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Dărimarea lui Petru Groza...
Iată știrea nuda : zilele trecute, statuia slugoiului Petru Groza 

a fost ridicată de pe soclul său, transportată și apoi aruncată, da. 
ăsta-i cuvîntul (!) cu fața în jos, în vecinătatea Muzeului Deva. 
Cauze obscure au concurat la prelungirea „agoniei" monumentu
lui, cind era clar că o asemenea statuie nu mal avea ce să caute 
în centrul Devei, înccpînd cu 1989. Anumite nostalgii locale, o 
anumită birocrație i-a prelungit existența in monument a celui 
care — împreună cu alți corifei — a pus bazele răului în țara 
noastră. Iată, înarmat ca un borfaș, cu pistolul în buzunar, s-a dus 
la rege, somîndu-1 să abdice. Colectivizarea, canalul Dunăre- 
Marea Neagră, mormînt al intelectualității românești și de multe 
alte crime este învinuit Petru Groza. Propria-i organizație, Fron
tul plugarilor (FP) a fost una de obediență comunistă. Neștiind 
cum să își zică — „domnule" suna prea burghez, „tovarășe",-mult 
prea proletar, așa că au ajuns la titulatura de mijloc : „prietenul". 
Din prieten în prieten, pînă la... practica și filozofia comunistă 
Petru Groza, care s-a bucurat de aprecierile lui Stalin și-a avut 
rolul de gropar al societății românești. Un asemenea cioclu, du 
figuri populiste, a trecut cu arme și bagaje în tabăra dușmanilor 
poporului român. Cîteva odăjdii șl o icoană, dăruite unei biserici 
din Deva, nu pot anula rolul său de ucigaș, în slujba totalitaris
mului moscovit. Evoluția sa politică a fost — între cele două 
războaie — una oscilantă, finalizînd prin cîteva luări de cuvlnt, 
o discretă marginalizare impusă de autorități, ca apoi să ajungă 
el, omul de extracție burgheză, o slugă credincioasă a comunismu
lui pe care nu l-a îndulcit, pentru poporul român, nici cu un 
gram de „zahăr".

O asemenea ciumă roșie a avut, în centrul Devei, o Impozantă 
statuie. Pe cînd alții — Inclusiv rușii — l-au detronat pe Tx>nin 
mal de mult, al noștri diriguitori au ținut morțiș ca Petru Groza 
în bronz să le vegheze somnul. Două secole de istorie l-au consa
crat pe cel trei martiri — Horea, Cloșca șl Crișan —, dar ei săr
manii, ocupă un loc la periferia atenției publice, aproape de Mu
zeul de Istorie. .

Locul lor este în centrul orașului, acolo unde a tronat Petru 
Groza 1 Să arătăm că știm și sub acest raport să ne desprindem 
de comunism. Dacă busturile martirilor sînt disproporționat de 
mici, există destul bronz în monumentul dărîmat și., scuipat I

Dr. V MORARU
Un amic se plînge altuia: 

„Domnule, trebuie să plec, să-mi 
caut de lucru in altă parte. Nu 
tnji suport: la noi e ca la bala
muc. Politica i_a a muțit pe toți. 
Nimeni nu se mai înțelege cu ni
meni. Toți îs porniți unul împo
triva altuia..." „Stai Pe loc, o- 
mule! Acum îți vine să te trans
feri clnd peste tot Se împart 
plicuri de șomaj! Și crezi că în 
al’ă parte nu e la fel, nu e mîn- 
cătorie ?!“

Intr.o duminică, la colț de 
strada, se tinguie un pensionar. 
A fugit de acasă ca să nu mai 
asiste la cearta de „familie", de
venită aproape zilnică. Tema? 
Politica, s-o ia naiba! Se ceartă 
„mama fesenistă" cu fiul său, un 
cerber cu vederi liberale. „Și tu? 
Tu cu cine ții? este întrebat „e_ 
vadatul” de acasă. „Păi. am ținut 
cu nevastă-mea — cu FSN-ul. 
Dar de un timp nu mai știu... Și 
cînd acasă se face „politică", mai 
bine ies in stradă...".

CĂRBUNE ’92
Ce se vinde și ce nu se cumpără

Bilanțui primului trimestru, e- 
valuat după indicatorul produc
ția netă fizică, indică, după cum 
ani mai relevat, o restanță de 
60 319 tone de cărbune. Pe mar
tie, restanța este aproximativ si
milară cu celelalte luni ale tri
mestrului. După recalcularea pro
ducției extrase, în funcție de 
conținutul de cenușă și umidi
tate, dintr-un „plus" de aproape 
B 000 tone total masă minieră a 
m<>i rămas un „minus" de... 36
mii tone. Scăzîndu-se tonele de 
piatră, la cărbune propriu-.-is ni
velul extracției a fost cu 36 mii 
tone mai scăzut decit nivelul 
programat.

„Repunerea" In drepturi a pro
ducției nete fizice plasează pe

Ziarul „Adevărul" publica re
cent pe o pagină Întreagă, scri
soarea unui om de cultură basa
rabean, deputat în Parlamentul 
Moldovei, prin care acesta repro-

starea 
națiunii9

ȘL.iza cu amărăciune fraților săi 
de dincoace de Prut, .teribila 
parabolă post comunistă: în loc 
să ne suflecăm mînecile și să 
ne punem pe treabă, ca să fie 
românii bogați și puternici, de 
doi ani batem apa in piuă, fa
cem politică, nu avem nici un 
plan economic bine gîndit și ex
pertiza! de reformă economică ; 
privatizarea se face la negru, prin 

prim-plan cerința reorienturii e- 
forturilor factorilor de decizie șl 
de execuție ai unităților miniere, 
inclusiv dui ă criteriile calitative. 
Trebuie Înțeles, In esență, un a- 
devăr': unitățile miniere sint ex
ploatări de cărbune, nu cariere 
de piatră I Ceea ce se vinde este 
cărbunele 1 ceea ce se plătește 
brigăzilor din abataje, colective
lor miniere este, de asemenea, 
cărbunele extras. Concomitent 

cu măsurile de îmbunătățire a 
structurii, pe etape, a extracției, 
in funcție de conținutul de ste
ril al diferitelor strate și blocuri, 
deci promovarea unei exploatări 
mai raționale, separarea fluxuri

tenebre, am uitat de teatre, de 
școli, de..."

Adevărul e că deși campania 
electorală încă nu s_a declanșai 
oficial pentru alegerile generale, 
bătăliile pentru ciolan se anunță 
a fi acerbe. Dovadă sînt paginile 
ziarelor și ecranul televizoarelor, 
inclusiv ședințele parlamentare. 
Numărul partidelor politice a a- 
juns, ca la nimeni, de ordinul 
sutelor, și totodată, și rivalitățile 
dintre ele. Se înverșunează cear
ta Și între taberele din sinul a- 
celorași formațiuni politice. Scin
darea FSN, a partidului, pînă a- 
cum majoritar, cu tot bîlciul 
convenției televizate, a fost un 
exemplu convingător și spectacu
los privind specificitatea luptei 
pentru putere. Dar FSN-ul nu 
este singurul partid măcinat de 
criza scindării. Tendințe de scin
dări au apărut și în Convenția

Ioan Dl'BEK

(Continuare In pag. a 2-a) 

lor și intensificarea claubajului, 
pentru a preîntimpina „sufoca
rea" instalațiilor de preparare cu 
steril, se impun, în continuare, 
eforturi pentru creșterea produc
ției la toate fronturile de lucru 
pentru a spori ponderea cărbune
lui în totalul masei miniere.

Pe al doilea trimestru, condu
cerile unităților miniere au ela
borat programe concrete, pentru 
realizarea producției nete, în con
dițiile Încadrării In indicatorii e- 
conomico-financiari șl In subven
țiile acordate de la buget. Baza 
tehnico-materială pentru atinge
rea producției programate există 
la toate minele. Sint asigurate 
și capacități de producție, deci

Ioan DUBEK |

(Continuara In pag. a 2-a) t
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scurtissime
COINCIDENȚE

Ieri a fost... 13
Ieri a fost 13 aprilie. Exact. 

Întîi aprilie a trecut. Deci, nu 
e vorba de nici o glumă. Știți 
cîte grade au fost ieri diminea
ță la Petroșani ? Am aflat noi 
de la stația meteo: minus un 
grad. Firesc, ne-a fost frig. Și 
acasă, și la birou. Și știți de ce ?

In perioada 14—16 aprilie 1992, 
Camera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara organizează 
la sediul S. C. APROTERA — S.A. 
din Simeria, str. Depozitelor, nr. 
1, o expoziție de mașini, utilaje 
și unelte agricole cu participa
rea unor firme producăto.ue din

După unii, bei, nu bei, 
plătești

Recent, surse independente au confirmat .știrea că toți cîrclu- 
marii de pe vremea odiosului s-au pripășit în ograda RAGCL-ului 
și în spiritul solidarității de breaslă și al tradiției, ne vînd apă, ca 
în vremurile... bune. Numai că una e să plătești apa din bere, pe 
care, mai cu voie, mai fără voie, o bei, și alta e să plătești apa pe 
care nici măcar n-ai văzut-o, darmite s-o înghiți 1 Dacă domnul 
director al amintitei instituții se crede negustor cinstit, îl poftim 
cu dragă inimă la redacție. In orice zi, în timpul programului nos
tru, la un pahar de apă, dar... să și-o aducă dc-acasă, că la noi nil 
curge de mai bine de un an și, cu o mină pe inimă și cu una pe 
calculator, să ne demonstreze dumnealui cum am băut noi, în 
primul trimestru al acestui an, apă de 4161 lei I

Dacă se dovedește a fi în stare de așa ceva, noi vom propune 
domnului primar să-i ridice sancțiunea.

Ștefan CIMPOI

Pentru că tot de ieri, am
de la dispeceratul RAGCL, 
se mai livrează căldură în
țeaua de termoficare. De ce 1 
„Păi, simplu, din dispoziții d< 
sus, de la RAGCL", ne-a comu
nicat nonșalant doamna dispe
ceră, cam intrigată de nedume
rirea noastră. Doar e primăvară 1

Ce coincidență 1 13 aprilie, mi
nus un grad, și dispozițiile „de 
sus", adică de la RAGCL... (I, 
DRAGAN).

Aflăm de la C.C.I.
țară, precum și a firmei 
—- Italia.

Înscrierile se fac la sediul Pri
măriei municipiului 
camera 22.

<1

— organizația municipală Petroșani —
invită pe toți membrii și simpatizanții miercuri, 15 aprilie 
1992, ora 17, la Casa de cultură din Petroșani la o

1NTILN1RE CU DL. RADU TIIEODORU,
scriitor și publicist, vicepreședinte al partidului nostru.

(1510)

CITIȚI 1N ZIARUL DE MllNE

Rechizitoriul procuraturii împotriva 
inculpatului M1R0N COZMA

▼
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Convenția Națională a Fi untului Șalvarii Naționale a adoptat, ( 
cu ina.ioritatd.’ valuri, moțiunea „Viitorul-azi". sil-ținuta de I 
domnii, Petre Roma ’ președintele partidului.

Cu toile acestea. unii dintre susținătorii moțiunilor concurente
s-au deprins din ioini.,țiuiii'a noastră, constituind un partid nou, 
autointitulat „FSN —22 Decembrie".

Desprinderea in sin. nu a surprins pe nimeni. In sinul Fron
tului și-a făcut simțită, inră de la început, prezența o fracțiune 
conservatoare, cu o mentalitate osificată, cimentată la virf, inca
pabilă să se adapteze la dinamica timpurilor pe care le trăim. A- 
ceastă grupare, purtătoare a stigmatului criptocomunist, s-a ho- 
tărît să se desprindă, lucru benefic pentru autoritatea și prestigiul 
partidului nostru.

In democrație, oamenii sint liberi să-și aleagă propriile op
țiuni și comportamente. Dar faptul că noul partid — practic, o 
fracțiune minoritară a Frontului — își arogă dreptul de a se numi 
„FSN 22 Decembrie", erijindu-se in unic posesor și beneficiar al 
idealurilor Revoluției române este o greșeală de nepermis.

Organizația Frontului Salvării Naționale din Județul Hune
doara recunoaște și respectă hotărîrile Convenției Naționale șl 
cere cu insistență organelor centrale- ale partidului să urmărească 
în justiție așa-zisul „FSN-22 Decembrie", care nu poate folosi un 
nume și o siglă pe care nu le merită și nu le reprezintă.

Aducem la cunoștința tuturor membrilor și simpatizanților 
partidului nostru că Frontul Salvării Naționale este cel consfințit 
și declarat legitim de Convenția Națională, desfășurată In confor
mitate cu statutul organizației. Orice încercare de uzurpare a 
denumirii siglei și a elementelor de platformă program constituie 
un abuz și trebuie sancționat în conformitate cu legile în vigoare.

FRONTUL ȘALVARII NAȚIONALE 
CONSILIUL DE COORDONARE JUDEȚEAN 

HUNEDOARA—DEVA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Cine sâ-si ceară scuze? I

Domnul Neagu Mircca este 
angajat la EM I.ivezeni și locu
iește în căminul de nefamiliști 
de pe str. Independenței din 
Petroșani. Dumnealui a lăsat la 
redacție o scrisoare în care rela
tează cum a fost acuzat pe ne
drept de dispariția unor obiecte 
dintr-o cameră vecină cu a sa. 
Intr-o bună zi, a fost trezit din 
Kimn de doi băieți — ziceau ei 
că trimiși de d-na administrator 
— care l-au rugat să le dea voie 
că vadă dacă lucrurile cu pricina 
nu sînt la cl în cameră. Intr-a
devăr nu erau, pină la urmă 
tiiaba lămurindu-se.

Domnul sg. major Ionel Bor- 
șa de la Poliția orașului Petro
șani, sectorist în cartierul res
pectiv, ne-a relatat cum s-au pc- 
trec’ut faptele. Citeva camere ur
mau să fie zugrăvite. Ocnpanți-
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lor li s-a spus să-și adune lucru- | 
rile. Dintr-o cameră al cărei . 
locatar este mai mult plecat, fe- I 
meia de serviciu a luat lucrurile • 
și le-a pus într-un fel de anexă I 
a biroului d-nei administrator. ' 

S-a întîmplat ca, a doua zi, să I 
apară locatarul cu pricina și să * 
sesizeze dispariția lucrușoarelor. I 
Chestia s-a lămurit după amia- , 
za, cînd femeia de servici a in- î 
trat în schimb. Nu era vorba de ■ 
nici un furt. |

Domnul Neagu se întreabă în- ■ 
să de ce i-au fost trimiși pe cap I 
cei doi, asupra sa planlnd, pen-1 
tru un timp, bănuiala că ar fi *
hoț. Evident, credem — ca și I
dumnealui — că, în acest caz, • 
cineva trebuie să-și ceară scuzele I 
de rigoare, ’

Choorghe OLTEANU I

S-a redeschis șantierul dru
mului de tranzit din Petroșani. 
Zilnic lucrează pe șantier 2 ex
cavatoare, un buldozer, 3 cilin
dri și 5—6 „Rabe". Se transpor
tă pămînt, astfel ca, pină în 
toamnă, umplutura necesară 
drumului să fie așezată și tasa- 
tă. Drumul va fi deschis circula
ției pentru autovehicule grele 

Drumul 
de tranzit

încă din acest an, urmînd ca a- 
nul viitor să fie terminate lu
crările de betonare și drumul să 
fie deschis tuturor autovehicule
lor. Podul din zona centrală a 
Petroșaniului este în curs de fi
nisare. Lucrările rămase sînt 
„mărunte".

Pe șantier, zi de zi, se află in
ginerul Stelian Nicolae, șeful 
punctului de lucru, buldozeris
tul Constantin Dogaru, șeful de 
lot sing. Romuluț Dragoș, mun
citorii Adrian Covercă și Viorel 
Govoreanu, conducătorul unuia 
dintre „cilindri", Virgil Olteanu, 
șeful de brigadă — ing. Gheor- 
ghe Palcariu, cărora li se adau
gă ceilalți lucrători ai Regiei au
tonome drumuri Deva — briga
da Petroșani. Despre importan
ța investiției este, credem noi, 
inutil să vă explicăm prea multe. 
(Al. H.)

Ce se vinde și ce nu se cumpără
(Urmare dio pag. I)

linie de front, și dotarea tehnică 
necesară. Există și efective în 
număr suficient. Hotărîtor va fi, 
ne-a declarat dl. ing. EM1LIAN 
NEAGOIE, șeful compartimentu
lui producție al RAH, folosirea 
forței de muncă, a timpului de 
lucru. Este calea hotărîtoare 
spre sporirea vitezelor de avan
sare, a productivității muncii.

Deși rezultatele la producția 
netă nu sînt satisfăcătoare, tri
mestrul I a însemnat, totuși, u- 
nele progrese. Față de 849 absen
țe nemotivate pe zi și 431 învo
iri pe zi în ianuarie, numărul a- 
cestora a scăzut luna trecută la 
589, respectiv, la 133. Față de 
7 411 total absențe pe zi, în mar
tie s-au înregistrat 6 292, deci cu 
peste 1 100 mai puține. Situația 
absenteismului ar putea fi mai 
bună, dacă nu s-ar menține nu

Afacerea „FAINA" — 
episodul doi

In episodul anterior, „Cei șase 
care au speriat făina", am rela
tat modul in care cîțiva angajați 
ai SC „Spicul" SA Petroșani au 
făcut să dispară, din vagoane și 
de la moara Bărbăteni, o impor
tantă cantitate de făină, pe care, 
mai apoi, au plasat-o cîtorva în
treprinzători neinteresați (atunci) 
de proveniența produsului de cu
loare albă. Intre timp, lărgind 
aria investigațiilor, poliția eco
nomică a ajuns și la aceștia.

Din dosarul întocmit rezultă 
că, în luna februarie 1992, Brai- 

cu Sevastian, brutar particular 
din Petroșani, a achiziționat șase 
saci de făină albă <35 kg de făi
nă în sac); în aceeași lună, res
pectivul brutar a mai cumpărat 
alți șase saci cu făină. Pentru 
această marfă i-a pus în mină lui 
Mîrza Alexandru, șeful „echipa
jului", suma de 9600 lei, deși 
făina și sacii valorau 21 mii lei.

Un alt întreprinzător, tot bru
tar din Petroșani, tentat de chi
lipir, a fost Morar Gheorghe. A- 
cesta a achiziționat 10 saci a 40 

mărul foilor de boală, determt- 
nind și acum 1 652 absențe pe 
zi.

Ameliorare, totuși, a fost, cu 
efecte directe asupra ' plasării 
fronturilor in cărbune, care a 
ajuns la 23 588 posturi pe zi. Îm
bunătățirea frecvenței, intensifi
carea ritmului de lucru, au avut, 
ca efect benefic, asupra produc
tivității muncii care a înregistrat 
creșteri la nivelul RAH de la 
0,716 tone pe post, în decembrie, 
la 0,917 tone/post, în luna mar
tie. Cele mai bune randamente 
se obțin în abatajele minelor 
Valea de Brazi — 10,8 tone/post, 
Paroșeni — 8,8 tone/post, Live
zeni —4,8 tone/prost, Lupeni — 
7,8 tone/post, precum și la Cîm- 
pu lui Neag, Lonea, Uricani. 
Toate aceste unități au produc
tivități la nivelul întreprinderii 
cu mult peste media pe bazin, 
deci, peste o tonă pe post. Doar 

kg făină fiecare, pentru car» a 
plătit 10 000 lei. Socotită pînă la 
ultimul bănuț — făină și saci — 
marfa costa 15 100 lei.

Nu credem că ar mai trebui 
precizat faptul că aceștia au fost 
trimiși în judecată pentru tăi
nuire de furt în dauna avutului 
public.

In încheiere, o secvență care 
denotă că boss-ul celor șase nu 
se dădea înapoi chiar și atunci 
cînd era vorba să tragă în piept 
pe propriii săi subalterni. Cer
cetările au stabilit că șoferul 
Drăgan Ștefan, cel cu al cărui 

autovehicul se transporta făina, 
primise de la societate șase an
velope noi pentru a le înlocui 
pe cele uzate. Drăgan a schim
bat cinci, iar anvelopa rămasă a 
dat-o, spre păstrare, șefului său, 
adică lui Mîrza. Încredere deșar
tă. deoarece acesta, în înțelegere 
cu un prieten, a vîndut anvelopa 
unei alte persoane, contra su
mei de 10 mii lei. Deși prețul 
anvelopei er» de 13 260 lei...

Gheorghe OLTEANU 

la Petrila Sud, Dîlja, Aninoasa, 
Uricani, productivitâțile pe uni
tăți cantonează intre 0,7—0,8 tone 
pe post.

Creșterea rezultatelor din aba
taje este strîns legată de folosi
rea timpului de lucru, de inten
sitatea muncii, de starea discipli
nară. Deși s-au făcut progrese 
în reducerea absențelor, la o sea
mă de unități, media zilnică a 
absențelor este încă ridicată. La 
Petrila — 100 ; Vulcan — 85 ;
Aninoasa — 48 ; Lupeni — 51 ; 
Dîlja — 42 etc. Ameliorarea stă
rii disciplinare sub toate asnec- 
tele ei, reducerea absențelor, 
respectarea programului și a teh
nologiilor de lucru, a normelor 
de securitate a muncii reprezintă 
principalele căi de acțiune pen
tru atingerea creșterilor de pro
ducție mult așteptate, singura cale 
spre rezultatele economico-finan- 
ciare superioare.

Primim la redacție Confruntări și efecte
DOMNULE DIRECTOR,

V ă rugăm, deși nu sînfeți implicați ca ziar, să ne acordați lin 
spațiu in coloanele ziarului „Zori noi", pentru a informa corect 
populația Văii Jiului despre acuzațiile ce ni se aduc in ziarul 
„România I.iberă" și publicația „Zig-Zag" din săptămina 2—8 
aprilie a.c.

La TESMA se muncește, 
nu se face politică

Sintcm dc-a dreptul intrigați 
de calomniile ce ni se aduc in 
aceste două publicații centrale, 
pentru care, de ce să n-o spu
nem, aveam un oarecare respect. 
Nn știm — și nu vom înțelege 
niciodată — de ce aceste două 
publicații găzduiesc in coloanele 
lor asemenea articole calom
nioase, clădite numai și numai 
pe reavoință și deformare a 
adevărului. Și mai- ales, nti în
țelegem de ce aceste doua pres
tigioase publicații se lasă la 
mîna unor oameni, respectiv 
Florin Corcoz și Horațiii Hulea, 

1 care n-au ni> i un f<-l de dovadă 
pentru a-șî sprijini acuzații!* 

r calomnioase.
înainte de revoluție, Țesătoria 

de Mătase din Lupeni s a zbă

tut intre viață și moarte și acest 
lucru numai noi cei care ne am 
chinuit ani de-a rîndul putem 
s-o spunem. A venit revoluția și 
odată cu ca a venit și șansa 
noastră de salvare. Actuala con
ducere, împreună cu noi, a tre
cut imediat la fapte și am re
născut din propria cenușă. Dacă 
m decembrie 1989 Țesătoria de 
Mutase, actualmente, TESMA 

S.A., avea un deficit de 2 mi
lioane de lei, plinind sub sem
nul întrebării existența noastră 
■ a angajați, după cei doi ani de 
funcționare in condițiile de 
după revoluție, societatea noas 
tra comercială a ajuns la un 
beneficiu de 8 milioane Ici.

* Specificăm «ă in această pe 
rioadă, TESMA nu a renunțat 

la nici un om, dimpotrivă, dez- 
voltîndu-și activitatea a angajat 
alți oameni, cărora le-a oferit, 
pentru muncă și salarii adecvate.

Dacă pentru a da salarii oa
menilor, pentru a oferi locuri de 
muncă și a scoate din amorțeală 
țesătoria, poți fi categorisit, după 
afirmațiile din cele două publi
cații, „adept al ideilor comu
niste", înseamnă că ori publica
țiile respective fac exces de zel 
comunist, ori nu se mai înțelege 
nimic din principiile economiei 
de piață spre care tindem.

Vrem să se facă cunoscut, pen
tru toți cei care au citit că noi 
ca lideri de sindicat nu avem 
cunoștință că în sediul societății 
ar fi avut loc vreo reuniune po
litică, de nici o culoare

Nu acceptăm punctul lor de 
vedere catcgorisindii-1 ca insi
nuare, și dacă redactorii șefi ai 
celor doua publicații vor dori să 
constate adevărul ii inv.il.im l.i 
noi să se convingă

Vă mulțumim!

C ornel ARDELEAN 
sindicalul „MECONTES" 
I lena l'NGUREANU 
sindicatul „STRAJA"

(Urmare din pag. 1)

Democratică prin desprinderea 
P.N.L. In cadrul U.D.M.R. se 
întrevede apariția unei aripi ti
nere, liberale, iar la ecologiști 
s-au petrecut „debarcări".

In partide sînt lupte intestine, 
se petrec scindări; se caută noi 
orientări, se lansează lozinci și 
obiective strategice noi. Toate 
pentru a mări priza la public, la 
electorat. Șj lupta pentru credi
bilitate presupune, desigur, ca 
parte din arsenal, și denigrarea 
adversarului. Confruntările, acu
zațiile reciproce nu Se epuizează, 
inia, doar pe terenul formațiuni
lor politice. Ele s.au extins, au 
fost martori în ultimele sâplâ- 
niîni, și la rivalitățile dintre sin
dicate Desigur, nu rămîn m. i 
prejos, lucrează și iși pregătesc 
concluziile, la anchete mai noi 
sau mai vechi, și comisiile parla
mentare. Tar parlament irii? Sînt 
și ei la inalț.mc < i protagoniști 
pe marea s< i na a lupte, pentru 
putere...

Deci, c luptă, confruntare. Li
beră și acei ba. Doir e democra
ție! Problema pe car* și-o pun 
iiră lot mai millți muritori de 

rînd. dezamăgiți și înșelați de 
doi ani încoace, în speranțele lor 
la mai bine, este dacă lupta, con
fruntările acerbe dintre diferite 
formațiuni, grupări, aripi și pro
tagoniști avizi, dornici de parve
nire, aduc vreun beneficiu public. 
Dacă au adică vreo contribuție 
la găsirea soluțiilor pentru ieși
rea din dezastru] economic la 
care ne-au adus bulversările pe
rioadei dc tranziție, din sărăcia 
dramatică și inflația galopanta 

care ne „fericesc" ca efect nemijlo
cit al discrepanței tot mai acute 
între așteptările societății, spe
ranțele de mai bine ale oamenilor, 
și confruntările mereu mai ascu
țite din arena politicii. Greu dc 
răspuns. Efectul pc care.l trăim, 
deocamdată, efectul confruntări
lor politico este criza pe toate 
planurile, intoleranța, acumula
rea nemulțumirilor, cu perspec
tiva unor răbufniri sau accentua
rea npatiej civice, a indiferentis
mului.

Dar, vin alegerile generale și. 
poate, că revigorarea confruntări
lor prilejuite de campania elec
torală va aduce, odată dc pute
rea mult rîsnită pentru viitori a_ 
Ieși, și o rază dc lurn’nâ pentru 
alegători.
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I oibal, div zia B DIVIZIA A

DACĂ EKAU... UNSPREZECE!?
METALURGISTUL SLATINA 

— JIUL PETROȘANI 2—0 (2—0). 
Partidă dramatică, cu amprentă 
„necavalerească" din partea bri
găzii bucureștene (la centru Io- 
mță), care a mers pe „miza“ jo
cului dintre cele două combatan* 
te. Jiul „curgea" cel puțin pen
tru un egal, dacă nu, din capul 
locului s-ar fi introdus regula 
casei, în care nimeni nu vede, 
nimeni nu aude, nimeni nu scrie. 
In min. 8 se acordă cu mare u- 
șurință 11 m (fault? henț ?), al 
lui Benone Popescu, care, la mar
ginea lui 16, a respins cu talpa 
bocancului. Această „faptă", con
form articolului nevotat de nici 
un for internațional, dar aplicat 
de ION(IȚA), s-a soldat cu pri

mul gol. Deși s-a dus pe minge, 
Ghițan a fost învins : 1—0. A 
urmat un puternic contraatac, 
purtat de Popoviciu și soldat cu 
un fault dur, la care s-au închis 
ochii, faza purtînd amprenta e- 
galârii, după care, Popoviciu, ne- 
stăpînindu-și nervii l-a lovit fără 
minge pe jucătorul care-1 faulta
se. In mod just a fost eliminat, 
în min. 23 lăsînd echipa în 10 
oameni și gazdele, minate de „la- 
soul"" celui care era chemat să 
„educe"" și.au depășit condiția, 
abandonînd etica sportivă. Pe 
fondul unui asemenea climat, a 
venit golul doi, cînd Jiul era în 
atac. La o nesincronizare Călu
gărița — Dicuț, vîrful de atac 
al metalurgiștilor a scăpat sin-

DIV1ZIA B
REZULTATE TEHNICE : Metalurgistul Slatina — Jiul Petro

șani 2—0 ; Metalul Bocșa — Astra Arad 5—0 ; Gaz Metan Mediaș 
- Chimia Rm. Vîlcca 0—0 ; U. M. Timișoara — C.S.M, Reșița 
-1; FC Bihor — CFR Timișoara 4—1 ; Jiul IEELIF Craiova 

— F. C. Tr. Severin 2—1 ; Gloria Reșița — Unirea Alba Iulia 1—0 ; 
U.T.A, — Metalurgistul Cugir 2—0 ; Aris Arad — Șoimii IPA 
Sibiu 1—0.

gur, Ghițan a ieșit dincolo 
de careul mare, la 
circa 20 m, dar golul nu 
a mai putut fi evitat : 2—0. Jiul 
încearcă „imposibilul"", mizează 
pe cartea atacului, lăsînd de gar
dă doar doi apărători și pe înge
rul păzitor, portarul Ghițan, care 
a fost cel mai bun de pe teren, 
și echilibrează jocul. Dar șansa 
nu_i surîde.

După pauză, Mllitaru trimite 
mingea în bară, dintr-o lovitură 
liberă, aceasta lovește un fundaș 
și nu este... autogol, pentru că se 
obține doar corner. Ghițan mai 
salvează cîteva situații grele $i. 
în 10 oameni, oaspeții nu mai au 
nici forța nici curajul de a se 
lua de piept cu „turcul"".

O cursă întreruptă, care nq a_ 
mintește de ținuturile unde se 
pierdea la „ordin" și unde acum 
Se cîștigă decît M „cerere". Da
că se aprobă. Dacă cererea c „cu 
dop I"

REZULTATE TEHNICE : Oțelul Galați — F. C. Brașov 1—0 ; 
A.S.A. Electromureș — Rapid 0—1 ; Dacia Unirea Brăila — Glo
ria Bistrița 1—2 ; Electroputere — F. C. Argeș 2—0 ; Dinamo — 
Universitatea Craiova 2—0 ; F. C. Bacău — Steaua 1—2 ; Corvinul 
— „Poli" Timișoara 1—3; F. C. Ploiești — Farul 1—0; Sportul 
Studențesc — F. C. Inter 1—0.

CLASAMENTUL

Dinamo ; Universitatea Craiova — Corvinul ; Dacia Unirea Brăila 
— A.S.A. Electromureș ; Rapid — Oțelul Galați : F. C. Brașov — 
Electroputere Craiova ; Farul — Sportul Studențesc; „Poli“ Ti
mișoara — Petrolul Ploiești ; Gloria Bistrița — F. C. Inter Sibiu.

1. Dinamo 23 17 6 0 55—11 40 (4- 16)
2. Steaua 23 14 5 4 39—16 33 (4-11)
3. Petrolul 23 12 4 7 30—36 28 (4- 4)
4. „U“ Craiova 23 9 8 6 25—16 26 (4- 2)
5. Electroputere 23 9 7 7 26—17 25 <4- 3)
6. „Poli" Timișoara 23 10 5 8 27—25 25 (4- 1)
7. F. C. Inter 23 9 6 8 28—29 24 ( 0)
8. Oțelul Galați 23 11 2 10 25—29 24 (4- 2)
9. Rapid 23 10 4 9 21—25 24 (4- 2)

10. Gloria Bistrița 23 9 5 9 32—28 23 (+ 1)
11. Farul 23 10 2 11 25—23 22 (— 2)
12. F. C. Brașov 23 8 5 10 34—36 21 (— 1)
13. Dacia Unirea Brăila 23 8 3 12 24—29 19 (— 3)
14. Sportul Studențesc 23 6 7 10 20—29 19 (- 5)
15. F. C. Bacău 23 8 3 12 21—38 19 (— 6)
16. F. C. Argeș 23 5 6 12 24—31 16 (— 6)
17. A.S.A. Electromureș 23 6 2 15 22—37 14 (r- 8)
18. Corvinul 23 4 4 15 23—46 12 (- 12)

ETAPA VIITOARE : F. C. Argeș — F, C. Bacău ; Steaua —

Fotbal femininCLASAMENTUL

1. U. T. Arad 23 15 4 4 32—12 34 (4-10)
2. Unirea Alba Iulia 23 16 1 6 47—22 33 (4- 9)
3. C. S. M. Reșița 23 13 4 6 31—12 30 (4- 8)
4. C.F.R. Timișoara 23 11 4 8 25—28 26 (4- 2)
5. Jiul Petroșani 23 11 3 9 44—25 25 (4- 3)
6. F. C. Bihor’ 23 10 5 8 41—28 24 ( 0)
7. Chimia Rm. Vrlcea 23 8 6 9 29—27 22 ( 0)
8. Gloria Reșița 23 9 4 10 29—31 22 (— 2)
9. Metalul Bocșo 23 9 4 10 31—34 22 ( 0)

10. Metalurgistul Gugir 23 10 2 11 25—31 22 (— 2)
11. Șoimii Sibiu 23 7 7 9 28—29 21 (— 3)
12. F. C. Tr. Severin 23 8 5 10 32—35 21 (— 1)
13. Jiul IEELIF Craiova 23 7 7 9 24—29 21 (— 3)
14. Gaz Metan Mediaș 23 7 7 9 33—42 21 (— 1)
15. Metalurgistul Slatina 23 6 7 10 28—28 19 (— 3)
16. Aris Arad 23 7 5 11 22—41 19 (— 5)
17. U. M. Timișoara 23 6 6 11 25—49 18 (- 4)
18 Astra Arad 23 5 3 15 23—46 13 (- 9)

Frumusețea „gambei"

*) Echipă penalizată cu un punct.

ETAPA VIITOARE (18 aprilie) : C. S. M. Reșița — Jiul 
IEELIF Craiova; FC Tr. Severin — FC Bihor ; CFR Timi
șoara — Gloria Reșița ; Gaz Metan Mediaș — Metalul Bocșa ; 
Astra Arad — Metalurgistul Slatina ; Jiul Petroșani — U. M. Ti. 
mișoara ; Metalurgistul Cugir — Aris Arad ; Unirea Alba Iulia — 
U. T. Arad ; Chimia Rm. Vilcea — Șoimii IPA Sibiu.

„UNIVERSITATEA PETROȘANI — ÎNDES 
SIBIU 5—1 (3—1). Dacă sezonul de volei s-a 
încheiat, lăsînd nostalgia unor meciuri „femini
ne", iată că o altă echipă feminină locală a in
trat pe gazon, cu gîndul la desfătare și angaja
re, într-un sport propriu doar bărbaților, dar 
tot mai accesibil și sexului slab.

Echipa „Universitatea" a debutat cu dreptul 
în returul de mult așteptat învingînd, manierat 
și frumos, partenera de întrecere. A fost un 
meci de mare angajament în care efortul a fost 
răsplătit, iar talentul aplaudat.

Primul gol este opera jucătoarei Lupu, care, 
dintr-o acțiune personală, a șutat de la distanță 
peste portar, deschizînd scorul în min. 15. La 
numai șapte minute, sibicncele au egalat, dar 
golul lor avea să fie doar „golul de onoare". In 
min. 24 Titianu Dana, dintr-o lovitură liberă 
directă, catapultează mingea la vinclu, aducînd 
avantajul meritat. O imită în min. 35 Mariana 
Tocar, care, tot dintr-o astfel de execuție, tri

mite în gol mingea de la 16 m sub bară. Re
priza se încheie în aplauzele spectatorilor, cu 
speranța unei reeditări a jocului bun și în par
tea a doua a meciului. Dominînd teritorial în 
continuare, fazele de atac s-au succedat în 
valuri la poarta oaspetelor și Maria Ștefan ri
dică scorul la 4—1, fructificînd o centrare ve
nită de la Lupu. Și, ca o simetrie, cea care des
chisese seria golurilor avea să o și încheie, 
printr-un gol „made Lupu", acțiune personală, 
dribling prelungit și șut pe lingă portarul ieșit 
în disperare.

De partea cealaltă Viorica Popa a făcut „bra
vuri", scoțînd trei goluri gata făcute, diicîndii-și 
echipa la victorie.

UNIVERSITATEA: Viorica Popa, Angelica 
Băleț (Hurjui Marilcna), F.rodi Altna. C’ristina 
Ciulavu, Maria Cliiș, Mariana Tocar, Ramona 
Popescu (Somogy Rașela), Ceivcl Elena, Ștefan 
Maria, Lupu Mioara, Titianu Dana.

R e p u b I
Din cauza unei defecțiuni a 

autobuzului ce transporta echipa 
pentru meciul de miercuri la 
Brașov, formația Jiul n-a mai 
ajuns să dispute partida, ea ur- 
mind a fi reprogramată.

Sîmbătă . GAZ METAN ME
DIAȘ — JIUL PETROȘANI 6—2 
(2—0). După peripeția cu auto
carul a urmat alta, desigur inde
pendentă de voința clubului. 
Vrind să nu piardă meciul prin 
neprezentare, copiii s-au sculat 
la 4 dimneața, s-au urcat într-o 
dubă și au ajuns la timp la 
meci. Condițiile de transport au

1 c a n i i
impietat mult in desfășurarea 
partidei și cavalerii fluierului au 
mai pus și ei „gaz" pe foc. Gaz
dele au condus cu 2—0, Jiuliștii 
au redus d>n diferență prin Mi- 
trofan, după care, au suportat 
eliminarea lui Tăslăoanu, care 
a protestat la golul trei, înscris 
direct din lovitură li
beră indirectă. Re
pede și-a făcut datoria (3—2) șl 
echilibrul s-a rupt. Gazdele au 
mai înscris de trei ori, cu largul 
concurs al centralului și astfel 
republicanii noștri pierd prima 
dată la scor.

PROFESORUL VALERIlI 
I’IȘ( OI — antrenorul echipei de 
popice Minerul Vulcan : „Nu 
am alt vis decît să aduc titlul 
de campioană, pentru prima da
lă, in Valea Jiului".

Popice — Superligă

La două puncte de titlu
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 

— MINERUL VULCAN 5055 — 
5212 P.D. Cu această victorie, 
minerii sc află la un pas de 
treapta cea mai înaltă a podiți 
mului. In ultimele trei meciuri, 
le mai trebuie doar două puncte 
și programul Ic permite, chiar 
sîmbăta viitoare, acasă, ciștigarea 
lor în fața echipei CFR Cluj. Va- 
leriu Pișcol a trimis în teren pe 
Lupu 874 p.d., Ncdclcti 853 p.d., 
Nagy 836 p.d.. Pop 923 p.d., Ar- 
dac 820 p.d., Bisok 906 p.d., a

căror forța a ținut partenerul pe 
loc, trimițîndu-1 în zona pericu
loasă a retrogradării. Convinși 
de valoarea echipei noastre. „Au
rul" n-a mai încercat sau n-a 
mai putut scoate două puncte de 
la o altă candidată la retrograda
re — Voința București — pier
zând meciul la 12 bețe. Cînd din- 
tr-un scop îți faci un ideal, me
rita să trăiești și ca sportiv și ca 
suporter. MINERUL VULCAN a- 
rc acest ideal.

PLlNG STADIOANELE I
Nimic nu-i m«.u dureros în lumea sportului decît Iran ■.forma

rea stadioanelor în coride și antrenarea protagoniștilor în dueluri 
«xtrasportive. Și, ce-i mai rău, cei chemați să judece devin nvoca- 
ții răului, apărind necinstea și impolitețea.

• La Slatina, Jiul a fost supus unei torturi psihice și fizice, 
cu agresarea tuturor componenților din teren șl a băncii tehnice, 
după eliminarea lui Popoviciu. La această oiă președintele clu
bului, Petre Drăgocscu a pus pe masa Federației faptele din teren.

• La Tg. Jiu, Pandurii au tratat cu aceeași metodă, partenerul
de întrecere, Parîngul Petrila Lonca. Frații Mihuț și un fundaș 
„recidivist", care a fost primit In fotbal, după doi ani ele suspon- 
dare, au lovit cu fiule toată echipa oaspete, făcîndu-1 knok-out pe 
Leleșan. In vestiare singelc era pe pereți, iar observatorul federal 
și-a făcut cruce Să vedem dacă e și credincios slujirii blscrjcil 
sportului. . , ‘ '

Noua formulă a campionatului intern (Ic fotbal, ediția 199Z—1993
DIVIZIA NAȚIONALA

— O scrie de 18 echipe, după 
cum urmează :

■ 15 echipe din actuala divizie 
A, care, la terminarea campio
natului în curs de desfășurare, 
vor ocupa locurile 1—15 ;

• 3 echipe din actualele scrii 
ale diviziei B, care la termina
rea campionatului, se vor clasa 
pe locul I.

DIVIZIA „A”
— Două serii o cile 18 echipe, 

după cum urmează:
• 33 echipe din cele trei serii 

ale diviziei B, care la termina

rea campionatului, s< vor clas i 
pe locurile 2—12;

• 3 echipe din actuala divizie 
„A", caro la terminarea campio
natului vor o< tipa locurile 16, 17 
și 18.

DIVIZIA „B"
— l’.itru scrii u cile 20 de C- 

chipe, dupti cum urmează;
• 1(1 echipe din actuala divi

zie B, care la terminarea cam
pionatului, sc vor clasa pe locu
rile 13—18 în fiecare seric.

• 48 echipe din actuala divizie 
C, care la terminarea campiona
tului sc vor clasa pe locurile 
J—4 în cele 12 scrii.

• 14 echipe din campionatul
județean, care vor promova p»- 
bază de baraj.

ACTUALA DIVIZIE „C" se 
desființează, organizindu-se la 
nivelul fiecărui județ, un campio
nat propriu, sub tutela Direcției 
județene a Sporturilor, cuprin- 
zînd echipele ce nu au ocupat 
primele patru locuri în scrie, lor 
alăturindu-li-sc cele din actualul 
campionat județean, iar însțrie- 
rea in noua ediție este condițio
nată îi* primul rînd de baza spor
tivă proprie și posibilitățile fi
nanciare.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „SPICUL" 
VALEA JIULUI SA PETROȘANI 

scoate Ia concurs următoarele posturi;
— director comercial
— revizor contabil 
CONDIȚII;

— studii superioare de specialitate
— cechimc minim 5 ani in funcții economice.

Societatea comercială 
„REALC(>M“ SA

. cu sediul in str. 1 Decembrie nr. 90 Petroșani, 
ORGANIZEAZĂ

licitație pentru darea in locația gestiunii a unității nr. 308 
Gambrinus cu profil de alimentație publică și hotelier, 

situat in orașul Aninoasa, lscroni — Livezeni.
Garanția de participare reprezintă 25 la sută din pre

țul de pornire si se consemnează la CEC, pe numele Socie
tății Comerciale.

Licitația are loc în data de 29 aprilie 1992, ora 9, la 
sediul Societății Comerciale „REAI.COM“ S.A., de unde 
poate fi procurată și documentația.

S.C. „ROXA - PREST" 
SRL Petroșani

Oferă la prețuri foarte avantajoase:

— țigări
— cafea
— dulciuri
— băuturi alcoolice
—- produse cosmetice
en-gros și en detaille.

Relații — boutique ,,ROXA“ sau telefon 15098.

- MICA PUBLICITAIE -l
ANIVERSARI |

COLECTIVUL unității „Menaj“-Piață urează, cu ocazia zilei I 
de naștere, „La mulți ani l“, „porumbeilor". (1520)

„LA MULȚI ANI l“, pentru Mircea Leonescu, la Împlinirea I 
celor 23 de ani ai săi. (1541)

MIRCEA Leonescu, pentru bucuria împlinirii celor 23 de ani, | 
cea care te Iubește Iți urează „La mulți ani I". Mihaela. (1564) I

vinzari

VlND calculator „Cip“ și casete cu Jocuri. Telefon 44368, după I 
ora 16. (1524) *

V1ND urgent 100 litri țuică de prună, preț convenabil. Relații I 
la domiciliu, pînă la ora 16, str. 9 Mai, bloc 2A, sc. 6, ap. 71, Pe- ■ 
troșani. (1549) *

VlND parchet fag, carpen, orice cantitate. Telefon 956/61699. • 
(1550) , |

VlND motocicletă „Jawa 125", cu piese rezervă. Petrila, S . 
Martie, bloc 9, ap. 19. (1555)

VlND urgent Lada 1200, cu multiple piese de rezervă și mari • 
tmbunătățiri. Petroșani, str. Vișinilor 4/18, Intre orele 12—17,30. 1 
(1574) I

VlND garaj metalic demontabil, nou. Relații, telefon 45104, ■ 
după ora 20. (1573) |

SCHIMBURI DE LOCUINȚA |

SCHIMB apartament 2 camere confort I, Petrila, cu similar I 
Petroșani (exclus Aeroport). Informații, str. Minei, bloc 23/24, I
Petrila. (1556) I

SCHIMB apartament două camere zona Hermes, Republicii I
103/9, cu apartament 3 camere zona Hermes, Piață, inclusiv înde- I 
pendenței, Stadion. Telefon 45325, după ora 19. (1582) |

SCHIMB apartament 2 camere, îmbunătățit, str. Oituz, bloc I 
8/30, cu trei-patru camere — zonă ceritrală. Telefon 41045. (1478) *

SCHIMB garsonieră cu teracotă, cazan de încălzit apă și boxă, | 

cu apartament 2 camere. Petrila, str. 8 Martie, bloc 9, ap. 36. (1555) .

DIVERSE I
PREDAU CURS intensiv — limba engleză. Telefon 45152, după 

ora 16. (1575) •

PIERDERI <

PIERDUT contract de închiriere nr. 1188, eliberat de RAGCb I 
Vulcan la data de 1 iunie 1991, pe numele Morar Iulian. 11 declar | 
nul. (1533). .

PIERDUT contract de închiriere, pe numele Andraș Bela, e- | 
liberat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (1548) .

PIERDUT CEC, pe numele Bucur Vasile, eliberat de filiala I 
Casei de Economii și Consemnațiuni Petroșani. 11 declar nul. (1558) |

PIERDUT livret militar, pe numele Wagner Mihal, eliberat 
de centrul militar Petroșani. 11 declar nul. (1560) I

PIERDUT diplomă de șapte clase pe numele Wagner Mihal, ■ 
eliberată de Școala generală nr. 1 Lupeni. O declar nulă. (1561) |

PIERDUT diplomă de șapte clase pe numele Wagner Mihal, I 
mele Wagner Mihai, eliberată de Grupul școlar construcții Deva. I 
O declar nulă. (1562) |

PIERDUT diplomă de electrician subteran, pe numele Wagner
Mihai, eliberată de IM Paroșeni. O declar nulă. (1563) I

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Stanciu Petru, t 
eliberată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (1565) |

Programul Ti
10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zileL
10.30 TVE InternacionaL
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
13,50 Actualități.
14.10 Tradiții.
14,40 Preuniversitaria.
15.15 Teleșcoală. Curs de limba

franceză. Curs de limbaf 
spaniolă.

15.45 Agendă muzicală.
16.15 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Codtule. măria tal
18,00 Salut, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport. ’
20.45 Telecinemateca. Cel din 

Sud.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități
23.30 Jazz-fan.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Vă pierdeți în hățișul vorbelor, 

vă disipați energia inutil.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Acordați prea multă încrede
re unei persoane apropiate doar 
fizic.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Acuzați o perioadă de instabi
litate qvasi-generală.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Un mic eșec într-un război de 
lungă durată nu trebuie să vă 
dezarmeze.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Intrați într-o ecuație cu multe— 
variabile.

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 
„V1L“, folosiți pentru întreținerea locuinței, in condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, în acest an, 
a premiului „Internațional Gold Star For Quality** de către 
ua comitet managerial de selecție din Spania.

„VIL** — produse de calitate, plăcut parfumate și viu 
colorate, se livrează în ambalaje din material plastic de 
1, 2, 5. 35 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. Vîs- 

i cozei nr. 1, telefon 935/60151 sau 6015&, telex 72517, fax 
1 935/11511.

DECESE

SOȚIA Otilia, fiii Traian și Ilie, nora Mioara, cu nețărmurită 
durere în suflet, anunță trecerea in neființă a celui ce a fost 

BAGIIIU TRAIAN
Amintirea sa va rămine pe veci luminoasă în inimile noastre. 

Lacrimi și flori pe mormîntul său, Odihnească-se în pace! (156G)

COLECTIVUL clasei a Vl-a împreună cu d-na dirigintă Popa 
Mia, a Școlii generale nr. 1 Petrila, sint alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui care a fost

ROMANCIUC CIPRIAN — MIIIAI (12 ani)
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (1576)

COMEMORĂRI

I
1 I 
I 
I
a

1
I 
I 
I 
I 
I

SE ÎMPLINESC doi ani de la trecerea în neființă a celor care 
au fost

CAȚA ILIE și MARIA
părinții noștri dragi. Chipul lor îl vom purta veșnic în sufletele 
noastre. Dumnezeu să-i ierte și să-1 odihnească. Copiii și nepoții. 
(1572)

SOȚIA șl copiii Paul, Adi, Mirela șl Raluca anunță cu durere 
în suflet, că se împlinesc 6 ani de la moartea celui care a fost 

MOROȘANU PETRU
Să-i fie țărîna ușoară. (1567)

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Dificultăți de acomodare intr-o 
activitate (aproape) nouă.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Conflict de interese cu genera
ția tinără.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Aveți „unda verde" pentru ce
ea ce v-ați propus să realizați.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Vă situația sub incidența un
ghiului de atac format dintre un 
„berbec" și o „fecioară".

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O zi plăcută în compania gru
pului de prieteni.

VĂRSĂTOR |
(20 ianuarie — 18 februarie)

Clștigați un punct... „de spri
jin" foarte necesar.

PEȘTI j
(19 februarie — 20 martie) j

Satisfacții legate de familie.

ECHIPA de SERVICIU

Responsabil de număr : 
Dorcl NEAMȚU

Corectura :
BaiUta ACHIREI și Viorica FIRTULESCV

Cotidianul de opinie fi Informațio al 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A, 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12,06.1991 
o Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandate fi ncpublicate 
nu ao restituie. Responsabilitatea morală 
fl juridică asupra corectitudinii dalelor 
cuprinse In artlcolo aparține, fn excluși, 
vitate, autorilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2679 
Petroșani str, Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 41662 (director-redactor fef)i 
41663, 42464 (secții).
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