
MIRON COZMA - cîntecul lebedei (?)
CONFEDERA TI A

o grea povara...
Conferința îșl aprobă : 

liderul (național) iliderul (național)
Tirziu dar, vorba ceea, mai bine mai tirziu decit niciodată, li

derul Miron Cozma a fost disculpat In privința organizării eve
nimentelor pe care presa le-a numit aproape într-o singură voce 
ca fiind .a cincea mineriadă* in București. Gestul cavaleresc a 
fost făcut (și răspunderea asumată) de liderul craiovenilor, la 
prima conferință extraordinară a C.S.M.R., simbătă, in fața unei 
săli In care s-au aflat și circa 20 de ziariști. Afirmația domnului 
Marian Midiei a fost preluată de RTV astfel că întreaga țară a 
aflat in aceeași zi, ultima versiune : nu minerii au organizat de
plasarea din 17 martie, nu ei au reprezentat grupul cel mai nu
meros și nu ei au condus ostilitățile cu Guvernul. Minerii nu au 
făcut decit un act de solidaritate cu sindicatele din Bihor și Cra- 
lova, la solicitarea acestora. Se pare că, de această dată, neșansa 
celui mai controversat lider sindical — l-am numit pe Miron 
Cozma. desigur — a fost determinată de atracția (sau respin
gerea 1) pe care prezența sa o declanșează de cîte ori poposește 
Inconlurat de mineri In cele două puncte fierbinți ale Capitalei : 
Dealul Mitroooliei și Piața Victoriei .

Așadar faptele se explică. Minerii sînt Intr-un anumit fel 
scoși din cauză. Oricum, credem că nimeni nu a pus semnul 
egal intre mineri și liderul lor. Acest lider atît de controversat, 
respectat de ortaci dar agresat de presă, curtat de politicieni șl 
abjurat de parlamentari, un lider pe care miniștrii nu-1 iau în 
scamă dar, paradoxal, atunci cind sînt solicitați, nici nu-1 oco
lesc De ce această controversă ?

Fură pretenția de a găsi toate răspunsurile posibile (și plau- 
bile) la o întrebare atît de dificilă, iată cîteva ■ .mple opinii le- 

fejte le evenimente din ceie mai recente :
Se spune că e controversat un om care face și bine, și rău. 

După o apreciere pe care o respect. Miron Cozma „a făcut*mult 
bine* prin aceea că a realizat unitatea sindicală a minerilor. Tre
buie >ă recunoaștem că Ia un moment dat (în prezent mai puțin). 
Liga minerilor din Vaiea Jiului a reprezentat cea mai omogenă 
mi-,care sindicală din țară, fiind orientată în general spre un 
conținut pozitiv. Intre timp, Liga „a crescut*, devenind Fede
rali Nimic râu în faptul că și alte sindicate din Petroșani, sau 
din alte zone, dar avînd un profil asemănător, s-au afiliat mi
ner or din Valea Jiului. Iată insă că. ajuns în acest stadiu, fie 
din cerințe sindicale justificate (federația nu poate soluționa pro
blemele ce se ivesc) fie dintr-o neînțeleasă tendință spre gigan
tism liderul Miron Cozma face insistent demersuri pențxu con
stituirea unei CONFEDERAȚII, cu care să obțină „reprezentare 
națională*.

Să recapitulăm . Liga era (și este 1) puternică prin omogeni
tate. prin unitatea de interese a minerilor ; mai mult decit alții, 
minerii se regăsesc în această formă de organizare socială cu 
toate marile și micile lor probleme. Sine die. confederația va fi 
eterogenă (minerit, construcții de mașini, sănătate etc.). în plus, 
statutul viitoarei confederații are destule lacune dintre care cele 
de genul „cum se constituie și cum se Împarte patrimoniul* nu 
sînt cele mai importante. De pildă, statutul nu prevede cum și 
cine alege consiliul de coordonare, observație valabilă ți pentru 
biroul executiv : este numit ? este ales ? va fi lărgit acest orga
nism de lucru cu fiecare nouă afiliere și viceversa, în cazul re
tragerii unei federații componente, va fi din nou rcstrîns ? După

Ion MUSTAȚA

După prezentarea punctului 
de vedere al domnului Marian 
Miclici asupra deplasării la Bucu
rești, din 17 martie, ar fi urmat, 
conform ordinii de zi anunțate 
de d-1 Cozma în deschiderea 
Conferinței, „afilierea celor care 
doresc și sînt prezenți“. Totuși 
mersul firesc al lucrărilor a fost 
deturnat (se pare) de intervenția 
d-lui Vasile Bogic delegat al Fe
derației Bihor, aflat în prezidiu, 
care a ținut sâ atragă atenția 
că, undeva, la nivel înalt, s-a de
clanșat o bătălie împotriva sănă
tății publice. „Se preconizează 
desființarea a 30 de mii pa
turi în România și deja a început 
desfacerea contractelor de mun
că — 52 de mii de salariați fiind 
în această situație". A urmat 
apoi, tot din prezidiu, d-1 Gheor- 
ghe Feraru, vicepreședinte 
Confederației, care a spus, 
tual, dezmințind afirmațiile 
la TVR: „eu am fost lider la
Jilț-Sud pină în 8 februarie 1992 
și reprezentam peste 2100 de 
omeni nu 860, dar din data de 1 
februarie am fost ales vicepreșe
dinte aici, în locul meu fiind a- 
les un alt lider".

Considerînd că mulți 
cei prezenți n-au fost
informați asupra rostului depla
sării la București, domnul Coz
ma a revenit la microfon cu 
niște dac^, rezultate din calcule
le efectuate de „noi, minerii", pe 
laza informațiilor oferite de Di
recția Generală de Statistică și 
Institutul pentru Calitatea 
ții. Calculul e simplu și 
părea simplist, 
că marile idei 
simple. „Astfel, pornind de 
numărul mediu 
familie — 1,53 — avînd în vede
re numărul mediu de membri pe 
familie — 3,53 — și media zile
lor într-o lună — 30 — rezultă 
că, din cei 7000 de lei, cîți rămîn 
după impozitare din 
minim, revin 113 lei/zl de 
soană — bani din care, la 
țurile actuale, nu se poate 
In același timp, Guvernul 
lește, prin hotărîrea nr. 21, 
alocație de hrană pentru bolnavi, 
suma de 153 lei/zi/persoană. Un 
paradox pe care sîntem obligați 
să-1 acceptăm...
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Alt exemplu. In 1989 salariul ’ 

minim pe economie era 2150 lei, , 
adică 153 dolari pe cap de locui- I 
tor, la cursul de atunci. Domnul * 
Stolojan afirmă că nivelul pro- * 
ducției a scăzut, în 1992 față de 
1989, cu 40 la sută. Scăzînd a- 
cest procent din cei 153 de do
lari rezultă 90 dolari. înmulțind 
cu un curs minim de 200 lei/do- 
lar (198, oficial) ar rezulta un 
salariu minim de 18 mii lei. In
tre 8 mii și 18 mii e o diferență! 
Noi am luat ca valoare a sala
riului minim pe cea prezentată 
de Direcția Generală de Statisti
că, 16 333 lei, ca fiind minimul 
de subzistență, pentru că pentru 
asta muncește omul, ca să tră
iască, nu ? Am acceptat datele 
oferite de dumnealor (Guvernul) 
urmînd să revenim la negocieri, 
după ce vom simula pe calcula
tor curba prețuri-salarii, al că
ror decalaj nu poate fi doar de 
20 la sută, cum afirmă, | 
m’nistru"

Pășind calculele, 
iniormat apoi că 1 
fcrilor din România organizează 
în zilele de 23 și 24 martie o 
grevă de avertisment pentru re- . 
negocierea contractului colectiv I 
de muncă și pentru salariul mi- ! 
nim pe economie și că „ne-au 
cerut să ne solidarizăm cu cere
rile lor". Conferința a aprobat 
prin vot direct, solidarizarea ■ 
aceasta însenmînd concret nu 
.ntrarea în grevă, ci transmite
rea unui acord scris cu revendi
cările lor. Pină să caute dl. Coz
ma numerele de telefon și FAX, 
la care se pot transmite adeziuni, 
dl. Marian Miclici, liderul Carte
lului „Sygma" — Craiova, a 
spart tăcerea: „Mă mir cum au 
terminat ei brusc ancheta asupra 
evenimentelor din 
chiar acum, cind au alte anchete 
ncterminate (Harghita ș.a.). Cred, I 
mai degrabă, că acest Parlament ' 
este o adunătură de indivizi că- | 
rora le tremură pantalonii pe 
ei; cind ne-am dus, nu mai știau ’ 
pe unde sâ scoată cămașa, aveau I 
impresia că am venit să-i luăm ’ 
la bătaie. Este incredibil, de-ala 1 
am și propus alegeri anticipate I 
șl să-i excludă domnule pe foștii | 
activiști și securiști de la ale-1 
geri, să facă un amendament la . 
I.egea electorală, să nu mal poa- I 
tă participa I După ce au bene- 1 
ficiat timo de 40 de ani de bine- I 
facerile comunismului, măcar do- > 
uă legislaturi să simtă și ci 
sînt marginalizați !...“.

Revenind la tribună
Cczma a 1
rile: „întreb Valea Jiului dacă 
slnteți de acord cu expresia (din 
comunicatul Parlamentului) că 
„Miron Cozma nu reprezintă voin
ța și adevăratele interese ale 
minerilor din Valea Jiului". A- 
cceași întrebare este adresată 
apoi Conferinței Confederației 
Sindicatelor Miniere din Româ
nia, care prin vot dezminte a- 
ceastâ afirmație urmînd să se 
dea un comunicat TV, in acest 
sens. Apoi, merge mai departe. 
„Am 31 de ani în Valea Jiului
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două zile in grevă efectivă pentru 
susținerea revendicărilor salariu - 
Ic și de menținere a unui nivel 
de trai decent pentru toți sala- 
riații țării. Do altfel, susținerea 
linor asemenea revendicări re
prezintă pentru sindicalul șofe
rilor din Petroșani, confruntați 
cu mari gieutăți, unul din prin
cipalele obiective ale luptei sin
dicale. (G.C.)

Uin nou, 
„v zite de iiicru'*

De cîteva zile se miră toată 
lumea că, iată, s-a petrecut și a 
cincea expediție a domnului 
Cozma la București, mai puțin 
analizîndu-se adevăratele pri
cini care au determinat-o și o 
aseamănă cu cele anterioare. Fie
care plecare s-a petrecut în 
momente de contestare a Pute
rii, intervențiile liderului din 
Petroșani fiind „salvatoare". Re
vendicările formulate, exagerat 
și confuz, măschează scopul ur
mărit, provocind derută șl spai
mă la diversele etaje ale Pute
rii. Sâ fie doar o coincidență că 
cererile reprezentanților sindi
cali comandați de dl. Cozma s-au 
petrecut la doar o săptămînă de 
ruptura din cadrul formațiunii 
politice ce se voia de tip mono
lit, Frontul Salvării Naționale? 
Nu este cîtuși de puțin întîmplă- 
tor, ,așa cum deslușim din ce s-a 
petrecut în ultimele trei zile.

Este un hățiș de interese poli
tice. Scindarea Frontului in 
fracțiunile pro-Roman și pro- 
Ilîescu a intrat într-o fază nouă, 
aceea a ștringerii de capital po
litic prin tatonarea electoratului. 
Tccmai pe cînd în Buc ’rești era 
multă zarvă, domnul Iliescu a 
început „vizitele de lucru" eăro 
ra este imposibil să le descrifrezi 
sensul. Decit acelea de nevoie a 
unor „băi" de popularitate. Ni
căieri in lumea asta nu s-a mai 
văzut ca președintele țării să 
întreprindă turnee prin fabrici 
și uzine. Nici nu s-a stabilit da
ta alegerilor generale însă a în
ceput campania domnului Ilies- 
cu -’e sesizare a pulsului politic.

Așadar, în aceste momente de 
cumpănă în lupta Iliescu — Ro
man, pleacă și domnul Cozma la 
București deoarece băgase de 
seamă că ieșise din atenția pu
blică. Dumnealui nu este decît 
un instrument folosit în scopuri 
destabilizatoare, cu consecințe 
dezastruoase pentru imaginea 
României în lume. Strategia a- 
cestui domn, admtțînd că are 
așa ceva, s-a îmbogățit pe ne
așteptate deoarece se erijează 
acum și în apărător al unor sec
toare pe care le cunoaște doar 
din auzite: învățămîntul, sănăta
tea, armata. Dacă bugetul, mă 
rog, acel proiect pritocit înde
lung de Parlament, ar fi doldo
ra, evident că aceste domenii, 
bugetare, ar fi finanțate din 
belșug. Mai interesant este că 
aici, în Valea Jiului, sînt per
soane, din interiorul acestor sec
toare, care în loc să urmărească 
evoluția ori involuția în domeniu, 
plîng pe umărul domnului Coz
ma. Din pricina acestei dupli
cități a ajuns contestatul lider 
intr-o stare de megalomanie ab
solut asemănătoare cu a foștilor 
primsecretari comuniști. De ace
ea pornește în forță, ca un re
voluționar conducător al avan- 
gardei clasei muncitoare, să stea 
la parole, deodată, cu președin
tele țării, primul ministru și pre
ședinții celor două camere ale 
Parlamentului, părîndu-i prea 
puțin sau ignorînd principiul se
parației puterilor într-un stat 
democratic. în aceste momente 
elocvente pentru această jalnică 
mentalitate tipic comunistă doar 
un singur om este demn — dom
nul Stolojan. Ceilalți n-au știut 
pe unde să se ascundă, iar dom
nul Iliescu a pornit și dumnealui 
în „vizite de lucru" penibile. Iar 
dl. Cozma le face și dumnealui.

Cînd acest domn Cozma va 
spune tot ce știe, este posibil 
să se prăbușească multe scaune. 
Chiar dacă cel care l-au „cres
cut" au fost prccauțl (șî sînt) po
trivit vechiului adagiu „Verba 
volant, scripta nianent". Nu va 
trece prea mult timp și se va ști 
pe cine ți ale cui interese le slu
jește domnul Cozma, deoarece nu 
pe ale minerilor șt nici pe ale 
medicilor, cadrelor didactice sau 
ale armatei.

Tibcriu SPATARU
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Lăsați să treacă ISTORIA (III)
1812. Următor intilnu ilor de la Tilsil (1807) 

și Ei furt (IBOg) in cadrul cărora Napoleon și 
Alexandru anticipează Be Ribbentrop— Molo- 
tov (alias Uit Ier — SI Im), ca și Moscova, lalta, 
1’ot‘Jam de mai apoi și — cine mai știe — 
chiar Malta, aviml ca obiectiv „împăițirca lu
mii", ÎT11 Alexandru al Rusiei revenindu-i Ori
entul și Napoleon devenit campionul împărțirii 
imperiului otoman „va sfătui Poarta să renun
ți la Moldova >i (chiar) la Țara Românească, 
deja ocupate de trupele rusești" (încă de prin 
1806). Acestea din urmă „scapa" numai cu pier
derea Basarabiei intrucit următor schimbării 
ulterioare a politii ii lui Nauolcon față de Ru
sia și lan-arca mare, campanii împotriva aces
teia, turcii au reluat și continuat războiul odată 
început și au determinat pe rușii încolțiți să 
se mulțumească cu mai puțin! (v. Mustafa Aii 
M hmed — „Istoria turcilor" — Ed. șt. și cncicl. 
Buc. 1976, pag. 303 și urm ), l’rin Pacea de la 
București din 28 mai 1812, turcii au uitat încă 
o dată m ii mult, după 1716 cind au cedat aus- 
trierdor Oilcma si 1775 cind au cedat Bucovina 
aiinir.iâ, >â triatele, ce din vechime 
im i ■■ră cu țările române, respectiv capitu- 
lațiile vd.i■•iaame-ui i, cum e numeau in limba 
turca) nu !c haleau voie să opereze modificări 
in lei ’a!e ac sto.a. prin cesiuni teritoriale. 
P n1,; aceasta i l ire, marele d>-.u-..iman Alcco 
M ■ e i .a p'.â'e i -< â oii i apul

S- . i si urs după aceea pești- o suta de ani. 
l -m a t-. i . le „t:/i “ din iunie 19111, V. I. Le
mn i. mai apoi prin cele din aprilie 1917, a- 
icla-i. i<u lata împreuna cu 1. V. Stalin, 
au :ab it in sarcina social democrației obligația 
pr -.. «mat . i Ic a realiza i liberarea și respec
tiv . m ut pare i tuturor n ițiunilor. Se afirma 
iei, latei miaturârii dependenței lor față dc 
.il -, inc. v pi n despărțirea de 'talele din 
r.<r< ek faceau parte și constituirea in sla!'’ 
■ 1.1ț i >n.ih in dependente.

Ui motor aci sloi teze și in concordanță cu 
ri. las , arde caic au marcat evoluția primului 
război mor. ha la 21 noiembrie 1917 s-a cons
tituit in Basirabi.i, Slutul Țării, care la 2 de
cembrie 191” proclama Basarabia, ca‘ „republică 
democratică federativă moldoveneasca" iar la 
27 martie 1913, hotara : „Republica Democra
tici Mol locem asi a (BASARABIA), în hotarele 
sui.- I ntre Prut, Nistru, Dunăre și Marea Nca- 
iji-5 si vechile granițe cu Austria, ruptă de Ru
ina .i< um o ca și mai bine de ani din trupul

vechei Moldove, în puterea dreptului istoric și 
a dreptului de neam" pe baza principiului ca 
noroadele singure să-și hotărască soarta lor 
(n.n.s. — cf. „tezelor" mai sus amintite!), de azi 
înainte și pentru totdeauna se unește cu mama 
sa, România". (Ion Nistor, „Istoria Basarabiei", 
op. cit. pag. 278 și urm.X

Este drept că hotarul dinspre răsărit era 
constituit de Nistru și nu de Bug, în raport cu 
care la 20 IX 1804 — prin decret imperial s-a 
hotărit ca legile ce se vor apl ca intre Nistru 
și Bug să fie cele moldovenești (revista „Basa
rabia", op. cit. pag. 145), pentru prea simplul 
motiv că in spațiul -dintre Nistru și Bug („Trans- 
nistria") majoritatea populației era (cel puțin 
in acea vreme cind nu. interveniseră deportările, 
asasinatele în masă, înfometările sau rusil’ică- 
rile) cea mai numeroasă, respectiv absolut ma
joritară.

Acest hotar nu era nici Niprul, mai spre ră
sărit, deși „Din Prut și Nipru pin’ la mare/ 
Strămoșii noștri au purtat/ Această sfîntă lu
minare/ Prin ca cu dușmanul s-a luptat/" și.. 
„Ei nc-au păstrat ca moștcnirc/Pămînt (respec
tiv pamintul pină la Nipru, n.n.) și legea lui 
Hristos" („Luminătorul", primul număr apărut 
în românește la 25 ianuarie 1908 la Chișinău, 
c f. Ion Nistor, op. cit. pag. 23â).

Deși c astfel înfăptuită și legitimată, unirea Ba
sarabiei cu patria mumă, bolșevicii n-au ezitat 
sâ facă afirmații insultătoare precum cele cu
prinse in ultimatum-ui ile adresate României la 
26 și 27 iunie 1940 :

„în anul 1918, România, folosindu-se de slă
biciunea militară a Rusiei a desfăcut de la U- 
niunca Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul 
ci, Basarabia, călcînd prin aceasta unitatea se
culară (sic !) a Basarabiei, populată în princi
pal cu ucraineni", (de ar mai fi curci prin 
fosta Uniune Sovietică și curcile ar rîde de a- 
scmenca gugumanii !!).

Și continuă : „Uniunea Sovietică nu s-a îm
păcat niciodată cu faptul luării cu forța a Ba
sarabiei". (citiți bine : „cu forța" 1 — o blas
femie !), adăugind că ar fi declarat aceasta nu 
o dată, în fața întregii lumi !

(Va urma)

Gli. TATOM1R
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CONFEDERAȚIA — 
o grea povară...

(Urmare din pag. 4)

părerea noastră sînt chiar și nepotriviri între termeni (afiliere, 
cooperare) ceea ce creează confuzii de la un articol la altul în 
cadrul aceluiași capitol. La elaborarea statutului, grija pentru 
obiectivele „cu ecou" în public (interpelarea, chemarea în fața 
instanței, exercitarea controlului, organizarea de greve) a dus la 
îndepărtarea de rosturile unui organism confederal; rosturi in
suficient precizate din punct de vedere legislativ. De altfel nu 
este prevăzut ce va face confederația pentru a realiza unitatea 
sindicală pe plan național, în condițiile unei divereități evidente 
de structuri. întrebarea care se ridică este : nu cumva tendința 
spre gigantism va duce la disiparea actualelor energii ale Ligii ? 
Iar dacă se va întîmpla așa, vom constata cu uimire cum după 
ce a făcut un lucru bun, respectiv unitatea sindicală a minerilor 
din Valea Jiului, Miron Cozma va face și unul rău, distrugînd 
această unitate printr-o confederație a nimănui...

In prezent, la această dilemă pot să răspundă doi factori : 
instanța judecătorească, dacă acceptă sau respinge statutul, și 
minerii, dacă în locul unei Ligi puternice preferă o confederație 
firavă, eterogenă. Oricum, personalitatea juridică a unei confede
rații va fi o grea povară, ținînd scama de faptul că ligile și fe
derațiile componente vor trebui să lupte din răsputeri pentru a 
nu-.și pierde identitatea.

Un om controversat este acela care face și bine, și rău. Miron 
Cozma a făcut bine prin faptul că „l-a dat jos pe Roman". Ex
presia nu e prea academică dar, deocamdată, nu avem alta la 
îndcmînă. Se pare că urmează și „răul", întrucît Miron Cozma 
nu se lasă pînă nu-1 dă jos și pe... Miron Cozma. Escaladarea 
„personalității asumate", gigantismul și, mă rog, toată contro
versa pe care o stîrnește nu pot fi de bun augur nici pentru lider, 
și cu atît mai puțin pentru mineri. Minerii au nevoie de un lider 
care să fie aproape de problemele lor și nu cu gîndul la dispu
tele naționale. Izolat intr-un vîrf de piramidă, renegat și abjurat, 
agresat»(a reușit să-și pună toată presa în cap) va ajunge în cele 
din urmă ocolit, și apoi uitat. Se va așterne liniștea în Capitală, 
și abia atunci bucureștcnii vor simți un dor nebun, dorul după 
cîtc-o emoție, ba pe Dealul Mitropoliei,-ba prin Piața Victoriei...

Pînă atunci încă nu e prea tîrziu să mai deliberăm : Ligă, 
sau confederație ?

P.S. Undeva, mi-a scăpat o constatare aproape fără impor
tanță : demersurile pentru constituirea confederației au început 
încă din luna ianuarie 1992 ; cel puțin așa se înțelege din statut, 
care urma să intre în vigoare la 1 februarie a.c. Și o precizare : 
minuta cuprinzînd rezultatele negocierilor cu Guvernul nu a fost 
publicată „la rugămintea" domnului Torsan, așa cum a apărut 
în ziarul nostru, ci dintr-o firească îndatorire profesională.

H) l’.it.mr plna linciilo de 
iii.i iumI i i unviiwrili' sale re
ligie.ia U. lurna continuă sa 
ni.i insulte, ">a ma înjure. Așa 

. inț. i ge i'l morala creștină. Cum 
soția -a i <i in Statele Unite, 
II pieiMiipă intens soțiile altora, 
fiu poale -a doarmă la gindlll 
ca nevastă-mea c poloneza. Uita 
ca pe oția idolului său politic, 
Joan Raț n. o cheamă Elizabeth 
ți nu s,- ni șiă prin București 
lai a transaitor. Apoi, autorul in- 
«eari â să 1 muște de nas pe 
poetul Va Iun Tu lor, dar nu-i 
«pim-'i licit la ombilic. Cit pri
vește spiritele făcute de dl. 
Țurnă pe seama parului, cicie- 
rulni, originii sociale și epider
mei melc, arata clar pînă la ce 
grad de demoralizare sc poate 
roboi i un om care nu se mai 
<cspe< tă pe sine.

'.<) Domnul Țurnă mu face ig
norant pe următorul motiv ; nu 
fim ca pe cetățeanul Tibcriu 
„Vladisluv 11 mai cheamă ți Via- 
dislav Tibcriu. Recunosc, nu 
ftiam. I-ain cuutat numele in 
Acționarul enciclopedic dar nu 
j-am găsit. L-am descoperit, în 
•chimb, în cartea de telefoane. 
Cit privește remarca : „ai lipsit 
de la respectiva lecție, fugind 
Cn oile pe cîmpia satului olte
nesc" — ea mă duce iar cu ghi
dul la sufei.nța mintală a sim
paticului Don Quijote.

10) Scandaloasă, revoltătoare șl 
total neștiințifică mi se pare a- 
precierea d-lui Țurntî, conform 
târefa „testiculele" ar fi organe 
Mkile. Inexact. Există o mulți
me de oameni care renunță la 
fie benevrf ți trăk-so foarte U- 
■l^tițl. Atila doar, că vorbesc 
mal subțire. Pe altfel, autorul 
fiii* bina efl vine o vlrstă cînd, 
cu sau tfte, tot wn drac e. 
Dar trăiești Sari cwl puțin creezi 
o atare impresia.

id Politicos ca glrfe șl pesta 
măsură de modest dl. Țurnă mă 
asigură că, hH dacfi voi trăi 
zece vieți, mi realiza eîte a 

ff! ut el In Ștooce de oarf Are 
dreptate. indemnizația" de

I parlamenta^'’it'U.
ro «ol aenwi fae o rasă

ca a su, „apreciată de toată lu
mea, considerată o reușită a ju
dețului, filmată de doi suedezi". 
Și, ne mai spune dl. Țurnă, că 
domnia sa deține recordul națio
nal absolut la categoria „direc
tori de unități de construcții de 
locuințe". Corect. Cel ce se 
autointitulează „cel mai marc 
anticomunist" a reușit perfor
manța de a fi director aproape 
întreaga perioadă în care Ceau- 
șcscu a fost sucretar general al 
l’CR. Faptul trebuie neapărat 
consemnat în Cartea Recorduri
lor, iar dl. Țurnă merită O sta
tuie în Galeria figurilor de 
ceara.

STRIGOII COMUNISMULUI (II)
12) îl anunț pe anticomunistul 

Florin Țurnă Dumitru (I?) că cu 
n-am scris ode politice. Acel 
final de plugușor, citat cu atîta 
.stăruință dc rechinii Opoziției, 
a fost adăugat la rugămintea 
(motivată) a conducerii de atunci 
a ziarului. Și, dacă am scris 
.Epilog '29“, am facut-o din con
vingere. Și astăzi cred că, în 
1929 la Ltipcni, s-a comis o 
crimă în masă. Elev fiind, am 
scris o poezie „Gloriosul condu
cător" pentru Concursul de cre
ație. Dar, despre comunism, au 
fost obligați să •scrie poeți și scri
itori mai mari deeit mine. Așa 
erau timpurile pe s remea celui 
mai iubit fiu. Teoctist îl hiudu, 
Rozcn se ruga pentru sănătatea 
Iul, Ni.xon II invita la Casa Al
bă, profesorii și elevii il clnlnn. 
ziariștii il slăveau, tipografii il 
tipăreau, pro)>agan<listele (viitoa
re deputak ), il conspectau. Toată 
lumea ii cinta in struna 
1 u i Ceaiișescu Numai
dl. Țurnă il critica nemi
los în ședințele d{ partid, îl a- 
menința că-1 va scoate din Ca
binetul I ,și-l va da pe mina Iul 
Gehl Voican Voictllesi u De cile 
ori sc ÎDlilnca cu dl . Țurini, 
Ccaiișesi u li'emiua ca v-ar; i.

Deci, marele dizident Țurnă 
n-a scris versuri cu Nicolae. Nu-i 
stătea în fire. Apoi, la bruma 
lui dc talent și la gramatica lui 
debila (,,întrecusc-.și“l!l) ar fi fost 
și greu Să o facă. Impotența lui 
(literară) nu-i dă însă dreptul 
să privească de sus -„păcătoși" 
precum D. R. I’opescu, N. Labiș, 
A. Păunescu, R, Beligan, E. Băr
bii, T. Arghezi, C. V. Țudor, A. 
Blandiana, M. Preda și M. Sa- 
doveanu care, obligați de con
junctură, au mai scris .și texte 
procomimisle, fără ca acestea să 
fie partea esențială a operelor 
lor.

13) Cind dl. Țurnă scrie „te 
asigur că nu vei mai fi depu
tat", sint numai două posibili
tăți : sau e total inconștient, sau 
crede că va putea controla toate 
urnele de votare din județ. Ori
cum, eu am luat avertismentul 
in serios și nu mai am curajul 
să mu înscriu pe lista deputa- 
ților.

Gata. Ajunge. Un asemenea 
subiect nu merită atila cerneală. 
11 rog pe <11. Țurnă să facă un 
efort sa și amintească regula de 
trei simple. Apoi, împreună cu 
avocatul său, să încerce să rezol
ve următoarea problemă : dacă 
pentru acel minuscul pamflet cu 
vinătoriil >le scalpuri, dl. Țurnă 
imi cere ui\ milion di. lei, cit 
trebui® sa-i cer cu pentru ; atac 
la persoană, < domnie, insulta, 
defăimare, minciuna, atingere n- 
lusă unei demnități publice, 

U|| I că ar trebui sa-i cel' vila 
aceea marc lilni.it i de su< îezi.
I leisi mi se pare tentanta, avînd 
in verii re că l'SN-iil nu ari’ încă 

Jiu la Petroșani. N o \ om 
face, din respectul nemărginit pe 
care ti purtăm doamnei <l'o< tor 
Jiu n*. tr U la aulli'lul ei 

cînd, întoreîndu-se din America, 
ar găsi un trandafir lipit pe 
poartă, alături de sloganul „un 
zîmbet pentru liniștea noastră". 
Cc-ar fi să-l găsească pe dl. 
Turnă dormind prifi vecini!

Ca deputat, suport multe in
sulte aduse persoanei mele. Dar 
nu pot rămîne indiferent atunci 
cînd dl, Țurnă jignește zeci de 
mii de locuitori ai Văii Jiului. 
Citiți cu atenție ce scrie dl. 
Țurnă; „în România, oamenii 
care au fost ponderați toată via
ța trăiesc în case familiale com
parabile cu cele mal bune reu
șite ale genului, din țările a- 
vansate". Aici tupeul se trans

formă în neobrăzare. Deci noi, 
ceilalți, care stăm prin colonii, 
prin garsoniere închiriate, în 
cutiile dc chibrituri ale blocuri
lor din Aeroport, cu igrasie pînă 
la tavan, cu mii do șobolani la 
subsol — noi n-am fost ponde
rați, Deci, cetățeni ai Văii Jiu
lui, dacă vă plouă prin acoperiș, 
dacă n-aveți scară de marmură 
la interior, dacă nu vă urcă apa 
la etaj, dacă nu aveți fiecare 
cile o vilă ca a domnului Țurnă, 
asta înseamnă, după domnia-sa, 
că n-ați fo.șt cumpătați ca cl, că 
v-ați băut banii sau i-ați risipit 
l.i jocul de cărți.

Cind vorbești' despre ziua de 
20 mai 1990, ziua alegerilor li
bere, domnul Țurnă o numește 
„duminica orbului", jignind ast
fel treisferturi din populația 
Vuii. După domnia-sa, coi ce 
i au votat pe prof. tiniv. dr. ing. 
Nicolae lliaș, pe prof. univ. cir. 
Septimiu Krausz și pu alții, au 
lost orb' Clarvăzători au fost 

■ loar aceia care au votat lista 
prin care llomnul Țurnă inccrca 
să devină senator. Cine 1-0 fi 
dind acestui individ dreptul 
să-și rulă de atila lume ? \ irsta 
înaintată poate fi o scuza Dar
\*'sla m (oale o limita.

Spre finalul articolului, dom
nul Țurnă uită că s-a autodccla- 
rat cel mai mare anticomunist 
dintre toți comuniștii. Ia ascul
tați dv. cum explică el dezas
tru locuințelor din Valea Jiului :( 
„Proiectele de sistematizare s-au" 
întocmit de unii din cei mai 
mari arhitecți. Proiectele au fost 
apreciate laudativ, autorii au 
primit prime și premii. Toți spe
cialiștii au cuvinte de laudă la 
adresa construcțiilor și calitatea 
execuțiilor". Așadar, domnul 
Țurnă redevine nostalgic, se 
crede iar la ședința de partid 
și laudă calitatea locuințelor din 
Vale. Deși 1 000 de apartamente 
sînt goale, fiind de nelocuit, deși 
sute dc subsoluri 
sînt inundate, deși e- 
xistă blocuri fără canalizare, deși 
pereții sînt strîmbi și terasele 
Ciur, deși caloriferele sînt puse 
doar de formă, dumnealui are 
numai cuvinte de laudă. Deci, 
dragi locuitori din Catanga, Dal- 
las, Șerpărie, despre apartamen
tele dv. domnul Țurnă ne spune 
numai lucruri bune. Nu vă pier
deți cumpătul. Dumnealui vă a- 
sigură că peste 10 ani, dacă veți 
fi cu toții ponderați, veți trăi 
în vile ccl puțin la fel de fru
moase ca a -celui care, vreme de 
20 de ani, a fost directorul Gru
pului dc șantiere Valea Jiului.

Închei, asigurîndu-1 pe domnul 
Țurnă de considerația mea, a- 
tîta cită mi-a mai rămas. Cit 
privește insuccesul său în ale
geri, el nu trebuie pus pc scama 
pamfletului cu vînătorul dc 
scalpuri. Insuccesul se datorează 
faptului că locuitorii Văii au 
încă o excelentă memorie. Ori
cum, domnia-sa, fiind în frun
tea listei dc candidați ai Con
venției, va deveni sigur consi
lier Județean. își v,i realiza ast
fel un marc .vis : acela dc a fi 
consilier ccailșist .și ilicscinn, în , 
deplină concordanță cu punctul 
0 al 1' ■oclam.'iției <le la Slatl- 
n ioara.

Valeriil IH TUI I M U j

lilni.it
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Fotbal, divizia B
PUTEA FI SCORUL

JIUL — ASTRA ARAD 3—0 (1—0). Au marcat: Henzel (min. 3), 
Gașpar (min. 51), Stancu (min. 59). Spectatori — circa 1500: plăti
tori 610; Șuturi 21—8 (pe spațiul porții: 9—3); Cornerc: 11—2.

JIUL: Ghițan — Cămărășanii, Gașpar, Benone I’opescu, Cris- 
tea (cpt.), Htrza, Militaru, Cristcscu, Popoviciu. (min. 46 Stancu), 
Radii, Henzel (min. 61 Răducii).

ASTRA: Mitrov — Teacă, Stănescu,. Sulinccanu, Stupaiu, 
Bule I, Hidiș, Iancu, Slave, Bule II, Erdei (cpt.) (min. 70 Burtea).

Au arbitrat: Ion Silviu, la linie, Vasile Donțu și Nicolae Ar- 
ghir (toți trei din Galați).

Observator federal; Alexandru Țirlea (București).
Cartonașe galbene: Bule I, Hidiș, Stănescu (Astra) Militarii 

(Jiul).
rartidă dominată cvasitotal de 

Jiul, cu ocazii, rarisime ratate 
de gazde, dar, în final, cu un 
rezultat echitabil dccît ' în 
întiinirile anterioare. Oaspeții, 
cu un nou antrenor, în persoana 
lui Mircca Leao, fostul jucător 
al UTA prin anii ei de glorie, 
au jucat deschis, cu mutarea 
frontului de apărare mereu în 
apropierea pericolului, contra- 
atacind periculos, dar fură a fi
naliza. Jiul a deschis scorul, re
lativ repede, în min. 3 prin Hen
zel care, după ce a pătruns sin
gur în min. 1 șutind pe lingă 
poartă, a reluat cu capul centra
rea excelentă a lui Militaru, a

DIVIZIA B
REZULTA TE TEHNICE : Metalurgistul Cugir — Jiul IELIF 

Craiova 1—0 ; Șoimii 1PA Sibiu — F. C. Bihor 1—1 ; Aris Arad
— Gloria Reșița 1—1 ; C.S.M. Reșița — Gaz Metan Mediaș 2—0 ; 
Jiul Petroșani — Astra Arad 3—0; F. C. Tr. Severin — Metalul 
Bocșa 1 — 1 ; CER. Timișoara — Metalurgistul Slatina 3—1 ; U- 
nirca Alba lulia — U. M. Timișoara 6—3 ; Chimia Rm. Vilcca
— U. T. Arad 0—2

C L A S A M E NTU L

1. Unirea Alba luha 20 14 1 5 44—21 29 (+ 7)
2. U. T. Arad 20 13 3 4 27—11 29 ( I- 9)
3. C. S. M. Reșița 20 12 3 5 28— 8 27 (-1- 7)
4. Jiul Petroșani 20 10 2 8 38—23 22 (+ 2)
5. C. F. R. Timișoara 20 9 4 7 21—23 22 ( 0)

( 0)6. F. C. Bihor* 20 8 5 7 35—26 20
7. Gloria Reșița 20 8 4 8 28—28 20 ( 0)
8. Metalurgistul Cugn 20 9 2 9 24—27 20 (-2)
9. Chimia Rm. Vilcea • 20 7 5 8 19 (— 1)10. F. C. Tr. Severin 20 7 5 8 27—30 19 (— 1)11. Jiul IELIF Craiova 20 6 7 7 22—25 19 (-D 

(- 4) 
( 0) 
(-D 
(-5) 
(-1) 
(-3) 
(- 7)

12. Șoimii IPA Sibiu 20 6 6 6 25—27 18
13. Metalul Bocșa 20 7 4 9 24—28 18
14. Gaz Metan Mediaș 20 6 5 9 30—41 17
15. Aris Arad 20 6 5 9 20—35 17
16. U.M. Timișoara 20 6 5 9 23—42 17
17. Metalurgistul Slatina 20 4 7 9 22—26 15
18. Astra Arad
’) Echipă penalizată cu un punct.

20 4 3 13 20—37 11

ETAPA VIITOARE (28 martie): Gaz metan Mediaș — Jiul 
Petroșani; U.T.A. — Aris Arad; Astra Arad — Chimia Rm. 
Vilcca; Metalul Bocșa — C.S.M. Reșița; U. M. Timișoara — 
C.F.R. Timișoara; Metalurgistul Slatina — F. C. Tr. Severin; 
Jiul IELIF Craiova — Unirea Alba lulia ; F. C. Bihor — Me
talurgistul Cugir ; Gloria Reșița — Șoimii ll’A Sibiu.

Campionatele naționale universitare
LIANA GROȘII 

campioană universitară

flat în bună dispoziție de joc. 
Ofensiva a continuat la poarta 
norocosului Mitrov și au ratat, 
pe rînd, Radu (min. 12), Milita
rii (16, 20), Cristea (min. 18), Po- 
poviciu (min. 14, 40), ridicînd ten
siunea în tribune, pe fondul a- 
flării rezultatelor din țară, unde 
UTA conducea la Vîlcea. Ghițan 
se opune egalârii (min. 32), cînd 
Slave a șutat puternic din inte
riorul Iui 16 m. Repriza se în
cheie cu o bară a lui Popoviciu. 
care, din săritură, a trimis cu 
capul mingea peste portar, a- 
ceasta a lovit .bara transversală 
și s-a dus afară.

ETAPF’
Partea a doua va ti aceeași cursă 

contraeronometru, cu Stancu, in 
locul lui Popoviciu și cu Răducu, 
în locul lui Henzel, care dau 
culoare atacului, punînd mereu ' 
în pericol buturile ultimului a 
părător arădan.

După ratarea lui Militaru (min 
50) Gașpar preia puternic, din 
afara careului, mingea in gol și
2— 0, min. 51 spre bucuria băn
cii tehnice care trăiește... nefi
rescul de la Chimia. Ion Silviu 
nu acordă un unsprezece metri, 
în min. 53, cînd fundașul Stă 
nescu a căzut in careu și a a- 
tins mingea cu mina, dar va 
consemna golul lui Stancu, bine 
angajat în adîncirne de Cristea:
3— 0 min 59. Cristescu, Militaru 
și Stancu se aflii din nou în fa
ța golului ca și Iancu, dar cci 
doi goalkeaper-i rămîn doar cu e- 
moțiile. Oaspeții renunță la atac 
și se baricadează cu toată echipa 
pentru a anula apetitul de gol 
al învingătorilor și partida ia 
sfirșit, cu un scor prea mic, față 
dc situațiile create de gazde, dar 
ratate de cele două linii, aflate 
mereu în zona de foc unde Tea
că, Stănescu și Stuparu au dus 
greul, iar portarul Mitrov a a- 
vut... o marc șansă.

• « MV * — *

Republicanii
Fără în fr îngere '

.JIUL — CSS SIBIU 0—0. Al 
patrulea meci din acest retur, 
s-a încheiat la egalitate și echi
pa lui Dosan, nu a cunoscut în- 
frîngerea. Deși a avut destule 
momente de dominare, Repede 
și Frumoca nu au putut finali
za iar oaspeții, echipă mai bine 
cotată în clasament, s-au lovit 
dc un zid, unde Drăgăncscu, Sco- 
rci și Pascalău au oprit și înlă
turat citeva atacuri periculoase, 
inițiate în repriza a doua — spe
cial pe partea stingă, unde inci
sivul Stoian a și trimis o dată 
mingea în poartă, dar... după 
fluierul arbitrului.

J-a salvat și bara (repriza a 
doua) și numai neșansa atacan- 
ților .Jiului, dornici de gol, a 
făcut ca partida să se încheie la 
egalitate. CSS Sibiu a fost anul 
trecut alături dc U. Craiova fi
nalistă în turneul pentru cîștiga- 
rea titlului de campioană.

☆

Aflam cu bucurie că Miron 
Coslinel portarul accidentat In 
meciul dc la Tîrnăvcni este în 
afara oricărui pericol și a reve
nit acasă. Se plimbă pe stradă 
ți îți va relua în cinând antre
namentele.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : F. C. Farul — F. C. Bacău 3—0 î 

F. C. Inter — Dinamo București 2—2 ; Sportul Studențesc — Cor- 
vinul Hunedoara 3—0 ; F. C. Argeș — Dacia Unirea Brăila 1—2 | 
F.C. Brașov — Rapid București 1—1; Steaua — A.S A. E.eclromu- 
reș 4—0; Universitatea-Craiova — Oțelul Galați 0—0; „Poli" Ti
mișoara — Electroputere Craiova 0—0 ; Gloria Bistrița — Petro
lul Ploiești 1 — 1

C LASAM ENTUL

Brașov ; Petrolul — Sportul Studențesc ; Rapid — Gloria Bis
trița ; A.S.A. Electromurcș — F. C. Argeș ; Electroputere — Uni
versitatea Craiova ; Oțelul Galați — Steaua ; F. C. Bacău — 
„Poli" Timișoara ; Dinamo — F. C. Farul ; Corvinul Hunedoara 
— F.C. Inter.

1. Dinamo 20 15 5 0 49—11 35 (-1- 15)
2. Steaua 20 12 5 3 34—13 29 (4- 8)
3. Petrolul 20 11 3 6 29—34 25 (4- 5)

.4. U Craiova 20 8 7 5 20—12 23 <4- 1)
5. Electroputere Craiova 20 8 6 6 23—13 22 (4- 4)
6. „Poli" Timișoara 20 9 4 7 24—22 22 ( 0)
7. Gloria Bistrița 20 8 4 8 30—26 20 ( 0)
8 Farul 20 9 2 9 20—18 20 (— 2)
9. F. C. Inter 20 7 6 7 24—27 20 (— 2)

10. Oțelul Galați 20 9 2 9 22—25 20 (4- 2)
11. F. C. Brașov 20 7 5 8 29—32 19 (— 1)
12. Rapid 20 7 4 9 18—25 18 ( 0)
13. Dacia Unirea Brăila 20 7 3 10 20—24 17 (— l)
14. F. C. Bacău 20 7 3 10 17—32 17 (— 3)
15. Sportul Studențesc 20 5 5 10 19—20 15 (— 7)
16. F. C Argeș 20 4 6 10 20—25 14 (— 6)
17. Corvinul 20 4 4 12 21—36 12 (— 8)
18. A.S.A. Electromurcș 20 5 2 13 18—33 12 (— 6)

ETAPA VIITOARE (29 martie) : Dacia Unirea Brăila — F.C.

Rugby, divizia A
TsnnTu
ȘTIINȚA PETROȘANI — CSM 

SII31U 15—12 (15—6). După eșe
cul dc la Timișoara, unde infrîn- 
gcrca a fost „dureroasă", cu 
fractură de piramidă nazală su
ferită de Medragoniu, cu contu
zie forte pe maleolă Soare, cu 
dureri la carpicnc Băgyian, Ivă- 
nuș, rugbyștii de la Știința și-au 
intrat în mină, dominîndu-și net 
adversarul, în prima repriză, și 
conducînd ostilitățile și in cea 
de-a doua.

Primul eseu este „pus" dc Mâ
nu și transformat de Florea, ca 
apoi, spectacolul să-și facă loc 
în jocul echipei. Drăghici, din 
spatele grămezii, scoate o minge 
tușă lungă, fundașul advers nu 
prinde. Fierea în urmărire preia 

19—9.

Pentru locurile I—IV: Steaua — l’diul 16-13 ; Ș !i nta R.'in n
Bd ia Marc — Dimimo București 3—6.

CLASAMENT
1. Steuiia ■) 2 0 I) 37—1!) 6
*> Furii; j I 0 1 28—26 4
3. Dinamo 2 1 0 1 16—18 4
4. Știința Remin Baia Mure 2 0 0 2 9—27 2

Pentru locurile V—XIII: Știința Petroșani CSM Sibiu
15-— 12, l njversitatea Timișoara — Rugby CI ub G riiiț.i Rn-ie

Pentru locurile IX—XI1 CSM Suceava — ContachMi'e Buzău 
18—6; 1AMT Oradea — Sportul Studențesc 6—3

CLASAMENT
1. U. Timișoara 2 2 0 0 57— 9 6
2. Grivița Roșii) 2 10 1 18—27 4
3. Știința Petroșani 2 10 1 15—50 4
4 CSM Sibiu 2 0 0 2 15—24 2

CLASAMENT
1 LAMT Oradea 2 2 0 i) 16— 3 6
2. Sportul Studențesc 2 10 1 22—15 4
3. CSM Suceava 2 10 1 18—16 4
4. C'ontactoarc Buzău 2 0 0 2 15—37 2

R N E U L U I
și pasează lui Giura, atac în d®i 
și ultimul culcă spectaculos la 
centru. A fost cel mai frumos e- 
scu, văzut, în ultimul timp, pe 
stadion. Transformă Drăghici, 
12—0, aplauze, dar și reducere 
de scor. A măriei face șase punc
te din două lovituri de picior, 
iar Drăghici urcă Știința la 15—6, 
după o lovitură de pedeapsă. 
Partea a doua, fără I.oțiko va fi 
mai echilibrata, iar sibienii reu
șesc și ei un eseu prin Negru 
transformat dc același Amarici, 
dar victoria învingătorilor nu a 
fost p isă nici un minut la în
doială. Campionatul se întrerupe 
in vederea pregătirii lotului 
național pentru partidele inter
naționale.

An dc an, pe pirtiilc din Pa- 
ring, se întrec, In probele de schi, 
studenții — băieți și fete din toa
te centrele universitare din țară 
— oferind nu numai un spectacol 
tehnic, ci și unul estetic, ce in
cintă ochiul și dezmiardă natu
ra. Timp de trei zile 20, 21, 22
martie, schiurile au cucerit mun
tele și schiorii și-au măsurat for
țele cu implacabilul și insensibi
lii) cronometru.

Au participat sportivi din 
București, cluj, Tg. Mureș, Buia 
Marc, Brașov, Timișoara și, de
sigur, de la UT Petroșani, sub 
omunda d lui Gheorghc Irimie, 

' onf. universitar. Iată și locurile 
ocupate dc schiorii și schioarelo 
noastre:

■Slalom uriaș — fete. Concti 
rente, 18. Liana Groșii medalie 
dc Igronz, loc III; Monica Solyom, 
IV. Slalom uriaș — băicjți. (?on- 

curcnți, 38. Florin Filip, loc. VHj 
Răzvan Marica, loc IX; Petre 
Velcsov, Ioc. XIV; Teofil Lepsi, 
loc. XVI; Sorin Stoica, loc XXIV; 
Levente Antal, loc. XXXVI. Sla
lom fete. Concurente, 17. Liana 
Grosu, campioană națională (loc, 
I) și Monica Solyom, loc VIII. 
Slalom, băieți. Conclirenți 36. 
Răzvan Marica, loc XXI; Teofil 
Lepsi, loc XXII; I iorin I'ilip, loo 
•XXV, Petre Velcsov, loc XXXIII; 
Levente Antal, loc XXXIII; So
rin Stoica, loc -XXXIV.

PAGINA REALIZATA 1)E

DOREL NEAMȚU

Popice — Superliga
Vulcan — sita pentru.,, mondiale

A doua etapă a Cupei Federa
ției, găzduită dc orașul Vulcan. 
Conducerea, sindicalul și secția 
popice — marele sponsor al celei 
mai importante reuniuni națio
nale în Valea Jiului. Felicitări. 
Antrenorul Vnlcriu Pișcoi, gra
tulat de membrii federației. Timp 
de trei zile, 17, 18, 19 martie com- 
ponenții loturilor naționale — 
masculin și feminin — s-au în
trecut în dispute pentru... titula
rizare. Domnii Szocs Ladislau, 
președintele Federației Române 
dc popice, Anton Grcccscu, se
cretar general, Nicolae Bădcscu. 
secretar de concurs, apreciază 
efortul gazdelor pentru organi
zarea competiției. 'Sponsorizarea 
mică a fost făcută de domnul 

Alexandiu Toacă, patronul fir
mei Bucium (Pctrlla). Nicolae 
Lupu și Pop Leontin (Minerul 
Vulcan) eomponenți ai lotului 
național. Campionatele mon
diale, 17—21 mai — la Bratislava.

Deruy onorat
MINERUL X ULCAN — JIUL 

PETRII.A 539I — 5330 pd (4—2). 
O partid i așteptată cu marc in
teres dc suporterii celor două 
formații, prin pozițiile ocupate 
in clasament.

Gazdele, care au ca obiectiv 

primul titlu de. campioana in 
X alea .Jiului, n-au lăsat nici o 
elipsă frîiclc și au condus ostili
tățile cîș'igind, in filial, la o 
diferență dc 61 bețe. Cci mai in 
formă jucători s-au dovedit a fi 
Lupii 951 pd, Ardac 911 pd, Pop 
,Leontin 897 pd, de la gazde i 
Ghcrman 919 pd de la oaspeți. 
Jiul a făcut un bun rezultat pe 
una din cele mai pretențioase a- 
rene clin țară, confirmind crește
rea dc formă a componcnților, 
in frunte cu frații Dobrică, Sili- 
vestru, Andrei, Scorțca, Hordilă.

A fost un derby onorat eu un 
joc bun al ambelor formații.



ZORI NOI MARȚI. 24 MARTIE 1992

Conferința își aproba liderul (național)
(llrm.iir din pag- I)

șl 7 ani iprimii) în Bihor. Nu am 
fost niciodată judecat pentru 
nimic. D- ce mă fac infractor 
de drept comun?'1, (Este aplau
dat, fără a se înțelege prea bine 
de ce...).

Discuțiile care au urmat au 
lămurit și alte aspecte asupra 
•jărora s-au pus întrebări. Astfel, 
aflăm că. în sfîrșit, acea anchetă 
a Inspectoratului General al Po
liției și a Procuraturii se va de
rula în Valea Jiului; că la Bucu

rești, reprezentanța Confedera
ției (str. Mendeleev 34—36) îl 
va avea, ca angajat, pe dl. Si- 
mton, lider sindical la Institutul 
de Securitate Minieră Petroșani 
și asistent universitar; că dl. 
Cozma s-a retras din Societatea 
Diamant la 1 august 1991, prin- 
tr-o înjurătură; că există o cir
culară a Guvernului care obligă 
această societate să cedeze spa
țiile; că din Oradea se trimit lu
nar în județul nostru 70 tone de 
carne și circa 100 tone mezeluri;

că am putea fi beneficiarii di- 
recți ai acestor cantități, dacă am 
avea o mașină și o clădire; că 
tot din Bihor ni s-ar putea tri
mite pîine ca lumea, numai să 
vrem...

In concluzie, această Conferin
ță a Confederației Sindicatelor 
Miniere din România, pe lingă 
faptul că a aprobat afilierea Con
federației Ligilor Mecanicilor și 
Ajutorilor mecanicilor de loco
motivă, București — Craiova și 
Metrou—București (ramura trac

țiune a SNCFR), a Federației! 
Bihor și a carierei Lupoaia din i 
Motru, a ales un nou vicepreșe-1 
dinte, în persoana domnului Va- * 
sile Bogic, de la Federația Bihor I 
și A APROBAT toate propuneri- . 
le care au venit de la tribună, j 
ceea ce atestă că noul „lider na- ■ 
țional1* este bine cotat printre | 
ai săi. Ș

In ziarul de mîine vom reveni I 
cu amănunta, de la conferința de I 
presă care a avut loc la sediul • 
Ligii, de la ora 15. i

PUBLICITATE - MICA PUBLICITATE -
VINZARI

Societatea comercială „ACOMIN" SA
Filiala Deva — Petroșani

CONSTRUIEȘTE,
incepiiul cu 1992 — în zona cinema Parîngul, Casa de 
cultură, Hotel Petroșani — un complex de clădiri cu func- 
ționalitău necesare viitorului CENTRU CIVIC al munici
piului, inclusiv locuințe.

In prima etapă se va realiza o clădire administrativă 
ce va cuprinde birouri, reprezentanțe comerciale, cabine
te medii ale. spații pentru expoziții etc.

In vederea încheierii protocolului, invităm agenții 
economici interesați să-și formuleze in scris solicitările 
pentru spații, pînă la data de 5 aprilie 1992, pe adresa 
noastră — ACOMIN SA Petroșani, str. Avram Iancu nr. 8.

SOCIETATEA COMERCIALA „ACOMIN" S.A., FI
LIALA DEVA — PETROȘANI:

— EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII civile, 
industriale, agricole și speciale, pe bază de contracte, pen
tru agenti economici cu capital de stat sau privat și per
soane pai ticulare-

— LIVREAZĂ BETOANE ȘI MORTARE cu certifi
cate de calitate LA PRETURILE CELE MAI SCĂZUTE 
DIN VAI L A JIULUI.

— OI ERA SPRE VINZARE AGREGATE SORTATE 
ȘI SPALATE (patru sorturi) ȘI LE TRANSPORTA, la 
cerere, Ia locul solicitat.

Informații suplimentare; Telefon 14512, 13935, 45176. 
Fax. 45571 (între orele 7,30—16).

V1ND Fiat 1 300, stare perfectă și garaj demontabil (PFL). 
Telefon 44179, 18—20. (1138).

VlND casă, Petroșani, str. Primăverii, nr. 6 (Lunca Jiului), 
trei camere, baie, anexe și grădină. Telefon 967/52219, Cugir. 
(1141).

VlND televizor color și alb-negru. Telefon 41972, după ora 
15. (11.45).

VlND motocicletă cu ataș IJ 350. stare bună, preț convenabil. 
Aviatorilor, 14/18. (1148).

VlND Oltcit Club, an de fabricație 1990, 34 000 km. Preț 600
mii lei sau 3 000 mărci. Relații, telefon 935/42940, -zilnic^după 
ora 14. (1159).

VlND Lada 1 200, perfectă stare. Petroșani, Vișinilor 4/18, 
zilnic între 8—15. (1155).

VlND autoturism „Volga", ultimul tip. Diesel, Vulcan, str. 
Abator, nr. 16 după ora 13. (1156).

VlND Dacia 1 300, Republicii, 89/37, Petroșani. (1160).
VlND Trabant Combi 601 S și multiple piese de rezervă, An

ton Pann, 86 B. (1162).
VlND IMS 461, motor Brașov și motor de Brașov „în patru". 

Aninoasa, str. Mihai Eminescu, 2/2. (1164).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

I
I
I 
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Programul TV.
LUNI, 23 MARTIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 WORLDNET USIA
15,05 LAHORE. Documentar.
15.20 Avanpremiera săptămîniL
15.40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni
16,00 Casa șl grădina.
16.30 Muzică* pentru toți.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba ma

ghiară.-
18.35 Televiziunea vă ascultăl
19.05 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Alice în 

Țara Minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.
21,00 Această poartă a creștină

tății. Episodul al III-lea.
21.30 Teatru TV. Lewis și Alice,
23.10 Repriza a treia.
23.40 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
0,10 Confluențe.

HOROSCOP

UNIUNEA ECONOMICĂ ROMÂNĂ 
A ÎNTREPRINZĂTORILOR 

PARTICULARI PETROȘANI 9
ANUNȚA

Deschiderea de cursuri intensive de Economie de pia
ță, Marketing-Managcment, Contabilitate, Finanțe și Tran
zacții comerciale, cu durata de 3 luni, înccpînd cu 4 apri
lie, simbăta și duminica.

Cursuri la nivel post-liccal — locuri limitate.
I

înscrieri, pînă la data de 1 aprilie 1992.

Informații la telefon 42406 și la sediul firmei UNI- 
V ERSAL CERC PROIECT din str. Republicii nr- 73 et. 
II camera 27, Hotel ONIX, între orele 9—11 și 17—19.

La absolvire se eliberează certificate.

SCHIMB apartament 2 camere Petrila, 8 Martie cu similar I 
Petroșani, zona pieții sau Petroșani Nord. Telefon 42813. (1149).

SCHIMB casă colonie 2 camere, baie, garaj. Petroșani, str. 
Radu Șapcă, nr. 22/2 cu garsonieră confort sporit sau aparta- * 
ment 2 camere în Petroșani. Relații la domiciliu. (1152). I

SCHIMB urgent casă colonie, confort sporit, Petroșani, str. I 
Grivița Roșie, 24/1, cu apartament 3—4 camere zonă centrală. I
(1157). J

DIVERSE |

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE I I
SOCIETATEA Comercială GM Internațional Comimpex SRL | 

vă oferă dulciuri import, en gros, la prețuri avantajoase. Depo- | 
zitul este în Lupeni, b-dul Păcii, lingă Piața Bărbăteni (fostul . 
depozit CLF). I

F.Jații, telefon 60301. (1092). ’

PAROHIA ORTODOXA VULCAN 1 |
— angajează personal lucrări de tencuire a exteriorului bi- • 

sericii. I
Informații, telefon 70539. (913).
CONGELATOARE ȘI TELEVIZOARE COLOR (import) la |

prețuri foarte avantajoase. !
Informații și înscrieri la GALERIA DE ARTA „CAMELEON"' |

str. 1 Decembrie (fostă Republicii), nr. 120, Petroșani. (1167)

TÎNĂR cadru militar, caut gazdă în Petroșani. Telefon 41581, . 
Intre 9—15,30. (1165). I

TINAR serios, caut gazdă Petroșani, exclus „Șerpărie". Tele
fon 42926, între orele 18—20. (1147).

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Stroe Gheorghe, 
eliberată de SCTL Petroșani. O declar nulă. (1149).

PIERDUT, duminică, în convenție Vulcan, geantă .maro. Că
min studențesc 4, camera 405. Recompensă. (1163).

PIERDUT certificat de calificare în meseria de operator, pe 
numele Darie Silviu, eliberat de Lic. Ind. Comănești. 11 declar 
nul. (1168).

COMEMORĂRI

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Veți avea satisfacția de a vi 
se accepta ideile.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Durerile de cap nu au o cauză 
de natură fiziologică.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Ascunzind un adevăr supără
tor. beneficiați de o favoare 
„consistentă**.

RAO 
(22 iunie — 22 iulie)

Veți cunoaște un individ dupli
citar, carc-și disimulează bine 
gîndurile...

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Succesul unui coleg vă afectea
ză interesele proprii. Nu lăsațl 
să se observe I

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) 

In spatele acțiunii care (vă) 
destabilizează se află o femeie. 
Căutați-o I

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Mulțumirile unei persoane, că
reia i-ați redat încrederea în 
viață, vă copleșesc.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Poziția dv. hotărîtă încurajea
ză și pe alții. Nu supralicitați I 

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Noi pași în definirea statutu
lui dv. profesional.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O nouă răspundere apasă • cu 
greutate pe umerii dv. Nu înce
peți multe deodată I

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Faptul că în microgrupul dv. 
se constată convergența opiniilor 
vă reconfortează.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Aruncîndu-vă fără prea multă 
chibzuială intr-o nouă aventură, 
veți avea ce n-ați avut...

Ora de închidere a ediției: 14
■ •• “ •• ■ •• “ •• “ • • • • • ■ •• • •• “ • • - «* - «• • *• •

FIICA Bobi, ginerele Jan, nepoțica Gobițo, amintesc că se 
împlinesc G săptumîni de la dispariția scumpei lor mame, soacre, 

și bunici
ȘARDI ROZALIA

Nu te vom uita niciodată. (1150).

FLORI și lacrimi, la împlinirea a 8 ani de cînd m-a părăsit 
pentru totdeauna, scumpa mea mamă

IIOMAN ROȘU ELENA
Fiica Maria. (1154).

I
I
I
i
I

IMPORTANT
Anunțurile pentru mica și ma

rea publicitate se primesc pină 
la ora 12 a zilei precedente celei 
pentru care se solicită publica
rea.

Redacția il administrația ! Petroșani, str. N. Hălcescu. nr. 2. Telefonne — secretariat t 41fl«2. »ertii 1 41663. 43464 
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. N. tMlce«.cii. nr. 2- Tel 41365


