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CINE POARTĂ VINA ?
Vraja fronlistă tinde să se destrame. încetul 

cu încetul, cti care au crezul in eternitatea sa 
se trezesc la realitate. Membri marcanți ai for
mațiunii majoritare din cele două Camere fao 
mișcări similare cu cele al” piliturii de fier 
presărate pe un magnet. Diferența c că, in a- 
ce>t caz, polii nu sînt nord-sud, ci extremele po
litice. Cei atrași de dreapta ele tot au fost In- 
timpinați cU brațele deschise și au găsit bună 
găzduire la sinul generos al lui Vădim. Ceilalți, 
care au deviat spre stînga stîngii, au savurat 
bucuria revederii cu vechii tovarăși de luptă din 
tabăra Iul Verdcț. Alții au preferat titulatura de 
independent, chipurile pentru a nu mai face 
jocul tlnărului lider, pe care, pînă mai ieri, il 
adulau pînă la zeificare. In definitiv e treaba 
domniilor lor. Mă gîndesc, însă, ce bucurie ar 
fi în sufletul împușcatului, cu domiciliul forțai 
in subteran, dacă ar afla de degringoladei din 
rîndul formațiunii înființate de cel care au or
donat să fie gâtuit ți care, cu ani în urmă, îi 
fuseseră copii de suflet.

De fapt, judecind ceea ce 
partidul de guvernamint nu
tul a început cind din FSN s-au desprins pri

mele rămurele : FSN 20 mai ți PSDT; cauzele 
desprinderii ultimei — denumită „FSN — 22 
decembrie" — au fost prezentate, pc un ton a- 
decvat, de un convingător utecist, ales 
gătit, probabil, sub ochiul atent al unui 
versat.

Scindarea Frontului este o realitate 
n-o pot contesta nici cei mai devotați 
tori al săi. Și celelalte partide au treent prin
tr-o experiență asemănătoare. Diferența este 
însă că, atunci, mai marii frontiști jubilau, ară- 
tînd cu degetul, în genul, uite, doar la ăia se 
poate întînipla așa ceva. Acum, din tabăra ad
versă nu se prea arată cu degetul și nici nu 
fac comentarii deplasate. Există doar interes 
în a observa mutațiile intervenite pentru ca. 
funcție de ele, să fie stabilită strategia în vi
itoarele alegeri generale.

întrebarea este cum de s-a ajuns la scin
dare ? De ce această migrație spre stînga și

și pre- 
activist

pe care 
susțină-

se petrece acum în 
este o noutate. To-

Glieorghe OLTEAN»!

(Continuare In pag. a 2-a)
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Luna martie s-a încheiat cu un bilanț le bun augur pentru 
constructorii clin Societatea Com. rtialâ „Compot" S.A. Petroșani. 
S-au realizat lucrări in valoare de 7(1 milioane lei. In Petrlla au 
fost reluate lucrările la blocul 70, care in prezent e pe aproape 
de momentul recepției. Alte trei blocul î au fost aduse la stadiul 
de finisaje finale la Petroșani, Vulcan și Lupeni. Restructurările 
de personal din ultimii doi ani au avut electe favorabile. Au 
rămas pe șantiere echipe compacte, formale din oameni care iși 
cunosc bine meseria și nu se lasă pe tinjală in așteptarea cine 
.știe căror ciștiguri nemuncite sau eventuale subvenții.

Tocmai cind se contura un bun ritm de lucru a apărut, însă, 
o hotărire neașteptată. Principalul bem ficiar din Petroșani, Regia 
Autonomă pentru Gospodărie Comunală și Locativă, printr-o a- 
dresă trimisă „COMPET" cere „oprirea imediată a lucrărilor de 
construcții la blocurile F și F 1 A". In intervalul lunii aprilie, 
din lipsă de fonduri se cere constructorilor să lucreze, în Petrila 
și Petroșani, la un singur bloc, F 3, Aeroport I

Din 1989 n-au mai fost începute lucrări noi de investiții în 
domenjul locuințelor, nu numai în Petroșani, dar și in eel, ' jțt^. 
localități din municipiul nostru. Fondurile de investiții s-au di
minuat an de .an. Așa se face că, și pentru 1992, în programele 
de investiții ale principalului beneficiar sînt cuprinse doar lu
crări „în reluare" la blocuri râmase în diferite stadii de execu
ție după luni^ și luni de „conservare". Intre timp, s-au adunat și 
se mai adună sute de cereri de locuințe pe la primării și unită
țile miniere. Șansele de rezolvare a acestor cereri sînt de la un 
an la altul mai mici... Crește, în schimb, numărul apartamentelor 
părăsite din diverse motive de locatari și ajunse în stadii de de
gradare de nedescris. Se constată o lipsă de interes și față de vi
itoarele spații comerciale amplasate la parterul unor blocuri a 
căror construcție nn a fost finalizată. Bunăoară, blocul 20 din 
cartierul „Mignon" Petroșani. Aici fațadele sînt neterminate, sub
solul tehnic și parterul au ajuns într-o stare jalnică, existînd pe
ricolul unei degradări a instalației. Prin proiect, la parterul blo
cului 26 se prevede extinderea spre șosea a spațiilor comerciale. 
Dar totul c oprit, de mai bine de un an din „lispă de fonduri" si 
o „eroare de proiect". Fără a avea deschisă finanțarea și proiec
tul de execuție, precum și comandă de lucru, constructorii nu pot 
să reia lucrarea. Cine se mai ocupă de inventarierea și punerea 
pe rol a necesității rezolvării unor astfel de probleme de interes 
public local ? Evident, nu-i treaba constructorilor !

în schimb, de cînd cu noua echipă a primăriei, nu lipsesc în
cercările pornite din bune intenții, dar neavenite ți cu caracter 
aberant în treburile constructorilor. Două adrese oficiale ale pri
măriei, întocmite pe un ton ultimativ, cer constructorilor din Pe- 
troțani să desființeze barăcile de organizare de șantier de lîngă 
blocul 26, un mic atelier de prelucrat fier-beton și alte barăci, 
tot de organizare de șantier, din cartierul Aeroport. .Se lucrează 
„după ureche", la primărie, în acest domeniu. Nu se specifică 
alte amplasamente pentru amenajări de organizare de șantier. Dar 
pe ce cheltuială și din ce motiv să se facă, din moment ce lu
crările nu-s terminate, iar fonduri pentru lucrări de organizare 
de șantier sînt prevăzute, legal, numai în cazul alocării unor o- 
biective noi ? De ce atîta nerăbdare, de a demola ? In numele... 
curățeniei orașului și reducerii numărului de dughene care au 
împînzit Pctroșaniul I

Pentru constructori nu-î nici un bai că nu mai lucrează la 
Petroșani. Există alte disponibilități, comenzi de lucrări la blo
curile din Lupeni, Vulcan și Uricani. Ba chiar .și la alți bene
ficiari, berechet!

Ar fi trist, însă, să nu li se dea de lucru constructorilor prin 
deschideri de finanțări și comenzi bine chibzuite, în interesul pu
blic și la nivelul multiplelor lor posibilități de execuție în Pe
troșani și Petrila, unde sînt atîtea nevoi sociale presante I

Viorel STRAUȚ

„FĂ-TE FRATE CU DRACE’, PÎNĂ .RECI LACE’!“
Nti se poate spune ca presa n-a fost 

bine primită la Conferința ordinara a 
Ligii Sindicatelor Miniere. Ba chiar sus
pect de bine primită. In răstimpul de un 
< cas și ceva, dintre ora anunțată și cea 
care a început conferința cei opt zia
riști au fost tratați, la discreție, cu ness- 
urt, Kiwi, șnițele. Ochiul de cerber al 
purtătorului cu vorba al Ligii veghea ca 
orice dorință a mai tinerilor săi confrați 
să fie îndeplinită. >

Pe la zece și ceva, intrăm in sala marc 
a Clubului din Vulcan. Presei i se rezer
vase primul rînd din față. După ce fan
fara intonează „Imnul minerilor", liderul 
sindicatului de la mina Vulcan urează 
bun venit celor prezenți. Nu sînt uitați 
nici lucrătorii cu pixul. Acestora domnia 
sa h se adresează cu „dragi ziariști". încă 
un motiv de a ne face și mai vigilcnți.

După cuvîntul introductiv, microfonul 
este picluat de dl. Miron Cozma. Cum 
se face că tocmai în acel moment, unul 
dintre cele zece lămpașe de miner —• 
eiuar acela așezat în fața pupitrului de 
'.1 care vorbea Marele Șef — se stinge. 
S mn râu ? Vorbitorul n-avea cum să 
observe acest lucru și prezintă ordinea de 
zi ; raportul comisiei de cenzori ; amen
damente la statut | raportul comitetului 
executiv și de coordonare a Ligii; teh
nica votării ; discuții ; alegerile și cuvin- 
tul de încheiere. Atacând pionul punct, 
domnia sa purcede la prezentarea scur
tei perioade — istoricește vorbind —, dar 
bogată în activități, a Ligii. Afl un, astfel, 
că „de la moșii șl strămoșii noștri, mi
nerii au fost purtătorii de cilvint ai mi
neritului din țară", că acest sindicat este 
„mai puternic dccît oricare dintre parti
dele din țară și a militat pentru problc- 

supra noastră". Aici am stat și nc-am în
trebat de ce n-a fost chemat și Marele 
Ales, care, cînd apare, soarele răsare. 
Domnul Cozma știe însă că ccl invocat 
în marile întruniri feseniste din '90 i-a 
întors spatele, așa că rostește un adevăr 
de care alții și-au dat scama cu mai bine 
de doi ani în urmă : „Cei de la putere 
sînt încă comuniști și n-au nici un interes 
să dea minerilor niște drepturi... Istoria 
va spune că minerii au fost promotorii 
noii democrații, iar nu a uneia închi

puite".

Conferința Ligii sindicatelor miniere Valea Jiului, 
minut cu minut, vorbă cu vorbă

Se face un scurt răgaz, timp în care 
este prezentată situația prezenței la con
ferință. Din cei 488 de delegați invitați, 
au reușit să ajungă, pînă în acel moment, 
303, Conferința fiind statutara, lucrările 
sînt reluate. Trebuie format prezidiul. 
Propunerile încep să curgă din toate punc
tele cardinale alo sălii. Cel care număra 
voturile este probabil, rudă cu dl Mar
țian, din Parlament, pentru că uită sa mai 
întrebe dacă e cineva împotrivă sau dacă 
se abține. In fine, se trece peste asta, iar 
cei șase își ocupa locurile la masa insta
lată pc scenă. Sini luate la purecat nmrn- 
damontele cărora urmează -ă li se schim
be înfățișarea. Daca ultimul punct al ul
timului aliniat de la articolul 10 este 
scos cumva la capăt, di . uții mai fuilii- 
noase se iscă pc marginea altor dona ar
ticole, respectiv nr. 17 si 25. Se face pro

prezentat, dar sala nu-1 înțelege. Se so
licita citirea sa „mai rara". Tot mai ră- 
min unii cu semnul întrebării. Lămuri
rea finală o face dl. Cozma. Acum parcă 
s-a înțeles ceva. La vot se înregistrează 
'doar patru împotrivă. Mult mai multă 
controversă s-a iscat în jurul art. 25. Pînă 
acum. Liga lua de la contribuabili, adică 
de la sindicate, 15 la sută din cît acestea 
agoniseau de ia membri. Noul amenda
ment vine și spune ca birul să se ridice 
la 18,3 la sută. Sînt expuse și motivațiile : 
Liga este obligată să vireze lunar stătu- 

bii o jumătate de milion, plus că sînt im
pozite, CAS-ul, „cu care nu ne mai in- 
tîlnim (?!)... Consider că nu e extraordi
nar de mult". Chestia nu este prea bine 
înțeleasă, unii crezînd că va fi mărită 
cotizația fiecărui membru de sindical. Li 
se răspunde că nu, „că ăștia trei la sulă 
c pe întregul sindicat". Se votează. Con
tra ies 76 de voturi, l’e ici, pe colo se 
mai aud citeva voci. Se supune iarăși la 
vot. Acum împotrivă sînt numărate 60 de 
voturi. Deci, no cOimnent. Cînd sa se a- 
tac. un alt subiect din sală ridica mina 
dl. Hraiț, dv la Petrila Și dumnealui arc 
o propunere Aceea de a se institui func
ția de prim-v i cep reședințe al Biroului e- 
Xeeuliv, uimind ca — in caz de forța 
majorți, cind postul de lider c gol — a 
costa sa i ia automat locul mai marelui 
Propunerea este acceptata Și voia', i. Tot 

iar amendamentul este bifat cu OK. Sta
tutul, odată amendat, este votat în în
tregime. Se înregistrează cinci voturi îm
potrivă pentru „treaba cu banii".

In continuare ascultăm cu luare amin
te raportul privind activitatea din inter
valul februarie 1991 — aprilie 1992. „Pre
dica" este rostită de dl. Cozma, secondat., 
din cînd în cînd, de dl. Torsan. Numai 
că n-am suspinat aflînd cît de spontan 
s-au atașat dumnealor, la început, de „noii 
lideri" ai țârii, fiind „gata să-i apărăm 
de bătrînii avizi de putere". Pentru că, 
nu-i asa ?, la început democrația purta 
un nume, ea „se traducea prin nume pro
prii — llicscu și Roman", iar „noi cre
deam în radio și televiziunea populară". 
Fragila, liga n-a înțeles atunci cîteva re
alități, lucru dc care și-a dat scama nu
mai acum, cînd „aparatura birocratică 
este aceeași ca pe timpul lui Ceaușescu" 
și cînd sindicatelor li sc spune că „ele nu 
trebuie să facă politica". E paradoxal ca 
o ligă ca a noastră să facă coada după un 
partid care are 300 de membri. Concluzia 
e clară ; puterea nu nc-a fost niciodată 
binevoitoare. După expunerea principiilor 
călăuzitoare în activitatea Ligii (Orice pro
blemă să fie dusă la capăt ; din orice sa 
cîșligi puțin ; să nn vii niciodată acasă 
cu nimic ; un compromis daca aduce a- 
vant.ij ■ il considerăm strategic), urmează 
prezentarea detaliată a conflictului <n 
guvernul Roman și, pc zile și ore. a 
tilnirii la care Liga s-a aflat fcița-n laia 
cu dl. Stoloi.in Intîlnire soldata rn scîn 
tei din care dl Cozma și ceilalți udei 
n-au venit cu ronda intri? picioare a 1

Gliroi’îțhr Ol I I \ \ I
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MANDATE și VALUTA
Ne scrie domnul Virgil Mihuț din Lupeni, strada „Cerbului", 

nr. 5. „In urma cu doi ani — relatează domnul Mihuț — părinții 
mei și o sora s-au stabilit in Germania. La anumite intervale de 
timp primesc colete și sume de bani în valută. Exemplu : în 25 
noiembrie am primit o sumă de bani. Prin mandat am fost anun
țat de Oficiul Rompost R.A. Deva 1 să mă prezint pentru a-mi 
ridica suma cuvenită. Pară nici un fel de problemă, am ridicat 
suma expediată din Germania. In data de 3 martie am primit 
o nouă înștiințare telegrafică, o nouă trimitere de bani. E»te vor
ba de 205 mărci. Telegrama poartă numărul ref. 49 i.i Deva 1, 
nr. 6162 serv. 7051840. M-am prezentat la oficiul Rompost R.A. De
va 1. Am fost întrebat dacă doresc să primesc contravaloarea în 
lei, la cursul oficial (fixing). Nu am fost de acord și atunci man
datul a fost înapoiat expeditorului".

Contrariat, corespun.lentul întreabă de ce această schimbare 
în interval de cîteva luni. Cum situația este de natură să intrige 
mai mulți cititori, am luat legătura cu domnul Coriciuc, dirigin
tele oficiului cu pricina, singurul din județ îndreptățit (?!) să e- 
fectueze astfel de operațiuni. Domnul Coriciuc. cu multă amabi
litate, ne-a declarat :

„Conform unei înțelegeri intre «Rompost» R A. și Banca Ro
mâniei — înțelegere care a funcționat numai pînă la data de 9 
ianuarie 1992 — persoanele care primeau mandate internaționale 
se prezentau la oficiul nostru, primeau o adeverință și-și ridi
cau banii de la bancă, in valută. Rompost R.A. nu este manda
tată să efectueze plăți în valută, ci numai în lei. Ca urmare a 
unificării cursului și poate și din alte cauze (nr. — lipsa de valută 
lichidă în bănci ?). această înțelegere nu a mai fost valabilă. Nu 
este singurul caz. cel a) domnului Mihuț. Avem multe, foarte 
multe. Am intervenit la București, iar conducerea «Rompost» R.A. 
a reușit să încheie o nouă înțelegere cu Banca Comercială Română, 
care este în vigonr ■ din 13 martie. Mandatele int< rnaționale pe 
care le primim se onorează în felul următor : de la oficiul 1 Deva 
(tel. 956/11000) se emite o adeverință pe baza căreia banca a- 
mintită face plata mandatului In valută".

Așadar problema s-a rezolvat, dar, din nefericire, domnul Mi
huț este victima pauzei de „înțelegere" din perioada 9 ianuarie — 
13 martie. De ce o fi trebuit să fie oamenii puși pe drumuri sau 
alarmați ? Asta-i altă poveste. Tipic postdecembristă. (H.A.).

De retinut! 
I
IUftul dintre mulții cititori de 

bună credință ai ziarului nostru, 
Iing. Ștefan Robu. astăzi pensio

nar, ne_a sesizat despre înțejege- 
Irea greșită a unor locatari cu 

privire la „terenul" dobîndit prin 
cumpărarea apartamentelor.

Intr-adevăr, greșesc cei care 
• prin acest teren înțeleg zona ver- 
Ide din împrejurul blocurilor. A- 

ceastă zonă nu le aparține și ea I trebuie protejată împotriva ori.
căiQr poftitori de grădini pro.

Iprii. Ba, auzim că prin unele car
tiere locatarii au început tăierea I arborilor, faptă care poate fi 
drastic sancționată.

I Zona verde este a tuturor, iar 
ceea ce a dobîndit locatarul prin

I cumpărarea unui apartament es
te suprafața acestuia, acordată în 
diviziune cu ceilalți locatari ai 

] blocului. (I.M.)

I ■ In zilele de 2 șl 3 aprilie
• a.c., precum se știe. n_a fost
• apă potabilă în Petroșani și Pe.

Itrila. Cauza acestei superrestric- 
ții: un TAF al UFET-ului a trans- 
Iportat lemn tocmai pe albia Taia 
—Preoteasa, adică în zona de 

(captare a apei. A cărei turbidi- 
tate a crescut pînă In 1400 mg 

Isuspensii/litru. Pentru a fi o 
imagine maj clară ne grăbim să 
precizăm că maximum admis de

I normele în domeniu este de 100— 
150 mg per litru.
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!» FA-TE FRATE CU DRACU’../'
(Urmare dia pag. 1)

CINE POARTĂ VINA ?
I 
I 
I

(Urmare din pag. I)

dreapta eșichierului politic, preferința de a ră
ni ine independent sau de a se delimita '! Răs
punsul nu e zăvorit cu șapte lacăte, precum cel 
la întrebarea .cine-a tras in noi, după 22 ?*. El 
constă în însăși structura, de la început amal
gamată, a Frontului. Puțini au fost aceia care 
s-au înscris in el din convingere. Pe cit de 
repede au intrat, pe-atit de repede au ieșit. Unii 
mai devreme, alții mai tîrziu. Dar cu același 
sentiment ; dezamăgire. Cei mai mulți membri 
sînt dintre aceia pentru care fesul poartă in
teresul. Funcții, mașini, putere. Unși cu toate 
alifiile fabricate in comunism, ei au sesizat, la 
timp, că acolo vor găsi o relativă protecție. Și 
nu s-au Înșelat. Ba, mai mult, unii s-au tre2it 
pe scaune deputățești. Trezit fie spus, pentru 
că unora nici acum nu le vine să creadă c-au

I
I

ajuns acolo. Dar le place. Dormitează cu plă- I 
cere în fotoliile Camerei și li se umplu urechile I 
cu miere cînd cineva li se adresează cu dom- ■ 
nule. Asta chiar dacă, în plen, la o intervenție | 
din an în Paști, scapă porumbelul din gură și . 
încep cu: .Tovarăși...*. Prima reacție la vizio- I 
narea unei asemenea scene este că-ți vine să * 
rîzi. Dar treaba-i gravă și denotă că țesuturile I 
creierelor dumnealor sînt unse, in continuare, I 
cu același vechi „lubrifiant" păstrat între două I 
coperți roșii. |

Așa stînd lucrurile, nu e de mirare de ce ■ 
floarea care, pînă mai cu un an și ceva In I 
urmă, era cu atentă grijă ocrotită de doi gră
dinari arată acum jalnic. Fără petale, fără a- I 
romă. Și pentru asta nu pot fi acuzate nici I
.agenturili", nici opoziția, nici ungurii, nici le- I 
gionarii, nici celebrii „golani*. Nici chiar mi- | 
nerii. Atunci cine ? •

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZS/ZZZZZZXSZZZZCr/ZZZZMZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/r/-

— Situația e, totuși, îngrijorătoare.,,
— Nu numai la noi. Este o situație generală.
— Dar, Valea Jiului arc specificul, are realitățile ei, mult mai 

acute.
— Sînt probleme acute în toată țara.

«ă tacem vă, dincota de caracterul ei vialenf, „descin
derea" siodicahslă din martie a fost inoportună??!derea* siodicahsiă din martie a

...Semnalul ne-a parvenit de 
compartimentul de medicina

cestea sînt datele problemei. Mai 
știm, desigur, ceea ce ni s-a ser
vit drept „argument* și in cursul 
documentării, că Valea Jiului nu

Cît

In- 
tn

>•
muncii al Stației centrale de sal. 
vere minieră. Dacă pnn măsurile 
de protecție Întreprinse In ca
drul unităților miniere a scăzut 
numărul Îmbolnăvirilor de sili
coză, in ultimul an se semna lea
să o recrudescență a tuberculo. 
■ei. Dacă plnă ln 1990 nu s-au 
urmărit dech îmbolnăvirile de 
silicoză — și aceasta din consi
derente ce țineau de politica stru
țului — din 1991, ne declară d-na 
dr. Veturia Ciriperu, s-au 
registrat 65 cazuri de TBC 
rlndu] personalului minier.

Situația este valabilă. în gene
ral pentru întreaga populație a 
Văii Jiului. Din datele statistice 
de care dispunem rezultă că, 
față de 1987, număru] bolnavi
lor TBG a ajuns, la Petroșani, 
de la 145 la 225 In anul 1991, al 
persoanelor aflate în supraveghe
re de la 163 la 208, iar al cazu
rilor noi de îmbolnăviri de Ia 
93 la 59. La Vulcan, creșterile 
sînt asemănătoare: la bolnavii In 
evidență de la 126 la 204, iar la ca
șurile noi de la 24 la 34. Pro- 
blema e că, odată cu creșterea 
numărului de îmbolnăviri, crește 
și numărul persoanelor aflate în 
contact cu bolnavii, deci, 
•1 membrilor de familie, mat ales 
rare poț fi și ei contaminați.
' Deci, aceasta e realitatea. A-

cum a afirmat răutăcios presa —ci victorioasă, că au demascat 
guvernul care umblă cu hotărîri confidențiale, că hoturîri cum 
este cea cu nr. 22, este o gogoriță, și altele. Și a urmat ceea co 
bănuiam : punerea presei pe bătător. In primul rînd, Televizu>« 
nea care n-a dat ce s-a întîmplat cu adevărat în sala Omniaf 
„ziarul «Zori roșii», sau «Zori noi» cum îi spune ?, condus de un 
comunist cu Ștefan Gheorghiu, care nu este întotdeauna corect cu 
ceea ce se întîmplă în Valea Jiului" (o voce din spatele meu 1 
„acum și-a bătut cuie-n talpă !“). Deci, mai toată presa scrie nu
mai prostii, neamintind nimic despre faptele bune (deci au fost 
și din cele rele I) : ca acte de caritate (colega de la „Expres-maga- 
zin" se șterge la ochi), construirea bisericii de la Lainici („scrieți, 
fraților, că ne ocupăm și de asta I»), faptul că „minerii au meri 
acasă încărcați într-o jumătate de carcasă de porc*. Rămînem 
fără aer cînd aflăm și alte chestii senzaționale : guvernul Roman 
și-a făcut un plan de falimentare a economiei naționale, că, voit, 
Guvernul duce o politică de degradare socială a intelectualității, 
că Liga 
într-o 
într-una 
cît 
din 
rul delegaților s-a mărit, ajungînd Ia 
semnarea celor care vor avea onoarea 
sia aleasă se urcă la prezidiu, în locul șefilor, care coboară 
mijlocul ortacilor. Prima 
șilor apare de la E. M Dilja : „Deoarece n-a venit încă hotărîrea 
Tribunalului de înființare a Confederației, îl propunem pe dl. 
Cozma". Deci, number one pe tablă. Urmează celelalte. Cînd totul 
e gata scris cu cretă albă pe tabla neagră, apar două retrageri de 
candidaturi : cele ale domnilor Agapie și Antofie. Înainte de îm
părțirea buletinelor de vot, dl. Braiț se ridică și protestează că 
dl. Cozma a deturnat ordinea de zi : a mutat discuțiile la urmă. 
Protestului său nu i se dă prea multă atenție, devreme ce nu 

se înregistrează și alte reacții de acest gen. Delegații ies care în
cotro și încep să bifeze în buletinele de vot. După care le fac să 
aterizeze în cele două urne, asemănătoare unor frigidere „Fram", 
Operațiunea se prelungește timp de aproape două ceasuri, timp 
în care am avut de ales între a asculta peripețiile d-lui Cozma', 
aflat printre ai săi, și discuții la o cafea cu membri de rînd. Deci, 
după aproape două ore de tras bețișoare pe tablă, este comunicat 
rezultatul final : din cei 341 de delegați, au votat 299, au fost va- 
validate 246 de voturi și anulate 53. Pe locul 1 a ieșit dl. Miron 
Cozma, cu 222 de voturi (aplauze în sală), urmat de dl. llie Torsan 
(217), dl. Braiț Petru (106), dl. Vermcșan Vasile (167), dl. Toadef 
Dan (139). >

După mulțumirile de rigoare, dl. Cozma declară deschise „dis
cuțiile". Felurite întrebări .vin de la cel din sală : care sînt sala
riile membrilor Biroului executiv al Ligii?; care formă de protest 
crede dl. președinte că este cca mai adecvată. Se revine la presă cerîn- 
du-i-se să facă publice declarațiile exprimate la București, să a- 
rate că, intr-adevăr, în septembrie s-au plimbat în Capitală și 

cei cu DCM, dar n-au fost 2000. „Vremea forței a trecut — a de
clarat realesul, să ne dați voie să demonstrăm ce sîntem în stare 
pentru dv... Lăsați-ne pe noi să alegem formele de protest. Să 
știți că la discuțiile cu Cozma or să aibă zile negre... La sărbă
torirea Ligii n-au fost chefuri la cabane, așa cum s-a scris In 
presă. V-aș ruga să dezmințiți asta".

Spre final cineva din sală amintește că n-a fost desemnată 
comisia de cenzori, iar o altă persoană întreabă, în ultimul mo
ment, „dacă se încearcă o influențare a noastră din partea parti
delor politice?*. Răspunsul d-lui Cozma este plin de învățăminte 1 
„Fă-tc frate cu dracu’, pînă treci lacu’“. Pe frate îl știm. N-arh 
aflat însă eine-i dracul. Chestia a rămas un mister nedezlegat 
nici la conferința de presă care a urmat.

să 
nou

are un loc liber, pe care poate să-1 ocupe la 
germană 
După o 

sau una fină, 
se face cunoscut 
341. Se procedează la de- 
să numere voturile. Comi- 

în 
intervenție pentru desemnarea propu-

confederație minieră 
din Australia, 

fumezi două „Bucegi* 
în sală. Publicului spectator i

orice oră, 
și chiar 

recreație, 
ajungem 

că numă-
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de decizie in domeniul sănătății 
publice.

Ceea ce intrigă, ceea c« nemul
țumește, Insă, esle tocmai jipsa 
acestei atenții. La 1 martie a.e. 
s-a desființat secția TBO a Spi. 
talului municipal Petroșani. Cei 
nostalgici Iși aduc aminte, Insă, 
că In urmă cu clțiva ani buni, 
asemenea secții au funcționat In 
trei localități: ta Lupeni, Vul
can și Petroșani. De.a lungul a-

transferarea secției TBC la Spi
talul orășenesc din Vulcan. De 
ce la Vulcan ? Pentru că spitalul, 
dispune dc un spocialist inimos, 
unicul ftiziolog, de fapt. în în
treaga Vale a Jiului. „Criteriul 
pentru care am transferat secția 
TBC la Vulcan este medicul spe
cialist. La Petroșani nu avem fti
ziolog și nici perspectiva să adu
cem altul. Pe doctorul Petre, nu 
l-am putut convinge să se muie

t fi speranțe, „speranțele” 
pentru T.B.C.-iști

%

este o excepție. Recrudescența 
îmbolnăvirilor de plămlnj este 
un fenomen general, In toată ța
ra. Fără să neglijăm acest as
pect, ne simțim Îndreptățiți că 
afirmăm că Valea Jiului este, 
totuși, o excepție și merită o a_ 
tenție specială. Este o excepție 
pentru că ln 
reprezintă o 
urbană, este 
umedă, cu o 
mosfera mai 
praf șl gaze.
argument care nu e ultimul; e- 
fortul deosebit In microclimatul 
din subteran, frecventele îmbol
năviri de silicoză, complicația 

principală a silicozelor fiind toc
mai tuberculoza. Acestea sînt 
elementele care justifică acea a- 
tențle specifică de care Valea 
Jiului, socotim noi, «ir trebui să 
se bucure din partea feciorilor

afara faptului că 
mare concentrație 

o zonă mult mai 
climă rece, cu at- 
poluată. cu mult 
Și mai avem un

nilor, din lipsă d« specialiști, a 
rămas una singură la Petroșani. 
Și acum? Și acum, respectiv, la 
data specificată, secția cu 25 de 
paturi s-a închis. In ziua hotărî- 
tă, bolnavii au fost scoși: unii 
trimiși la sanatoru] de 1« Geoa- 
giu, alții externați. Mai greu a 
fost pentru cei fără aparținători 
și fără mijloace de deplasare...

Aceasta era soluția. Din .lipsă 
de fonduri, de la 1 martie, au 
fost pensionați un mnre'numlir de 
cadre medicale, în majoritate 
specialiști de valoare. Fiind pen
sionat șl medicul care, fiind pen
sionar, a ținut doar locui ftlzlo- 
logului prin cumul, secția TBO 
a rămas fără medic, lată motl. 
vul, nc explica dl. Tacob Grfldi- 
naru, contabilul șef al spitalului 
municipal, care a determinat 
demersurile necesare pentru

ta Petroșani, mai ales că locuieș
te la Lupeni, nc spune dr. Geor- 
ge David, directorul spitalului 
municipal. Apoi, la Vulcan se 
află și secția de boli infecțioase. 
Un criteriu a mai fost șl spațiul 
nccorcspunzător în care funcționa 
secția la Petroșani. Noi, prin a- 
cest transfer, am pierdut 25 de 
paturi. Dar, acestea sînt con
dițiile — precare. Mic mi-e ru
șine, ca medic, că șl alte secții 
— psihiatria și dermato-vcncrice- 
Le funcționează tot In 
improprii, mizere. Dar. cu toate 
demersurile ]a forurile superioa
re, n_am rezolvai nimic. Știu că 
toată lumea e nemulțumită; șl 
sindicatele șl Primăria. Toți cer. 
Dar bani nu nc dă nimeniI Or. 
e vorba de bani, de fonduri 1 fn 
curînd ne va veni bugetul șl va 
trebui să ne încadrăm In limite-

condiții

le liui. Vin de la minister și 
înțeles nc așteaptă zile grele. 
Nu se mai merge pe „înțelegere", 
ci pe rentabilitate, calitate și t* 
ficiență. Spitalul va trebui să 
devină unitate dc diagnostic șj 
tratament inițial. AtWI", »

Speranța pentru tuberculoși 
rămlne, deci, secția din Vulcan. 
Am fost la fața locului și am 
înțeles că se fac pregătiri pentru 
a oferi condiții propice funcțio- 
nării secției. Medic specialist a 
fost ta Vulcan Întotdeauna, 
ln prezent conducerea spitalului) 
ne-a asigurat dl. director dr. Pă
pădie, e preocupată de a cred 
condițiile necesare tratării bolna» 
viior. în acest scop s-a recom» 
partimentat șl se finisează un 
pavilion-anexă al spitalului an» 
de vor funcționa 3 încăperi eu 
25 de paturi. Este o clădire ve
che în care a funcționai cîndva 
maternitatea. Apoi a devenii un 
fel de cjub — sală de ședința, 
E o clădire cam rece, friguroasă, 
deci va oferi condiții... sub-me* 
diocre. Dar. se fac dome uri 
pentru n dotare corespimzătoard 
și...

. .Și, vom trăi și vom vedea, 
întrebarea ce ne-o maj ptmeznl 
cît pot fi speranțe, ■ .pcranțeM 
pentru TBG-Iști? Ar fi o prwmf- 
siune. poate ambiția primarului 
municipiului, dl. Gheoarhe 
cuța, cum c.4 II va invi a —- de
termina pe dl. ministru al sănă
tății să vină la Petroșani pentru 
a se convinge la fața locului de 
durerile asistenței mctticale în 
Valea Jiului. ,

Io an DUBEN
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FOTBAL, divizia B

JIUL - PESTE COTA 
„INUNDAȚII44!

WELCOME WORLDț

JIUL — METALUL BOCȘA 6—0 (4—0). ■ Spectatori: 1000. 
Q Plătitori; 352 ■ Șuturi la poartă: 15—5; Pe poartă: 9—4; Cor- 
ncre:3—2; ■ Cartonașe galbene: Gașpar (Jiul), Laios (Metalul); 
■ A arbitrat Costel Ifrimu, ajutat la linie de Ștefan Hampu și 
Al. Dobrin (toți trei din București; • Observator federal: Gli. Mi- 
hăilcscu (București); | A debutat; Bogdan Ciobanu (2.01.1973).

Au marcat. Cristescu (min. 10), preluare în careu și cu vîrful 
boi untului a împins mingea in poartă; Răducu (min. 16), fază cla
sică de atac și venit din urmă a driblat și portarul, înscriind cu 
singe rece; Popoviciu (min. 21), din centrarea lui Cristescu a tri
mis precis cu capul mingea în gol; Dodu (min. 34), din lovitură li
beră directă, jos, la o palmă de stilpul porții; Stoica (min. 48), din 
întoarcere în urma unei faze frumoase de atac; Popoviciu (min. 
62), din 11 m, după ce tot el fusese faultat în careu.

IU L: Ghițan (min. 67 Ciobanu) — Benone I’opescu. Gașpar, 
Dodu, Cristea (cpt ), Cioabă. Militam, Cristescu, Popoviciu, Radu 
'Răducu (min. 46 Stoica)

METALUL: Ianu — Videscu, Merișeseu, Laios Costaehe, Ba- 
-T-. i .............. .. Tipia), Zah, Olariu

f - \ •

American
Airlines' /

CUPxm
\

*

nu, Talpeș, Murar (cpt ) 
(m n. 44 Caimac).

Cînd in min. 67, Ghițan 
lca din degajare mingea 
din joc, pentru a schimba 
la" cu Ciobanu, toată lumea a 
apjaudat gestul, ca fund, mare
le cîștig al acestei partide. Dar 
aplauzele erau „în devans" pen
tru Ciobanu, care avea să se o- 
pună și el in două rînduri go
lului ți „în repetir" pentru Ghi
țan care n.a mai fost învins din 
etapa a XlX_a (14 martie). Înce
puse așadar un „duel cavaleresc".

Jiul, atenționată de acel 2—0 
asupra CSM-ului, a abordat par
tida cu dăruire iăsind la cabină 
surprizele și a curs furtunos spre 
„digul" Jui Janu, care avea să 
mute stavila de 6 ori, pentru că 
ploaia de goluri inunda pas cu pas 
loate culoarele. După un început 
echilibrat, cu o ocazie de a des
chide scorul de partea oaspeților 
(a ratat Romeo Rus, a apărat Ghi
țan cu piciorul) Popoviciu ra
tează ți el — U lansase Cristea. 
Golul este totuși iminent. El a ve
cin la numai un minut, cind 
Cristescu a fost „găsit" pe stingă, 
a iw. .ai marcajului și, maj re- 
pede decît adversarul, a lovii 
mingea trimițînd-o Jn poartă. A 
Urmat faza spectacol din 
min. 12, cînd atacanții Jiului au 
șutat pe rlnd, au trimis mingea 
► bară, au sărit mai Înalt decît 
adversarul și au ratai finalizm-ca. 
Dar „afluenții" Jiului măreau de
bitul atacului și, lnevitabd. a vc-

Romeo

dc o frumusețe a- 
cu desenul acesta 

des. 
atac 
cc a 
fosl 
din

parte, pentru 
tactic, se vede, din păcate, 
tuj de rar pe stadioane. Un 
in trei cu un posibil ofsaid 
fost evitat de Popoviciu, a 
finalizat de Răducu. Venit
spate, el a depășit linia fundași
lor, a pătruns in careu dnblînd 
portarul ți, cu precizie, a înscris: 
2—0. Gazdele simt „tnnecul" par
tenerului, forțează pe flancuri 

și cu un reușit un-doi, Dodn.Riu 
du il lansează pe Cristescu. cen
trare puternică, Popoviciu pune 
capul șt 3—0 cum nu mai fusese 
dc mult pe acest stadion. Ghițan 
intervine In min. 27 sajvîndu-și 
onoarea și In min. 34 Dodu, din 
lovitură liberă directă, pecetluie.ș. 
te un 4—0, pentru prima repriză

De-abia intrat după pauză, Stoi
ca ridică scorul la 5—0 (șut din 
întoarcere), după un șir de dri
blinguri ți pase ale atacanților 
Cioabă salvează în ultima instan
ță un atac advers It1 patru, iar 
Popoviciu transformă „viitura" 
In 6—0. din 11 metri, după un 
fault clar asupra m. Se produce 
debutul, min 67. Ciobanii î) în
locuiește pe Ghițan șl „viitorul" 
se opune în două rtndnrj golu
lui. O dată a fost bară și „vije
lia" trece, pentru că mii. 90 pu. 
ne capăt unui joc deschis, fru
mos. în care ți oaspeții ți-au a- 
dus contribuția.
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DALLA3 TEXAS. USA 
N«a»d tiv Itw T«>m SC

Pagină realizată dr 
florei NEAMȚU

POPICE

DIVIZIA A
HEZULTATE TEHNICE Universitatea 

Craiova — F. C. Bacău 4—1 ; „Poli" Ti
mișoara — Dmamo 0—0 ; F. C. Farul _
Corvinul 5—0 ; Rapid — Dacia-Unirea 
Brăila 1—0 ; F. C. Brașov — A.S.A. Elcc- 
tromures Tg. Mureș — 3—0 ; F. C. Ar
geș — Oțelul 4—0 ; Steaua — Eiectropu- 
țcre^Craiova 3—0 ; Gloria Bistrița — Spor- 

; F. C. Inter — Pelm-tul Studențesc 0 0 ; 
Iul -2- -0.

M KNT U I,C J.ASA

1 Dinamo 22 16 6 0 53—11 38
0 Steaua 22 13 5 4 37—15 31
3 Univ. Craiova 22 9 8 5 25—11 26
4. Petrolul 22 11 4 7 29—36 26
6 F. C. Inter 22 9 6 7 28—28 24
8 Elcctroputere 22 8 7 7 24—17 23
7. „Poli" Timișoara 22 9 5 s 24—21 23 <11
8. Farul 22 10 2 10 25—22 22 r .
9 Oțelul 22 10 2 10 24—20 22 H

10 Rapid 22 0 4 9 20—25 22
11 Oloria 22 8 5 9 30—27 21
12. F, C. Brașov 22 8 5 9 34—35 2)
13. Dacla-Unirca 22 8 3 11 23—27 19
14. F. C. Bacău 22 8 3 11 20—36 19 N

r-15. Sportul 22 5 7 10 19—29 17
16 F. C. Argeș «2 5 6 11 24—29 16
17. A.8.A. 22 « 2 14 22—36 14 rr’
18. Corvinul 22 4 4 14 22 43 12
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Arbitrul ION OANCIll, în America
Ieri, la ora 9,40, cu aeronava ce face legătura România — 

Europa — America, Ion Danciu a decolat împreună cu arbitrii 
Gheorghe Constantin și Gcorge Ionescu, ambii purtătoi i ai ecu
sonului FIFA, spre America. O dorință s-a transformat in reali
tate. După 15 ani de arbitraj, luînd-o dc la eșalonul inferior, pas 
cu pas a ajuns să survoleze cerul diviziei A, și acum, ca o recom
pensă, să reprezinte România pc meridianele continentului ame
rican. (In foto, afișul competiției).

„îmi pare rău, că în Vale, dacă începi să faci ceva ești con
testat sau dezapreciat. Ca un paradox, dar ca o realitate, dintre 
atîtea nume de oameni de fotbal, cei mai cunoscuți la federație 
(și apreciați nu numai din Vale) sini Stafie de la Lnpeni — care 
a dat o mare lovitură cu Tudorache și Cătuți, cursant în anul 1 
antrenori. Ceaușescu, cit a fost el de Ceaușescu, a fost în toată 
viața lui de trei ori in America, unde a stat 9 zile, dar eu merg 
o data și stau 18 zile. Cînd ai valoare nu ți-o poate lua nimeni".

Acestea au fost cele mai interesante pasaje cu care Ion Oan- 
ciu s-a despărțit de noi. I-am urat și in numele dv. o călătorie 
plăcută ! Iar, la întoarcere, vă promitem un serial sub genericul 
„Un momlrlan în America".

„ZORI NOI" la NEW-YORK’"
O dată cu plecarea în Ameri

ca a lui Ion Danciu, a plecat și 
o parte din colecția ziarului „Zori 
Noi", pe care am trimis-o prie
tenului Mircea M. Ionescu, sta
bilit de mai mult timp acolo. 
Am fâcut-o cu speranța într-o

l.ll’TE

Jiul Petrila — tot în America, 
Prinlr-o hotărîre și facilitare 

a F.R.L. echipa de lupte Jiul 
Petrila se află, de o săptămină.

colaborare dar și cu convingerea 
că pămintu] țarii nu se uită, cu 
atit mai mult oamenii lui Am 
pătruns- noi în Parlamentul Ro
mâniei și să nu pătrundem în 
America ?

intr.un turneu in Statele Unite 
nle Americii. Să le fie de bine 
și no( îi așteptăm cu c)aU2a na
țiuni) celej mai favorizate Prin 
„luptă" se poate obține orice 
victorie.

„Mafia“ iși scoate
MINERUL VUIA AN — VOIN

ȚA BUCUREȘTI 5327—5061 (5—1). 
Aoasă, ca și în deplasare, elevii 
antrenorului Valeriu Pișcoi lan
sează lupta după criteriu valoric 
și iși finalizează tactic cursa, tre- 
cînd primii linia de sosire Pe 
fondu) nncj net,» superiorități, 
cu moraluj pregătit pentru punc
tul final, minerii au ciștigat de
tașat, Ia o diferență dc 266 bețe, 
(5—I) li individual, înscriindu-și 
în palmares încă o victorie, pen
tru a putea urca pc treapta cPa 
mai Înaltă a podiumului. Am 
punctai Pop 914 p.d., Bisok «97

DIVIZIA B
■REZULTATE TEHNICE : C.F.H. 

țoara — Jiul IEELIF Craiova 1—0; 
rea Alba Iul ia — F. C. Bihor I 
talurgistul Cugir 
Astra Arad — Gaz Metan Mediaș 1 
Jiul Petroșani

. Reșița
F C.
4-4);
4—1 ;
i—t.

C.S.M.
2—1 1
țoara 
Arad
Arad I

Timi- 
Uni-

F. C. Bihor I—0 ; Me- 
— Gloiin Reșița I- -0 [ 

•3 î 
Metalul Bocșa G—0 ; 
Metalurgistul Slatina 

Tr. Severin 
Chimia Rm 
Șoimii T

C M E N T U II. A S A

1. Unirea A. I. 22 16 1 5 47 21 33
2. U T Arad 22 14 4 •1 .10-12 32
3 6‘S.M Ri'șiț.i 22 13 .1 6 30—11
4. C.F.H. Tim. 22 1 1 ■1 7 24—21 26
5. Jiul Petroșani 22 11 3 8 44—23 25
6 F C. Bihor’ 22 0 5 fl 37—27 22
7 Mctahirg, Cugir 22 10 2 10 25—29 22
A Chimia llm V. 22 R 5 9 29—27 21
9 Șoimii .‘iiliiu 22 7 7 8 28—28 21

10 F. C. Tr Sev. 22 8 5 1) 31—33 21
11 Gloria lle.ița 22 8 4 19 28—31 20
12 Metalul Ito'-s.'i 22 8 4 10 26-34 20
13. Gaz Met. M< ilinș 22 7 6 9 33-42 20
14. Jhil IEELIF Cv. 22 6 7 9 22--28 19
15. Met, Slatina 22 5 7 10 26—28 17
16. Aris Arad 22 6 5 11 21—41 17
17. U.M. Timîso.ira 22 6 5 11 24- 48 17
18 Aslrn Arnd 22 5 3 14 2.3-41 13
D Echipă penalizată cu un punct

p.d
pd,
870
CU

, Ardas 894 p.d., Lupu 879 
Gbețea 873 pd; ți Cărare 

p.d. De la oaspeți, Belivacă
922 p.d. și Liviu Muceag 874 

p.d. au ieșit în evidență.

doreni, doar Țalnar și-a de
monstrat valoarea cu 903 pd.

*

METALUL HUNEDOARA — 
JIUL PETRILA 4978—5139 p.d. 
După cele două victorii do „aur" 
acasă din săptămina „succeselor" 
Jiuj a repurtat sîmbătfi încă u_ 
na, în fața echipei Metalul Hu
nedoara, intr-lin meci greu, cu 
implicații deosebite în clasament.

Stahilindu-și sextehiț și hin_ 
stnd totul pentru victorie, victo
ria a venit normal. Au doborî! 
pe rînd Dobrieă M. 854 p.d.. Sili- 
vestru 884 pd, Hordilă 825 
Gherman «17 pd, Dobrieă 
pd, Scorțea «97 pd. De la

Ca și in alte sporturi, unde 
se joacă întotdeauna cinat rt,

<1

pd, 
«62 

hnnr-

f 
no

8» 
In popice nu se lansează coratl
bila. In două meciuri. A inul Ba
ia Mare a refăcut biUnțul nega
tiv, pe care-1 avea, la unu) po
zitiv de Ț14^1r învingînd in
tr-un meci „istoric", pe Gloria 
București. fostă vicccjmpioană a 
Cupei Europei și campioană na
țională, 
p.d.?l? 
esto pe 
nici o
nu -trebuie pierdută. Tn numele a- 
«levărului. (

la o diferență de 666 
Dar vigilența minerilor 
mîini bune. Pentru titlu, 
bătălie oricare er fi •«.

4 aprilie ; Unio Satu Marc ConstruiRezultatele etapei din
torul Galați 5 468 -5 244 pd ; Metalul Hunedoara — hui 4 978 — 

București 5410—4854 pd;
pd

Aurul Baia Marc — Gloria
Vulcan — Voința București 5 327—5 061

5 139 pd;
Minerul
C.F.B Cluj — Elcetroniureș Tg Mureș 5 144—5 044 pd.

C L A S A M

I Minerul Vulcan 
Aurul Baia Marc

3.
4.
b 
e
7
8
9

UniO Satu Marc • 
Gloria București 
C F. R. Cluj
Jiu! Petrila
Constructorul Galați 
Electromureș Tg. Mureș 
Voința București

IU Metalul lluuedoara

E N T u r.
14 ii 3 22 I 1 6)
IC 10 5 20 < IO
17 o 8 18 ( 0)
16 9 7 18 (+2)
14 0 9 18 (1-2)
16 8 8 16 < 9)
14 T 7 14 ( VJ
15 6 0 12 (-4)
J5 5 10 10 (-4)
12 0 12 0 (-6)

ETAPA VIITOARE (11 aprilie): 
C.F.H. Cluj ț Electromureș — Minerul 
— Aurul Baia Mare; Metalul Hunedoara 
P.Vtido Jiul Petrila — Unj,« Satu Marc «-a 
șt a fost dștigată de popicarii din Petrila.

»

4

Constructorul Galați — 
Vulcan ; Voința București 

— Gloria București; 
disputat în devans

'4
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Exploatarea minieră 
P e t r i 1 a

organizează concurs în data de 24 aprilie 1992 pentru ocu 
parea a două posturi de

— MAISTRU PROFIL MECANIC
Condiții:

a) studii: — liceul de specialitate;
— școală de maiștri de specialitate;
— superioare de specialitate.

b) vechime: — minim 5 ani in specialitate.

Informații suplimentare la sed'ul exploatării.

-MICA PUBLICITATE-l
ANIVERSARI [

„LA MULȚI ANII", din partea colegelor, pentru Rodica Po- • 
toroacă, cu ocazia zilei de naștere. (1393) 1

VINZAR1 I
„QUASAR ELECTRO"" S.R.b. vinde șl instalează antene com- l 

plete de satelit. Telefon 956/11261. (1359) 1
VIND urgent OLTGIT CLUB 22 000 km. Vulcan str. Prepa- •

rației nr. 3. sc. A, ap. 5. După ora 18. (1400) [
VIND video player sigilat „Goldstar" și boxe 75 W Unitra, 

telefon 45656 după ora 19. (1417)
VIND casă cu trei camere, 2 grădini, str, Burdești nr. 78 Gim- * 

pa, fam. Cimpea. (1432) I
VIND Dacia 1300, stare bună, str. Zorilor, bloc 3. ap. 24. • 

Telefon 41562. (1438) •
VIND Dacia 1300, stare excepțională str, Gh. Barlțiu nr. 24. • 

(1442) I
VIND loc de casă cu fundație turnată, str. Rovinei nr. 20. I

Telefon 41055, după ora 20. (1445) I
DIVERSE i

OCOLUL silvic Petroșani angajează tractorist. Relații la tele- ■
fon 43275. (1423)

Regia autonomă 
a huilei Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, telefon 935/ 
411G0, 41 161, 42270, în calitate de investitor,

ORG1NIZEAZA

licitație, pentru elaborarea documentației tehnico-economi- 
ce, pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZAREA Șl EXTINDEREA CABANEI RU- 
SU, DIN MUNICIPIUL PETROȘANI, JUDEȚUL HUNE 
DO 1RA.

Criteriile de eligibilitate sini cele din art. 7.2 din Re
gulamentul privind organizarea licitațiilor, aprobat prin 
II.G. nr. 291/1991 și vor fi comunicate investitorului, în 
scris, pină la data de 4 mai 1992.

Documentele licitației se pot obține gratuit, de la 
sediul investitorului, începind cu data de 3 aprilie 1992.

Depunerea ofertelor, inclusiv scrisorile de garanție a 
băncii finanțatoare pentru suma de 50 000 lei se va face 
conform art. 8.30—8.34 din regulanieniwl amintit, la se
diul investitorului pină la data de 4 mai 1992.

Deschiderea ofertelor se va realiza la sediul investi
torului, pe data de 6 mai 1992, ora 10, Unde sînt invitați 
imputerniciții în scris ai ofertanților.

PARTIDUL ROMANȚA MARE anunță pe toți membrii săi că 
miercuri, 8 aprilie ora 17, să se prezinte la Casa de cultură din 
Petroșani. (1446)

TINAR serios caul gazdă, în Petroșani, exclus Aeroport. Te 
lefon 232 Depou. (1444)

DECES

FAMILIILE Rusu și Chirigiu mulțumesc tuturor celor care ■ 
le_au fost alături în marea durere pricinuită de trecerea în nefiin
ță a celui care a fost •

RIJSU TUDOR (1128) I

COMEMORĂRI

SE împlinesc 10 ani de lacrimi și durere de cind ne.a părăsit 
pentru totdeauna scumpul nostru fiu

HOGMAN PETRE CLAUDIU
Lacrimi și flori se vor așterne peste mormîntul tău. (1431)

FAMILIILE Benea și Armulescu anunță cu sufletele îndu
rerate că luni, 6 aprilie, s_au împlinit 6 luni de cînd moartea ne
miloasă l-a smuls de lîngă noi pe cei care a fost un neprețuit soț, 
tată, socru, bunic si străbunic

BENEA VIOREL
Cit ai trăit te.am iubit, cit vom trăi te vom plînge. (1434)

FIUL, fiica, nora, ginerele șî nepoții anunță împlinirea a 5 
ani de la trecerea în neființă a celui care a fost

GEAUȘU MARIN
Nu_l vom uita niciodată. (1440)

Societatea comercială 
„ASVIL“ SA Lupeni

„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA MAI BUNA 
CALITATE"

Societatea Comercială „ASVIL" — SA Lupeni a redus 
cu 30 la sută prețurile la agenți de spălare lichizi, marca 
„VIL", folosiți pentru întreținerea locuinței, în condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, în acest an, 
a premiului „Internațional Gold Star For Quality" de către 
un comitet managerial de selecție din Spania.

„VIL" — produse de calitate, plăcut parfumate și viu 
colorate, se livrează in ambalaje din material plastic de 
1, 2, 5, 3u și 60 kg și pot fi procurate prin unitățile comer
ciale, magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, Bucu
rești, Govora și la sediul firmei din orașul Lupeni, str. Vis- 
cozei nr. 1, telefon 935/G0I51 sau 60152, telex 72517, fax 
935/41511.

Universitatea tehnică 
Petroșani

anunțAi

deschiderea unui curs intensiv teoretic și practic în data 
de 11 aprilie 1992, orele 10, în Amfiteatrul A-104 (corpul 
nou) privind „PROGRAMAREA SUB SISTEMELE DE O- 
PERARE DOS ȘI NETWARE în limbajele TURBO-PAS- 
CAL și GW-BASIC.

înscrierile se fac prin Casieria Universității, zilnic in- 
tic orele 7—9 și 12—15. Telefon 42580, int. 138.

I 
II

I ( llll'A DE SERVICIU

Responsabil de număr : 
loan Dt'BEK
Corectura :

Emilia ACH1REI și Viorica FIR I I LESCU

Societatea comercială „SPICUL" 
Valea Jiului SA Petroșani

VINDE
— saci de iută casați. Prețul este negociabil.
Relații suplimentare la telefoanele 43134; 42673.

C olidiantil de opinie și Informație al 
Văii .ludul „ZORI NOI" este realizai de 

SOCIETATE V COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara,

Director 
MIR' FA BUJORESCIT

Materialele necomandate și ncpublicalc 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datc|or 
ctiprinse în articole aparține, în excluși, 
vitale, autorilor.

Ml

I
I
I
I
I 
II

I
I
I

Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo,
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE InternacionaL 
12,10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți. 
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremieră TV,
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.

Curs de limba franceză.
Curs de limba spaniolă. 

16,00 Agenda muzicală.
16.30 Conviețuiri — magazin. 
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Flori de cîntec românesc. 
18,00 Salut, prietenii
19,00 Studioul economlo.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor. 
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca.

Dama cu Camelii.
(Franța — Italia 1981).

22.50 Cultura în lume.
23.20 Cronica Parlamentului.

Actualității
23.50 Meridianele dansului.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)

Pentru 
telectuale 
rizate.

(21

astăzi activitățile in- 
sînt deosebit de favo-

TAUR
aprilie — 20 mai)

Delectare într.o companie... ce-I 
inspiră pe poeți.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

O întreprindere cu finalizare „ca 
la carte".

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Sînteți în căutarea unul loo 
mai cald sub soare (pe care-1 și 
meritați). Ii veți obține doar lup- 
tînd. i

LEU
(23 iulie — 22 august)

Atenție la ton! Apare posibil 
Un conflict cu vîrfui ierarhici.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Există posibilitatea — relativă I 
— a unui cîștig. Nu e momentul 
să deveniți, însă, excesiv de op
timistă).

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Vă cheamă depărtările...
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)

O zi ștearsă, în care nu veți 
. reuși să atrageți atenția asupra 

dv.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dacă aveți cura], 'dovcdiți-1- H 
necesar pentru cauza dv.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Puzițl.vă de o lovitură ca la 
biliard, prin ricoșeu.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarlo — 18 februarie)

Dușmanul nu doarme. Aveți 
nevoie de x'eflexc intacte.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Ați intrat într-Un adevărat la
birint. Fiți calm (ă) și aveți răb
dare, totuși. Ieșirea nu e departe.

REDAC FIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nicolac Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 11662 (director-rcdactor șef); 
11663, I21GI (secții).

★

TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str, 
Nicolac Bălcescu nr. 2. Telefon 41365.


