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Un caz de conștiință
In timp ce unii îșî iau singuri 

viața — cine caută găsește mo
tive pentru orice — alții, loviți 
de soartă, nu pot să și-o prelun
gească. Supunem atenției opiniei 
publice următorul caz. Nicolae 
Șerban, angajat al E.M. Vulcan, 
este bolnav de cancer. Tocmai a 
fost adus de la un spital din Ti
mișoara. Pentru a-și lungi zilele 
are nevoie de unele medicamen
te. De la dispensarul minei i-a 
fost eliberată o rețetă, care cu
prinde și ampicilină. Drumurile 
bătute de soția domnului Șerban 
în căutarea ampicilinei au fost 
infructoase. In farmacii nu se gă
sește. Nici măcar Spitalul muni
cipal Petroșani nu are așa ceva. 
Ultima speranță pentru doamna 
Șerban era Liga Sindicatelor mi. 
niere, despre care auzise că s-a

mai implicat, cu succes, în ac
țiuni de ajutorare a membrilor da 
sindicat. In data dc 3 martie, di
mineața, s-a prezentat la secre
tara liderului Ligii, solicitînd, pe 
cît posibil, o audiență de urgen
ță, povestindu-și necazul. După o 
oră de așteptare, timp în care 
și-a pierdut răbdarea, a afirmat 
că „e mai rău ca pe vremea „o- 
diosului". Fiind informat, dom
nului lider Cozma i-a sărit țan
dăra. N-a mai avut curiozitatea să 
afle păsurile femeii, dind-o, pur 
și simplu, afară! Fără comenta
rii.

Pentru cei care pot ajuta acest 
om, cu medicamentul respectiv, 
iată adresa : Aleea Florilor, bloc 
1, scara 7, apartament 3, Petro
șani. (P.N.)
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POL/77f| |POLIȚIE\
Fotbal cu cuțitul

Am luat-o p>- urmele... celebri
lor „hooligans" care însingerea- 
zj d« ani buni stadioanele din 
Marea Britanie și pe cele din 
Europa. Numai că ai noștri o fac 
cînd privesc meciurile la televi
zor. Adică pe teren propriu, a- 
casa. In ziua de H decembrie 
1991 Dumitru Ciobanu, în vîrstă 
de 24 de ani, venit în Vale de 
undeva de prin Neamț, munci
tor la EM Livezeni, stabilește să 
vizioneze partida dc fo‘bal din
tre St< '.ua și Genoa împreună cu 
A1 i 'fanase, în vîrstă de 30 de

ani. Șt el tot de la EM Livezeni. 
Au urmat; o sticlă de bitler și 
o ladă cu bere. Au bani, „dom
nii", ce să.i facil După care, o 
ceartă, stare de agitație provoca
tă de beție Și o lovitură de cu
țit, aplicată de D.C. în abdome
nul companionului. Viața celui 
din urmă pusă în pericol. Ș; cînd 
te gîndești că .victima 
are un copil de vîrstă 
de un an, care astfel 
mine fără tată! Pentru
nea de tentativă de omor. D.C. 
□ fost trimis în judecată.
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Chișinău, din această regiune, in

I principalele raioane ale acesteia, f
Tiraspol, Dubăsari și Tighina au- 1 
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(constituit astfel, 
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scur tis simen
G Martie, in atenție

La Cercul militar din Vulcan (fosta Casă a Armatei), este 
programată astăzi o manifestare culturală dedicată zilei de 8 
Martie. Invitați de onoare : cadre militare și alte categorii de per
sonal din garnizoana Vulcan. (Al.H.).

S-a mutat stația,.»
Stația de autobuz „Centru" Vul

can, pe direcția de mers Uricani 
— Petroșani, a fost mutată cu 
cincizeci de metri mai „la deal" 
adică în dreptul magazinului „Ti.

nerctului". Deocamdată nu .este 
semnalizată prin panoul obișnuit, 
dar se va rezolva și aceasta, în 
curînd.

SEDA... la Petroșani
Poate informația vă va pune pe gînduri și, implicit, va da 

naștere la fel și fel de interpretări, mulți dintre noi devenind 
„medici dc casă" sau posibili purtători ai nemilosului virus. La 
secția dc distrofici a Spitalului municipal Petroșani, s-a confirmat 
diagnosticul și cei în cauză — un număr de 11 copii — au fost 
transferați la Casa copilului Hunedoara.

In scopul cunoașterii și prevenirii răspindirii bolii, timp de
• • doctor A-
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OAMENII SI NECAZURILE LOR4
I. (J. locuiește în Petrila. A lucrat 29 de ani 

în domeniul forestier, ca maistru. Muncă deloc 
ușoară. La pădure nu poate fi ușor nici vara, 
nici iarna. In 1989, o boală grea l-a țintuit la 
pat. Paralizie parțială. A rămas cu urme grave. 
Nu mai poate lucra. Cine angajează un handi
capat fizic ? Este pensionar. Cum are deja anii 
împliniți, pensia este definitivă. Primește 6 500 
lei cu toate indexările, cu tot. Are doi copii: 
un băiat și o fată. Greutăți de tot felul. Le 
știm cu toții. Un kilogram de carne — 4—5 
sute de lei. O bucată de brînză tot atît. O pe
reche de pantofi sau un pachet trimis In ar
mată — pensia pe o lună. Cînd vin la ușă în
casatorii cu „apa" sau cu „energia electrică" bu
getul familiei primește șocurile. Omul a mun
cit cinstit o viață. Și și-a Îndrumat și copiii 
spre muncă, spre învățătură, spre cultură. A 
dat societății tot ce a putut mai bun. Acum, 
bolnav, înfruntă relele unei lumi tocmită cu 
vîrful în ios. S-a adresat redacției. Cuvinte 
grele la adresa celor ce-i amărăsc bătrînețea. 
„Vreau să scriu guvernului si parlamentului — 
zice. Una se zice acolo, alta prin ziare si cu 
totul alta fac RAGCL-ul. comercianții de toate 
culorile la fată, ceilalți. Puși pe îmbogățire. 
Sălbăticia omului ce calcă omul în picioare. 
Banul Că are sau nu miros... ban să fie".

Unul din miile, zecile de mii de pensionari 
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loviți crunt de reforma asta fără cap și fără 
coadă. Pensionar. Sentimentul că nu mai are 
nimeni nevoie de tine după ce toți au avut ne
voie de tine, de munca ta, de sănătatea ta, de 
viața ta, pe care ți le-au sorbit, sorbit..

1. U. s-a adresat ziarului, poate va scrie și 
guvernului sau parlamentului, deși nu e sigur 
că scrisoarea sa va fi măcar citită, pe-acolo, pe 
sus. Ușile cele mari se deschid greu, mai greu 
pentru puterile unui maistru forestier, căruia 
în *89, viața i-a atîrnat de un fir de ață.

Tranziție. Descentralizare. Reformă. Dolari. 
Fondul monetar. Privatizare. Bătrînii satului își 
înnoadă necazurile în barbă. Semn de lacrimă 
stăplnifă. Consignații. Întreprinzători. Bătrînii 
orașului stau de cu noapte la cozi. Piine. Lapte. 
Bătrînii. Unde ne sînt bătrînii ? Și de ce le 
dăm, cu fiecare nouă liberalizare, indexare și 
alte de-astea, „ierburi amare" să guste ?

I. U., un forestier. Un om. Triștii ani ai se
nectuții. Și-asta într-o țară pe care vor unii 
s-o vîre în Europa aia care o vor ei, nu în cea 
firească, unde existăm de cînd ne știm. Cul
mea I Istoria amintește că în vremuri de de
mult noi eram aici iar ei, semințiile alea ce 
vor să ne „ducă" în Europa, nu erau în Europa, 
ci prin alte zări ale lumii. La est, la vest...

Horațiu ALEXANDRESCU

Cazul Radu Bălan

Apel umanitar
Tehnicianul minier Gheorghe Bonta, lupenean de origine, 

plecat la Deva de peste două decenii, ne-a solicitat să reprod» 
cern, din publicația „Călăuza", următorul apel:

„In vederea salvării vieții și libertății colegului .nostru RADU 
BALAN, In numele celor mai elementare DREPTURI ALE OMU
LUI, fac un călduros apel către toți foștii lui colegi aflați Ia 
țară (e vorba de promoția 1954 a Școlii medii tehnice de căiM 
bune — Lupeni), să redacteze urgent o CERERE recomandată 
pentru ELIBERAREA și ACHITAREA colegului nostru și să o 
trimită pe adresa : BONTA GHEORGHE, b-dul Decebal. bloc A L 
sc. B, ap. 16, cod 2700 Deva, telefon 956/27545.

Rugăm ca cererea să fie trimisă pînă cel tirziu la data de 
31 martie 1992, urmînd a fi expediate, toate deodată, la Tribu
nalul Suprem.

Pot trimite și alți cetățeni, din țară care nu au fost colegi 
cu dînsul, dar l-au cunoscut și doresc să se facă dreptate în „CA
ZUL RADU BALAN".

Pot fi trimise și tabele colective cu semnăturile și adresele 
semnatarilor, tabele ce se vor expedia pe adresa de mal sus.

DRAGI COLEGI ȘI OAMENI DE SUFLET, FIȚI ALATURl 
DE MINE PENTRU SALVAREA VIEȚII ȘI PUNEREA LUI IN 
LIBERTATE I UN OM NEVINOVAT NU POATE FI ACUZA I Șl 
CONDAMNAT PENTRU FAPTE CARE NU AU FOST SAVlR- 
ȘITE DE EL, CI DE ALȚII CARE S1NT LIBERI 1

Dreptatea va Învinge 1".
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Redresarea devine o realitate
(Urmare din pag. 1)

S-a lucrat mai bine, ne declară 
dcmntil ing Emilian Neagoie, șe-_ 
ful serviciului producție din ca
drul RAH. A fost o plasare mai 
bună, s-a folosit mai bine săp. 
tămina de lucru, inclusiv zilele 
de sîmbătă. Deci, capacitățile de 
producție nu au stat pe loc cite 
două zile la sflrșit de săptămînă, 
ceea ce a făcut ca abatajele să 
nu intre în presiune, iar activita
tea productivă în ziua de luni să 
se reia mai ușor. Producția rea
lizată in zilele de luni din fe
bruarie a fost cu aproape 1 000 
tone superioară celei din ianua
rie, aproape de normal. A cres
cut plasarea fronturilor și In zi
lele de luni, dar și în cursul săp- 
tămînii. Explicația — au scăzut 
învoirile, de la media zilnică de 
431, în ianuarie, la 198 In februa
rie, iar nemotivatcle de la me
dia de 849 la 708. E ceva și nu 

"-‘nsi. 708 nemotivate 

1 732 foi de boală, tot zilnic (mai 
multe ca în ianuarie) sînt încă 
un balast care trage înapoi pro
ducția, iar reducerea lor repre
zintă o rezervă pentru creșterea 
In continuare a nivelului extrac
ției.

O contribuție însemnată a a- 
dus la rezultatele pe februarie și 
mina Lupeni, care a ajuns de la 
o extracție medie zilnică de 2 430 
tone, în ianuarie, la 3 378 tone, 
in februarie. Este rezultatul efor
turilor asidue pentru normaliza
rea producției în sectoarele II și 
IV prin lichidarea urmărilor fo
curilor de mină reactivate, ur
mînd ca în luna aceasta să fie 
asanat șl focul din panourile 5 
și 6 din sectorul III.

De fapt, In cursul lunii mar
tie, exploatările dispun de surse 
reale pentru a-și realiza produc
ția programată. în februarie au 
rămas sub nivelul producției 
prevăzute minele Dîlja, datorită 
dirijării necorespunzătoare a li
niei de front, respectiv a inchi. 

derii feliilor, Bărbăteni, unde se 
mențin dese defecțiuni e'ectr» 
mecanice și neajunsurile In f<Xț 
losirea timpului de lucru, precum 
și Petrila Sud, sînt deficiențe în 
organizarea producției, mai ales 
in ceea ce privește aproviziona
rea locurilor de muncă.

Deci, luna martie, o lună CU 
posibilități pentru toate minei® 
de a ridica extracția la nivelul 
programat și a face ca bilanțul 
pe primul trimestru să fie d® 
bun augur pentru întregul an» 
Totul depinde de realizarea pre
gătirilor pentru menținerea ca<j 
parităților de producție, respec
tarea tehnologiilor de lucru pen
tru preîntîmpinarea focurilor șl 
surpărilor — ceea ce s-a reușii 
de altfel, în bună măsură și lai 
februarie — ameliorarea conti
nuă a plasării fronturilor, a cI8» 
matului de ordine și disciplină 
reducerea absențelor și folosirei 
integrală a timpului de lucru.

Rezultate mai bune nu se pol 
aștepta, decît printr-o muncă 
mal bună, mal intensă.

I
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TURISMUL 
ALPIN

Societatea Carpatina Turistică, 
secția Vakea Jiurilor

Prima cabană in Munții Pa- 
ring a fost construită de S. Ca. T., 
in 1887. Servind inițial ca refu
giu (Gura Plaiului, cota 1 680 m), 
cabana «Paring* a fost dată in 
folosință pubiică in 1892. Ani
versam in acest an și centenarul 
marcării traseului .Piatra Roșie“ 
și terminarea primei treceri, cu 
șase poduri de lemn, prin pețte- 
i j , ' tatca Bolii".

Inițiata de turiștii sași din Si
biu, in 1880, sub denumirea de 
.S.ebenburgische Karpatenverein* 
această societate a cuno&cut o 
extindere rapidă ți amplă, cu
prinzând Întregul arc carpatic 
și chiar mai muie

Secția Valea Jiului a fusi Înfi
ințată in 1885 la inițiativa doc
torului Kabini, medic al dispen
sarului minier din Petroșani. 
Concentrlndu-se inițial a'.upra 
Munților Paring, ca de exemplu 
rea.izarea primului refugiu de 
piatră .Rudolf" la cola 2 310 m, 
sub virful Cirja, in.mosii turiști 
au extins, pas cu pas, rețeaua 
traseelor turistice marcate. Altă 
realizare demnă de amintit este 
primul parcurs de orientare tu
ristică și marcaj Intre Petroșani 
și Sibiu, tot In același an.

Darea in exploatare publica a 
cău ferate Petroșani — Lupeni, 
tot in 1892, a permis extinderea 
activității asupra .Munților Re
tezatului*, primul traseu marcat, 
la inceputul secolului nostru, fi- 
ini Petroșani — Cimpu lui Neag, 
virful Retezat

Datorită intemperiilor și ade
seori neglijenței, multe amena
jări s-au distrus in repetate rin- 
duri. Astfel, prima cabană Pa
ring a ars și s-a reconstruit in 
1913 ; a doua s-a distrus in 1918 
și s-a reconstruit in 1922. In fo
tografia realizată de Iosif Ki'.s, 
fost inginer șef al atelierelor Mi
nei Lupeni, fotoamator ele renu
me internațional, se vede fosta 
cabană «Paring*, amenajată In 
1936.

în 1935 s-a marcat traseul .Vir
ful Mîndra*. și s-a reconstruit 
cabana de piatră «Rudolf*, de 
Către tineri muncitori, turiști de 

la «Atelierele Centrale Petro
șani* In baza proiectului desena
torului Edmund Somlo, care a 
realizat și insigna «SKV cu schi
uri încrucișate*.

In 1924, s-a format secția Lu
peni, ca o dezvoltare a primei 
„Asociații a pescarilor amatori 
din Valea Jiului* Înființata la 
Lupeni. in 1912. Secția Lupeni a 
fuzionat insă cu secția Valea Ji
ului din Petroșani, in 1938. In a- 
ccastă perioadă secția a atins a- 
pogeul, avînd peste 500 de mem
bri

Extinderea continuă a traseeloi 
turistice ți repetatele reconstruc
ții costau sume ce depășeau ge
nerozitatea turiștilor, dar socie. 
tățile miniere, pentru a crea lo
curi de odihnă și dertindere. 
binemeritate, după munca grea 
din mină, au subvenționat mul
te acțiuni. Se născuse chiar și 
inițiativa asocierii cu socCetflți 
montane din alte țări realizin- 
du-se legături și chiar schimburi 
turistice ți informatice cu toate 
continente.e. Multe din <kcsU' 
legături ar putea fi reluate.

In 1915 S. Ca.'1'. a iosl e.tpiu 
priată samavolnic și desimi i.uă 
sub acuzația că ar fi fdogcrina- 
nă, deși era apolitică și larg de
mocratică. Intr-adevăr, incvpin i 
cu conducerea secției și plna la 
simpli membri, participau im.i- 
toii din toate clasele s-cink

Faptul că numeroți luriș.i voi 
beau și limba germana a lost 
numai in folosul secției aut iii 
relațiile cu societățile muncii 
lit, mai ales, in slabiluea t- j 
țu.oi internaționale In r -asi.'i 
privință ar conta muit puici a 
inginerului Alexandru llalurai 
ultimul președinte, și a u.lmm ui 
secretar, 11. Orend țlJIU 191a; 
de Înaltă noblețe sufleleas ii, cai 
au fost ulterior persecutați pi n 
tru aceasta activitate a loi Ar 
trebui relevată, desigur, tot din 
documente, și contribuția unu- 
mitului savant român Emil lui. 
coviță, fost membru de nno.ire 
al S Ca T.

Societatea, inclusiv secția Va 
lea Jiului, nu se rezuma la tu
rism și schiuri, lncepind cu »iu-

I
I

Un geologice, speologice, studiul 
faunei ți al florei carpatine, ea 
iniția și importante cercetări et
nografice și fo.clorice: avea sub-
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secții coordonate și subvenționate ■ 
de S. Ca. T. Foloamaiori, nume- , 
roși colecționari de obiecte, spe- “ 
cific angrenați in rețele interna
ționale de schimu, au adus con
tribuții remarcabile la cunoaște- 
r a nenumăratelor frumuseți ale 
Carpaților, la formarea veritabi- ' 
lei imagini a României, la pre- ■ 
țuirea țării in lume, la include
rea Carpaților In rețeaua de per- , 
le ttir’stice ale En-opo'

Cu toate că relațiile noastre 
firești au fost întrerupte brutal ' 
de birocrația dictatorială, pasiu. 
ne.i pentru munte nu —a putut; 
lichida Numeroși amatori ți 1 
chiar institutii u e mtinuat a- i
coastă inițiativa nobilă «Amicii ' 
Parfngului*. .Salvamont" _Școa. ■ 
la sportivă*. Cluburile «Alpo* ' 
«Piatra Roșie", «Emil Racoviță* 
Catedra !<■ gcolo.ie nniversltă- ] 
ții noastre, Cal dra le schi a 
IEES, «Cupa Steagul ro-u* ; con- ' 
lucerde unor m n . alo unor în
treprinderi din Vale au conti
nuat. adeseori cu riscuri mari și 1 
chiar persecuții, pă trareii ți ' 
chiar dezvoltare ■ >' .zei turistice 1 
a zonei pltpro t In care trăim | 
Dar să închei m c i speranța că. 
tn baza -iocum. nt.-pioj le care , 
dispunem. fidu< rr> modestă
con'r buțle la re olvarea uneia 
dintre cele mai ictu le pr ible- 
mc ale Văii : ri ir- o-a la rangul 
cuvenit do conți-. tncstlc inter
na innal a frumo.i ■■ 1 Văi a Jiuri- 
lor CU toate ti teii socml-eco. 5 
n >miee lunetă' Să contri-
1 uun la inia - p.i. .■
s.um i loriul' '• !nr Vftii. Ile in
Cadrul n >ii ’nf'i •orcuri
turistice, a iu> .î lubului „Fina
rea R ginel" > î, ti<_ ( c nu, prin 1
n.'inl ii piron ■ I . folosi idtl-ne
de trn liția • i - ■ :■ 1,- . 1. ’ re !<• .
ții internați n.di

ul.ui șONÎ <» . 
lie d I I LlaMAN

La ci zonî.
(foaă sa ie up vacantă

bara îndoială, viitorul iii alea Jiului este turismul. Infra
structura i se pune acum. Esi.< nevoie de construcții, de drumuri 
adecvate, de crearea întreg.i ni lustrii turistice. Zonele limurofe 
Petroțaniului reprezintă un tezaur de frumos, din păcate insufi
cient exploatat în beneficiul omului. O primă etapă în folosirea 
turistică a acestor zone a d I iit.it deja, mulțumită inițiativei par
ticulare. S-a trecut masiv ] , construirea de cabane s! case de 
vacanță in zonele „Rusu* și ,1’arîng*. Ba chiar au apărut și pri
mele cabane deschise turiștilor' și funcționînd ca societăți comer
ciale cu capital privat. Oamenii insă și.au construit ți îți con
struiesc fiecare cum pot. N i există o viziune unitară în sistema
tizarea celor două zone amintite, ceea ce face ca. in loc de a 
avea un sat de munte pentru vacanță, frumos ți îngrijit, să 
avem o îngrămădire de căsuțe unele fără nici un haz. altele 
mai luxoase, unele care sfidează specificul muntelui ți arată ca 
blocurile orașului — pătrate inestetice. Niște cutii de chibrituri 
acolo chiar dacă nu contestăm că sînt în interior funcționale. 
Dar numai atît. Repetăm, nu este vina celor care îți construiesc 
case de vacanță, ci a celor care nu au asigurat un plan de sis
tematizare a zonelor turistice Ce se va întîmpla în continuare ? 
lată o întrebare la care ne-au răspuns lucrătorii serviciului de 
urbanism și sistematizare lin cadrul Primăriei municipiului, ser
viciu care, în sfîrșit, are la dispoziție și baza legală de acțiune. 
Este vorba de Logos nr sn l’n tnnr Ta*ă. In sinteză -'•on m -»m 
afla*

«Zona Rusu* ca >1 zona 1 . Ing* sini considerau- a zone de 
agrement. Și aici se vor face concesionări de terenuri pentru 
construcții^ cu plata unei taxe superioare celor plătite pentru te
renul situat în centrul orașului. Pentru aceasta se va delimita in 
cel mai scurt timp zona intravilanului de cea extravilană I ca
lității Petroșani. Delimitarea va fi aprobată de Prefectura jnde- 
țuliv ntmă 1989 oamenii i-au -onstruit deja caco Ic vacanță. 
Pentru fiecare casă construită e prevede o suprafață de 250 mp. 
Construcțiile existente, de fapt terenul pe care îl ocupă, vor fi 
concesionate prin încredințări directă persoanelor care ți-au con
struit imobile. Persoanele care au construit înainte de 1989 ți ale 
căror imobile au fost demolate In luna mai 198° au o situație 
specială Le considerăm ca fiind victimele demolărilor abuzive 
pentru că dumnealor și-au construit case de vacantă în baza unor 
aprobări date do fostele organ'- alo administrației locale de stat. 
Nu putem să nu avem in vedere faptul că acești oameni si-au 
construit In baza unor aprobări, anulate abuziv ulterior con
struirii. Și acestor persoam e va concesiona terenul in baza 
condițiilor stabilite de primărie Si dumneakir vor plăti o taxă. 
Valoarea ei se stabilește în funcție de condițiile concrete ale fie
cărui caz In parte. Oricum taxa va fi mai mică docil a celor 
care și-au construit fără ap <>l are ți care ar fi trebuit să plă
tească o amendă ce se ridică um la circa 40 000 de lei. In loc 
de amendă însă — ne-au r I dat lucrătorii serviciului de urba
nism și sistematizare — aviu iii se în vedere buna lor intenție, 
cei care au construit fără apr bare după decembrie 1°89 vor plăti 
taxa către primărie. Exi«tă in itenție și proiecte tip neutru case 
de vacanță la munte Vor R întocmite și puse la disnozitia în
treprinzătorilor, contra cost, de Institutul de Proiectări din Di va.

Acestea sint deci nn*' T a n-i-zont. două sate de vacanță :
.Rusu* ■ ■ •

U I X ANDRESCIJ
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AHAM DE IA C.C.I. DIVA
• In perioada 4—6 martie 1992 

va avea loc, in organizarea CCI 
Deva o expoziție a firmei V1IIAK 
SAROK — Ungaria, S.C. P.C. 
GRAF S R L. la Cofetăria „Lido“ 
Deva, de prezentare și contrac
tare aparatură și utilaje pentru 
alimentație publică (înghețată, 
cafea, răcoritoare etc.).

• In perioada 17—21 martie 
1992, CCI Deva, împreună cu 
S.C. COMSER S.R.L., reprezen
tantul autorizat al firmei RANK 
•XEROX pentru județele Hune
doara, Alba, Caraș-Severin, Ti
miș și Mehedinți, organizează la 
sediul IPH Deva, Piața Victoriei, 
nr. 2, o expoziție prezentînd o 
gamă completă de copioatoare și 
consumabile.

• în perioada 17—21 - martie 
1992, CCI- Arad organizează o 
expoziție cu produsele a circa 20 
firme din Ungaria.

Vor fi expuse : tehnică de cal
cul și* birotică, utilaje, tehnică și 
bunuri industriale, articole dc 
Îmbrăcăminte, produse alimen
tare. băuturi alcoolice și răcori
tor ic.

• Intre 10—15 aprilie 1992, 
CCI Timișoara organizează expo
ziția cu vinzare SPORT, TURISM, 
MODA '92 cu specific materiale 
și echipamente sportive, vesti
mentație turism.

înscrieri și informații supli
mentare la biroul Camerei de 
comerț și industrie Dcva-Pctro- 
șani, deschis în cadrul primăriei, 
camera 22, telefon 45401.

I 
I
I
I
I

I

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA J
O noua escaladare j 
a crizei iugoslave

Societatea comercială 
MICROMiN-CONSULT - SRL 

anunță deschiderea următoarelor cursuri:
1, __ Programarea microcalculatoarelor personale și

personal-profesionale — curs de bază;
2, — Programarea și utilizarea microcalculatoarelor 

personale compatibile IBM—PC — curs profesional-
Durata cursurilor este de 60 de ore pe parcursul a 

4 săptămîni — sîmbăta și duminica, încheindu-se cu elibe
rarea unui atestat.

Cei interesați sînt așteptați sîmbătă, 7 martie 1992 
la ora 10 în fața magazinului Jiul din Petroșani. (739)

Redacția ziarului „ZORI NOI"
AGATE XZÂ URGENT CASIER
CONDIȚII:
— STUDII MEDII
— 5 ANI VECHIME IN FUNCȚII ECONOMICE.

I

S.C. „PROMET“ - S.A.
cu sediul in orașul Beclean, str. Valea Viilor nr. 3, 

județul Bistrița-Năsăud, oferă, la prețuri deosebit de avan
tajoase, o gamă variată de împletituri din sîrmă zincată, 
preț maxim 1 13 lei/kg și din sîrmă neagră la preț maxim 
105 lei/kg, în funcție de caracteristicile împletiturii dorite.

Relații suplimentare la sediul societății, telefon 
40611/999, telex 37276, Fax 999/40399.

Menționăm că prețurile practicate de societatea noas
tră sînt cu circa 30 la sută mat mici dccît prețurile de pe 
piață practicate Ia ora actuală.

Lumea valutei, valutele lumii
Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn. 

cii Comerciale din Petro-ani a fost slibilihi, pentru ziua de 1 mar
tie, după cum urmeaza:

VALUTA CUPIPAR XRE VINZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germana 225 236
Lira sterlină 618 GB0
Franc elvețian 250 262
Gulden oland -z 200 210
Franc francez C,(i 69
Shilling austriac 3:.’ 33

Casa este deschisă ,’ilnic înti e orele 8— 12.

I 
I 
I
I
I 
I
II•
I 
I

Rezultatul r fer. ndumului din 
Bosnia-Herțegovina, privind de
clararea independenței ori rămî- 
ncrea în cadrul Federației iugo
slave (sau în ceea ce a tămas din 
Iugoslavia) a fost cel scontat de 
autorități. Populația de origine 
sîrbă a boicotat referendumul, 
neprezentîndu-se la urne, iar 
populația de origine croată și 
musulmană s-a prezentat în bloc 
la vot, realizînd procentul ce 
permite ruperea și a acestei re
publici de iugoslavia.

Așa după cum se știe, Repu
blica Bosnia-Herțegovina repre
zintă cel mai divers colorat evan
tai etnic din Iugoslavia, în a- 
cest teritoriu conviețuind toate 
etniile cuprinse în Iugoslavia. 
Numai că, odată cu aflarea re
zultatului referendumului, popu
lația din acest ținut nu s-a pu
tut bucura de declararea inde
pendenței. In chiar noaptea vo. 
tului, de parcă s-ar fi cunoscut 
dinainte rezultatul acestuia, tru
pele federale iugoslave au ridi-

cat baricade pe străzile capitalei, I 
Sarajevo, iar în plină noapte au | 
răsunat focuri de arme automa- ■ 
te. Practic, această republică se I 
află in pragul unui vertabil răz- * 
boi civil, în care conflictul de | 
interese are valențe interetnice. • 
Cu toate amenințările armatei I 
iugoslave, cu toată amenințarea S 
unui război civil ce ar putea de- a 
veni devastator, în condițiile în | 
care el s-ar transforma într-o . 
înfruntare între etniile ce corn-1 
pun republica, președintele aces- * 
teia, pe baza rezultatului refe- ț 
rcndumului de duminică, a de- S 
clarat independența țării, soliei- } 
tînd recunoașterea acesteia de j 
către comunitatea internațională. . 
Ce-i drept, aceste declarații de j 
recunoaștere nu s-au prea îngră-1 
mădit, dar pericolul izbucnirii u-1 
nui război civil poate grăbi, în-1 
tr-o oarecare măsură, atît recu-1 
noașterea acesteia de către alte • 
state, cît șl o desfășurare mai I 
rapidă, în Iugoslavia, a „căștilor * 
albastre" ale ONU.

- MICA PUBLICITATE -
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

! 
I

VINZARI

VIND videorecorder AKAI, foarte bune condiții, preț conve
nabil. Telefon 50174. (778)

V1ND autocamion IFA cu remorcă, cu sarcină utilă 5 tone 
fiecare. Informații Alba Iulia, telefon 968/28618, între orele 16— 
20. (773).

VlND BMW 318, Vulcan, Mihai Viteazul, bloc 19, ap. 15. (713).

V1ND Dacia 1 410 TLX, stare perfectă, Dealul Babil, 7, tele
fon 70740, casa Mihuț, după ora 17. (767).

VlND urgent Dacia 1 310, 1985, caroserie și motor de doi ani, 
500 mii lei. Telefon 43643. (772).

DIVERSE

CAUT doi cleclroirști pentru întreținere și reparații rețele 
TV-Virlpo pe cablu. Telefon 41752, după ora 18. (746),

☆

SOCIETATEA COMERCIALA D1SCO-BAR SERVICII S.R.L.
Braseria Minerul — cu ocazia zilei de 8 Martie, dispune de 

oferte ambiante pentru a petrece o scară plăcută.
Va concerta pentru dv. formația vocal-instrumentala „Cristal".
Locurile se pot rezerva între 4 martie — 7 martie, 1992. (705)

PIERDERI

PIERDUT legitimație dc veteran de război pe numele Matei 
Romulus, eliberată de Asociația veteranilor de război Vulcan. O 
delcar nulă. (752).

PIERDUT leigtimații bibliotecă periodice nr. 9 320, eliberate 
dc U. T. Petroșani. Le declar nule. (751).

PIERDUT carnet student pe numele Chițimia Marius, eliberat 
de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (754).

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Ghițimia Marius 
eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (755)

PIERDUT contract de cumpărare a locuinței pe numele Si
men Alexandru, eliberat dc EGCL Lupeni. 11 declar nul. (762)

PIERDUT carnet student pe numele C'ețu Sorin, eliberat rfe 
UT Petroșani. 11 declar nul. (761)

DECESE
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(•(«.ECTIVUL SC COMPET S.A. I’choșanl aduce un ulfini 
omagiu celui care <i fost un bun coleg

NICOLAE NICOI.AE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate
Odihnească.se in pace! (770)

COI.EC l’IV IU, de Proiectanți prcparafii M ICI’IVI Petroșani, 
rcorelfi dispariția celui care a fost un deosebit om și colaborator 

Ing. IVIIRCIÎA GIIEORGHIAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (771)

Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TV5 Europe.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audio-vizuaî studio.
14,50 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri în memorie.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Stadion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor,
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. 

Ep.sodul 107.
21,40 Reflecții rutiere.
21,53 Micipreeital Caterina Va

lențe.
22 05 Reporter '92
22.35 Cronica Parlamentului. 

Actualităț .
23.65 Virstele. peliculei... în vi

zită la „Berlinală".

VÎDE9 
- rium
Casa dc cultură Petroșani
— orele 11, 15, 17: VULTU

RUL ROȘU;
— ora 18,30: SPORT SINGE- 

ROS.

HOROSCOP
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie) 
Abținețl-vă, pe cît posibil, dc 

a face remarci prea... sincere, la 
adresa colegilor; ar putea avea 
efect de bumerang.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Cel care trage cu urechea vă 
trage cu... cheia.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai).

Decit să deschideți ușa cu ca
pul, mai bine l-ați folosi în sco
puri mai... nobile.

GEMENI
(22 mal — 21 iunie)

Nu e de vină doar primăvara 
că va simțiți frunză pe apă, ci, 
mai ales, pripeala dv. în luarea 
deciziilor.

RAC 
(22 iunie — 22 iulie)

Acaparând bunăvoința omului 
cu caic vă întîlniți, viitorul dv. 
începe să capete o nuanță tran
dafirie.

LEU 
(23 iulie — 22 august) 

'Țineți cu dinții de ceea ce nu 
vă trebuie — temă dc meditație., 

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Nu vă desolidarizați dc acțiu
nea de protest, dar căutați să nu 
fiți centrul atenției.

balanța
(22 septembrie — 21 octombrie)
O relație ce... promitea se pier

de pentru un fleac.
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie) 
Linia dură vă „prinde"...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Nebulozitatea accentuată din zo

na dv. face utilă recomandai a 
de a nu ieși din cerc.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Abuzul de sinceritate (recipro

ca nu e valabilă) c calea cca mai 
sigură spre... butoiul cu melanco
lie.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — IR februarie)

Jocurile sînt făcute, numai că... 
„nu știe bărbatul cc știe tot sa
tul". '
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