colectiv, re tun tind la 
pretenții. Cristescu a stat
zile La pat ca și Dodu (scutit 
un autrenamen.). amoii ușor 
ciți, dar recuperarea lor este 
miini bune. Se preconizează
teta meciuri amicale cu echipe 
aflate in pregătiri in același pe
rimetru și, sigur un meci CU e- 
chipa lui Băluță (din Ungaria). 
Au fost lăsați acasă juniorii Re
pede și Frumoca, care se vor 
pregăti cu echipa lor de juniori.

Pagină realizată de

Dorel NEAMȚU

concurs 
conducătorii 
deaz.t legea, care prevede to uși, 
un procent de 1—2 la sută, cotă 
din beneficiu care poate să in
tre, ca și unele fonduri ale sin
dicatelor. în sfera susținerii a- 
cestei activități. Secții întregi, e- 
chipe mai mici sau mai mari nu 
au putut face deplasarea la me
ciuri (cmpionatul județean, echi
pe de copii și juniori), sau nu li 
s-a asigurat transportul (rugby). 
Altele au făcut deplasări pe ba
nii proprii ai sportivilor, plătin- 
du-și taxele, tot, personal. Un caz

aproape unic devine baza de în
trecere — n’ivomodeiism Petro
șani — care, dnpu aproape 30 de 
ani de glorie, riscă să ia o altă 
destinație, procesul eroziunii fi
ind pe rol și dreptatea va fi a 
celui mai tare (cu bani). O peri
oadă cețoasă, a celor doi ani 
scurși „pentru mai bine" în care 
indiferenta și legea se 
inițiativa este 
ori stopată, iar sponsorii 
sint „nu există". Sportul 
este intr-un impas total, 
ducătorii de societăți sau 
grupări, ocolesc sprijinul 
creț și nimeni nu recunoaște că, 
nesusținind sportul, provoacă

luptă, 
unc- 
dacă 

școlar 
Con- 

alte 
con-

moar’ea lentă a unei națiuni, în 
caic medicii legiști slrt așezați 
înaintea profesotnor de educație 
fizică, a antrenorilor, a sportivi
lor, a copiilor, a publicului în
flăcărat, de o societate, fie ea și 
In tranziție, în care, fiecare, dacă 
nu este vinovat, este implicat

.retrospectiva" 
este așteptată de toată lumea 
ca o recunoaștere a unei hărți. 
Cu granițe indivizibile, în care 
speranța trebuie să devină lege. 
Iar sportul, cimpu] de bătaie 
unde se învinge fără a ucide, ră- 
mîne, doar ca o mare speranță a 
noastră !

..o „I

A ales... Căprișoara
Se împlinesc 70 de ani, de clnd generalul Virgil Badulescu a 

pus u-meha primei baze oidactice in Paring, după ce a luat ființa 
IMF, care devine apoi ONEF, ce avea să deschidă larg porțile in- 
vațam.mului supenor in domeniul sporlu ui din țara noastră. Or
ganizata după institutul regal din Stockholm, noua instituție se va 
anrnia eu pași repezi, incorporind in paralel și facultatea militară 
a sporturilor, obținin i de-a lungul anilor succese notabile ce se 
vor lega apoi de ceie viitoare, conso idind vigoarea și talentul unui 
popor ce se va afirma, an de an, pe plan sportiv în disputele cu 
cele mai „computerizate" națiuni.

Astăzi baza didactică Paring dispune de condiții ce o reco
mandă ca pe una dintre cele mai prestigioase din tară.

Libârdi, antrenor ia Minerit Vu can
De ieri, internaționalul Petre 

Lioarui a fost numit antrenor 
a> echipei d.viziona.e C, M.nerul 
Vuic-n, inlocumdu-1 pe Constan
tin CaLUți șmotivcie na ne sint 
Încă cunoscu e), avtndu-1 ca an
trenor secund pe aceia j. . Viorel 
Frați.ă.

Eciupa se află in pregătiri la 
Bune Feiix și cupnnue același 
lot de jucători — mai puțin

Sioian iprobă de joc in Ungaria) 
și Pricopi care va fi încorpoiat 
m.lnar. Ca noutăți, aproape si
gure, sini jucătorii Margineanu 

și lorduciie (amoii Jiul tineret) 
care au făcut depiasarea, iar o_ 
bieciivu, echipei ce conuuce in 
clasamentul adevărului -fă este 
același — clasarea in primele 4 
formații, loc ce le asigură pro-

movarea. Se mizează pe expe- 
r.ența lui Voicu, Topor, B-jan, 
Munleanu, Sarodi, Gîț (căruia i 
s-a rezolvat prelungirea conți ac
tului cu Mureșul Deva), Izsak, 
Postelnicii și in plus pe expe
riența noului antrenor, ce revine 
după o lungă absență, din nou 
pe gazonul unde a strălucit ca 
jucător, dar și ca antrenor.

A.S. Paroșeni și-u sîrins rin- 
durile și a trecut hotarită la o 
pregătire ce se vrea decisivă 
pentru sezonul ce-1 aboi dează 
de pe un + 3 la adevăr, incer- 
cind să-și completeze lo’ul cu 
incă 2 jucători de la Steaua și 
tot doi de la Tunau Măgurele. 
Deocamdată, faza tratative lor es
te avansată, iar ..cantonamentul” 
se va face pe plan local, la Că
prioara, care asigură aceleași 
condiții, ca și o stn’iane tip 
Herculane sau Felix, inghețind 
capitolu] cheltuieli pvntrj zile 
mai negre. A revenit ’a echipă 
Năcreala, iar Păuna și Flnrescu 
sint deja cu antrenamentele la 
zi, în contul formației Minerul 
Lupeni. Antrenorii Toaca și Vi
zitiu au trecut deja la dozarea 
efortului, accelerînd acumulări
le (forță, viteză, rezi'.t-nță) în- 
registrînd progrese la capitolul 
voință, din partea tuturor subiec
ților. In frunte cu Oprița și Bal- 
tariu, A.S. Paro.en! e confundă 
cu obiectivul „1—P adi^ă vîrftil 
piramidei.

LIY1L L.Ut.Rt VOLEI
interveniți

lanuai le — 1 fe-i Ua. .e, *4 Brașov, au *uu „n.i- 
a.e R,maniei, ciHuinu pentru campionului ui- 

mai

in perioauu 29 
ționa.elc" oe lu^-e 
vizionar, cu puiciui^areu ec. ipelor ce a>eutuiesc seria ceioi 
Lunc Leșinuri uin >-ia. Amrenoni Marmu iuc șl lu.ian Taeruc, tur 
ue^>a.sa inucg tutu, care a uuUs m cu un an nuJaLa și ca
și a.unci se oazeuza pe consucrațn Cin..ea, 1 aciuc (cure a>v Șl 
ciiep.z, ue a concura/, Aurian Dacica cil si pe ceilalți comualan,! 
ce a>cut.)iesc lorma.ui mineruor din Petrna, care an ue >n au re
prezentat spor.ui mpieior din Valea Jiu.ui >a ce mai în.iri 
Anui I9j2 are o uuuiă semnificație, binJ șl an olimpic, iui 
cursurile vor fi cu atît mai „tari* incit se.ecți.i va o,,era ia 
tar*, bperain înlr o comportare mimor.e a .upluloinor Ce 
creat o frumoasă tramțic-, atît ca rezultate cit și ca periormanță 
divizionara.

bdinpiunaiul iiidp.(ea 11
ne Mlîthi

a
ua.eie iruep.rii (. anipio- 

pre-

Comisia juue^t.uia Ue fotbal 
sUi„>iii 
naiu.ui juuețcan de lotbd., 
cum ți ale ju.i,or.>ui >i i,iueț>.or,
corciintiu-le cu coinpe.itiue na
ționale al căror program depin. 
Oe in mare ii.usi.r.i ..e intdim.ie 
intemaționa.e u,. lepre^cnian.e- 
lor noastre, in Întrecerile inter
naționale. Aslfe; c impiona uț ju
dețean va incepc la 1 martie, iar' 
juniorii și cadtții vor avea ori- 
mu> mec, la .’U fehr i.r ,e Cam
pioana i.idețe.mă seniori va i-ar- 
ticina la meciuri e <l" beai in 
vederea promovării in d *Dia 
superioară, iar Ia n ve nl luniori- 
lor si cădeți.or, cisii’-toa-ele < e_ 
lor do>iă «^rii -• Valea Jiului și 
Va ța M’ire 'ilm — -e • or 1 i'n 
în mor)țj| Ho bor.il în vederea 
stabilirii titlului Jnd>'*"an. I

ruvel. 
con- 
•» in

dii
t

I

An toi I In are

Căldura, ali, căldura. Poveste 
veche și, totuși, nouă. In spate
le Saiu spusurilor din munici
piu, conduclft d< apă caldă, cc 
iace legu<.ura dintre punctul ter
mic și sală este f.surală de ni u 
mul* timp, iar intervenția RAGCL- 
u.ui es.e rn.ii mult dccît neersn- 
râ, mai ales cu, sîmbătă, 1 fe
bruarie a.c., are loc inlilnirea de 
volei din cadrul Cupei Federa
ție., între echipele -Politehnica 
Timl oara și echipa locală, „Vi
itorul*', echipă chiar a amintitei

1 ■

de lu.bai ul iuuiiic.pu.iliu 1’eLroșani se 
lunci Pușcaș, divizie...!* C — care 

a municipiului 
cu.e„.u.ui municipal au început cu 

envrl "s - 1 Pușcaș

in iiiK.ui arui.i >>ur 
cu bune iczullali- și d>. 
u<pus . anuina.uin pen iu .uncția de primai 
Uu,u.l.. >-Uin pi CKU.ll i.c
te.v nu .ocale și cu pi. auiea teoremă, 
va pierde lormj sportiva.

ve 
in

li 

p

t.

Lotul
• 4 •»

pe
■ «ii a

i. ■ ,
iar

• d .

• da. L i i
n .r .i

Petre*
ii

t.. u
t .U» u, (14,

11
:u
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alia, 
și-a 
l’i - 

vizi- 
nu-si

...și Dt. stadioane
i. i > u. niur..".pâi a IrKeput pregătirile in 

!■ , ț <_ * ui u.ca >ue la la Ljuruaric a.c.,
i ,>■ ji ic ,i .un.i'u e mi'i’iurilc din viitorul 

, •, i.l. .,<ui ><>. i și- a . .1 s ,i n ut test ele 
Li' ■ m țu L>x n.i, u urm .■/<> serios 
. • . .nu.. i .ii ;.i dw.a examenului
,., u.im- ..ac . _a mg anu. trecut slut ros-

... . u a., dl. 1>i >, !?: r.m, ( u mare sa:.'fac- 
,i. ■: .'ne Glii .ă, Iun., i CrisUa, Alai Ciol_

ra, 4 -.un '.....n.cu, i.u' l>> fele (smU.ni >u
> » . ii... k.uei) M..i . n.> B.lnză, Adela

. . ’.-.r Vi,-in, Viorica Popa, Liliana
i i \.. , >ir c ’nfirm .i a I

urgent w
regii, care treu susținută
și intervenind de di .... dar
mai ales de drăguț ob , :<ii>ei. Me- 

. e ,. buni 
urma, 

. nț ie, a- 
i posibil ce

sermșii, deci, pu c! 
ți fideli suportci i. ...
trecînd totuși li in 
ceasta evită un uuli 
ar aduce pagul e un -ir.e sălii, 
în primul rind de natura econo. 
mica și pe urma d natură spor
tivă. De ce ain scris cu atît de 
mult timp înante de acest meci? 
Pentru că a trecut prea mult 
timp de cînd trebuia intervenit.MINERULANINOASA

Sub conduce^,, Dobrescu,
Minerul Amnoai-i ș.-a reluat 
pregătirile, trednd prin furcile 
caudine — vizita »>' dicală șl a-, 
derarea la un progi im Lucescu, 
pentru aungerea in final a punc
tului de referință In orice cam
pionat — titlul de campion. Se 
mizează pe aducerea lui Mode- 
rcanti ( 
cian 
In p 
Fătu Și ge spri ii'iiu 
gir»e l Mirce-, IVn- 
cxploa* ’.ril. Duni'ii'i 
sc'd'.r'ot» Asociat1..' 
cor tohtlu «iml 
de d >mr i' Clr'l 
foc a> '. i i ond 
[xjt mhi c mult

(Minerul I.mieni) și t-u- 
Dinach<' (Bun,: ești), dar 
n i; nvf p>- < liifu, Ititecr, 

. omnllor in- 
i, directorul 
Cocotă, prr- 
lortlve și nl 

i'iiiui, corubis
'.'recitirile

le asigurat* 
nilul titlu.



^Speranțele nu mor nîciodată“
Dumiri, ă, la Ungheni, jud. 

la>i, s-a cuibiimat un eveniment 
po itic, ce poate rămîne în isto
rie ca un important pas în cro
nica reîntregirii neamului româ
nesc: întâlnirea dintre președin- 
tele Iliescu și președintele Sne- 
gur. Aceasta întilnire a celor doi 
președinți, însoțiți de alte per
soane oficiale din cele două țări 
surori a avut o motivație bine 
fundamentată. Integrarea econo
mică a României, cu Moldova de 
dincolo de Prut, în ciuda părerii 
adversarilor revenirii Basarabiei 
la patria mamă, reprezintă, 
chiar dacă acum numai in sta
diu de dorință, un pas ce trebuie 
făcut pe multiple p'anuri. întâl
nirea celor doi președinți a rele
vat citeva din aceste planuri de 
cooperare, dar a relevat și o oa
recare prudență ce poate părea 
exagerată, dacă avem în vedere 
că relațiile ce se presupun reali
tate se întemeiază între două 
state independente și suverane. 
Atit președintele Iliescu, cit și 
președintele Snegur, cînd s-a a. 
bordat problema unificării au 
indemnat la prudență, la o re
zolvare po’itică a dorinței romă, 
nilor. Am putea spune, sigur păs- 
trind realismul și cantitatea de 
■nformații pe care le deținem, 
că încă nu cunoaștem suficient 
de bine, precum cei doi pre
ședinți rezonanța politică inter
națională a unui asemenea gest, 
ce se vrea făcut incă din 1940. 
Am putea invoca instabiiitatea 
politică a situației internaționale 
In această perioadă, atit la noi,

cit și în Mol '.ova, alipită din nou 
la rantoma înnoita a marelui im
periu sovietic, doar rebotezat și 
asanat pe principiile situației 
actuale. Am putea să mai aducem 
și alte argumente care ar jusli- 
ftca atit necesitatea prudenței la 
care sînt îndemnați românii de 
dincolo și dincoace, în dorința 
lor de a-și face îmbrățișarea de
finitivă in istorie, mai repede și 
mai cuprinzătoare. Nu știm dacă 
pentru a fi din nou împreună 
este sau nu este nevoie de pru
dența ce ni se servește. Oricum 
jocurile politice le-au făcut și le 
fac in continuare cei mari și tari 
și oricum nici noi și nici moldo
venii basarabeni nu facem parte 
dintre aceștia. Insă anumite eve
nimente ce s-au derulat în ulti
mul timp ne fac să întrezărim la 
orizont o posibilitate reală de a 
ne reîntregi țara, amputată cri. 
minai de exponenții pofte'or im
perialiste ai anilor 40.

Să nu uităm că s-a creat, cu 
sau fără voia oficialități'or, la sfîn- 
ta noastră sărbătoare a Unirii, 
un Comitet Național al Unirii. 
Să nu uităm că acum, de 24 ia
nuarie, acest comitet s-a întilnit 
din nou la Iași, in capitala Uni
rii noastre, ajungînd la conclu
zia necesității realizării cit mai 
rapide a actului unirii. Să nu ui
tăm că președinte al acestui co
mitet a fost ales domnii1 Mircea 
Druc, fostul prim ministru al 
Moldovei, poate cel mai înflăcă
rat a.lcpt al unirii, dar în același 
timp și cel mai înverșunat ad

versar al celor care păsuiesc în. 
că din diferite motive realizarea 
unirii, printre care potrivit decla
rațiilor sale și actualele autori
tăți de la Chișinâu și București. 
Apoi să nu uităm că acest co
mitet al Unirii reunește in com
ponența sa mulți membri ai par
lamentelor României și Moldo
vei, ceea ce nu poate fi apreciat 
decît ca un lucru îmbucurător și 
dătător de speranțe.

Nu știm cine și cînd va face 
pasul holarîtor. Deocamdată se 
întrezărește, curînd, o nouă în- 
tîlnire între cei doi președinți, 
Iliescu și Snegur, cu prilejul vi
zitei la Chișinâu, cînd se va sem
na și tratatul de integrare eco
nomică dintre cele două țări su
rori. Sub aspectul unirii, deo
camdată, la aceste nivele avem 
doar îndemnul la ponderare, la 
moderație și la prudență. Oare 
față de cine, dacă frații noștri 
moldoveni doresc și ei ca și noi 
o singură Românie ? Oare nu 
cumva unii de acolo, de sus, și de 
la noi și de la ei, nu prea vor 
această unire? Altfel, de ce atîta 
încetineală ? Sau poate nu price
pem noi care sînt riscuri’e aces
tui gest. Insă oricare ar fi el, cel 
mai important lucru e că flacăra 
speranței noastre rămîne mereu 
aprinsă și întreținută de marii 
patrioți ai neamului, cei trecuți, 
cei prezenți și cei viitori.

Gheorghe CH1RVASA

HOROSCOP
.ARSAIOR

(Zu lanuaiic — 16 februarie)
Aveți idei strălucite, dur le 

aplicați in mod... original.
PEȘ 11

(19 Irbruaric — 20 martie)
Va de - ați cu pasiune unor ac

tivități m gâloaș”, rir: ne<*tsilu 
un mare gra i de autndisciplina- 
r"

BERBEC
(ZI martie — ZU aprilie)

T> ndința de răzvrătire va fi 
anihilată prin metoAi... pei iuții.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Răbdarea v a iS-’-e pusa • ei irus 
la încercări', intr-lin lor unde 
mi 'i ’ți de Luna voie.

GEMI NI
(22 mai — 21 iunie)

l -r-area curiozității are 
um-ori daru' de a va pun'' in 
fața unor ades ăi uri crucit-...

R V<
(22 iunie — 22 iulie)

Impiivță) spre fabulație, dc 
nfincr- Ierna in noile cunoștințe, 
veți incheia ziua obse<lat(â) de 
fantoma falselor pioblem'.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Un incident cu caracter vio
lent vă afectează ‘.arca psihica,

FECIOARA
(23 îngust — 21 septembrie)

Omul care vă propune o „câ- 
lât:ine" de durată ntl-și da pe 
fața realele ,ntenfn...

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Un mir ciștig f ire din ziua dc 

astăzi o sărbrîtoaie
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Slăbiciunile altora, abil exploa

tate, vă netezesc drumul
P’U mi",

SAGI.T A FOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Cel mai mai pericol vine cb 

la lip- a "Ontroliilui.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie.)
O ușoară înreilă in relațiile 

eu pi ielenii siș ră fiînge și asu
pra randam* ritului profesional.

Programul TV.
MARȚI. 28 IANUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 La Sopt.
12.10 Ora de muzk 5.
13.00 Interferențe.
13.30 Muzică pentiu părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții
14.50 I’reunivei «ilaria.
15.20 Teleșcoală.
13.50 Microrecit.diil orchestrei.

Bert Kaempfert.
16,00 Conviețuiri
16.30 Salut, prieteni I
17.30 Tezaur.
18,00 Studioul elecloi.il.
19.30 Desene animate.
20,00 Actuablăți.
20,35 Sport.
20.15 Studioul economic.
21.10 Telecinemateea. 

Colecționată. 
(Franța 1967)

22,45 Cronica Parlanv'iiltihil.
— Actualități.

23.15 Studioul electoral.
23.30 Meridianele dansului.
23,55 Recomandări din program.

ELECTRO-STAR SRL 

PETROȘANI
strada Avram lăncii nr. 8 (fosfă Viisilc Koaită), telefon 

15632, va oferă IV color l'LJNAI — macle in .lupan 
(asamblat in Japan).

Caractci isCu i ;

-— diagonală 51 cm, I’.\L SECAM NTSC

— telecomandă, c eas interior

— pornire oprire la ora dorită

— antenă cameră, mufe pentru intrări ieșiri audio — 
video — l-iiionait, BNC, llC/\

— afișarea comenzilor pe ecran

— Garanție 12 luni — service asigurat in cadrul fir
mei și post garanție.

Din cauza spațiului redus, atelierul de service electro
nic nu poate asigura decit întreținerea și repararea apa
ratelor comercializate de firmă.

In consecință, pentru evitarea situațiilor neplăcute, 
vă invităm să nu aduceți televizoare color defecte pentru 
depanare ((împărate de la alte firme. (66)

_________ •' 1 T -____________ ’MARȚI, 28 IANUARIE 1992
W; - fj r •* '

'MICA PUBLICITATE
JL - ANIVERSARI

FAMILIA urează scumpei lor Tofan Mihacla, ea prilejul ma. 
Joratului, mu’tă fericire și „La mulți ani l‘\

VÎNZÂRI _K-
V1ND televizor Sport, alb-negru. Petroșani, Slătinioara, bloc 

1, ap. 1. (79)
V1ND televizor color „Sanjo”. sigilat, preț avantajos. C-tln 

Miile 4/20, după ora 15. (40)
VlND casă particulară, strada An’on Pann nr. 54. (37)
V1ND CEC Dacia 1300, 1988. Petrila, 7 Noiembrie, bloo H, 

ap. 10. (55)
VlND Dacia 1300, Petrila, strada Minei, bloc 22, sc. 1, etaj 4, 

ap. ,16. Relații, zilnic. (72)
VlND frigider „Fram*', tip nou. Petroșani, Anton Pann 30 

0a etaj) — colonie. (76)
DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALA PLUS S.A.
C A U TA:

— vînzător remizier
— maistru mecanic

Telefon 45451, orele 17—20. (41) 
SOCIETATEA COMERCIALA PLUS S.A. 

vinde bilete excursie cu autocarul în Turcia — Istanbul, de 4 zile. 
Informații, telefon 45451, orele 17—20 ; 50446, orele 8—13. (42)

ÎNCHIRIEZ apartament pentru două persoane, strada Păcii, 
bloc 20. Telefon 939/10948. (4874)

OFER apartament, 2 camere, proprietate, strada Independen
ței, pentru garsonieră proprietate sau apartament, 2 camere, pro
prietate sau chirie, zonă centrală, cartier Hermes, Piață, Bule
vard sau Dimitrov. Adresați : telefon 43320, 17—20. (63)

SCHIMB apartament, 2 camere, strada Șt. O. Iosif, bloc 1B, 
sc. 4, ap. 49, cu apartament 3—4 camere, exclus Aeroport și Pa- 
tri’a. (73)

OFERTE SERVICIU
CAUT persoană pentru menaj vîrstnic, în comună, județul 

Gorj. Condiții deosebit de avantajoase. Posibilități de a lucra pă- 
mîntul. Telefon 44059. (50)

CAUT femeie îngrijire copil 1 an și jumătate. Relații, între 
orele 16—19. Telefon 45022. (69)

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Ciobanu Gheorghe, 

eliberat de EGCL Petrila. 11 declar nul. (45)
PIERDUT contract închiriere pe numele Teodorcscu Nico'ae, 

eliberat de EGCL Petrila. H declar nul. (54)
PIERDUT legitimație handicapați, eliberată dc Asociația de 

sprijin a handicapaților Valea Jiului, pa numele Cireap Ileana. O 
declar nulă. (58)

PIERDUT carnet student pe numele Zbona Ovidiu, eMbcrat 
de U.T. Petroșani. II declar nul. (62)

PIERDUT contract închiriere pe numele Ichim Ton, eliberaf 
de EGCL, Vulcan. II declar nul. (60)

DECESE

COLECTIVUL Băncii Comerciale Române — filiala Petro
șani aduc un pios omagiu bunei lor colege

Jl’RC A CLEOPATRA (ANGELA) 
(18 ani)

'Condoleanțe familiei. (75)

CU INIMA îndurerată, Teodora aduce im ultim omagiu celui 
care a fost un bun prieten și coleg

SILADI ADRIAN
Nu te voi (lila niciodată. (43)

COLEGII din clasa a Xll-a C, dc la Liceul industrial, îm
preună cu diriginta, aduc lin ultim omagiu celui care a fost un 
bun prieten și coleg neprct'iit

SILADI ADRIAN
(19 ani)

Nu le vom uita niciodată, dragă „Mărin“.
Condoleanțe familiei. (11)

SINDICATl L EM Dilja este alături de domnul ing. Ion 
Gheorghe în momentele grele pricinuite de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (65)

COI.EC TIVUL sectorului Aeraj și Compartimentului pro
tecția muncii de la E.M. Dilja este alături de ing. Ion Gheorghe 
in momentele gicle pricinuite dc moartea mamei.

Sincere condoleanțe. (61)

COLEC TIV’ELE <le cadre didactice ale școlilor nr. 2 și 1 din 
Petroșani, județul Hunedoara, depling moartea fulgerătoare a 

bunului lor prieten și coleg, profesorul si directorul
BENDE ȘTEFAN

li vom păstra amintire veșnică. (77)

UN ULTIM omagiu din partea foștilor colegi <le la Școala ge
nerală 2 Petroșani celui care a fost un deosebit om și coleg 

director BENDI STEI AN
(59)

COMEMORĂRI

SOȚIA Magda, fiica Adi, ginerele Paul șl nepoata Ramona 
anunță cu tristețe împlinirea a 6 luni de la dispariția celui care 
a fost un neprețut soț, tată și bunic

DILJA MIRON
N'ii-1 vom uita niciodată.

FAMIIJA anunță că se împlinesc 3 ani dc la decesul celui 
care a fost un bun .soț, tată și bunic

LUT DUMITRU
’ Nu-1 vom uita niciodată. (68)

Redacția șl administrația : Petroșani, str, N. BălcescU, nr, 2, Telefoane — Secretariat : 41662, secții : 41663, 42461 
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. N. Băl cercii, nr. 2. Tel. 11365.
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