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Brâncuși in neființă
Atelierul sculptorului
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Merți, CORSICA !
Privită din elicopter, insula 

Ccrsica ap->re ca o limbă de 
pămlnt, mai mult lungă decit 
lată, o pală verde pe fondul al. 
bastru al Mediteranei. Orașul- 
port AJaccia — locul nașterii 
paratului Napoleon I (1769) 
este situa; 
insulei. De 
martie, o 
profesional 
mată din

Privită 
Industrial 
delegației 
sica are alte dimensiuni. Oricum, 
indiferent de capacitatea de 
percepție a retinei, dimensiunile 
gesturilor de prietenie și ajutor 
dovedite de oaspeți, prin dona
țiile făcute (mobilier de birou, 
instalații sanitare, rech.zite, căr. 
ți) se ridică la înălțimea fru
moaselor relații, deja statornicite 
ia nivelul celor două țări.

Scopul principal al acestei vi. 
zhț» a fost insă materializarea 
unei idei care a prins contur 
In urmă cu doi ani și anume În
frățirea celor două licee. Proto
colul a fost semnat de domnul 
profesor Paul Payen, din partei 
corsicaniloj și de directorul Li
ceului Industrial nr. 1 Petroșani, 
domnul prefesor Constant’n Lă. 
ban. Gazde, semnării protocolu. 
lui și a celorlalte manifestări 
care i-au urmat a fo«-t Teatrul 
dramatic „I.D. Sirbu“. De la 
eveniment nu a lipsit nici pri. 
mărul municipiului, domnul 
Ghcorghe Stoicuța, care a șt 
ținut un mic „speach" In limba 
fianceză. Acest moment a fost 
urmat de vn bogat și variat pro
gram artistic susținut de elevii 
Liceului gazdă. In colaborare cu

nn-

al
12

pe țărmul vestic 
aici a sosit Joi, 
delegație a Liceului 
„Les Salines" for- 

29 de pcj’soane.
din pre sediul Liceului 
nr. 1 Petroșani, gazda 
franceze, insula Cor-
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elevi ai Scolii de muzică, „aripa 
tinără”. Nu au lipsit poezia, re. 
citată in Lmbile română, fran
ceză și dialectul corsican, muzica, 
de la cea populară la cea clasică, 
precum și dansul modern. Ti
nerii liceeni au participat apoi 
la disco’eca organizată in foaie 
rul teatrului de către „big D.J." 
Ovidiu Stcicuța, în timp ce ti
nerele cadre participau la un 
apetisant coktail, desfășurat pe 
imaginea frumoasei Corslca, 
flectată de
C'a'Or

Profitînd 
cunoștințe 
am reușit 
dialog cu 
delegației. ...... ..........
culese pe ringul de dans: „Mu I 
zică este aproape ca la noi. Ne ’ 
simțim minunat, gazdele au fost 
foarte drZiguțe”. „Ospitalitatea 
românească a fost, ca Intotdea- « 
una, la înălțime”. „Am fost | 
Incîntați de faptul că s-a cîntat . 
și recitat in limba franceză, mai I 
mult chiar, ln dialectul nostru”. 
..Mîine vom vizita o mină, fapt 1 
ce ne incită curiozitatea, deoa- • 
rece în Corslca nu există așa 1 
ceva”. „Sperăm să putem reveni . 
peste un an. cu aceeași plăcere, 
timp în care îl așteptăm pe co
legii noștri români să ne întoarcă 
vizita”.

Meritul acestor bune aprecieri 
aparține generoasei gazde, gene- I 

■
I
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re-
ecranul unui monitor ir i
să purtăm un scurt . 
o parte din membrii | 
Iată clteva impresi' ’

de modestele noastre 
de limba franceză 
să purtăm un

rozitate do care <1 noi, ca repra 
zentanți al presei, ne-am bucurat 
In egală rrăsură. Fapt pentru 
care nu ne răm’ne decît să le 
mulțumim.

I

t

I
Paul NICULESCU

Sorin OPREA

Paringul devine 
APITALA

schiului roma iese
i t

Cei mai buni schiori ai Româ
niei se vor întilnl în finala 
Campionatului național univer
sitar la schi, în zilele de 19 și 20
martie, iar în 21—22 martie Pa- | 
ringul este gazda ultimei etape ' 
a Cupei României. După cum 
vedeți, pîrtia din Parîng candi
dează cu șanse mari la titlul de 
capitală a sporturilor de iarnă 
din România.

VULCAN
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In 1925 Constant.n Brâncuși se 
stabilea in atelierul clin Impasse 
llonsin 11. Venise la Paris pe jos, 
cu ranița și bastonul de pelerin, 
după ce poposise un an la Mun- 
chen. Mai avusese și alte atelie
re vremelnice : in piața Daphine. 
apoi în Montparnasse 5. de unde 
se ducea să-și intîlnească, seara, 
noii lui prieteni care se numeau 
Gonzales, I’icas->o, Derain, Modi- 
gliani, Rousseau-Douanier.

Atelierul devenit celebru, a 
dispărut prin deceniul șapte cind 
aveau loc la Paris ample lucrări 
de modernizare urbanistică. Per
sonalități artistice și culturale au 
luat atitu 'ine împotriva acțiunii 
edililor Citeam, cu 
urmă, considerațiile 
francez, publicate ne 
me în ziarul „Le Mondc* 
marele sculptor de la a 
dispariție se împlineau 20 
Acum, iată, au trecut 35 
de la trecerea lui Brâncuși 
omul — în neființă.

In Mon'.parnasse, după ce 
refuzase pe Rodin care i-a pro
pus să-l ia elev, se descopereau 
în acei ani noi tărîmuri estetice: 
arta primitivă, sculptura 
Cyclade. sculptura neagră 
care cubiștii erau pasionați pen
tru formele stilizate și experien
țele primordiale. Adeseori picto
rul Modigliani venea la Brâncuși 
ca să se inițieze în sculptura cu 
trimiteri africane. Din timp în 
timp și Brâncuși se ducea în a- 
tclierul lui Rousseau-Douanier că- 
ruia-i spunea, după lungi tăceri : 
„Tu ai transformat anticul în 
modern".

Lui Brâncuu nu-i plăcea să i 
se amintească despre arta primi
tivă, neagră sau cycladică, nici 
chiar de arhitectura populară ro
mânească ale cărui calități de
corative, geometrice, le cunoștea 
ca nimeni altul și știa să le fo
losească. Sculptura către care se 
îndrepta nu era o întoarcere la 
primitivi, ci o descoperire a for
melor esențiale. Aceste forme 
pure le șlefuia neobosit pînă ce 
alungeau asemenea oglinzii. Hen
ri Moor, care-l vizita în Impasse

15 ani în 
unui critic 
acea vre- 

despre 
cărui 

ani. 
ani

de 
de

n

din 
de

Ronsm. spune că sculptura lui 
Bi..muși a contribuit la forma
rea conștiinței formelor abstrac
te, ireductibile, intr-un moment 
cind era dominantă figurarea a- 
necdolică. Avea o atitudine reli
gioasă față de artă, mijlocul de 
exprimare era lumina, transpa
rența formelor, îndeosebi dacă 
erau curbe : oul. pasarea in zbor, 
foca. Coloana fără sfirșit.

Atelierul erau casa și lumea 
lui galerie.de expunere și mu
zeu. Dacă doreai să admiri lu
crări de Brâncuși. in linpasse 
Ronsin trebuia să m rgi. Sculp
torul era creator, conservator și 
regizor inti-un spațiu luminos 
prin albul pietrei și marmorei. 
Din jumătatea de secol trăită la 
Paris, Brâncuși și-a petrecut 32 
de ani în Impasse Ronsin, pînă 
in 1957, la moartea sa. Vizitato
rii erau fascinați, totul era creat 
de mina artistului : mobilierul, 
soba, ordinea in care erau dis
puse operele și toate obiectele. 
Spațiul cuprinzind sculpturi era 
el însuși o sculptură.

Atelierul lui Brâncuși a tost 
donat lui Jean Cassou, pe atunci 
conservator șef al Muzeului de 
artă modernă din Paris, cu obli
gația să-l reconstituie in mu-zeu 
Și s-a făcut imperfect, în vechiul 
palat Tokyo, dar după transferul 
la Beaubourg s-a reconstituit și 
atelierul, fiecare piatră, fiecare 
sculptură evocă un moment din 
sculptura contemporană și pre
zența celui care a fost demiurg 
pentru ea. Atelierul a fost re
constituit datorită legatarilor u- 
niversali ai sculptorului Istrali 
și Natalia Dumitrescu, doi pic
tori veniți în
să-l Intîlnească pe 
tor.

In Jurul mesei 
taburete, adeseori
tui, o scrie de Mari Cocoși (1941' 
salutînd soarele lîngă Coloana 
fără sfirșit; marmora Focii 
(1913), o serie a Sărutului, scuip-

1948 din București 
genialul sculp-

de piatră sini 
socluri de sta-

Tibcrlu SPATARU

(Continuare in pag a î-a)

Probleme destue. Soiuțu ? Vom vedea • ••

realitate — «-a 
de maximă ur- 
„tradiționalele" 
cele de toamnă 

maj afecteze plafonul și 
de la ultimul nivel. Este 

de modificarea acoperișu- 
ape“. Nu mai vorbim 

munte

La Liceul Economic din Petro
șani unde cei care Ii conduc — 
economiștii — slnt, se pare, mai 
bine ancorați în 
început o lucrare 
gență. astfel ca 
ploi de mai sau 
să nu 
clasele 
vorba 
iui în
că. pentru un opaș de 
cum este a| nostru, arhitectonic 
vorbind, este mult mai frumoasă 
o clădire care păstrează speci
fic'H arhitectonic a) zonei, d ’clt 
un „cub" sau un „paralelipiped" 
banal (I. ȘTEFAN)
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Multe și diverse slnt proble
mele unui oraș. Iar orașul Vul
can nu face excepție nici In a- 
cest caz. Și cum, de aici inainte, 
problemele orașului se rezolvă 
de Consiliul Primăriei, nu este 
nimic ieșit din comun in faptul 
că la Vulcan, organul de condu
cere ales lucrează chiar și slm- 
bă ta.

Există, cu precădere în acest 
oraș, probleme stringente care 
nu suferă amlnare. Să punctăm 
aici numai clteva dintre acestea :

• Problema aprovizionării 
populației cu pline și lapte • re
pararea șl asfaltarea drumurilor

publice • Crearea de noi cen
tre de distribuire și chiar 
imbuteliere a buteliilor de ara
gaz • Salubrizarea și igienizarea 
orașului • Amenajarea unui WC 
public • construirea unui spital 
și a unei școli • crearea de spa
ții de Joacă pentru copii • Re
vizuirea, reproiectarea și recon
struirea rețelei de canalizare și 
aducțiune a apel, in totalitate • 
Reînvierea tradițiilor și dezvol
tarea mișcării culturale • Insta
urarea unui comerț modern, ci
vilizat, eliberat de abuzurile pe
rioadei ante-revoluționare • Res
taurarea monumentelor istorice.
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Majorarea tarifelor în telecomunicații
Ministerul Telecomunicațiilor a 

anunțat recent cuantumul ma
jorărilor prețurilor la serviciile 
telefonice. Aplicarea acestor noi 
tarife a început |a data de 15 
martie a.c., și va fi urmată, pînă 
la sfîrșitul anului, de alte scum
piri

Prezentăm maj Jos noile tarife 
pentru abonații din rețelele au
tomate, fără a.ces la automatul 
internațional:

• abonament lunar pentru 
linie individuală — 130 lei;

o

a abonament Iun ir pentru 
linie comună la doi abonați 
80 de Ici;

o

• abonament lunar pentru o 
linie conectată prin centrală de 
bloc — 100 lei.

Pentru abonații din rețelele 
manuale, cu serviciu telefonic a- 
sigurat integrai !n intervalul de 
24 de ore, tarifele slnt următoa
re Ie:

• linie
• linie

— 80 lei.
Pentru 

manuale

individuali — 160 lei; 
comunii la doi abonați

abonații
cu servicii

de

din rețelele 
telefonice a- 

sigurate 8 ore din 24;
• linie individuală 80 

lei;
• linie comună la doi abonați 

— 50 de Ic i.
S , maloraf prețul abonamen

tului lunar pentru abonații cu

linia telefonică principală insta
lată la adresele unde fși desfă
șoară activitatea persoanele Ju
ridico Și In hoteluri, pentru per- 
soanelc fizice:

• linie Individuală categoria I 
— 2400 lei;

• linie individuală categoria 
a Il-a — 2000 lei;

• linie categoria a JII-a; indi
viduală — 400 lei; comună |a doi 
abonați — 250 lei; 1/iFe conectată 
prin centralele de bloc — 300
lei;

• categoria a IV-a: linie indi
viduală — 500 lei; linie comună 
la doi abonați — 230 lei. (llum- 
prepj
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Iată numai o succintă prezen
tare a unor aspecte esențială 
care au făcut obiectul discuțiilor 
Consiliului din Vulcan, în pri
mele întruniri de lucru. Că noua 
administrație locală este capabi
lă să pună in aplicare aceste de
ziderate o demonstrează recenta 
acțiune de „defrișare" a pieței 
de ciocolatiii vînzători ambulanți, 
precum .și de demararea lucrări
lor de igienizare și curățire a 
pomilor.

Evident, multo din acțiunile 
primăriei iscă fel de fe' de 
controverse. Spre exemplificare, 
amintim decizia de suspendare a 
emisiei de programe video prin 
cablu a d-lui Haineș, motivată 
de lipsa unei autorizații care 
să ateste legalitatea practicării 
acestei activități.

Vom reveni cu noi amănunte 
după ședința de lucru oficială 
din 26 martie a.c., în cadrul că
reia va fl dezbătut și aprobat 
„Programul de lucru al Consiliu
lui Primăriei orașului Vulcan pe 
1992“.

Tilxriu VINTAN

galerie.de
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CITITORII - COLABORATORII NOȘTRIDi. Cozma, luat
DOMNULE DIRECTOR,

Gindiaile acestea sînt ale unui mare nu
măr de oameni ai minei Lupeni, mineri, mai
ștri. ingineri, tehnicieni, economiști, funcționari, 
meseriași ele., care vă roagă să le publicați. 
Nu semnăm pentru că. sinceri să fim, ne este 
frică mai rău ca de Ceaușescu. Dorim insă ca 
oamenii din Valea Jiului să fie informați și 
să-și dea seama că sintem în mare pericol, dacă

Miron Cozma mai dirijează, după propriile 
ambiții, mineritul Văii Jiului și viața locuito
rilor săi.

Vă admirăm curajul de care dați dovadă dv. 
personal, de aceea credem că nici de data a- 
ceasta nu vă veți teme, ca noi, de răzbunarea 
acestui om necugetat, care vrea să ne ducă la 
pieire.

,Am auzit că domnul Miron 
Cozma a lost ales președinte al 
Sindicatelor Miniere (Federație). 
Cite federații pe țară pot fi? Fie
care zonă își face, in zonă, o 
federație pe țară? Știam că o Fe
derație a Sindicatelor miniere 
ființează, de mai mult timp, în 
România, dar nu-1 are ca lider 
pe Miron Cozma.

A vrut și și-a făcut și el fe
derația lui, unde s-a proclamat 
lider, dar cine l-a ales? Precum 
CcanșcscLi, el s-a propus, clica 
lui l-a ales. Membrii care plătesc 
cotizația au fost întrebați ?? Oa
menii aceștia, care fără acceptul 
lor, și-au pus soarta sau și-au 
lăsat-o în mina sau la bunul plac 
al acestui coleric necugetat, care 
prin toate acțiunile vechi șl pre
zente pune, fură discuție. în pe
ricol situația minoritului în Va
lea Jiului, a studenților institu
tului, chiar a întregii populații a 
Văii Jiului, au fost întrebați?

Șoapte din ce în ce mai multe 
se aud cum că domnul lider chiar 
asta intenționează, ca exponent 
al unor interesați străini, care 
vor să pună mina pe minele din 
Vale, să le rctehnologizeze. să-și 
adusă forță de muncă proprie și 
să lase pe drumuri pc cei din 
Valea Jiului, care nu vor nici să 
lucreze, numai cer bani. Cozma 
acest interes il joacă pentru că 
i s-a promis loc bun în străină
tate și fondurile sin Iii ițelor sint

în tărbacă și de minerii de

în mina lui cu care chiar vrea
sâ fuga. Așa se și explică faptul 
că, cu încăpățînarea mai feroce 
decit chiar a lui Ceaușescu, zi de 
zi aduce numai necazuri și ne
liniști populației Văii Jiului, sâ 
nu mai vorbim de imensele pa
gube materiale pe care le-a pro
vocat și mai ales dirijat în sep
tembrie, de pata morală pe care 
a adus-o meseriei de miner, cu 
descinderile lui sălbatice. Aceas
tă meserie a fost apreciată și 
stimată de cetățenii României, a- 
cum vrea să ne distrugă defini
tiv. I s-a urcat mărirea la cap. 
Nimeni nu poate discuta cu el. 
La orice întîlnire a lui cu autori
tățile locale (Primărie, RAH, po
liție, conducerile minelor), el a- 
menință, tot timpul, că scoate 
minerii și devastează toată Valea 
Jiului. Sintem îngroziți și terori
zați, mai râu decit pe vremea 
odiosului și, mai ales, în mare 
pericol.

De aceea, credem că este deja 
necesar să scăpăm de acest pa
ranoic megaloman. Este absolut 
necesar să se facă un fel de re
ferendum pe Valea Jiului sau 
la fiecare mină în parte din care 
să se clarifice dacă și cîți mem
bri de sindicat, din Valea Jiu
lui, îl mai vor pe Cozma Miron 
lider și mai sînt dc acord cu ac
țiunile lui distructive pentru mi
neritul Văii Jiului și chiar al 
țării.

Membrii de sindicat să se pro
nunțe (nu liderii de la unități, 
că aceștia sînt toți de partea lui 
Cozma Miron fie ca unși, fie că 
le este frică de el, fie că sînt 
de teapa lui Miron Cozma).

Să se ceară, de asemenea, să 
dea socoteală Miron Cozma, cu 
Torsan, cu Drelea și care mai 
sînt în conducerea ligii, ce au 
făcut cu fondurile ? Șă le justi
fice leu cu leu, cu acte dovedi
toare, prin intermediul ziarului 
„Zori noi".

Să facă bine domnul Miron 
Cozma să dea răspunsuri la toate 
întrebările ce i s-au pus prin zia
re, că altfel se recunoaște vino
vat de toate, jignește opinia pu
blică și, deci, nu mai merită să 
reprezinte pe minerii — adevă- 
rații mineri ai Văii Jiului — care 
sînt oameni duri, dar cinstiți și 
harnici.

Deci, să răspundă Miron 
Cozma :

— La cît se ridică, pe lună, 
cotizația membrilor din sindica
tele miniere ?

— Ce îmbunătățiri pentru via
ța salariaților minelor s-au adus 
din aceste fonduri 7

— Cu cît din aceste fonduri 
se cumpără benzină, pentru plim
bările familiilor conducerii Ligii 
prin toată țara 7

— Cu cît din aceste fonduri se 
cumpără alune, bere, ciocolată 
și alte bunătăți, pentru consumul 
zilnic al conducerii Ligii și al 
familiilor acestora ?

— Deturnarea trenurilor, a 
autobuzelor, este act terorist II 
Cum se pedepsește terorismul în 
țările democratice. Legea are 
ceva de spus, pentru ca domnul 
lider sindical să învețe ce în
seamnă un stat de drept ?

— Să spună dacă a mai găsit 
stipulat în vreun regulament sin
dical din lume, ca sindicatele să 
lupte, pentru înrăutățirea situa
ției sociale a membrilor săi ? 
Menirea Ligii miniere, condusă 
de domnul Miron Cozma, este de 
a crea locuri de muncă sau lup
tă pentru a-i lăsa fără locuri de 
muncă ?

— Pentru că a făcut, pe banii 
minerilor, o plimbare peste mări 
și țări să spună în care țară de
mocratică autoritățile guverna
mentale sînt chemate „în mijlo
cul oamenilor" cînd aceștia au 
sau li se năzare cîte o revendi
care ? Are sau nu Miron Cozma 
nostalgia „vizitelor de lucru" ? 
Și dacă are. este cert că are con
vingeri comuniste șî atunci ac
țiunea lui de inițiere și condu
cere la atentatul grav săvîrșit a- 
supra instituțiilor democratice 
ale țării trebuie pedepsită.

— Ce îmbunătățiri sociale. în 
plus de cele ce le comunicase în 
24 septembrie 1991 Guvernul, a 
adus liderul, pentru minerii săi ? 
Cu ce s-a îmbunătățit situația 
socială și morală a locuitorilor 
Văii Jiului, prin faptul că furni
zorii produselor alimentare din 
țară, ai buteliilor, spitalele Ti
mișoara și București ne-au supus

Un mare colectiv de oameni, îngrijorați de prezentul și viito
rul unităților miniere din Valea Jiului.

ia Lupeni
unei blocade și ne lasă bolnavii 
să moară ? Cum ne vom spăla 
obrazul de rușine, pentru barba
rismul ce l-a condus și legitimat 
Miron Cozma ?

— Fapta că, la primirea listei 
prin care Guvernul satisfâcuse 
toate revendicările minerilor, a 
aruncat-o fără a o citi nu e act 
de inducere în eroare a mineri
lor pentru a-i duce neapărat pe 
aceștia la București, sa-1 dea jos 
pe Petre Roman, a cărui inteli
gență și coii.,,etență nu le su
portă; mai ak> că primul minis
tru nu i-a promis ajutorul soli
citat în cazul crimei ce a co
mis-o Miron Cozma cu mașina 7

— Cu ce drept legal a dispus 
Miron Cozma, în data de 24 sep
tembrie 1991, ca toate mijloacele 
de transport rutiere să le ia mi
nerii ca să plece la București ? 
Erau ale Ligii, le administrează 
și întreține Liga ?

Dacă e convins că specialiștii 
în minerit nu mai sînt necesari 
de ce domnul lider Miron Cozma 
— subinginer — s-a înscris Ia 
Institutul de mine Petroșani, la 
diferențe, pentru a deveni ingi
ner ?

— Cîte acțiuni de salvare mi
nieră a făcut Miron Cozma după 
ce s-a uns singur ca lider al Li
gii minere, de și-a însușit sala
riu ca salvator ?

— Vrea să-și ia examenele 
fără a le da și fără a-și face, 
ca toți studenții, lucrările de la
borator ?

— Cîte venituri neimpozabile 
poate obține un om într-un stat 
de drept ?“.

Vă mulțumim, și vă vom fj 
recunoscători 1

•.
Prtsa ne aduce la cunoștința, fapte de-a dreptul revoltătoare 

cu privire la starea sănătății poporului român : domnul ministru 
al sănătății a găsit „soluția" gravei etape prin care trece medi
cina romanească, prin concedierea a circa 30 mii de cadre me
dicale. Ministerului Sănătății i s-au repartizat fonduri care sînt 
mult mai mici decit sumele neci-sarc unei stări de supraviețuire. 
Din nou se vede că puterea, in buna tradiție comunistă, apre
ciază că Ministerul Sănătății este un simplu consumator de fon
duri. Numai orbirea comunistă il face sâ vadă astfel lucrurile. 
Se știe că în ultimii zece ani de dictatură, nu s-au mai dat exa
mene de intrare la ieț<aiia foarte specializată a spitalelor. S-a 
ajuns la o inflație a numărului medicilor de medicină generală 
pc dc o parii-, iar pe de alta, o sărăcire continuă a rețelei spita
licești. Mini'.icul Sănătății, obedient la îndemnurile putorii,

ACEASTA AR FI 
SOLUȚIA ?

merge pe linia minimei rezistențe : mai bine dăm afară circa 30 
mii dc persoane decit fonduri cit de cît satisfăcătoare pentru me
dicina românească, pentru sănătatea poporului român I Oare, din 
«tiirt începînd, dl. Măgureanu, a trebuit să se bată pentru pușca
șii săi 7 Ministrul de interne a făcut publică nevoia dinșilor dc 
apartamente. Văzut-a cineva un deget al Ministerului Sănătății 
ridieîndu-se în favoarea medicilor 1 Nu negăm competența pro
fesionala a d-lui ministru Maiorcscu, dar combatem hotărît pe 
oricine ar afirma că dl. ministru ar avea ceva comun cu știința 
organizării rețelei medicale. Din păcate prof. dr. Maiorescu este 
un om de paie ; numai că nil zice : „e bine și așa rău". Ce spune 
dl. Stolojan este bine, ce spune al finanțelor ministru („nu sînt 
bani ) c și mai bine. Nu a fost dc ajuns tăvălugul comunismului | 
acum trimitem la plimbare nume prestigioase — dr. Samoilu, 

1 dr. Turcii, dr. Jlogman, dr. Dițoiu, plus o mulțime de cadre me- 
ț dii I Ne batem joc de inima medicinii românești cu o nepăsare 
^criminală 1 Alegerile din primăvară și votul nostru acordat nu 
fiUnui Dumitrașcu, Marțian, Birlădranu et ejusdem farinac, va 
1 brebul să introducă ordine și la capitolul sănătății, lăsată acum 
vpe seama unor arătări lipsite de interes și simțul combativității, 
țStarea de sănătate a poporului român nu este o chestiune nego- 
Ltiabiln — mai lași tu, mai dau eu...

Cineva — și nu peste multă vreme —- va trebui su răspundă 
Lfoarte exact pentru toate aceste injurii la dreptul dc sănătate al 
«acelor 23 milioane

Dr. Viorcl MORARU — Lupeni
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Ne-a crescut 
inima...

1

lntrucit am primit o scrisoare 
al cărei expeditor nu reclamă pc 
nimeni și nici măcar nu ne în
jură, ceea ce este, să recunoaș
tem, un eveniment pentru orice 
redacție din lume, reproducem 
textul integral al acesteia.

Atelierul sculptorului!
(Urmare din pag. 1)

• 
tură monumentală, bustul Dom-1 
ni.șoarei Pogany (1913), cu ochi * 
de insectă, Măiastră (1914), pasă-1 
re ce aduce a sculptură egip-1 
teană, scria Păsărilor care l-au 1 
preocupat din 1919 pînă în anii | 
’40, Negresa (1926), Peștele, CU ■ 
soclu oglindă. Este reconstituit I 
întregul tcmplu-atclier cu scuip- . 
turi terminate sau eboșeuri. Lip-1 
sc.ște doar praful, pulberea de • 
piatră pe care Brâncuși o șter- I 
gea să protejeze puritatea scuip-’ 
turilor lui. *

La etajul patru al Centrului I 
„Georgcs Pompidou" este o ex-1 
poziție cu fotografii ale alelieru-1 
lui lui Brâncuși. Pentru el foto-1 
grafia era o modalitate de a-șl • 
privi sculpturile, îndeosebi pc I 
acelea care plecau spre sălile , 
muzeelor sau căb e colecționari. I 
Idealul lui era să păstreze, in- . 
tact, totul. 4

Brâncuși este veșnic în atelic- | 
rul lui parizian, dar tot veșnic | 
este în monumentalul complex | 
sculptural de la Tg. Jiu, Inaugurat i 
acum 54 de ani.

„Domnule director,
Nu vreau să vă flatez, pentru că, în general, sînt destul de 

caustic, dar de cînd ați preluat conducerea ziarului, conținutul 
acestuia s-a îmbunătățit substanțial. Apreciez, mai ales, conținutul 
Independent și echidistant făța de partidele politice, ceea ce îi 
dă, în plus, un caracter de seriozitate. Vă doresc în continuare 
rezultate bune la conducerea ziarului la care sînt un abonat con
stant. Cu permisiunea dv., v-aș trimite cltcva rîndurl care poate-și 
vor găsi locul la «maxima zilei».

in 1946 am avut «aleqeri libere» cu observatori din est. Acum 
avem «alegeri libere» cu observatori din vest. Pe cînd alegeri 
libere cu observatori români ?

Vă doresc numai bine !“
Dr. Dumitru GALATAN — Pctrila •

N.R. Vă mulțumim pentru aprecieri și așteptăm să ne mai 
scrieți

Audiența „ZORI NO>“
de hoți

Fenomenul infracțional a cres
cut, pe țara, în 1991, față do 
1990, cu 45 la sută, iar numărul 
infractorilor cu 73 la sută. Ingri. 
jorătoare este și creșterea delinc- 
venței Juvenile cu 80 la sută, 
Sint cifre .servite", dc curînd, 
reprezentanților presei, chiar de 
Ministerul de interne. Cifre care 
exprimă o realitate îngrijoră, 
toarc...

Apropo de această stare de 
spirit, ne-a căutat la redacție șl 
a ținut să ne vorbească un vechi 
cititor al ziarului, un om matur, 
trecut prin viață. Era vorba do 
o rudă apropiată a vizitatorului 
nostru aflat în comă, cu fractură 
craniană, la Timișoara, de peste 
o suptămînă și, după toate sem
nele are zilele numărate. Tînur, 
de 30 de ani, căsătorit, lăcătuș 
de mină, un om aproape integru, 
dacă nu ar fi fost robul unui 
viciu — alcoolismul. De fapt, 
nici nu-1 trebuia prea mult — 
precizează vizitatorul — mie șl 

*

pricăjit, cum c, îi ajung „două 
sute" și umblă pc... patru că. 
rări. Așa a și umblat de multe 
ori și nu o dată a căzut victimă 
slăbiciunii sale. A fost bătut, 
buzunărit și chiar dezbrăcat.

Ceea ce i s-a întîmplat însă, 
ultima oară, poate să-i fie fatal. 
A fost găsit în stare de incon
știență, la etajul IV al unui 
bloc vecin. Se presupune că, 
fiind în stare de ebrietate, din 
greșeală, a nimerit la același 
etaj, dar în blocul din imediata 
vecinătate a blocului în care 
locuiește.,. Concluzia medicului 
aste că a fost lovit în cap cu 
un obiect contondent, ceea ca 

este posibil. Cînd cineva, un 
străin, umblă cu cheia la ușa 
apartamentului tău, cînd știi că 
hoții și agresorii își fao de cap, 
este flrcse să protestezi, să te 
aperi. Și cca mai bună apărare 
e să ataci.,.

L DRAGAN
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1 oro AL, DiVIZiA B FOTBAL, divizia A
l.ilrare liberă. «4 •

Jiul — Chimia 1—0 (1—0). Spectatori circa 5 000. A marcat: 
DoJu, min. 13, clin penaltv. Șuturi la poartă : 12—5 ; pe poartă 
6—2 : cornete 1—2. Cartonase gaibene : Dodu. Radu. Cioabă, Per
șu. Pulpan. A arbitrat : Adrian Stoica, ajuta, de Vaslle Crețu și 
Ion Ctrstea — toți din București. Observator federal : Mircea Lu- 
dușan — Sibiu.

JIUL : Ghivan, Benone Pupescu, Gaspar, Cioabă, Dodu, Cris- 
tea. Stancic (min. 75 Răducti). Cristescu. Popoviciu (min. 60 Stan- 
cu). Ra iu. Henzel.

CHIMIA ; Preda, Moldoveanu, Popa, Ungureanu, Perșu, Giur- 
că, Pulpan, Tudorache, Mangalagiu, Gaiță, Georgescu.

afara. Gaița a m . _i ficat" o 
dată potențialul apărării Jiului, 
dar Radu, cu un ultim 
deposedat pe linia de 
Nici la al treilea luft. 
iași Giurcă, Popoviciu 
zează, preia H.nzel și 
afară. Partea a doua îl are pe 
Dodu. cel mai periculos 
și, in minutul 51, după

efort, l-a 
corner, 

al acelu- 
nu sesi- 

șutează

I

REZULTATE TEHNICE : Dinamo — Sportul studențesc 1_ Oi
Uorvinul — Petrolul 1—1; F.C. Brașov — Gloria Bistrița 2—1 • 
Rapid — F. C. Argeș 0—0 : A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Cra- 
iova 0—0; Dacia Unirea Brăila — Steaua 0—0; Oțelul Galați — 

~ ' Constanța

i

Partida a început in nota de 
dominare a Jiului, care in mi
nutul 7 trimite prin Radu, pri
mul șut pe poartă, din 10 m. dar 
Preda, rare și-a făcut datoria cu 
nrisosință, apără. Urmează faza 
• <in min. 13 cir>d fundașul Giur- 
cî .deschide" seria loviturilor și 
Henzel este faultat chiar in in
teriorul careului. Fără ezitare, 
centralul Stoica dictează 11 m. 
pe care Doau, specialist in ma
terie, îl transformă in gol și 1—0 
pentru gazde..

Vilcenii încearcă vigilența lui 
Ghițan, prin două șuturi pe lin

gă poartă, Perșu .și Gaiță, dar 
ocazia de a mări avantajul a- 
parține lui Cristescu, bine lan
sat de Radu, care pătruns pe 
stingă in careu. trage 
puternic. portarul era 
bătut, dar balonul se duce 
milimetric afară. A fost primul 
semnal al ratărilor și tribunele 
n-au scăpat prilejul de a se „in- 
fierbinta". A ratat Dodu. șut cu 
capul peste poartă, min. 32. Hen
zel in min. 34, la al doilea luft 
al aceluiași Giurcă. s-a împiedi
cat de minge in careu, a recu
perat Cristescu și Radu a șutat

atacant 
. ____ ce Mol

doveanu încheie seria lufturilor. 
vrînd să dribleze portarul, se 
încurcă în dribling și irosește o 
mare ocazie de a fi 2—0. Marcu 
trimite în teren pe Stancu și Ră- 
ducu care forțează prima linie 
și în min. 65, încă o fază de gol: 
Radu și Cristescu nu-1 pot învin
ge pe Preda, după ce-i scot min
gea din brațe. Se scot cartona
șele, scoate și Ghițan golul, min. 
80. cap Perșu pe lingă bară. In 
replică. Henzel trimite șl el tot 
cu capul, pe lingă bară, mingea 
centrată de Cristescu, și astfel 
revanșa cu Chimia este cîștigată 
la același scor, 1—0.

REZULTATE TEHNICE : F. 
ria Reșița — U.T.A. 0—1 ; Jiul 
1—0 ; Astra Arad — C.S.M. Reșița 0—1 ; Metalul Bocșa — 
Timișoara 2—0; Gaz Metan Mediaș — FC Tr. Severin
Metalurgistul Slatina — Unirea Alba Iulia 0—0 ; U. M. Timișoara

C. Bihor — Aris Arad 3—1 
Petroșani — Chimia Rm.

; Glo- 
Vilcea 
C.F.R.

') Echipă penalizată cu un punct

— Metalurgistul Cugir 3—1 ; Jiul IELIF Craiova — Șoimii IPA
Sibiu 1 — 1.

CLASAMENTUL
1 Unirea Alba Iulia 19 13 1 5 38—18 27 (+ 7)
2. U.T.A. 19 12 3 4 25—11 27 (+7)
3. C. S. M. Reșița 19 11 3 5 26— 8 25 ( + 7)
4. Jiul Petroșani 19 9 2 8 35—23 20 (+ 2)
5. C.F.R. Timișoara 19 8 4 7 18—22 20 ( 0)
6. F. C. Bihor* 19 8 4 7 34—25 19 (— 1)
7. Chimia Rm. Vilcea 19 7 5 7 24—22 19 (+ 1)
8. Gloria Reșița 19 8 3 8 27—27 19 (— 1)
9. Jiul IELIF Craiova 19 6 7 6 22—24 19 (— O

10. F. C. Tr. Severin 19 7 4 8 26—29 18 ( 0)
11 Metalurgistul Cugir 19 8 2 9 23—27 18 (-2)
12. Șoimii IPA Sibiu 19 0 5 8 24—26 17 (—3)
13. Metalul Bocșa 19 7 3 9 23—27 17 (— 1)
14. Gaz Metan Mediaș 19 6 5 8 30—39 17 (— 1)
15. U. M. Timișoara 19 6 5 8 20—36 17 (-D
16. Aris Arad 19 6 4 9 19—34 16 (— 4)
17. Metalurgistul Slatina 19 4 7 8 21—23 15 (-3)
18. Astra Arad 19 4 3 12 20—34 11 (-7)

După desfășurarea primelor 
meciuri în sistemul „turneu", fa
voritele s-au impus, declanșînd 
atacuri decisive pentru, ocuparea 
locurilor fruntașe, într-un clasa
ment, în care doar titlul obligă 
și retrogradarea apasă.

Trei turnee,
6 bătălii

ETAPA VIITOARE (simbătă, 21 martie) ; Metalurgistul Cu- 
gir — Jiul IELIF Craiova; Șoimii IPA Sibiu — FC Bihor ; Aris 
Arad — Gloria Reșița ; C.S.M. Reșița — Gaz Metan Mediaș ; Jiul 
Petroșani — Astra Arad ; F. C. Tr. Severin — Metalul Bocșa ; 
C.F.R. Timișoara — Metalurgistul Slatina ; Unirea Alba Iulia — 
U. M. Timișoara ; Chimia Rm. Vîlcca — U.T.A.

Pentru locurile I—IV, Steaua
— Știința Ceinin Baia Mare 
21—6 (15—0) și Farul — Dinamo 
15—10 (7—0).

In grupa pentru locurile V— 
VIII, Știința a pierdut la Univer
sitatea Timișoara cu 38—0 (6—0), 
iar Rugby Club Grivița Roșie
— CSM Foresta Sibiu 9—3 (6—0).

Ultima grupă, în care se deci
de și retrogradarea (echipele cla
sate pe locurile XI—XII) a avut 
ca protagoniste echipele: IAMT 
Oradea — CSM Suceava 10—0 
(0—0) și Sportul Studențesc — 
Contactoare Buzău 19—9 (15—9).

VOLEI
Al patrulea

VIITORUL IGCL PETROȘANI 
— ARMATURA ZALAU 1—3 
(— 12, — 12, 10, —9). O sală arhi
plină, un meci dramatic, un ar
bitraj părtinitor și o echipă .Vi
itorul", care nu-și găsește ca
dența, in ultimele patru etape, 
după un start furtunos, ce lumi
na orizontul un i programări 
pentru divizia A.

Ca și la Timișoara, s-au pier
du. ușor primele două seturi, din 
greșeli personale și colective, 
dar mai ales, dintr-o „imobili
zare" care a pironit echipa in- 
tr-un punct mort, pe care nu 
reușește să-l depășească. Oaspe
tele au condus tot timpul, cu ex
cepția setului I (la Început) și 
au dovedit că sint o echipă cu 
pretenții Îndreptățite la promo
vare. Ele nu s-au lăsat intimi
date de „galeria casei" ce a mai 
scos un set adversarului și, aju
tate și de cîteva grave greșeli 
(setul 4) de arbitraj, nerecunos
cute de cel doi — principalul din 
Timișoara, secundul din Craiova 

șl-an atins obiectivele. Victo-

meci pierdut
ria și implicit netezirea drumu
lui spre titlu. Servicii puternice, 
lovituri năpraznice de linia I in 
zonele II, III, IV, unde blocajul 
n-a funcționat sau a fost sur
prins cu mingi puse peste, miș
cai e In teren, dăruire ce a inhi
bat adversarul. Iată clementele 
victoriei. Gazdele, cu Ilodină, 
Chitic, Tudoroiu, Petrovan, La- 
zăr, Filiche și Bereș au păcătuit 
în construcție, finalizare și doar 
Filiche a mai spălat rușinea prin 
cîteva mingi ce și-au găsit ținta 
In terenul advers. Jocul static, 
cu săritura de pe loc în detri
mentul clanului (3 m) la trăgă
tor, cu blocaj din una sau două 
jucătoare, cu o ridicătoare ce 
nu-și revine și cu slabă moti
vație pentru victorie, sînt în 
principal cauzele ce au generat 
Infrîngcri in lanț, chiar dacă as
tăzi (n.n. — duminică) s-a întîl- 
nit un adversar valoros, dar nu 
imposibil de învi. s. Șl clnd nu 
e victorie, defectele sînt exacer
bate, iar calitățile eclipsate.

Iu memoriam!

I
II
I 
I 
I
!
19aI

Partida de fotbal Jiul Pe
troșani — Chimia Rm. Vîlcca 
a avut, dincolo de caracterul 
competițional, menirea dc a 
aduce un ultim omagiu, celui 
ce a fost timp de peste 5 ani 
medicul echipei — asistent 
Mircea Ureche. Au participat 
membrii familiei îndurerate. 
S-a păstrat un minut de recu
legere.
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Poli Timișoara 0—1 ; Electroputere Craiova — Farul 
3—0 ; F. C. Bacău — F. C. Inter Sibiu 0—0.

CLASAMENTUL
4
5 
2
6 
5 
3
3 
1
5 
2
4 
3 
3

3
6
5 
2
4

C.

1. Dinamo
2. Steaua
3. Petrolul
4. Universitatea 

Electroputere 
Poli Timișoara 
Gloria 
Oțelul 
F. C. 
Farul 
F. C. 
Rapid 
F.C. Bacău

14. Dacia Unirea Brăila
15. F. C. Argeș
10. Sportul Stud -nțesc
17. A.S.A. Elect mureș
18. Corvinul

ETAPA VIITOARE (22

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19
19
19
19
19

15
11
11

8
8
9
8
9
7
8
7
7
7

6
4
4
5
4

martie): F. _______ _. ________ _
F. C. Inter — Dinamo ; Sportul Studențesc — Convinul ; P. C. 
Argeș — Dacia Unirea Brăila ; F. C. Brașov — Rapid ; Steaua — 
A.S.A. Electromureș; Universitatea Craiova — Oțelul Galați ; 
Poli Timișoara — Electroputere Craiova ; Gloria Bistrița — Pe
trolul Ploiești.

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

Craiova
Craiova

Bistrița
Galați 

Inter Sibiu

Brașov

0
3
6
5
6
7
8
9
7
9
8
9
9

10
9

10
12
11

Farul —

47— 9 
30—13
28— 33 
20—12
23— 13
24— 22
29— 25 
22—25 
22—25 
17—18 
28—31 
17—24
17— 29

18— 23
19— 23 
16—29 
18—29 
21—33

F.

34
27
24
22
21
21
19
19
19
18
18
17
17

15
14
13
12
12

C. Bacău ;

(+14) 
(- 
(-- 
(-- 
(-- 
(+ 
(+ 
(+ 
(— 
(—
( 
(— 
(— 

(— 
(— 
(— 
(— 
(—

8)
4)
2)
3)
1)
1)
1)
1)
2)
0)
1)
3)
3)
4)
7)
6)
8)

POPICE Superligă

„A debutat" Andrei Marian
JIUL PETRILA — C.F.R. Cluj 5 292 — 5 154 pd (4—2). A treia 

victorie consecutivă a formației din Petrila este fără îndoiala 
punctul de atracție al acestui retur, dar și marea performanță a 
echipei antrenată de... jucătorul C. Dobrică. Formația clujeană 
nu a putut opri iureșul gazdelor, care urcă în clasament și vor 
să readucă tradiția popicelor în Valea Jiului la renumele, pe care 
cu mulți ani în urmă,-l-a avut. Diferența de 118 popice, în fa
voarea gazdelor, ca și jocul bun al tuturor componenților, a mul
țumit asistența ce a aplaudat victoria echipei favorite. Clujenii, 
cu fostul campion mondial în echipă, Iuliu Bice, s-au recunoscut 
învinși de o echipă ce a fructificat perioada de pregătire, intr-o 
manieră constructivă, reușind să-l aducă pe internaționalul An
drei Marian și să-și desăvîrșească pregătirea fizica dublată de 
una de natură moral — volitivă.

Dar iată rezultatele individuale ale echipei Jiul : Gheorghe 
Silvester 935 pd ; Constantin Dobrică 878 pd ; fon Hordilă 877 
pd ; Radu Ghcrman 909 pd ; Ion Scorțea și Loios Kovacs 833 pd și 
Andrei Marian 860 pd. La oaspeți Iuliu Bice 900 pd și Nicolac 
Popa 891 pd, au avut cel mai bun punctaj.

Și acum, cînd echipa a pășit cu dreptul, în acest retur, se im
pune și renovarea pistelor de aruncări, pentru a fi în pas cu 
saltul valoric al formației.

Republicanii I
Cine „a blestemat” Jiul ?
CSS Tirnăveni 

șani 0—0. In sport nimic nu e 
mai frumos dccît revanșa. In tur, 
Juniorii din Tirnăveni cîștigăse- 
ră la Petroșani. Acum, în meciul 
revanșă ambiția și dorința de 
victorie — proprie marilor spor
tivi — a făcut cd rezultatul final 
să fie 0—0. Dar cil un mape sa
crificiu.

La un aîae al gazdelor, porta 
rul Jiului, Costincl Miron, unul 
din cei mai talentați copii ai ge
nerației sale, s-a accidentat grav, 
in impactul eu un atacant al c- 
rliipei din Tirnăveni. s Prezența

Jiul Petro- medicului echipei Oetavian Po» 
pescu, care însoțește peste tot 
formația Jiul, a fost salutară, ca 
toate că, sportivul a făcut como» 
ție cerebrală. A fost transporta* 
de urgență la spitalul din locali
tate, unde i s-a acordat primul 
ajutor- Sperăm într-o însănătoși
re grabnică și revenirea sa ț» 
terenul de sport cit mai repede.

Antrenori, antrenori, antrenori
• Conducerea (duhului Jiul l-a num t C•• anUwioi W< ind 

eihipei Jiul, pe profesorul Ionel <1 < ii. antrenorul < ulețilnr
Noul antrenor al <•rliipei Chimia <• te GIhoit.Ii Cii ’ i I 1 
conducător al (■(■hlpci F. < Argeș, cu • • in tnni.i bs i mi n 
viața clubului argeșenii a optat p-nliu nona <•'lopft. I' . >r 
B • Viorcl Mateianu .-a Însănătoșit El ■ |T< lo.if fui f 
pci F. C. Bihor, cari' se duce, ci I puțin finiiv i o ’ol
Im in clasament bute p i ul pi* !<"

it a

I-

i
1
1

¥
*

Portarul care l-a înlocuit, Pas- 
călău, a apărat un penalty, iar 
Drăgănescu, Scorei, Mitrofan, 
Preda, Angfltl, Repede, Tăslăoa- 
nu, 
din 
au
Mu 
Clubul

Frumocn și ceilalți au luptat 
răsputeri pentru revanșă. Și 

obținut-o, Dap cu ce preț? 
întreb: A blestemai cineva 

„Jiul"?
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Societatea
„Universal Cercproiect“ SRL

organizează
începînd cu 1 aprilie a-c., un program de perfecționare în 
management și economie de piață.

Programul cuprinde 24 acțiuni de cîte 5 ore, conduse 
de specialiști de înaltă calificare, simbătă și duminică-

Locuri limitate, necondiționate de studii sau vechime.
☆

Societățile comerciale cu capital de stat sau privat 
pot achita taxele de participare prin virament sau CEC.

Informații suplimentare la sediul societății din Petro, 
șani, str. Republicii nr. 37, camera 27 sau la telefoanele 
44120 și 42106, între orele 9—13 și 17—19.

La terminarea cursurilor, se eliberează certificate au
torizate.

I.C.P.M. Petroșani
in colaborare cu SC — FEA — SA București 
oferă un produs de ultimă oră: CART AX 31

' care poate transforma rapid orice autoturism tntr-un

TAXI!!!
Aparat electronic cu afișare numerică pentru calcu- 

laroa costului călătoriei cu taxiul (precizie O,l°/o) 
l.C.P-M. Petroșani asigură:

— montare cu garanție pe orice tip de autoturism;
— service.
Doritorii se vor adresa la sediul ICPM Petroșani str- 

Republicii nr. 7 (căminul de nefamillști EM Dilja, vizavi 
de poarta UMIROM).

Telefon 11691 — int. 18 sau 15087.

Universitatea tebnică 
Petroșani

organizează concurs in data de 13 aprilie 1992 ora 10, in 
•ela bibliotecii UTP, pentru ocuparea următoarelor posturi:

— un post referent;

— un post funcționar;

— două posturi paznici;

— un post portar;

— un post spălătoreasă;

— un post laborant.
Condiții de încadrare — conform legislației în vigoare.
Relații suplimentaro la telefon 42580 — 42581 int. 151. 

(Dosarele <le înscriere se depun pînă la data de 9 aprl.
lio 1992.

I

- MICA PUBLICITATE -
ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii a 50 de ani, soția Viorica, fiul Ale
xandru, doresc scumpului lor soț și tată, Cszeresznyes Sandor, 
multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani T“. (986).

VINZAR1
V1ND semicursicră Pegas, absolut nouă. Republicii, 96/13, Pe

troșani. (980).
VlND garsonieră confort I, Petroșani. Informații, telefon 

96/115301, Timișoara. (972).
VlND mobilă și televizor color, str. Constantin Miile, bloc 2, 

ap. 6, Petroșani. (989).
VlND motocicletă Jawa, str. Independenței, bloc 4, ap. -11, 

Petroșani. (1019).
VlND Aro Diesel, camionetă motor Brașov. Informații : Mi- 

hai Gheorghe, str. 22 Decembrie, bloc 10, sc. I, ap. 23, Petroșani, 
intre orele 16—19. (1016).

VlND televizor color, stare perfectă Telefon 44395, după ora 
16. (1012).

VlND caroserie Dacia 1 100 și motor Dacia L300, Petrila, 8 
Martie, 23/36 (Consignația Zanetti). Preț convenabil, (1011)

VlND IMS cu remorcă, Diesel, cu motor' de rezervă Diesel. 
Aninoasa, Uzinei, 18/1. (1020).

VlND dolari. Birta Daniel, str. Aurel Vlaicu (colonie), nr. 3, 
Petroșani. (1021)

DIVERSE
PREDAU apartament trei camere parter, Petrila, 8 Martie.

Informații — str. Cirjei, nr. 6, Petroșani, între orele 12—13. (961) 
CAUT garsonieră. Ofer în schimb spre cumpărare sau închi

riere casă cu grădină în Sîngeorgiu de Pădure, Județul Mureș. Re
lații — Petroșani, str. Avram lancu, bloc 9 A, sc. 2, ap. 22. (956) 

CAUT profesor de limba engleză pentru meditații. Str. Avia
torilor, bloc 7, ap. 30. Intre orele 13—15. (963).

EXECUT transport marfă autocamion 7 tone. Petrescu Nico- 
lae, Uricani, str. Sterminos, nr. 184. (974) - -

HOGMAN FILOMELA, medic principal interne, dă consul
tații la Policlinica cu plată luni, vineri, orele 9—12, și miercuri, 
14—17. (1030).

BOȚOl NICOLAE este rugat a se prezenta la Tribunalul Pe
troșani, In data de 25 martie 1992, ora 8. (1024)

PAROHIA ORTODOXA VULCAN 1 angajează personal lu
crări de tencuire a exteriorului bisericii. Informații, telefon 70539. 
(913).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere, cu apartament 3—4 camere 

(ofer recompensă), str. Șt. O. Iosif, bloc 2A, ap. 89, et. I. Telefon 
43581, Galeș Zlna.

SCHIMB apartament două camere. Vulcan, str. Aleea Cri
zantemelor, bloc 5, scara I, ap. 2, cu similar Petroșani.

SCHIMB apartament trei camere cu apartament patru ca
mere, zona Petroșani Nord — Spital, sau preiau cu contract apar
tament 3—4 camere, aceeași zonă. Telefon 42340. (1013).

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Pălivan Victor, eli

berat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (962).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Simko Victor, 

eliberată de UMIROM Petroșani. O declar nulă. (968).
PIERDUT carnet CEC limită sumă. Seria A 48, nr. 505601— 

A 48 505650, eliberat de BCR Petroșani. 11 declar nul. (975).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dan Aurel, eli

berată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (983)
PIERDUT diplomă bacalaureat pe numele Benko Ioan, eli

berată de Liceul industrial nr. 1 Lupeni. O declar nulă. (987).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Florea Cristinel, 

eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă. (935).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Haraklany An

drei, eliberată de F. E. Petroșani. O declar nulă. (930).
PIERDUT autorizația nr, 4319/15 04 1991, pe numele Vas Esz- 

ter, eliberată pe Primăria Deva. O declar nulă. (937).
PIERDUT adeverințe primire și plată pentru materiale re- 

folosibile, seria 930237 din 4 martie 1992 In valoare de 15 mii lei 
și 930235 din 4 martie 1992 In valoare de 37 960 lei, pe numele 
Pavcl Ana, eliberate de REMAT Petroșani. Le declar nule. (938).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vizitiu Daniel, 
eliberată de E. M. Dilja. O declar nulă. (939).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Marlnescu Aurel, 
eliberată de U. T. Petroșani, O declar nulă. (947).

PIERDUT carnet sindicat nr. 01183/90, eliberat de Liga Pen
sionarilor Petroșani, 11 declar nul. (951).

PIERDUT carnet student pc numele Ivana Florlan, eliberat 
de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (950).

PIERDUT contract închiriere pe numele Costincanu Aurelia, 
eliberat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (1022).

PIERDUT contract închiriere pe numele Corduneanu Dorel, 
eliberat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (1000).

DECES

FAMILIA Ureche Victor mulțumește inimosului colectiv al 
Clubului Sportiv „Jiul", conducerii EM Livezcni, personalului 
Spitalului municipal Petroșani, precum și tuturor celor care au 
participat alături de noi la pierderea celui care a fost un bun 
trate, unchi, cumnat,

URECHE VALERIAN — MIRCEA (VALERICA)
Nu to vom uita niciodată. (996) x

COMEMORĂRI

16 ANI de la trecerea In neființă a celei care a fost o mi
nunată soție, mamă și bunică

SZELLAN PARASCHIVA
Toate florile din lume pc tristul ei mormlnt. Soțul, fiicele și 

nepoții. (995)

PIOS și înlăcrimat omagiu la șase ani de la dureroasa des
părțire de cel care a fost un om minunat

IL1EȘ IOAN (55 ani)
Odihnească-se In pace. Soția și fiul. (1028).
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Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremiera TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Vedete în recital.
18,00 Salut, prietenii
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,G0 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca. Bătaia inimii 

(SUA, 1946).
22.20 Cultura In lume.
22.50 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.20 Baschet.

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Ispita senzualității e irezisti

bilă astăzi.
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Frica de contaminare cu un 

virus periculos vă îndeamnă la 
precauții inutl'e.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Relația cu un „săgetător" ca
pătă noi valențe.

GEMENI 
(21 mai — 21 Iunie)

Lipsă acută de bani, Intr-un 
moment clnd șansele unei inves
tiții rentabile crescuseră simți
tor.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

O stare de rău generai, moti
vată psihic, subminează „elanul" 
unui potențial partener.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Inerția dv. In gindire determi
nă o ieșire furibundă a șefului 
ierarhic.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Liniștea v& este tulburată doar 
de un mic incident Intre vecini.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrlo) 

„Rezolvarea" unei afecțiuni or
ganice promite să se amine sine 
dle...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Profitați de starea de confuzia 
și de netncredere ce s-a creat In 
anturajul dv., pentru a vă valo
rifica ideile.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Calitățile dv. de bun organiza
tor și intuiția perfectă se mani
festă plenar Intr-o acțiune care 
vă captivează...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

GIndul dv. ascuns nu mai are 
nevoie să fie rostit. Lăsați timpul 
să lucreze I

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

BIntuic o „răceală" printre con
frați iar dv. nu sinteți vaccinat 
(ă)...

IMPORTANT
In urma concursului pcntrtl 

ocuparea postului de casier, or
ganizat Ia sediul redacției ziaru
lui „Zori noi", doamna Silvia 
FIciu a obținut punctajul maxim 
și, prin urmare, va fi angalată.
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