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INCERTITUDINI... BENEFICE
Este o realitate că „barome

trul" producției în mineritul 
Văii Jiul ii indică semne evi

dente de r"d<-esare. După un 
„plus" d? 8100 tone pe
luna tre in prima jumă
tate a li. i martie producția 
extrasă suplimentar se ridică la 
17 000 tone de cărbune. Ața, dai 
„Păi, ața da, aud o voce rău
tăcioasă, pe post de „observator" 
din afara mineritului. Știi ce 
Înseamnă asta? S-au pus oamenii 
pe muncă Au auzit de închi
derea unot mine, de subvenții șl 
le-a venit mintea la cap..." N-am 
elemente să accept sau nu re
flecția observatorului ocazio
nal. Dar, mi s-a relatat un fapt, 
de-a dreptul paradoxal, de astă 
dată chiar de un specialist din 
domeniu, căruia nu pu’oam să 
nu-i dau credibilitate totală.

La o mină în deschidere, se 
trece, datorită fondurilor insu
ficiente pentru finanțarea inves
tițiilor, la limitarea lucrărilor. 
Mal precis se dă dispoziție pen
tru oprirea săpării unui puț de 
incintă ți trecerea lui In con
servare. Deși dispoziția a fost 
clară, lucrarea respectivă nu nu
mai că nu s-a oprit, ci, dimpo
trivă. a crescut în intensitate. 
Oamenii au dedus din dispoziția 
de sistare a lucrării că ea are 
la bază nu rațiuni economice, ci 
nemulțumirea față de ritmul 
cam... ien* al execuției. Și, pu- 
nîndu-se pe treabă, au reușit o 
adevărată performanță: au lu
crat încă timp de două săptâ- 
mlm, contrar dispoziției, ca să 
demonstreze ce pot. Și au de

„Deplasarea la București
Ieri dimineață, cea mai mare parte a lide

rilor de sindicat din Valea Jiului, care au făcut 
deplasarea la București, s-au întors acasă. 
• Dl. Miron Cozma, împreună cu domnii Gheor- 
ghe Feraru și Dumitru Leonte, ca reprezentanți 
ai Confederației sindicatelor miniere, au rămas 
la București pentru a continua negocierile 
cu Guvernul, începute marți.* • Împreună 
cu dinșii au mai rămas și reprezentanți ai sin
dicatelor din județele ce au participat la ac
țiunea revendica'lvă de marți. Această nouă 
deplasaie la București «— de data aceasta, In
tr-un cadru mai restrîns — s-a făcut din ini
țiativa sindicatelor din țară, care nu slnt re
prezentate de Blocul național sindical și nicji 
de marile confederații sindicale, iar această 
unire dc forțe are drept motiv imposibilitatea 
sindicatelor respective de a realiza o Intilnlre 
cu factorii puterii. • Acțiunea revendicativă, 
concretizată Intr-un memoriu, adresat factorilor 
solicitați pentru negocieri cuprinde următoa
rele puncte: • 1 Anularea hotărîrilor Guver
nului cu numerele: 19, 20, 21 și 22, referitoare 
la salarizarea personalului societăților comer
ciale ți regiilor autonome; • 2. Finalizarea

are motive temeiiice"
contractului colectiv de muncă la nivel națio
nal, nu numai cu Blocul național sindical și 
marile confederații, ci și cu celelalte sindicate 
care doresc acest lucru; • 3. Negocierea cu toate 
sindicatele active a unui salariu minim pe 
economie, altul declt cel stabilit și garantarea 
Iui de către Guvern; • 4. Prezentarea de ur
gență dc către Guvern a unui program de .pro
tecție socială concret și susținut material prin 
alocații bugetare; • S. Prezentarea de către 
Guvern a unui program concret și coerent de 
relansare a economiei naționale (în special în 
domeniile agriculturii șl industriei); • 6. Asi
gurarea fondului valutar necesar economiei na
ționale care să permită procurarea dc materii 
prime, materiale șl. elemente componente de 
pe piața externă, la prețuri competitive; • 7. 
Suplimentarea bugetului pentru învățămînt. 
cercetare, sănătate, cultură și apărare națională 
(armată, poliție); • 8. Asigurarea unei transpa
rențe totale prin participarea neîngrădită a 
presei la negocierile dintre sindicate și Guvern.

NR. Datele de mai sus ne-au fost furnizate 
de dl. Iile Torsan.

Gheorglic ClllIlVASA

monstrat: au realizat în două 
săptămîni cit n-au făcut în două 
luni înainte.

Că, odată cu trecerea la eco
nomia de piață, cu restructură
rile din mai toate sectoarele 
industriale, urmează să aibă loo 
schimbări și în minerit, nu este 
un secret pentru nimeni. Dim
potrivă. Nu Intîmplător, în ca
drul dialogurilor ce au avut loc 
mai la începutul anului cu mi- 

în minerit

niștril de resort s-au pus o sea
mă de întrebări referitoare la 
orientarea strategică a guvernu
lui în domeniul energeticii, mai 
ales după darea în funcțiune a 
centralei de la Cernavodă. Șl, 
dacă întrebările au fost clare, 
răspunsurile au fost destul de 
evazive. Mal tranșant a fost 
poate, ministrul industriilor, 
care a vorbit, în perspectivă de 
reconversia forței de muncă 
din minerit, de dezvoltarea tu
rismului, dlnd exemplu O anda 

și alte țări din vest, unde se 
trăiește foarte bine, fără ca ță
rile respective să aibă minerit.

Și atunci? Și atunci vom trăi 
și vom vedea. Deocamdată, sub
vențiile pe '92 pentru mineritul 
Văii Jiului au venit. Inclusiv 
pentru investiții. Nu chiar cit 
s-a cerut, cam Jumătate cît cere 

dezvoltarea capacităților, dar au 
venit. „Știți cum e — ni se ex
plică de către un specialist în 
domeniu — deocamdată știm ce 
facem azi, știm ce va fi mîine, 
iar ce va fi poimîine e mai di
ficil..."

In contrast cu această incerti
tudine, îmi vine în minte certi
tudinea de acum doi ani, a unui 
miner, devenit lider sindical 
după Revoluție. Venit din Mol
dova și devenit miner, a parti
cipat ia o discuție referitoare 
la realizarea unui obiectiv social 
de stringentă necesitate. Tn ca
drul discuțiilor I s-a dat prile
jul să audă pent-u prima oară 
că s-ar putea ca obiectivul res
pectiv să nu se mai realizeze. 
De ce? Păi, își dădea cineva pă
rerea, cine știe ce orientare va 
avea viitorul guvern în domeniul 
minelor. Cînd a înțeles proaspă
tul lider că ar fi posibil să se 
întîmple și ața ceva, a ripostat 
vehement: „Și .noi? Noi de ce 
am venit în Vale?"

Vehemența, iritarea în fața 
„noutății" aveau o explicație. 
Ani de-a rîndul, au fost aduși 
oameni în Valea Jiului pen
tru a deveni mineri ; pen
tru a ridica extracția de 
cărbune la nivelul unor cifre. . 
pe măsura cerințelor unor in
dustrii energofage, aberant con
cepute. Au fost aduși, deci, oa
meni la mină, „instalați" în 
cămine, familiștii chiar în apar-

Ioan DL'BEK

(Continuare In pag. a t-a)

Au sosit, de cîteva zile, două 
TlR-uri cu cartofi din Bulgaria 
— circa 40 tone —, care nu vor 
umple rafturile magazinelor de 
specialitate, dar ne vor aminti 
că vremea cartofului este în fie
care zi. Acestea sînt primele 
transporturi dintr-un contract

Lapte'e ca o speranță!
Doar circa 8 000—8 500 litri lapte poate să ofere populației 

Văii Jiului, Fabrica de produse lactate Petroșani, din motivele 
bine cunoscute. Colectarea din zonă este la cota zero, iar întreaga 
cantitate se aduce din județ. Orașele Tg. Mureș și Arad nu ne 
mai oferă nimic, iar speranțele încă nu... încolțesc.

Se așteaptă totuși, sosirea primăverii și, odată cu ea, și o 
cantitate sporită de lapte. Colțul ierbii este singura noastră con
solare.

Să avem grijă și
Așa și-au zis și lucrătorii can- 

tinei-restaurant din Vulcan, uni
tate intrată acum în locație de 
gestiune șl care se va numi, 
probabil, în scurt timp, restau
rantul „Lucoris". In consecință, 
la un preț foarte redus se poate 
servi un prînz gen „meniu fix“.

____________________________

„Garniturili..."
Butelii de aragaz — iată un articol de primă necesitate. Pen

tru a funcționa un aragaz este nevoie însă și de alte accesorii ; 
furtun, ceas și — atenție — banalele garnituri de la orificiul 
prin oare gazul trece din butelie în ceas. A fost odată însă un 
preț al acestor garnituri : 25 de bani. Adică patru la leu. Știți 
cît costă acum garniturile ? „Rușii", adică tot soiul de comer- 
cianți care aduc pe piață produse din Republica Moldova cer 
pentru o singură garnitură 37 de lei. Și asta în cazul în care al 
norocul să găsești I Ce fel de economie de piață o mal fl și 
asta ? în mod normal, PECO Vulcan ar trebui să asigure aceste 
garnituri contra-cost, odată cu cumpărarea buteliei. Deci, de la 
șoferul mașinii, sau la depozitele din localități, să le poți cum
păra orieînd. Șl nu la 37 do lei bucata. (I.S.î

Universitatea Tehnică din 
Petroșani a găzduit stmbăta 
trecută etapa Județeană a Con
cursului tinerilor informaticieni 
—elevi la cele trei licee de pro
fil din Județ (Deva, Hunedoara 
și Petroșani). Peste 40 de con- 
curenți. Concursul a cuprins 
două proba: teoretică și practi
că. Cea practică, de la care vă 
prezentăm Un instantaneu, s-a 
desfășurat pe calculatoarele 
P.C., compatibile IBM. aflate 
în dotarea Universității. Elevii 
din Petroșani au fost la Înălți
me, 6 dintre cei 17 concurenți 
calificîndu-sc pentru etapa re
publicană, care va avea loc la 
Arad. S-au acordat diplome șl 

încheiat cu o firmă din Brăila, 
urmînd să mal sosească în ur
mătoarele zile și altele. Furni
zorul intern își face acum sor
tarea pentru sămînță și sînt pu
ține șanse de a ne mai onora., 
comenzile.

de „virsta a treia"
Adică o ciorbă sau supă și un 
fel doi. Aceasta zilnic, între orele 
12 și 16. Repetăm, pentru bă- 
trînl, pensionari și oamenii ne
căjiți. Iar pentru cei care țin cu 
sfințenie posturile creștine, se 
gătește și mîncare de post. SI 
recunoaștem, o idee bună. (Al. II;

premii, sponsori fiind Societă
țile Comerciale „Vest Scrvico" 
S.R.L., „Roxa Prcst" S.R.L., 
„Frucom", „Lugoja — Select — 
Service" S.R.L. și „Forțase — 
Trading” S.R.L. Decernarea 
premiilor a avut loc la Teatrul 
dramatic l.D. Sirbu fiind pre
cedată d<> recitalul dc poezie „De 
ce nu-mi vii", susținut dc ac
trița Arlam Erzsebct dc la Tea
trul Național din Tîrgu Mureș. 
Au fost prezenți la festivitate 
și membri ai delegației de elevi 
și cadre didactice din Corsica, 
aflați în vizită In Valea Jiului, 
Duminică, particlpanții au ur
cat In Parîng, pentru o zi de 
recrccrc, (Al. II ’
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Public acest articol deoarece 
consider că fiecare cetățean al 
Văii Jiului trebuie să cunoască 
adevărul și in funcție de cele a- 
flate să discearnă cine a dorit 
închiderea minelor și cine a spri
jinit — chiar salvat — acefite 7ă- 
ireprinderi și, implicit, viitorul 
economic al Văii Jiului. In i- 
cest scop prezint sistematic le- 
rularea evenimentelor.

Intr-unui din articolele FSN 
în campania electorală pentru a- 
lcgerile locale din ziarul „Zori 
Noi“ — conform tradiției FSN- 
jste — sub o formă destul de 
străvezie este etichetat drept 
mincinos d-nul George Danie- 
lescu, ministrul economiei și fi
nanțelor (PNL), referitor la pro
misiunile sale cu privire la buge
tul acordat investițiilor miniere 
din Valea Jiului pe anul 1992.

Pe data de 10 ianuarie 1992 
a avut loc întîlnirca d-nului Dan 
Constantinescu, ministrul in
dustriei (FSN), cu Liga sindica
telor miniere din Valea Jiului, 
conducerea Regiei autonome a 
huilei și liderii sindicali ai ex
ploatărilor miniere. După o „vi
zită de lucru" în subteran și 
biDe pregătit de fostul prim mi
nistru Petre Roman a cărui sim
patie pentru minori este 
bine cunoscută, domnia sa re
fuză categoric majorarea la peste 
2.4 miliarde lei a sumei alocate 
investițiilor, la întrebarea „ce vor 
face minerii după ce se vor în
chide minele" trimițîndu-i la 
modelul olandez, sugerindu-le să 
cultive lalele (există stenograma 
ședinței). Discuțiile s-au termi
nat intr-o atmosferă tensionată, 
reprezentanții minerilor alegîn- 
du-sc doar cu cinismul trandafi
riu al d-nului ministru. După 
această întilnire d-nul ministru 
Dan Constantinescu a afirmat în 
ședința guvernului din 13 ianua
rie 1992 că resursele de cărbune 
din acest bazin carbonifer sînt 
epuizate, deci investițiile nu-și 
au rostul. A șocat faptul că Gu
vernul importă energie în valoa
re de 700 milioane dolari cînd 
doar cu 8 la sută din această su
mă ar fi satisfăcut necesarul de 

investiții pe 1992 în Valea Jiului. 
Suma necesară fiind în urma a- 
nalizelor competente făcute de 
specialiști de 22 miliarde lei, Li
ga minerilor și conducerea RAH 
realizează că nemajorarea aces
tei sume înseamnă sfîrșitul ex
ploatărilor miniere în Valea Jiu
lui, în fața gravelor implicații e- 
conomice și sociale, a perspecti
vei celor 60 000 de șomeri, con
ducerea Ligii luînd curajoasa și 
responsabila inițiativă de a invi
ta la Petroșani președinți ai 
partidelor politice, membri ai 
Guvernului, reprezentanți ai bi
rourilor permanente ale Parla
mentului.

SFÎRȘITUL MINCIUNII
La această invitație a răspuns 

doar Partidul Național Liberal, 
vizita d-nului Radu Câmpeanu în 
Petroșani însemnînd în acest 
sens deschidere viitoarei colabo
rări intre PNL și mineri, o im
plicare a parlamentarilor noștri 
in problemele Văii Jiului și o 
confirmare a atitudinii responsa
bile de participare a PNL la gu
vernare, orientată către valori
ficarea resurselor interne și pro
tecției sociale.

Pe data de 17 ianuarie 1992 arc 
loc întilnirea dintre d-nul Geor
ge Danielescu, ministrul econo
mici și finanțelor (PNL) și con
ducerea Ligii sindicatelor miniere 
din Valea Jiului, conducerea 
RAH, liderii sindicali ai exploa
tărilor miniere, la această întîl- 
nirc piuticipind și cu în calitate 
de secretar al Senatului Româ
niei și de Senator PNL în Valea 
Jiului. D-nul Cozma Miron — 
lider al sindicalelor miniere — 
a prezentat condițiile grele de 
munca din subteran, numărul 
mare de accidente și condițiile 
precare pe care le au locuitorii 
Văii. D-nul Ilie Torsan, vicepre
ședintele sindicatelor miniere a 

prezentat o diagramă prin care 
argumentează necesitatea ma
jorării sumei alocate investiți
ilor arătînd că la ora actuală 
exploatările miniere trec printr-o 
„permadă de boală". Dar prin 
acordarea sumei solicitate într-o 
perioadă de trei ani minele vor 
deveni eficiente. D-nul director 
general Benone Costinaș și d-nul 
directoi de bugete Făcea Con
stantin susțin cu date tehnice și 
pntinente argumente economi
ce același lucru, apoi iau cuvîn- 
tul liderii sindicali, toți vorbind 
de munca grea din minerit și de 
necesitatea susținerii în investi
țiilor. Iau cuvîntul și parlamcn- 

tari, contrar cursului discuției, 
d-nul Septimiu Krausz (FSN). a- 
cuzîndu-1 pe d-nul Cozma de k,ra- 
ționament pervers" și afirmînd că 
în urma anchetei întreprinse de 
Comisia parlamentară de consta
tare a condițiilor economice și 
sociale din Valea Jiului (al cărei 
președinte a fost d-nul deputat. 
Butulescu Valeriu) veniturile 
minerilor sînt mari și nejustifi
cate. D-nul deputat Butulescu 
Valeriu (FSN) se opune măririi 
bugetului pentru investiții moti- 
vînd că această mărire ar afecta 
alte categorii socio-profesionale 
din țară. In timpul cuvîntărilor 
celor doi deputați în sală este 
rumoare și se aud proteste un 
lider sindical miner intervine 
spunînd : „lăsați-i să vorbească, 
doar noi i-am ales" după care 
am luat cuvîntul arătînd greșea
la de raționament a domniilor 
lor deoarece nu se pune proble
ma cîștigurilor ci a investițiilor, 
doar aceste investiții puțind per
mite păstrarea salariilor actuale 
și în viitor creșterea lor.

Discuțiile și argumentele l-au 
convins pe d-nul ministru Da
nielescu la întoarcerea la Bucu

re.ști, studiile fiind analizate de 
conducerea, parlamentarii și mi
niștrii Partidului Național Libe
ral care au decis efectuarea unei 
vizite în Petroșani. Pe data de 
24 ianuarie 1992 la sediul Ligii 
sindicatelor miniere Valea Jiului 
are loc întîlnirea între vicepreșe
dintele Senatului României d-nul 
Radu Câmpeanu, președinte al 
PNL însoțit de d-nul deputat E- 
nescu Nicu, vicepreședinte al 
PNL, d-nul deputat Bazgan, con
silier PNL, d-nul ministru ad
junct administrație locală Mircea 
Vaida (PNL), d-nul ministru ad
junct industria extractivă Bivo- 
laru Constantin (PNL), d-nul 

ministru adjunct al sănătății Vic
tor Babusceac (PNL), d-nul se
nator PNL Jurcan Petru, secre
tar al Senatului, d-na deputat 
PNL Edelhauser Viorica și re
prezentanții minerilor ale căror 
probleme au fost prezentate și 
bine argumentate de d-nul Fă
cea Constantin director de buge
te al RAH, d-nul director Bur- 
lec Cornel, d-nul Miron Cozma 
liderul Sindicatelor miniere din 
Valea Jiului, d-nul Torsan Ilie 
vicepreședinte al Ligii sindica
telor miniere și cca 40 de direc
tori de întreprinderi și lideri sin
dicali din oraș.

Concluziile au fost că timp de 
un an și jumătate Guvernul ro
mân nu a luat în considerare 
studiile făcute de serviciile com
petente ale RAH, că investițiile 
minerești trebuie susținute în 
Valea Jiului și că trebuie îmbu
nătățite condițiile de muncă și 
viață ale locuitorilor.

In urma promisiunilor de re
zolvare făcute de d-nul Radu 
Câmpeanu au avut loc la Bucu
rești discuții între d-nul George 
Danielescu, ministrul economiei 
și finanțelor și d-nul director 

general al RAH Benone Costinaș, 
d-nul director Fâcea Constantin 
d-nul director din Departamen
tul minelor Ion Gif-Deak, iar la 
definitivarea bugetului pe lingă 
cele 2,4 miliarde s-au alocat 5 
miliarde lei, urmînd ca restul su
mei pînă la 14 miliarde să fie a- 
sigurate de Ministerul Economiei 
și Finanțelor, perspective de a 
ajunge la 22 miliarde, prin dispo
nibilizarea sumelor rezultate din 
vînzarea activelor statului, A- 
CEASTA SUPLIMENTARE DE 
INVESTIȚIE NEAFECT1ND SUB
VENȚIA PE TONA DE CĂRBU
NE.

Acestea fiind evenimentele și 
materializarea cîtorva dintre 
eforturi personale care au dus la 
suplimentarea investiției, rezultă 
că deputatul Valeriu Butulescu 
ar trebui să mulțumească Ligii 
minerilor, conducerii RAH, Mi
nisterului Economiei și Finanțe
lor și Partidului Național Libe
ral, alocuțiunea nr. 200 a dom
niei sale în Camera Deputaților 
din data de 10 martie 1992, ulte
rioară acordării acestor fonduri 
nereușind să fie dccît încă o mas
caradă penibilă și o campanie e- 
lectorală personală ieftină și de
plasată.

Pentru confirmarea celor a- 
firmate de mine în acest articol 
există stenogramele ședințelor 
de la Liga Sindicatelor Miniere, 
stenograma ședinței Guvernului 
din 13 ianuarie 1992, există con
ducerea RAH, conducerea Ligii, 
toți liderii sindicali ai exploată
rilor miniere care au participat 
la aceste întîlniri și faptele vor 
fi prezentate pe larg, cy toat'5 
implicațiile factorilor de răspun
dere In raportul Ligii sindicate
lor miniere.

Aștept răspunsul public al de
putatului Valeriu Butulescu, în 
care să-și prezinte merite1'’ con
crete și eforturile partidului său 
în salvarea bazinului carbonifer 
Valea Jiului.

Senator, 
Petru JURCAN, 

Secretar al Senatului

PRIM M LA REDACȚIE In curînd, un nou Cod rutier ?
Domnule director,
Vă rog publicați in cotidianul Dvs., articolul meu, „NU-MJ 

PLACE SA POLEMIZEZ!", ca drept la replică pentru articolul 
anonimilor de lu Lupani, din 17 martie 1992.

AU-MI PLACE SA POLEMIZEZ I
Oricine ur fi și oricum ar fi, 

tind te atacă nerușinat haita a- 
nonimilor, ai fără voie senzația 
unei slăbiciuni. Nu poți să te 
aperi, pentru că în fapt nu ști 
de cine te aperi.

Specia aceasta ciudată se agi
tă des și face valuri în balta no
roioasă și rău mirositoare a vie
țuitoarelor fără nume. In scri
soarea, considerăm publicată cu 
destulă ușurință, in ziarul „Zori 
Noi" din 1703 1992, individul, 
individa sau indivizii se prezin
tă. drept ,un mare număr de 
oameni ai minei Lupeni, mineri, 
maiștrii, ingineri, tehnicieni, c- 
eonomiști, funcționari meseriași 
etc.“. Cine oore o să vă creadă 
invizibililor ?

Oamenii minei Lupeni, mine
rii, maiștrii, inginerii, economiș
tii, funcționarii și meseriașii, nu 
fac pe ei de frică în fața nimă
nui, cu atit mai puțin înaintea 
lui Cozma, iar atunci cînd au 
avut întrebări de pus, l-au che
mat în fața lor și l-au întrebat 
direct, minerește, fără să ceară 
sprijinul ziarului fie el chiar și 
„Zori Noi".

Un străin de Valea Jiului care 
var citi scrisoarea, ar fi îndrep

„FLOAREA REGINEI"
Slin bă tu, 21 martie a.c., va avea 

Joc adunarea de bilanț și alege
rile Montan-Clubului „Floarea 
Reginei" Valea Jiului. întilnirea 
este programată la sediul teatru
lui „I D. Sîrbu" Petroșani, înce- 
pînd de la ora 10. După aduna
rea de bilanț, este prevăzută o 
excursie colectivă, cu autocarul. 

tățit să creadă că minerii de aici, 
sînt niște copilandri, duși de nas 
de un spirit rău, Cozma, și din 
cînd în cînd bătuți la poponcață 
de acesta, fapt care-i face să 
verse lacrimi amare pe umărul 
singurului om de curaj, care 
mai circulă noaptea pe stradă, 
d-nul director Bujorescu.

Faceți scurtă la mînă scriind 
prostii, concepînd „șopîrle", ca
lomniind și înveninînd. Ce cre
deți, ozeniștilor, că Liga Sindi
catelor Miniere „Valea Jiului", c 
o capră fără stipîn, pe care o 
mulge Cozma, Torsan, Drella și 
alții după cum le este voia ? în
țelegem că nu aveți chip și nu
me, .dar nici cap ? Și cu asta 
basta I Nu-mi place să polemizez 
cu... nimeni, dar prea mare vă 
este nerușinarea I

N.A. Pentru cititorii serioși, 
ortacii noștrii membrii de sindi
cat care au eventuale nelămu
riri create de manevra înșelă
toare a ncisprăviților anonimi, 
Biroul executiv al ligii stă ori- 
clnd la dispoziție pentru a da 
relații și răspunde la orice în
trebări.

Cu mulțumiri,
Ilie TORSAN

la cabana Voicvodu. Sint invi
tați toți membrii clubului, pre
cum și alți turiști care doresc să 
devină membri ai Montan-clubu- 
lul „Floarea Reginei".

Informații se pot obține de la 
responsabilii cercurilor de turism 
componente (I.D.),

In zilele de 5 și 6 martie a 
avut loc la București — ședința 
lunară a Consiliului N .țional al 
Federației Sindicatelor Șoferilor 
din România.

La această ședință a participat 
și Filiala Sindicatelor Șoferilor 
Valea Jiului reprezentată prin 
liderii; ing. Ion Badea și Mihai 
Anechitei.

Prima parte a acestei ședințe 
a abordat problematica atlt de 
complexă a cărei rezolvare este 
așteptată cu nerăbdare de aceas
tă categorie profesională privitoa
re la stadiul elaborării noului 
Cod rutier.

Discuțiile celor 41 de reprezen
tanți sindicali din țară s-au de
rulat în prezența invitaților din 
partea Inspectoratului General 
al Poliției, colonel Ionescu. coor
donatorul - echipei ce lucrează la 
acest document, colonel Avra- 
mescu, șeful secției propagandă,

Incertitudini... benefice
(Urmare din pag, 1)

tamente finisate parțial, li s-au 
dat bani de „instalare", haine 
de protecție, bon la cantină. Au 
fost instruiți și Introduși în mină 
să dea cărbune, devenind „bravii 
noștri mineri". Că mulți au fu
git după ce au făcut instructa
jul, împreună cu banii de insta
lare, cu pătura din cămin, și cu 
cizmele de protecție, e altceva. 
Au fost aduși alții. Că unora 
le-au plăcut banii după primele 
salarii șl au rămas, dar le-a 
plăcut mai puțin munca, adică 
să meargă zilnic la șut, șl a- 
ceasta e adevărat. Dar s-a gă
sit ac și de cojocul lor: masca
rada din sălile de apel, numită 
„judecata muncitorească". ab- 
sentomanul fiind pus să fie cri
ticat de „opinia colectivă". Dacă 

și colonel în rezervă V. Spînu, 
specialist în domeniu, colabora
tor al Federației Șoferilor în pro
cesul întocmirii viitorului Cod 
rutier.

In prezent, noul Cod rutier se 
găsește în faza finalizării, ur
mînd ca, în scurt timp, să fie 
înaintat spre aprobare Parla
mentului.

Participanții au insistat asu
pra includerii precise a amenda
mentelor propuse de sindicat, 
nu puține la număr, menite a 
aduce un plus de claritate și o- 
biectivitate în multiple aspecte.

Astfel, în noul Cod rutier per
misul de conducere este consi
derat act de calificare profesio
nală, se menționează cine su
portă daunele generate de abuzu
rile agenților de circulație și, de 
asemenea, se vor stipula concret 
amenzile aplicate nu numai șo
ferilor și pietonilor, dar chiar 

nu s-au învățat totuși, minte, 
cei cu multe nemotivate au fost 
dați afară. Li s-a desfăcut con
tractul, ca apoi, să fie reanga
jați la altă mină.

Oricum a fost nevoie de om. 
Și omul a înțeles că fără el nu 
se poate. Că țara, industria so
cialistă au nevoie de cărbune șl 
el, „bravul miner", este chemat 
să dea acest cărbune. Au fost 
și situații limită. Pentru ca unii 
cunoscuți absentomani să nu fie 
lăsați să absenteze, s-a inventat, 
din indicații „de sus", o metodă 
educațională... originală. Au fost 
formate comisii de „mobilizare". 
Reprezentanți al sindicatului, un 
normator sau normatoare aveau 
sarcina să meargă pe la casele 
oamenilor, să-l trezească șl să-l 
„invite" să vină Ia șut. Odată, 
o asemenea „vizită"... prea ma

și primăriilor, în cazul in care 
se apreciază că accidentul s-a 
produs ca urmare a gropilor ce 
pigmentează carosabilul, dar nu 
sînt corespunzător semnalizate-

Pe parcursul discuțiilor s-au 
dezbătut greutățile întîmpinate 
în relațiile cu primăriile și în 
special cu inspectoratele de cir
culație județene.

S-a evidențiat faptul că în 
baza protocolului încheiat între 
Federația Sindicatelor Șoferilor 
și Guvern — șoferii și-au recu
perat O serie de drepturi, abuziv 
desființate de fostul regim, dar 
documentul încă nu este respec
tat.

De aceea s-a „cerut, din partea 
federației, să se ia măsuri pen
tru Jnstruirea personalului in
spectoratelor pentru a se stopa 
acest fenomen.

Vasile BELDIE

tinală s-a transformat intr-o sge- 
nă comică. Cel trezit din somn, 
mahmur, s-a ofensat foarte, nu 
atît că a fost deranjat prea de
vreme, ci, mai ales pentru că 
printre persoanele care au sunat 
la ușă era și normatoarea seo- 
torului. Deci, o femeiel Or, el 
avînd nevasta geloasă, nu putea 
permite, să fie pus în situații 
delicate... Mai prost a ieșit din 
„afacere" săraca normatoare, 
luată în tarbacă. In pofida sar
cinii sindicale, normatoarea res
pectivă a refuzat să mai partt 
cipe la astfel de invit îri la lucru,

...Intîmplărl, scene hazlii șl 
triste. Paradoxuri petrecute cU 
ani In urmă. Parcă nici nu aw 
fi fost. Par caraghioase, ibes 

rante, stupide. De acum, vin alte 
vremuri, cu alte scene ți alte 
paradoxuri.., ..
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După victoria de Ia Poltava împotriva lui Carol al XII-lea, 
regele Suediei, din anul 1709, Petru I, cel Mare, împăratul Ru
siei, și-a îndreptat oștile spre hotarele Moldovei pentru a se răftii 
cu turcii care, după înfrîngerea astfel suferită dăduseră lui Carol 
al XII-lea adăpost la Tighina. Așa au ajuns rușii, pentru prima 
dată la hotarele Moldovei și chiar la Iași, unde la 28 iunie 1711 
au fost bine primiți de Dimitrie Cantemir, domnul de atunci al 
țării, el însuși nutrind intenții de apropiere față de ruși pentru 
a putea izgoni de pe teritoriul Moldovei pe tătari, din Bugeac și 
pe turci din cetățile constituite raiale (Chilia, Cetatea Albă, Ti
ghina) și a dobîndi astfel neatîrnarea față de Puterea Otomană.

Asemenea orientare în politica Moldovei se impunea și ca o 
reacție firească față de împrejurarea că deși prin Tratatul de 
pace încheiat între Polonia și Turcia, semnat la Karlovitz, la 26 
ianuarie 1699, turcii își asumaseră obligația de a scoate popu
lațiile neromâne din Bugeac și în primul rînd pe tătari pe care 
de cele mai multe ori ei îi aduseseră în luptele ce purtaseră cu 
moldovenii, nu s-au conformat acestei prevederi. Acel text avea 
următorul conținut : „In timpul acestui război (de altfel două 
războaie succesive purtate mai întii de regele Sobieski în 1685 
și 1691, cel din urmă fiind continuat de urmașul său August al 
II-lea), bugecenii și alți tătari, ieșind din locurile lor proprii (n.n. 
— adică de peste Nistru) și năvălind în pămînturile Moldovei 
se dedau la fapte de vădită dușmănie față de Moldoveni și Mol
dova, ceea ce fiind contra sfintelor capitulațiuni acordate înain
te crailor Poloniei (n.n. — ca de altfel și celor două țări româ
nești) trebuie să înceteze de acum înainte și tătarii trebuie scoși 
din orice locuri, și posesiuni, și moșii, și iernatice din Moldova, 
fie ocupate sau făcute din nou și ei să locuiască în locurile lor 
proprii de baștină și să viețuiască în pace și să nu mai jignească 
pe nimeni în viitor". (Ion Nistor: „Istoria Basarabiei, 1922, op. 
cit. pag. 138).

j FU 1 BA L, DIVIZIA C
l Start debordant ..uo cota ojșnaîtă

Lăsati să treacă ISTOBIA (II)

• MINERUL L.UPENI — DI
ERNA ORȘOVA 4—0 (2—0). Aț

ii mosferă sărbătorească cu peste 
0 1 000 de spectatori, mulțumiți de 
j evoluția echipei. Gazdele au do- 
Î minat jocul da-capo-al-fine și au 

deschis scorul, in min. 6 în ur
ma unei superbe combinații 

| Krautil — Oardă, ultimul înscri- 

l Emoții în
! • A. S. PAROȘENI — CON-
| STIiUCTORUL CRAIOVA 2—1 
I (1—0). Meci deosebit de disputat 
Icu ocazii ratate de gazde, cu 

contraatacuri periculoase la poar
ta lui Oprița, ce a evitat în min.

? 89 o mare surpriză. Constanti- 
! nescu deschide scorul, în min. 
I 26, iar.Matula reușește 2—0, min. 
I 61. Constructorul nu se împacă

ind sub bara. Ionel Popa ratea
ză un penalty, min. 18, riar Nci- 
coni ridică scorul la 2—0. în 
min. 37. După pauză, Colceag tri
mite in gol, mingea centrată de 
Ungureanu, min. 67, iar, fundașul 
atacant, Ungureanu pecetluiește 
scorul final, după o cursă de 30 
ni, 4—0.

minutul 89
cu înfrîngerea, arată tot ce știe 
și în min. 86 scorul devine 2—1, 
ca apoi să pună în mare pericol, 
min. 89 rezultatul. N-a fost nici 
5—0, nici 2—2. A fost 2—1.

• Meciul MINERUL URICANI 
— PETROLUL CĂRBUNEȘTI nu 
s-a disputat. Oaspeții se pare că 
s-au retras din campionat.

Nu este superfluu a aminti că în acel război victorios pentry 
ei, polonezii ceruseră să le rămînă în stăpinire ținuturile din 
Moldova, pe care le ocupaseră în timpul războiului, dar turcii 
le-au respins aceste pretenții întrucît țara „le este volnică... tur
cilor... și închinată, nu este luată cu sila“ (ibidem, pag. 136) în 
sensul că ei nu aveau „dreptul de a face vreo cesiune teritorială 
(n.n — din teritoriile țărilor române).

In acest context D. Cantemir încheie cu Petru I tratatul a- 
mintit (iulie 1711), care cuprindea legămîntul țarului de a alunga 
pe tătari din Bugeăe și pe turci din cetăți întregind astfel ho
tarele țării,' textuad : „Țara Moldovei cu Nistru să fie hotar și 
Bugcacul și cu toate cetățile tot ale Moldovei să fie...“. (Ion Nis
tor, ibidem, pag. 141).

După războiul ruso-turc dintre 1735—1739, prin tratatul de 
pace de la Belgrad din 12 1X 1740, granița Moldovei se stabilea 
spre răsărit așa cum fusese ea din vechime, însuși tratatul denu- 
mindu-se ca : „Statutul pentru stabilirea de către Rusia a gra
niței Rusiei și Turciei, a graniței Moldovei, pe BUG“. (Revista 
„Basarabia", op. cit. pag. 143).

Este simptomatic cum, în concepția unor conducători de state 
din secolul al XVIII-lea, atunci cînd se vorbește de țările ro
mânești, adeseori se au în vedere ca un tot, împrejurare care 
marchează în ce măsură conștiința istorică a acestora se resim
țea din cunoașterea istoriei însăși. Astfel, prin convenția înche
iată între loan Mavrocordat și generalul austriac Steinville la 24 
februarie 1717. pe cînd Oltenia se afla sub austrieci și aceștia 
voiau să lege Oltenia de Transilvania printr-o șosea pe Valea 
Oltului, „Senatul național din Transilvania proclamă pe împăra
tul Carol al Vl-lea ca «principe ereditar al DACIILOR» — «Da
cii» fiind înțelese ca fiind atît Oltenia, cît și Transilvania". (Vezi 
Alexandru A. Vasilcscu : „Oltenia sub austrieci, 1716—1739“ —
1928, Ed. Tipografiile române unite, Buc., pag. 74).

Patru decenii mai tîrziu, la 10 1X 1782, într-o scrisoare tri
misă de Ecaterina (împărăteasa Rusiei), împăratului Austriei, Iosif 
al II-lea, ca prezintă planul de a forma din Principatele Ro
mâne un stat independent cu denumirea de — Dacia —, în gra
nițele cuprinse între NISTRU. MAREA NEAGRA, DUNĂRE, OLT 
și BUCOVINA" (revista „Basarabia", op. cit. pag. 142) pentru ca 
nu mult după aceea, la izbucnirea noului război ruso-turc, la 
care a participat și Austria (1787), oștile rusești să treacă Nistrul 
in Moldova sub conducerea favoritului împărătesei, Potemkim, 
prezurtlttvul rege al Daciei astfel preconizate. (Ion Nistor, op. 
cit. pag. 165).

Iată deci că, încă incepînd cu secolul al XVIII-lea, spre al 
cărui sfîrșii abia capătă contur și se manifestă ideea națională 
și odată cu ea aceea de emancipare a naționalităților (v. răscoa
la lui Iiorca, Cloșca și Crișan, din oct.-dec. 1784), conducătorii 
a două mari imperii de ambele laturi și respectiv orizonturi ale 
ariei de trăire a națiunii române, atît la apus cît și la răsărit 
și respectiv, dinspre ambele sensuri, leagă indisolubil faptul și 
ideea de existență a românimei pe respectivele teritorii, de rea
litatea existenței clndva a Dacici, pe aceleași întinderi de pă- 
nîfnf și (implicit și explicit), de filiațiunea dacică și firesc, ro
mană, a acestui neam și popor.

i
(Va urma)

► Ghcorghe TATOMIR

„UHITA" S.R.L. Vă așteaptă!
Prima societate de asigurări din țară care funcționează 

cu capital privat mixt, româno-german — UNITA S.R.L. 
— are o puternică filială și in Valea Jiului.

Sediul societății: Petroșani, strada Republicii nr. 59, 
ap. 9. telefon 44830-

O gamă largă de asigurări, avantaje deosebite pentru 
persoanele asigurate. Agenții de asigurare ai firmei UNITA 
S.R.L. vă stau la dispoziție.

UNITA S.R.L.,
prietenul dumneavoastră, cel care, la nevoie, 

vă t ine prompt in ajutor.
UNITA S.R.L.!
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REZULTATE TEHNICE: A. S. Paroșeni Constructorul
Craiova 2—1 ; Pandurii Tg. Jiu — Minerul Vulcan 4—1 ; Minerul
Lupeni — Dierna Orșova 4—0 1 Petrolul Țicleni — Autobuzul
Craiova 1—0 ; Minerul Uricani — Petrolul Cărbunești 3—0 (ne-
prezentare); Minerul Mătăsari —■ Paringul Petrila-Lonea 2--1;
Minerul Motru — A. S. Severnav 3—1 ; SUCPI Craiova — Pe-
trolul Stoina 0—1.

CLASAMENTUL

1. Minerul Lupcni 16 9 3 4 38—18 21
2. Petrolul Țicleni 16 9 3 4 32—12 21
3. A. S. Paroșeni - 16 9 3 4 38—21 21
4. Minerul Mătăsari 16 10 0 6 31—16 20
5. Minerul Vulcan 16 8 3 5 32—19 19
6. Minerul Uricani 16 9 1 6 23—19 19
7. Pandurii Tg. Jiu 16 8 2 6 31—20 18
8. Constructorul Craiova 16 8 2 6 34—24 18
9. Minerul Motru 16 8 0 8 27—23 16

10. Severnav 16 7 0 9 21—33 14
11. Dierna Orșova 16 7 0 9 20—33 14
12. Petrolul Stoina 16 7 1 8 17—25 15
13. Paringul Petrila-Lonea 16 5 2 9 12—23 12
14. SUCPI Craiova 16 5 1 10 19—35 11
>5. Petrolul Cărbunești 16 5 1 10 16—44 11
16. Autobuzul Craiova 16 2 2 12 15—40 6

ETAPA VIITOARE (21 martie): Minerul Vulcan — SUCPI
Craiova ; Petrolul Stoina — A. S. Paroșeni ; Constructorul Cra- 
iova — Minerul Motru; Severnav — Minerul Mătăsari ț Parîn- 
gul Petrila-Lonea — Minerul Uricani ; Petrolul Cărbunești — Pe
trolul Țicleni; Autobuzul Craiova — Minerul Lupcni ; Dierna Or
șova — Pandurii Tg. Jiu.

Rubrică realizată de Dorcl NEĂMȚU

Campionatul județean
• MINERUL ANINOASA — 

FAVIOR ORAȘTIE 6—0 (1—0). 
După dușul rece de la Bfirbă- 
teni, gazdele s-au dezlănțuit pur 
și simplu. Repriza a doua a în- 
gcnunchiat adversarul, și Mine
rul a obținut o victorie la scor. 
Au marcat: Berbece (min. 30), 
Modreanu (min. 50), Pater (min. 
60 și 65), Ungur (min. 81).

• UTILAJUL PETROȘANI — 
MINERUL BARBATENI 0—0. 
Oaspeții au scos un punct pre
țios, într-o dispută foarte aprigă. 
La juniori — 2—7.

• JIUL PETRILA — CON
STRUCTORUL HUNEDOARA 
2—2. Gazdele meritau victoria, 
dar nu Ip-a surîs norocul—

REZULTATE TEHNICE : Utilajul Petroșani — Minerul Băr- 
băteni 0—0 ; Minerul Aninoasa — Favior Orăștic 6—0 ; Tracto
rul Bărăști — Voința Minerul Brad 3—0 (neprezentare); Jiul Pe- 

- • ■ - Hunedoara 2—2 ; Minerul Ghelari — EGCL
Teliuc — Mctaloplastica Orăștic

trila — Constructorul 
Călan 2—1 ; Minerul 
talul Criscior a stat.

0—2 ; Me-

C L A S A M E N T V L

1. Mctalopla.st ica Orășt ie 17 15 i 1 78—15 31
2. Minerul CerteJ 16 11 4 1 61—23 26
3. Minerul Aninoasa 16 11 2 3 45—17 24
1. Constructorul Hunedoara 17 10 3 4 64-18 23
5. Minerul Valea dc Brazi 17 9 2 6 33-19 20
6. Minerul Ghelari 17 9 1 7 39—29 19
7. Minerul Bărbătcni 17 8 1 8 24—31 17
8 Metalul Criscior 16 5 4 7 34--30 14
9. Minerul Brad 16 7 0 9 26—50 14

10. Minerul Teliuc 17 5 2 10 23 —37 12
11. Favior Orăștic 16 5 1 10 22-45 11
12. Utilajul Petroșani 16 5 1 10 27-55 11
13. Jiul l’etriln 16 .3 3 11) 26—41 9
14. EGCL Cal.ui 17 3 1 13 20 -46 7
15. Tractorul BaruȘti 15 1 0 1 1 25—91 8

ETAPA VIITOARE: Minerul Teliuc - Util a j n 1 PetlOș;ini ;
Mi' taloplaslica Orăștic — Minerul Ghelari ; ecICI . Că lan — Jiul

Minerul 
Metalul 
Anlnoa-

• PANDURII TG. JIU — MI
NERUL VULCAN 4—1 (2—1).
Scor sever, greșeli personale in
admisibile, joc sub cota valorică 
un autogol și... învățăminte pen
tru partidele viitoare. Gazdele 
au condus cu 2—0. Ambruș a 
redus din handicap dar Staneiu 
a ridicat scorul la 3—1 (autogol), 
și „Pandurii" mai înscriu încă, 
4—1 gol din corner, la care por
tarul Botezatu nu a intervenit, 
mai avînd pe conștiință și go
lul doi.

A fost 2-1
• MINERUL MATASARI — 

PARINGUL PETRILA-LONEA 
2—1 (0—0). Joc bun în prima re1 
priză cu două ocazii Tatate. 
Gazdele au condus cu 2—0, dar 
replica oaspeților a fost o singu
ră dată valorificată prin Frimn. 
Anton n-a avut o zi bună prh 
mind cu ușurință ambele goluri)

Tragerea la sorți î n
„Cupa României"
La sediul F.R.F., a avut loc, 

în prezența reprezentanților e- 
chipelor calificate în etapa su
perioară, tragerea la sorți a sfer
turilor de finală ale Cupei Ro
mâniei la fotbal. Iată tabloul 
participantelor și partidele ce 
vor avea loc. Farul Constanța 
— CFR Timișoara ; Dacia țJni- 
rea Brăila — Universitatea Cra
iova ; Steaua București — Spor
tul Studențesc ; Dunărea Călă
rași — Poli Timișoara. Meciuri
le se dispută pentru prima data 
într-un nou sistem, tur-rctur. 
Primul joc se va disputa în data 
de 25 martie, iar al doiliw în 
15 aprilie.

Duminică, la Petroșani, î’pa 
terenul II, s-au întîlnit echipele 
de copii ale clubului Jiul și 
Minerul Uricani. Oaspeții,. ‘ sub 
conducerea fostului jucător Ia- 
cob, au lăsat dincolo de rezul
tatele obținute, o frumoasă im
presie și competiția s-a bucurai

COPIII
••••ni»■••••••••••

dc reușită. Dar iată rezultatele 
pe categorii de vîrstă: »

Cădeți: 9—1. Au înscris: V4- 
nătoru (4), Irina, Olteanu,' Pa- 
vlovski, Kandut, Dobrescu -(cîte 
unul); Juniori III: 1—0. A ‘mar- 
crtt Turlea; Juniori II: 4—0. Pre
da (2), Botczatu (1), Râvășilâ 
(1), sini autorii golurilor

*

I’ARINGi: 1. PETRIHA-LONEA 
— MINERUL l.UPENI. Copiii 
lui I.ixandru (Minerul , t.upcni), 
în marc formă, au învins cu 
scoruri categorice formațiile si
milare ale gazdelor și -bucuria 
lor a fost enormă. T.a cădeți, 
0—8, juniorii III 0—5, juniorii 
II o—ti. Dar dincolo dc rezultat 
rămîi.e in inima copiilor plăce 
rea jocului. Și e de ajuns.
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UJi’JKEA ECONOMICĂ ROMÂNA 
A ÎNTREPRINZĂTORILOR 

PARTICULARI PETROȘANI
ANUNȚA

Deschiderea de noi cursuri intensive de Marketing, 
Management, Contabilitate-finanțe, specifice economiei de 
piață, cu durata de 3 luni, începînd cu 3 aprilie 1992, sîm- 
băta și duminica.

Cursurile sînt la nivel postliceal — locuri limitate.

Informații la telefonul 42106, de marți pînă vineri, 
Intre orele 9—13 și 17—19 și la telefonul 42252, simbâta 
și duminica, între orele 9—11.

La absolvire se eliberează atestate.

Societatea comercială 
„AGROCOM" SA Petroșani

Zr. 1 Decembrie 1918, nr. 90 scoate la licitație, pentru 
darea in locația gestiunii, în baza HGR nr. 140/91 șl 

1228/91 următoarele unități:

1, Unitatea nr. B Petrila, piață, cu profil legume- 
fructe;

2. Unitatea nr. 25 Petrila, str. Republicii, cu profil 
legume Jiucte;

3. Unitatea nr. 9 Aninoasa, str. Libertății nr. 46, profil 
legume-fructe;

4. Unitatea nr. 53 Vulcan Complex „Mercur**, cu profil 
legume-fructe;

5. Unitatea nr. 10 Banița, loc. Banița, cu profil legume- 
fructe;

6. Unitatea nr. 27 Uricani, cart. Stcrminos, cu prolil 
legume-fructe;

7- Unitatea nr. 23 Uricani, orașul vechi, cu profil 
legume-fructe;

8. Unitatea nr. 32 Paroșcni, str. Salcimilor, nr. 12, cu 
profil legume-fructe;

9. Unitatea nr. 2t Lupeni, str. Viitorului, bloc SI, cu 
profil legume-fructe.

10. Unitatea nr. 30 Lupeni, cart. Ștefan, cu profil 
legume-fructe;

11. Unitatea nr. 49 Lupeni, Piața veche, cu profil le- 
gume-fnictc;

12. Unitatea nr. 4^^ dcan, Piața agroalimentară, cu 
profil legume-fructe — pentru închiriere.

Licitația va avea loc în data de 3 aprilie 1992, ora 12. 
la sediul societății, str. 1 Decembrie nr. 90.

Documentația poate fi procurată de la sediul societă
ții comerciale.

înscrierile șc fac pînă cel tîrziu cu trei zile înainte 
r| e data ținerii licitației prin achitare, la casieria societății, 
■ | a sumei de 10% din valoarea minimă de începerea licitației-

De la Camera de
Camera de comerț și Industrie 

a județului Hunedoara și Socie
tatea comtjrciaiâ C'OMSER S.Ii L. 
din Hunedoara distribuitor auto
rizat RANK XEROX, are plăce
rea să vă invite in perioada 17— 
21 martie 1992 ia expoziția cu a- 
păratură RANK XEROX care va 
avea loc la Deva, la sediul Insti
tutului de Proiectări — Piața 
Victoriei nr. 2. Expoziția prezin
tă o gamă largă de copiatoare 
și consumabile.

In perioada 23 martie — 4
aprilie va avea loc, la Focșani, 
„Salonul Național al Vinului". In 
program sînt incluse următoare
le manifestări: concursul național 
de vinuri și băuturi pe bază de 
vin, tîrgul național de vinuri și 
băuturi pe bază de vin și con

comerț și Industrie l
cursul de creație 
tarea recipienților 
turilor din vin.

Una» dintre cele 
te firme de profil
feră tuturor societăților producă
toare de vin Și băuturi din vin

pentru etiche- 
de vin și bău- |

maj importau-1 
din Suedia o- I

I 

precum și celor exportatoare a!e > 
acestor produse, posibilitatea de I
a fi prezenie cu exponate la ex
poziția organizată la Stockholm. I 
Taxa de înscriere este de 105 * 
dolari U.S.A. iar taxa de parti- I 
cipare este de 60 dolari U.S.A. — I 
pentru mp./lună. Durata minimă 1 
de expunere — 3 luni. Pentru | 
înscrieri și informații suplimen
tare vâ puteți adresa Biroului 
Camerei de Comerț si Industrie, 
deschis zilnic în Primăria din Pe
troșani, camera 22.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, tata și mama urează scumpei 
lor Daniela Mațosche, sănătate, mult noroc și „La mulți ani 1“ 
(1077).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, soțul Gheorghe. fiii 
Gigi, Adi, fiica Alina, nurorile Hane, Laura și nepotul Alexandru 
doresc dragei lor Dale Catinca un căduros .La mulți ani 1“ și 
viață lungă. (1080).

PĂRINȚII și sora urează dragului lor Cristian Tofan multă 
fericire și „La mulți ani 1“ cu ocazia împlinirii vîrstei de 14 ani.

SANATATE, fericire, noroc și „La mulți ani 1“ din partea foș
tilor colegi pentru Florentina S. la aniversarea zilei de naștere.

VlNZARl-CUMPARARI

V1ND vin de butuc. Telefon 929/18346, Tg. Jiu. (1056).
VlND instalație gaz Elpplin completă, Trabant combi, an 

fabricație 1985. Telefon 70370. Amarandei Nelu, Republicii, D9/14, 
Vulcan.

VlND autoturism Dacia 1310, stare perfectă, și 1 300. Tele
fon 43948. (1074).

VlND casă cu trei camere, 
dești, 78, Cimpa. (1079).

CUMPĂR pianină, Vulcan,

două grădini. Petrila 2, str. Bur-

telefon 70053. (1057)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, Petrila, T. Vladimirescu 85/63, 
cu apartament 2—3 camere Petroșani, sau preiau contract apar
tament 2—3 camere Petroșani, inclusiv Aeroport. Ofer foarte 
bună recompensă. Informații la telefon 44612. (1070).

SCHIMB apartament două camere Aeroport, str. Venus, bloc 
5, sc. II, ap. 62, cu garsonieră, zona Petroșani Nord sau casă de 
colonie. Informații, Petroșani, str. Constantin Miile, bloc 3/21, 
Popa Elconora. (1084).

DIVERSE

PAROHIA ORTODOXA VULCAN 1
— angajează personal lucrări de tcncuire a exteriorului bi

sericii. Informații, telefon 70539. (913).
SOCIETATEA COMERCIALA G F
str. Independenței, nr. 37, Petroșani, angajează un barman. 

(1072).
TlNAR serios, 25 ani, caut gazdă fără pretenții, Petroșani, 

telefon 70940, Vulcan. (1082).

PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice pe numele Topîrceanu Mar lua, 
eliberată de U. ~ * . - . .

PIERDUT autorizație nr. A 258395/30 ianuarie 1986. pe nu
mele Strejeru Dumitra, eliberată de Primăria Petroșani. 1067).

PIERDUT carnet student și legitimație bibliotecă pe nume
le Pașca Llviu, eliberate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (1071).

PIERDUT legitimație veteran război nr. 102548, eliberată de 
Asociația națională a veteranilor de război Deva. O declar nulă. 
(1073).

PIERDUT contract închiriere pe numele Vizi Alexandru, eli
berat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (1076).

PIERDUT contract de închiriere pe numele Halaș Ana, eli
berat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (1081).

COMEMORĂRI

T. Petroșani. O declar nulă. (1061).

SOȚUL Gavril și cei șapte copil anunță cu mare durere că 
se împlinesc șase luni de clnd ne-a părăsit iubita noastră soție 
și mamă

KOVACS MARIA
Te vom pilnge mereu. (1009).

MAMA și surorile Elvira, Aurelia șl fratele Ion amintesc cu 
durere in suflet, că se Împlinesc șase luni de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna draga noastră

KOVACS MARIA (41 ani)
Vei rămfne veșnic In inimile noastre. (1010).
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Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Canal France internațional.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audio-vizual studio.
14,50 Preuniversitaria-
15.30 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

populare.
18.20 Vîrstele peliculei... In vizită 

la Berlinală.
19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 111.
21,40 In fata națiunii.'
22,05 Reflecții rutiere.
22.20 Microrecital.
22.30 Reporter ’92.
23,00 Cronica ParlamentuluL 

Actualități.
23.30 Jazz-fan.

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Nu e exclus să beți un pahar 

în plus, dar întoarcerea fiului 
rătăcitor merită un asemenea 
sacrificiu...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Criza de inspirație e com
pensată prin capacitatea de a 
adopta constructiv ideile altora,

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Vor fi — foarte greu — înlă
turate probele materiale ale ac
tivității dv. conspirative...

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Deși sînteți luat(ă) oarecum 
prin surprindere, reușiți, în cele 
din urmă, să puneți mina pe 
baghetă.

RAC 
(22 iunie — 22 iulie)

Numărătoarea inversă pentru 
marele start a început. Astăzi 
se adaugă la bagaj ultima piesă.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Sînteți propus(ă) pentru un 
stagiu de perfecționare — în 
„regie" proprie.

FECIOARA
(23 august — 22 seplembrie)

VI se restituie un drept legi
tim, dar astfel Incit să pară o 
favoare.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Multă bătaie de cap tn per
fectarea unui contract privind 
achiziționarea unui utilaj.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Veți bate la citeva uși închise. 
Cea care se deschide e o cap
cană...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Oboseala vâ determină să 
spuneți „da" cu prea multă ușu
rință. Seara, chef „din obliga
ție"...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Nimic nu vă poate dăuna mal 
mult decit oprirea la Jumătatea 
drumului. Cereți și vi se va dat

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vtntul rău nu aduce nimănui 
ceva bun. Evitați pe cît posibil, 
declzlilz pripitei

W-daetln si ndminiUratia > Petroșani, str N llălceseu. nr 2 Telefoane — secretariat: 41662, secții) 41663. 42464 
'...........  I ipcurafia Petroșani, str N. Hfllce«cu. nr. 2. Tel 41365.


