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Au trecut Paștile. Urinează 1 și 2 mai.
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Se va 
această

lor, de ce s-au intors cu o 
optzeci de grade nu este 
dificil de priceput. îndeo- 
pentru Caramitru, acela în 
se trezise vocația de

O ținem din praznic in praznic!
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Ieri a început procesul
INVITAȚIE 

câtr«' RAGCL |
lui Cozma sus, 

au

A dat Hristos
s-o vedem și pe-asta!

Mai bine mai tirz.iu, decit niciodată! V orbă leclie, 
înțeleaptă. Mai era puțin și se împlinea anul dc cind 
cetățeanul Aliron Cozma (nu-i mai adăifgăm nici un 
alt atribut, acum știm <_u toții ce luam poartă) a acci
dentat mortal o femeie, lăsind doi copii orfani. Sigur, 
veți spune că i se poate intimpla oricui. Dar Cozma 
nu e oricine. EI e însuși „liderul național** al Confede
rației sindicatelor fără sindicaliști! Să ne arate cineva 
un caz de acest fel, cind cel care a ucis (din culpă, 
sau chiar pim imprudență) se plimbă liber sub soa
re, iși freacă fundul pe scaunul președintelui Sen i- 
tului României și se răstește la primul ministru ca la 
un gunoier!

Nu intrăm in amănunte (le veți avea la timpul po
cirii). Așadar, ieri dimineața, a început procesul lui 
Cozma. E al treilea pe lista celor judecate ieri. Incul
patul a sosit la 8,25, deși pe citație e trecută, ca de 
obicei, ora 8. La ora 9, afectat, spășit, blind ca un 
ii.iei din turma Demnului (oare cine o fi ..Domnul**?); 
Coarna a luat ioc in banca acuzaților. Completul de 
judecată este prezidat de dl. Victor Cherciu, președin
tele Judecătoriei Petroșani, asistat de dl. judecător 
Napoleon Eloica. Procuror — doamna Dorica Maniu. 
Asocatul apărării a fost ales de inculpat, in persoana 
d-lui Ioan Alexandroin. un avocat bine cotat în Ba
roul din Petroșani. In sală «e aflau dl. Ilie Torsan, 
preșecțintele Ligii sindicatelor miniere Valea Jiului, 
alți reprezentanți ai ligii, numeroși ziariști din presa 
scrisă și audiovizuală.

Audierea inculpatului Miron Cozma a durat pinâ la 
ora 10.15, cind acesta a semnat declarația, in caro 
deja au apărut citeva contradicții. Asupra acestora, 
fiți siguri, vom reveni.

Alături de toți oamenii cinstiți din Valea Jiului si 
din țară ne exprimăm convingerea că slujitorii legii 
vor cintări drept acest caz și vor da verdictul potrivit. 
Pe miine, cu noi amănunte și fotografii.
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Mircea BU.IOIIF SC U,
Ștefan CIMPOI, 

Sorin OPREA

Cu promisiunea ambiguă că 
„va reveni" și Cu un răspuns 
echivoc despre Constituția țării, 
fostul monarh al României, Mi- 
hai, a plecat după două 
de pelerinaj, la Putna, 
rești și Curtea de Argeș, 
reședința lui din Elveția, 
tălmăci și răstălmăci
vizită particulară, pe care nu o 
consider un eveniment decît 
printr-un element. Că este prima.

Mal relevante sînt patru 
pecte, de substanță, care au 
șit, unele din nou, la iveală 
aceste împrejurări.

In primul rînd, se cuvine 
remarc faptul că oficialitățile

ani cepeuniști, democrat. pa- I 
trunși de responsabilitatea Jor 
din acele momente fierbinți. Ce 
s-a petrecut în cotloanele cuge
tului 
sută 
prea 
sebi 
care 
mandant de oști in noaptea 
22 decembrie 1989, cînd 
dea numai teroriști, pe palat in 
aripa Muzeului de Artă și în 
Biblioteca Centrală Universita
ră, edificii distruse prin zelul 
revoluționar al actorului belicos.

In al treilea rînd se cuvine să 
aduc iarăși în discuție, deși a-

Luînd-o pe firul apei în 
după „lupte seculare" care 
durat... aproape două săptămlni, 
am descoperit că singurul care 
poate aduce apa și la... moara 
noastră (adică la redacție și la 
Hotelul „Central"), ar fi domnul 
Grigore Pop, maestru între maiș
tri, pe care îl invităm, pe aceas
tă cale, la redacție, pentru a 
clarifica o problemă strict pro
tocolară.

.-- H---------------N
Intre ciocan și 

cu lupul,
Intre furnizorul agentului ter

mic (UE Paroșcni), distribuito
rul acestuia și prestatorul de 
------'~1' . fondului

o 
populație, de cealaltă 
află asociațiile de lo-

servicii in domeniul 
locativ RAGCL Vulcan, pe de 
parte, și 
parte, se 
catari.

Intr-o 
biemele 
cu lupul, capra și 
Paroșcni, agentul termic porneș
te cu niște parametri. Din punc
tele termice, cu alți parametri. 
Ceea ce ajunge In apartamente, 
Insă, do cele mai multe ori nu 
mulțumește cetățeanul. Calori
ferele abia dezmorțite, apa cal-

oarecare măsură pro- 
lor reeditează povestea 

varza. De la

Șobolaniada I

.... I 
localitățile I 
e. După •

I
Ofensiva primăriilor împotri

va insalubrității din 1 
Văii Jiului ia amploare, 
acțiunile inițiate în Aninoasa și | 
Petroșani iată că și orașul Lu- 
peni este supus unei ample ac- ■ 
țiuni de deratizare. Primăria o- | 
rașului I.upcnl a încheiat un con- ■ 
tract cu un agent particular din | 
Alba lulia care dispune de mij- | 
loace adecvate pentru <__
re. Mai multe societăți < 
claie, asociații dc locatari șl 
treprinzători particulari 
manifestat Interesul de a-și igie- - 
niza „parohiile". Să fie Intr-un I 
ceas bun I 1

de mij- | 
deratiza- | 

corner- j 
.1 In-» 

și-au |

țara noastra au acceptat ca ce
tățeanul Mihai de Hohenzollern 
să revină pentru a se 
la mormintele bunicului și 
bunicului de 
geș. Această 
oficialităților 
nu este nici 
argument că 
aproape jumătate s-au 
schimbări democratice cel puțin 
Intr-un segment 
Ar fi exagerat 
doar opinia 
dialâ ci mai 
ei politice erau 
ceasta vizită. In felul 
s-a consumat, Intr-un mod civi
lizat și demn, vizita care n-a 
speriat pe nimeni. Mulțimea de 
pe bulevardele Capitalei 
curioasă, așa cum numai 
reștenii sînt amatori de 
mai ales dornici să-l vadă 
septuagenarul fost rege.

Mult mai interesant este 
ceva: cine l-a întimpinat la 
peni ? Vreo clțiva oameni 
cultură: Mircea Dinescu, Ion Ca
ramitru și Victor Rebengiuc. Îmi 
reamintesc că Mircea Dinescu 
și Ion Caramitru erau, acum doi

la Curtea de 
disponibilitate 
este un semnal că 

teamă, nici rezervă, 
in acești doi ani și 

petrecut

al
să spun 
publică 
ales 

interesate

societății, 
că nu 
mon- 

etajela 
de a- 
acesta

era 
bucu- 
inedit. 

Pe

alt- 
Oto- 

de

cum nu mai are nici un rost de
cît pe cel de principiu, chestiu
nea referendumului. Cu mai bi
ne de un an în urmă s-a afir
mat în forul legislativ că obiec
tul urma să fie forma de guver- 
nămint. Dar viața-i construită 
din renunțări, mai mari și mai 
mici. Acea renunțare, care ar 
fi calmat spiritele mai regaliste, 
se repercutează astăzi în ten
siuni ce nu slujesc liniștii țării.

Intr-o perspectivă ny prea în
depărtată, în al patrulea 
vor fi alegerile generale, 
fruntările și lupta pentru putere, 
vor fi In nota obișnuită de la* 
noi, adică nu In susținerea unul 
i.ogram clar și coerent, ci con-i 
testarea lui cutare sau cutărică,1 
eventual nostalgii după monar
hie într-o vreme cînd oamenii 
sînt lucizi ori pretind că sînt.

In Camera comunelor de la 
Ix>ndra a fost avansată idee* 
renunțării la monarhie.

Pentru două zile în țară am 
avut și președinte, și rege.

rînd, 
Con-

Tiberiu SPATARU

nicovală sau povestea 
capra și varza

nu prea — care nu ur
la etajele 
la blocurile cu

dă — și 
că pînă 
chiar și 
nivele, nu constituie un

superioare 
patru 
motiv

Asociațiile de locatari

care să desferece cu larghețe ba- 
ru rele pungii cu gologani a con
sumatorului. Ce să mai vorbim 
dc faptul că și apa rece se fur
nizează cu program, care, per 
total, nu depășește 8 ore. Gu
noiul menajer ramîne și cl ncri-

dicat la timp, uneori. Cu toate 
acestea, facturile trebuiesc achi
tate. Ceea ce se și întîmplă. In 
general. Pentru că, in ciuda di
ficultăților financiare cauzate de 
inflație, șomaj, de nivelul de 
trai scăzut, oamenii sînt înțele
gători și răbdători — după spu
sele doamnei administrator de 
la asociația de locatari nr. 12 Vul
can.

Iarna s-a dus, problema încăl
zirii fiind rezolvată astfel. Oda
tă cu venirea primăverii, apar,

Paul NICULESCU

(Continuare Id pag. ■ 4-a)

Primarul la nedeie
Nu e nici o glumă. Primarul 

Gheorghe Stoicuța a găsit vreme 
să vadă și "ce mai fac momîr- 
lanii de pe Slătinioara. Drept 
pentru care, luni, a doua zi de 
Paști, însoțit de părintele Pă- 
trașcu a poposit în mijlocul a- 
cestor oameni. Nedcin de pe 
Slâtinioara, care s-a „lăsat" cu 
ouă roșii, a căpătat astfel o mai 
mare „greutate". Momlrlanil l-au 
primit frumos pe primar și, fl-

ind zi de sărbătoare, nu l-au mai 
pisat la cap cu reclamații, bucu- 
rindu-se împreună.

Punctul forte al sărbătorii a 
fost cind cineva și-a adus amin
te că luni era Sf. Gheorghe, iae 
pe primar așa 11 cheamă. Una 
peste alta, primarul merită o 
vorbă bună, fiindcă n-a uitat să 
„coboare în mase". E doar ale
sul lor... (M.B.) |
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E la instalarea n< ii echipe la 
Frimaria crin orașul Lupeni a 
trecut puțin timp. Primarul, vi- 
ceprimarul și consilierii ln care 
și-au pus speranțe alegatorii au 
început sci se lupte pentru re
zolvarea nenumăratelor proble
me ale orașului. Mijloace bă
ii, .‘i -int puține. Dar, cu iniția
te.a ;t prin unirea forțelor, 
■ in >lo ele convingerile politice 
; »!>rii, in numele intereselor
o -iști, multe se pot rezolva. 
Am if lat, cu plăcută surprindere,
< i a inceput să se miște ceva 
in favoarea celor ce solicită de 
am de zile să li se repartizeze 
o ioinință. Pornind de la situația 
• tentă, primăria a găsit so- 
hiții. în Lupeni există 232 de 
.. a "amonte nelocuitc, din care 
s-a fur.it tot ce e poate demon
ta i iran.porta, ln același timp, 
numărul celor care au făcut că
tre p.jmari? cereri solicitînd lo-
< ilin» ■ -.te de 120. Consiliul pri
mări 1 a dezbătut, printre altele, 
ai-,r't problemă. S-au vehicu
lat -ți inventai it diferite propu
neri -a idei. A fost întocmit, in 
cele din urma un program de 
refacere- a apartamentelor pă- 
n'r.itr .i devastate. Cu sprijinul 
și colaborarea Regiei Autonome 
pentru Gospo lănre.n Comunală 
«i I.o ntivă -a trciut la acțiune.

î

1 pe înțelesul tuturor j
T- nr-nul de »<> ietate civilă, 

< arc apare frecvent in ultima 
l>.Tioaia, fie in di-curJuii, fie 
>n programe politice are o isto
rie de data foarte recentă. De 
aceea, necxpli< dat in dicționare 
politice, este, adesea, greșit in- 
Vles sau aproximat. Intrucit 
este esențial pentru înțelegerea 
premiselor și structurii democra
ției, vom încerca să-i circum- 
m ricin sensurile.

Sfera Societății globale cu
prinde pe lingă sistemul politic 
(societatea politică) și sistemul 
economic <-,o< ietatca economică 
ele.) ilar și societatea civilă, l’rin 
urmare, societatea civilă nu se 
confundă cu întreaga societate, 

«-i numai cu acea parte a ci (cu 
a'L'i indivizi) rare de/ine activa 
ln anumite forme și modalități, 
in anumite condiții și la un mo
ment dat. Lansarea ideii de re- 
t.cerc a societății civile și ins:s- 
Vnțcle in această privință nu 
sin* irutile, pentru că, pe de o 
pai te, in România interbelică a 
existat o asemenea societate, pe 
care comunismul a distrus-o, iar, 
pe de altă parte, în prezent ea 
nu s-a reconstituit. Se cunoaște 
faptul că în anii dictaturii co
muniste exista partidul unic și 
fel de fel de organizații și aso- 
< aiții fantomă, care se articulau 
Intr-un mozaic decorativ propa
gandistic. Ce erau, in fapt, sin
dicatele? Ce erau organizațiile, 

asociațiile de tot felul, altceva 
def it anexe moai te ale partida 
lui uni< ? însuși statul se consti
tuia intr-un executant doi il și
servil al „politii ,i partidului", Ic 
fapt politica dictatorului și a
uiolițiloi .a. — sociolog —

Di șl plecată mai mult timp 
do acasă, doamna LV. s-a po 
menit, lună de lunii, cu note de 
plată „grase", la telefon. A plu- 
flt femeia o lună, două, trei, dar 
sil nația s-a perpetuat „robotul" 
nenorocit încârcînd nota de pla- 
t.j lună de lună. Și asta in afara 
taxelor adăugata — tot lună de 
i in.-i — do nu se știe cine, ba 

< f< rențâ de abonament, ba taxe 
. averse". (S-o fi diversificat a- 
i.t de mult sistemul telafoaMC- 
e’i .’ Ca prea ni se hvascaz l 

Un prim lot de 30 de aparta
mente, din blocul B5 au fost re
făcute și urmează să fie repar
tizate „la c-heie" locatarilor. Se 
acționează sistematic. Locatarii 

care au mai rămas, pe ici-colo, 
in blocurile cu mai multe apar
tamente nelocuite, beneficiază 

de prioritate absolută la repar-

LUPENI
tizarea noilor locuințe. Sint crea
te, astfel, în mod treptat, con
diții pentru începerea lucrărilor 
de punere la punct a aparta
mentelor degradate, pe scări și 
tronsoane de blocuri. Deși fon
duri bănești sînt puține, prin 
buna lor gospodărire se pot face 
multe, acolo unde nu lipsește 
inițiativa. Blocurile cu aparta

mente degradate sînt trecute in
tr-un fel de conservare. Li se 
zidesc golurile ușilor și ferestre
lor, la parter, pină la o viitoare 
trecere în reparații, pe măsura 
procurării fondurilor bănești. 
Important este să fie stopat pro
cesul de degradare a locuințelor, 
în ceea ce privește fondurile, o 
parte din ele, foarte mici, de la

Intr-o societate organizată pe 
baze democratice, statul, ca in
stituție centrală a politicului, își 
limitează puterea la a adminis
tra, a regla echilibrele globale, 
fără a interveni în aspecte de 
„detaliu" ale vieții sociale. As
pectele de „detaliu" sînt regle
mentate prin voința liber expri
mată a cetățenilor, care, respec- 
tînd legislația, se asociază. Pot 
exista, și, este de dorit să existe 
pentru bunul mers al vieții pu
blice, sindicate sănătoase, aso

ciații ale oamenilor de artă, ale 
ziariștilor, asociații constituite 

pe criterii etnice, religioase, ctc., 
dispunînd de statute și programe 
proprii. Dar, mai pot exista, mal 
mult sau mai puțin în timp, sa
loane literare, clientele ale unor 
personalități politice sau cultu
rale, deci, grupuri care apar 
funcție de opțiunea pentru anu
mite valori comune și care sînt 
vag structui ate, funcționînd pe 
temeiul unor coduri tacit accep
tate.

Vocația societății civile este, 
prin excelență, nepolitică. Ea are 
• existență autonomă de cea a 
societății politice. Scopurile sin
dicalistului urmărite în cadrul 
sindical nu sînt politico, după 
cum scopurile, artistului într-o 
uniune de creație sau ale iubi
torului de animale într-o aso

ciație pentru protecții unei 
specii de animale ctc. In defi
nitiv, dacă arc ceva de spus și 
făcut politic se va înscrie intr-un 
partid sau va înființa unul. A- 
celași indivil poate să aparțină 
și societății civile și celei poli
tice dac i este și sindicalist și

Îiitîinphire 
(•îndată ?

luna de lună aceste „diverse" 
pe care nimeni nu le explica 
ce sint). Adică robotul a încăr
cat nota de plata la convorbiri. 
Exact în perioada în care doam
na f.V. fusese plecată de acasă.

După insistențe repetate doam 
na I V. a intrat in posesia fișei 
lle convorbiri, la care robotul

ZORI NOI

buget sint destinate reluării și 
finalizării construcției de aparta
mente noi în două blocuri, la 
care lucrările au fost mai de
mult atacate. Este vorba de blo- 

I
s

curile 113 și E4, din cartierul I 
Tudor Vladimirescu. Pentru lu- '
crările de reparații se utilizează ■ 
fondurile bănești ce revin RAGCL I 
din chirii și alte taxe percepute ’ 
de la chiriași.

Un calcul simplu dă o rază 1 
de speranță celor ce solieită lo- 1 
cuințe în Lupeni. Numai prin i 
punerea la punct a apartamen-« 
telor degradate, pot fi rezolvate J 
cele 120 de cereri de locuință, , 
pe măsură ce se vor găsi surse Ș 
de finanțare a reparațiilor. E- • 
xistă chiar șanse de a se fina- I 
liza pînă la sfîrșitul acestui an 8 
și un important lot de aparta- ș 
mente cu două și trei camere, j 
pe care le solicită oamenii că- ț 
roi a lc-au crescut familiile. O ■ 
șansă în plus pentru cei ce au J 
ajuns la limita deznădejdii în 1 
îndelungata lor așteptare de a j 
le fi atribuit sau redistribuit un 2 
apartament mai confortabil, pe 1

care, eventual, să-l poată cum-1 
pâra la preț încă accesibil.

Viorrl STRAUȚ I

membru al unui partid. Pe de . 
altă parte nimic nu trebuie să I 
împiedice o componentă a socic- ’ 
tății civile, să o „gliseze" în anu- I 
mito împrejurări, temporar spre • 
politic, fără a-și trăda menirea 1 
pentru care a fost creată din J 
sindicat (dacă alegem acest e- ■ 

xcmplu) poate să manifeste anu- I 
mite simpatii politice, clar nu-și ’ 
va propune participarea la gu- I 
vernarc. E doar susținerea di- I 
rectă, în alegeri, a unui partid | 
politic. Granița dintre societatea | 
civilă și cea politică nu este un g 
zid de nctrccut ci doar o legis- I 
lațic ncdemocratică include re-: 
stricții în acest sens. t

Aparent, democrația se iden- • 
tifică cu pluripartidismul. Ceea I 
ce lipsește la noi cu adevărat I 
este tocmai societatea civilă — I 
această varietate riguroasă a | 
formelor de expresie, expresie • 
ca însăși a spiritului liber. Prin I 
însăși natura ci societatea civilă ' 
nu poate fi „creată" de către I 
stat sau partide politice. Ea este I 
rezultatul unei stări de spirit, I 
ale cărei componente definitorii | 
sînt independența în gîndire, • 
curajul și inițiativa. I

Existența la niycl național, la . 
ora actuală, doar a cîtorva corn- I 
ponente ale societății civile este ' 
semnul clar al democrației în {
devenire. Practic, simpatiile și ■
opțiunile se împart între partide 1 
politice și sindicate încă divizate, | 
șovăielnice, pentru că, la nivel I 
le masă, nu s-a înțeles încă, în | 

mod clar, sensul sindicalismului. <

Gnbliil ( RIȘTI S( I

„plusase" din nou. Surpriza a 
fost la fel de mare. Pe telefonul 
doamnei fuseseră înregistrate 

convorbirile de la un alt abo
nat telefonic „persoană impor
tanta" din municipiul nostru.

Sigur doamna i.V. a rezolvat 
problema, dar ciți dintre noi ne 
ducem să verificăm?

Jxu știu cum va fi pedepsit 
„robotul", dar o întrebare tot 
ne sii iic „oare de ce n a greșit 
invers ini erțist rarca ?“ (Gt’J

■rI
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Furt în noaptea de înviere
ln timp ce credincioșii cu frica lui Dumnezeu erau prezenți 

la slujba de înviere, la biserica din centrul Pctroșaniului, ală
turi, la vreo cîteva sute de metri, doi tineri — Verșanschi Tiberiu 
și Farago Zoltan Arpad, ambii de 16 ani, din Petroșani — au dat 
o „gaură". Au pătruns, printr-un geam de pe copertina restauran
tului „Minerul", într-o magazie, de unde au plecat încărcați cu 
marfă (cola, țigări, ness, băutură) valorînd cam 15 mii lei. Nau 
apucat, însă, să se înfrupte din bunurile furate, deoarece după 
cîteva orc, au fost prinși de poliție. (Gh. O.)

Ghici cine te strigă la poartă ?
Era pe la 10 seara, în 11 apri

lie, cînd Alexandru Florean, din 
Lupeni, s-a auzit strigat de afa
ră. Iese omul din casă, se opreș
te în pragul ușii și cată să va- . 
dă cine-1 chema. Dincolo de 
poartă staționau cinci indivizi. 
Doi aveau niște ciorapi de damă 
trași pe față, un altul își acope-* 
rise figura cu un batic și doar 
celorlalți doi, nemascați, le-a pu
tut vadea chipurile. N-apucă o- 
mul să întrebe ce și cum, că 
respectivii îl somează să-i lase 
să ajungă la fete. Aici, facem o 
paranteză. La dl. Florean stă în 
gazdă tînăra II.G. In acea seară, 
la aceasta venise o prietenă D.D. 
Să se uite la televizor și să mai 
vorbească, și ele, de una-alta. 
Gospadorul își dă seama cam ce 
vor cei cinci flăcăi și le răspunde 
că fetele nu sînt acasă. Tipii însă 
nu-i dau crezare și-i spun că 
vor să se convingă ei înșiși. Trei 
dintre ei sar gardul, iar ceilalți 
doi încep să forțeze poarta. Ob- 
servînd manevra, dl. Florean pu
ne mîna pe o bucată de fier 
și se postează, pe trepte, în fața 
ușii de la intrarea în casă. Ca 
la un semnal, magnificii scot 
cuțitele. încep parlamentările. 
Gazda îl recunoaște, între timp, 
pe unul dintre cei cinci. Acesta, 
Costan Daniel, îi spune să lase 
jos bara de fier că și ei vor face 
la fel cu șișurile. Omul cade în

Din motive de pămint
Disputele pentru pămînt sînt vechi pe aceste meleaguri, ge- 

nerind conflicte, nu de puține ori, cu urmări tragice. Scriitorii 
noștri — mai vechi, mai noi — au imortalizat setea neostoită de 
pămint a țăranului român, în opere de referință. Una dintre a- 
cestea, și poate cea mai reprezentativă, este romanul „Ion" al lui 
Rebrcanu. Tot despre pămînt și tot despre un Ion este vorba și 
în aceste rînduri, dar într-un alt context.

Acțiunea s-a petrecut în Dealu Babii, Vulcan. Ion Ivan și fiul 
său Mircca au săpat, în curtea proprie un beci. Pămîntul rezultat 
în urma acestei activități a fost împrăștiat de cei doi în fața porții 
și a grădinii lui Petru Drăgănescu. Fapt ce îngreuna accesul aces
tuia din urmă spre propria locuință, mai ales în zilele cu zloată. 
Drept pentru care, în data de 15 martie a.c., P.D. rcturnează pă
mîntul în curtea din care provenise. Asta i-a supărat foarte tare 
pe cei doi Ivan, tatăl și fiul, astfel îneît au tăbărît în curtea lui 
Drăgănescu, om de 70 de ani, șl i-au aplicat acestuia o „lecție", 
s-o țină minte. în certificatul medicol-lcgal scrie că leziunile 
produse necesită 2—3 zile îngrijiri medicale, deși bătrînul a fost 
„scos din circuit", practic, o săptămînă. Poliția le-a arătat agre
sorilor doar un cartonaș galben, adică i-a atenționat să nu mai 
facă... Au „lucrat" finuț, totuși, pentru că dacă leziunile necesitau 
cel puțin 12 zile de îngrijiri medicale, cei doi ar fi încasat măcar 
o amendă. Dar aja... Pămîntul, eterna poveste. (P.N.)

N-au „învirtit“ prea muit roțile I
Trceînd pe lingă casa lui Ru

sesc Ghcorghc (str. Sălătruc nr. 
20), Sebastian Ghcorghc. (acum) 
fost șofer la BTASP Petroșani, a 
zărit m ograda omului două roți 
de autodubița TV, Echipate cu 
anvelope, numai gala de pus sus. 
Sebastian n-a stat mult pe gin- 
duri si. în 18 aprilie, a venit pe 
pîriu in jos, a intrat în curtea 
gospodarului, a luat roțile cu 
pricina și a dispărui Nu de tot, 
ci doar pînă la Pafcsuca Aurel, 
din l.ivezcni, la care lc-a lăsat 
și căruia i a spus de tinde pro
vin.

Dar nici la Pafcsuca roțile n-au 
zăbovit prea mult timp. Acesta a 
găsit repede un cumpărător, pe 
Cald; rar Dumitru, domiciliat — 

greșeala de a-i crede și abando
nează drugul. Imediat, echipajul 
sare pe el și-l imobilizează. După 
care băieții sparg ușa și pătrund 
în locuință. Tinerele — care, în
tre timp, observaseră mișcările 
de afară — se baricadează într
una din camere. Proptesc pe 
ușă un recamier și așteptau cu 
sufletul la gură să vadă ce se 
va întîmpla. Dl. Florean este 
dus și el într-o cameră și pus 
sub pază. După care zmeii ajung 
la camera în care se retrăseseră 
fetele, scot ușa din balamale și... 
Sint duse în camere separate, 
iar cei cinci își satisfac, pe rînd, 
poftele.

Pe la unu noaptea, s-au re
tras. Nu înainte, însă, de a aver
tiza gazda și pe cele două că, 
dacă vor anunța cumva poliția, 
ei își vor spăla cuțitul în ele. Și 
duși au fost. Dar nu pentru mult 
timp, deoarece în 21 aprilie, po
liția din Lupeni a dat de ei și 
i-a arestat. In momentul de față 
Manea C. Daniel (18 ani), Nazarie 
Dumitru (24 ani), Popescu Dă- 
nuț (24 ani), Costan Daniel (25 
ani) și Zsogo Deijo (20 ani) sînt 
cercetați pentru comiterea in
fracțiunilor de viol, violare de 
domiciliu, sechestrare de persoa
nă și distrugere în paguba avu
tului particular. Fără îndoială că 
pedeapsa le va fi pe măsură. 
(Gh. O.) 

culmea! — pn aceeași stradă cu 
păgubașul, adică pe Șălătruc, dar 
la nr. II. Insă dl. Câldărar nu 
s-a bucurat prea mult dc tîrgtd 
făcut. In scara aceleiași zile. 
Pafcsuca și Sebastian „l-au vizi
tat" și l-au furat roțile dintr-un 
atelier pe care, probabil, proprie
tarul uitase să-1 închidă.

Și, uile-așa, „jocul" acesta de-a 
vindutul și dc-a „recuperatul" 
ar fi continuat — pentru că asta 
aveau dc gînd cei doi. conform 
celor scrise în declarații — dacflf 
pe fir, n-iy fi intrat poliția care 
Jc-a pus frînă. In prezent, iniția
torii și protagoniștii „jocului" — 
Sebastian șl Pafcsuca — sînt cer
cetați în stare dc arest.

Glieoiglic OLTEANU
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Fotbal, divizia B
Mateianu — „răstignit46 

de Dodii și Stoica
• Jiul Petroșani — FC Bihor 2—0 (1—0) • Spectatori —circa 

500. Plutitori — 310 • Șuturi la poartă — 13—6 • Pe poartă — 
9—3 • Cornere: 3—4 • Cartonașe galbene: Gașpar și Cristca 
(Jiul), Todea (FC Bihor) • Cartonașe roșii — Papp (FC Bihor).

JIUL: Ghițan, Cămârășanu, Gașpar, Dodu, Cristca, Cioabă, 
Militaru, Stoica, Răducu (min. 86, Dicuț), Radu, Henzcl (min. 80, 
Stane u).

FOTBAL, DIVIZIA C

După infringerea suferită la 
Craiova in fața IEELIF-ului, Jiul 
și-a adunat apele pentru „bătă
lia" cu Mateianu, un cult al fot
balului românesc și a reușit să 
treacă granița victoriei. Primele 
„împușcaturi" s-au tras la poar
ta imbatabilului Ghițan, care a 
salvat în min. 3 golul la șutul 
lui Ivan, după o cursă de 30 m 
dictată de pasa greșită a lui Do- 
du, acesta fiind presat de Cul- 
ccar și Borza. Mori-ca se învâr
te in continuare, făcind vid în 
juru-i și astfel tranșeele se sapă 
tot mai aproape de poarta Jiu
lui. In min. 8, Bihorul mai tri
mite un șut din lovitură liberă 
directă greu apărat de Ghițan și 
conduce cu 2—0 la cornere. Sînt 
minute de foc in care s-a tras 
cu gloanțe oarbe, căci nici Radu, 
nici Cămârășanu, nici Henzcl nu 
pot să străpungă zidul viu încă 
o invenție a magului. Pe plan 
tactic și strategic, oaspeții au 
rezistat cu brio, pină in clipa 
cind Militaru a scăpat de „san
tinela" sa Onaca și a întors 
cursul luptei.

Jiul a apelat la un 4—3—3, c'i 
Cristca piston între cele două 
careuri și cu ambii fundași late
rali, Cămârășanu și Dodu „la 
învăluiri", croind nu de puține 
ori superioritate numerică dar 
și șanse de contraatac oprite cu 
greu de Cioabă și mai ales de 
Ghițan. Pe fondul acestor due
luri, Gașpar cade victimă, luînd 
cartonaș galben. Jocul poartă 
amprenta unor dueluri de orgo
liu în care și arbitrul Crăciun 
intră fluierînd destul de confuz. 
Șuturile pe poartă nu-și găsesc 
ținta. Cristca încearcă de la 20 
m vigilența lui Papp, acesta 
scapă balonul dar Răducu ajun
ge la post cu întîrzicre. Henzel 
și Stoica scapă însă de corsetul 

Borza — Sălăjan, iar Militaru a 
făcut de mai multe ori cunoștin
ță cu gazonul in disputa sa cu 
Baba. Cind armele tactice nu 
reușeau a apărut din linia a 
doua Militaru, care scăpat de 
sub control a pătruns perpendi
cular pe poartă, a intrat in ca
reu, l-a atras pe Papp in cursă, 
lucru care va costa echipa, ob- 
ținind un 11 m clar, apărătorul 
oaspeților agățîndu-1 de picior. 
S-a dictat eliminarea vinovatu
lui, a ieșit și Culcear făcînd loc 
lui Balasz să intre între buturi 
și, după 2 minute de tratative. 
Dodu, specialistul casei va exe
cuta pcnalty-ul, deschizind sco
rul: 1—0 (min. 31) și repriza ce 
a avut finalul de partea gazdelor 
(Henzel singur cu portarul), Dodu 
(șut afară) și Radu (șut peste), 
avea să se încheie cu acest mi
nim avantaj meritat.

La reluare (min. 46), Ghițan 
salvează egalul și omul in plus 
incepc să se vadă. Răducu și 
Henzcl sînt tot mai incisivi, iar 
Stoica și Radu mereu în priză. 
Se încearcă pătrunderi indivi
duale singura cursă ce putea fi 
întinsă, și, incct-încet, raportul 
de forțe se schimbă. In min. 55 
Radu șutcază în portar, Henzel 
îl imită la 2 min., Cristca din 
întoarcere prinde și el poarta 
dar Balasz este la post. La oas
peți doar Borza mai încearcă 
vigilența lui Ghițan. Militam, în 
duel cu portarul, l-a întors în 
colțul de 5,50 m, a centrat „pes
te" pină la Stoica, care, din 12 
m, eu un voie necruțător, a tri
mis mingea în gol: 2—0 (min. 
76). Bihorul a căzut psihic, schim
bările survenite nu au mai adus 
nimic pe tabela de marcaj, oas
peții au lăsat steagul Jos. Jocul 
lor a avut ceva din sufletul lui 
Mateian u.

ASA PAROȘENI — PANDURII 
Tg. JIU 4—0 (2—0). O victorie 
categorică în fața Pandurilor, 
care n-au arătat nimic din „fai
ma'* jocurilor acasă, cind atacă 
adversarul cu toate mijloacele 
neprevăzute de regulament și 
forțează mina arbitrilor pentru 
două puncte necuvenite. Gazdele 
au dominat jocul, pe toată du
rata celor 90 min., împărțind go
lurile în mod egal pe cele două 
reprize. Dinu deschide scorul 
printr-un șut din interiorul ca
reului, după ce apărarea oaspe
ților mai fusese supusă în două 
situații limită, scăpind cu fața 
curată. Forsing-ul, impus de pe 
bancă de Gogit Tonca, se va 
materializa printr-un nou gol. 
Gavriluț intră în posesia balo
nului, driblează și pune pentru 
Creții, care șutează puternic fără 
speranțe pentru portalul advers. 
2—0. Echipa fraților Milutț nu 
pune probleme în atac și scapă 
de încă un gol, mingea lovind 
bara. Pauza aduce în teren ace
lași spirit ofensiv al gazdelor, 
tot mai susținute de public, și 
golurile curg în poarta adversa
rului. Matula înscrie spectacu

los din 18 m, ridicînd scorul 
la 3—0. fn final, Ștcfoni face 
pentru Boko culoar de pătrun
dere și, după o cursă de circa 
15 m, acesta din urmă .șutcază 
nestingherit, înscriindu-și nu

mele pe lista marcatorilor. 4—0. 
Victorie netă. Pregătirea jocului 
de la SUCPI a început.

☆
SEVERNAV — MINERUL VUL

CAN 0—1 (0—0). Etapă agitată 
în jurul pretendentelor la po
dium, care trebuie să suporte 

„examenul" nescris al întrecerii, 
pe gazonul destinat fair-play- 
ului, și nu al disputelor oarbe. 
Și această partidă a fost „îndo
liată" de gazde, care l-au lovit 
pe arbitrul întilnirii in momen
tul cind aplica litera regulamen
tului. Severnav-ul, care miza pe 
intimidare, a început jocul în 
forță, găsind însă o adversară 
dispusă să nu renunțe la luptă, 
cu toate sacrificiile ce se impu
neau. Dorosz a suportat lovitura 
primită în min. 5, strîngînd din 

dinți, iar adversarul eliminarea 
jucătorului ce a faultat. Boteza
tei a apărat tot ce-a fost de a- 
parat, Stanciu a trimis mingea 
în bară, iar la mijloc, căpitanul 
Voicu a comandat prin Soradi 
și Stanciu atacuri decisive tri- 
mițind spre linia I mingi de 

contraatac. Repriză albă și vic
torie în cea de-a doua, pentru 
că Minerul și-a arătat clasa. 
Stanciu a pătruns in careu, a 
fost faultat și lovitura de pe
deapsă (min. 65), a fost trans
formată impecabil de Voicu. 
Acum’ s-au petrecut „evenimen
tele", arbitrul a fost lovit, a în
cercat să fluiere finalul, dar gaz
dele l-au forțat să ducă, așa 
lovit, jocul pină la capăt, mizind 
pe o răsturnare de situație.

☆
MINERUL MOTRU — MINE 

RUL LUPENI 2—0 (0—0). Meci 
greu, deosebit de disputat, în 
care oaspeții au ținut piept piuă 
aproape de linia de sosire, ata
curilor în valuri, purtate de c- 
chipa gazda ce și-a dorit cu ori
ce preț victoria. E drept, în pri
ma repriză, jocul a fost sărac 
în faze do poartă, cele două a- 
părări făcîndu-.și datoria. Cei ca
re au fost mai periculoși au 
fost jucătorii din Motru. Porta
rul Flicheș s-a remarcat de do
uă ori, oprind iureșul atacanților 
la marginea careului de 16 m, 
rcspingînd cu pumnul peste ba
ră. Nici Krautil, nici Dilja n-a:i 
reușit să străpungă zidul din 
fața lor, iar Colceag, folosit pe 
post de libero, a dus greul ală
turi de întreaga linie de fund 
în min. 87 Minerul rămînc in 
10 oameni, Florcscu fiind elimi
nat, iar în minutul următor gaz
dele reușesc, la o gravă greșea
lă colectivă a apărării, deschide
rea scorului: 1—0. Plumbul s-a 
lăsat în picioarele jucătorilor 
caro n-au mai putut opri nici 
golul al doilea din min. 89. O 
înfrîngere eu lacrimi in ochi...

vV
PARlNGl’L PETRII .A I.ONEA 

— DIERNA ORȘOVA 5—1 (3—0). 
A fost un joc la discreția echi
pei lui Căluți, care a prins gus
tul victoriei și se exprima iot 
mai clar in ansamblul unei con

cepții impuse. Cu o disciplină 
riguros consimțită și o așezare 
pe tot terenul, gazdele au con
trolat pulsul adversarului la fie
care atac purtat de incisivii Fri- 
mu și Crețu Și au punctat deci
siv in prima repriză. Golgetcrul 
Frimu, devenit acum familiar 
oricărei apărări, scoate tribunei 
primele aplauze, el fiind autorul 
primului gol. Crețu finalizează 
din colțul lui 16 m o pasă de la 
centru și scorul urcă la 2—0. Re
priza ia sfirșit după ce Movilă 
trimite și el în gol o minge „lu
crată" la antrenamente. Dierna, 
caic emitea pretenții la această 
partidă, învingînd acasă echipe 
grele, nu se „vede" nici în con
tinuare. „Abanosul" Lăzăroiu 
înscrie printr-o execuție de fru
moasă pendulare: 4—0. Și totuși, 
golul de onoare cade, dar corti
na se va lăsa după ce tabela de 
marcaj va arăta 5—1. A înscris 
tot Frimu și puținii spectatori 
au avut sărbători liniștite.

☆
PETROLUL STOLNA — Ml 

NERUL URICANI 2—4 (1—3). 
Suportînd greu egalul de acasă 
în partida ru Minerul Mătăsari, 
echipa cuplului Maria și Marian 
a explodat la Stoina. cîștigînd 
net o partidă ce va avea mare 
greutate în balanța finală. Cu 
două linii în fața porții și cu să
gețile Fazckaș și Dulcu lansate 
mereu de Ccacusta, minerii au 
reușit să răstoarne calculele și 
încă din prima repriză, după 
ce au fost conduși Cu 1—0 (gol 
primit în min. 7), au egalat în 
min. 10, prin Baltaru, care a 
transformat lovitura de pedeap
să. După cgalarc, timp de J«) 
min., forțele sînt egale dar Fa- 
zekaș schimbă cursul jocului 
printr-un gol din apropiere: 2—1 
min. 21 și oaspeții sînt stăpîni 
pe situație. Dulcu mărește a- 
vantajul la 3—1 (min. 35) și 
spectrul victoriei dă imbold li
nei echipe ce urcă frumos in 
clasament. Tot oaspeții înscriu 
4—1 min. 88, prin același F.ize- 
Icaș, dar scorul final este cel din 
min. 90, cind gazdele rcdilc din 
handicap cu prețul unei reverii 
trăite in tabăra ' adversă. Doua 
puncte mari, mai mari dorit toa
te incertitudinile.

FOTBAL, DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: FC Bacău — 

FC Brașov 2—2; Oțelul Galați — Dacia 
Unirea Brăila 1—1; Electroputere — Ra
pid 1—0; ASA Electromureș — Gloria 
Bistrița 0—3; Dinamo — FC Argeș 3—1; 
Petrolul — Universitatea Craiova 2—0; 
Corvinul — Steaua 2—2; Sportul Studen
țesc — „Boli" Timișoara 2*—0. Partida
FC Inter — FC Farul nu S -a disputait.

C I. A S A M E N T
1 Dinamo 23 18 7 0 59—13 43
2. Steaua 25 14 7 4 42—19 35
.3. Petrolul 25 13 4 8 32—38 30
4. Universitatea 25 10 8 7 28 — 18 28
5. Electroputere 25 10 7 8 28—20 27
6. „Poli." Tim 25 11 5 9 29—27 27
7. Rapid 25 11 4 10 23 26 26
8. Gloria 24 H) 5 9 35—28 25
9. Oțelul Galați 25 11 .3 J1 26 32 25

10. Farul 24 11 2 11 27—21 24
11. FC Bi asov 25 9 6 10 39—39 21
12. FC Inter 23 9 6 8 28—29 24

13. FC Bacau 2.3 9 4 12 27—12 22
1L Dacia Unirea 25 8 5 12 25 30 21
15. Sportul Stu 1. 25 7 7 11 23—31 21
16. FC Argeș 23 5 6 14 27 38 16
17. ASA Electrona. 25 6 3 16 22—40 15
18. Corvinul 25 4 5 16 25—51 13

ETAPA VIITOARE: azi, 29 aprilie: 
Rapid — FC Bacău; FC Brașov — Dina
mo; FC Argeș — Corvinul) ASA Electro
mureș — Oțclulj Dacia Unirea — Elcc- 
troputerc) Universitatea — Sportul Stu- 
dcncțsc) Steaua — Petrolul) Gloria Bis
trița — FC Farul: „Poli" Timișoara —FC 
Inter Sibiu.

FOTBAL, DIVIZIA B
R E Z U L T A T E TEHNICE ; As 

tra Arad — Jiul JEEL1F Craiova 
0—1; Jiul Petroșani — FC Bihor 2—0; 
CSM Reșița — Gloria Reșița 3—2; Meta
lul Bocșa — Metalurgistul Slatina 4—0; 
Gaz Metan Mediaș — UM Timișoara 2—0; 
CFR Timișoara — Aris Arad 3—1; FC 
Drobcta ’J’r. Severin — UTA 2—2; Chi
mia Rm. Vllcca — Metalurgistul Cugir
2— 0; Unirea Alba Iul ia B (Șoiimii II -A
Sibiiu 2—0.

C I, A S A M E N T
1. Unirea A l. 26 18 1 7 53- 23 37
2 UTA 26 16 5 5 36— 16 37

3. CSM Reșița 26 15 4 7 31T 17 .34
4. CFR Tim. 26 13 4 9 30— 32 30
5. Jiul 26 13 3 10 51 — 27 29
6. FC Bihor •) 26 11 6 9 44 — 30 27
7. Chim. Rm. V. 26 10 6 10 33- 29 26
8. Met. Bocșa 26 11 4 1 1 37- 36 26
9. Jiul IEE1.1F 26 9 7 10 30— 31 25

10. Gaz Met. 26 9 7 10 38— 16 2i
1 1 C.I. Reșița 26 iu 1 12 35— 36 21
12. Met. Cugir 26 1 1 2 13 27 36 2 1
13. Met. Slatin.i 26 8 7 1 1 34— .35 23
1 1. FC Drobeta 26 8 7 11 31- 40 23
15. Șoimii IPA 26 8 7 II 32— .36 23
16. Aris Arad 26 8 5 13 24- 45 21
17. UM Tim. 26 7 6 13 28— 56 20
18. Astra Arad 26 5 3 18 26— 56 13

* ) Echipă penaliz.ată eiii i in P' met.
ETAPA VIITOARE (2 mai ); Gloria 

Reșița — Jiul Petroșani; Jiul IEEL1F Cra
iova — Gaz Metan Mediaș; FC Bihor — 
Astra Arad; UM Timișoara — Metalul 
Bocșa; Metalurgistul Slatina — Chimia 
Rm. Vilcca; UTA — CSM Reșița; Șoimii 
1PA Sibiu — CFR Timișoara; Aris Arad 
— FC Drobcta*, Metalurgistul Cugir — 
Uniroa Alba Tillîa.

FOTBAL, DIVIZIA C
REZULTATE TEHNICE : Construcții 

rul Craiova — SUCI’I Craiova 13—0; Se- 
vernav — Minerul Vulcan 0—1; Parîngul 
Petrila Lonea — Dierna Orșova 5—1; Pe
trolul Stoina — Minerul Uricani 2—4; Mi
nerul Mătăsari — Petrolul Țicleni 3—0 
(neprezentare); Minerul Motru — Minerul 
Lupeni 2—0; AS Paroșcni — Pandurii ’i'g. 
Jiu 4—0.

C 1. A S A M E N 1

1 Min. Vulcan 21 12 3 6 51-22 27
2. Min. Matiisai i 22 13 1 8 43-22 27
3. Coristr. Cv. 22 1 1 4 7 52-31 26
4. Min. Lupeni 21 12 o 7 45-26 26
5. AS Paroșcni 22 1 1 4 i 10-27 26
fr. Min. Uricani 21 12 2 7 31-22 26
7. Min. Motru 22 12 0 10 38-29 21
H. Dierna Orșova 21 12 0 9 34-11 21
9, Pelr. Țicleni ’l 9 5 7 .30-24 23

11). Pand. Tg Jiu 21 9 .3 9 38-33 21
II Se vernav 22 UI 0 12 33-39 20
12. Par. I’et. L. 22 7 .3 12 26-37 17
13. I’etr. Stoina 22 7 2 13 22 13 16
II. SUCPI Cv. 20 .) 1 1 1 22-65 11
15. Autob. Cv. 21 .1 j 16 15 59 8

ETAPA VIITOARE (2 ma i) M inc rul
Vulcan — Construi torul Craiova; SUCPI 
Craiova — AS Paroșcni; Pandurii ’I'g. Jiu 
— Minerul Motru; Minerul Lupeni — Mi
nerul Mătăsari; Petrolul Țicleni — Mine
rul Uricani; Aiilobiiznl Craiova — I’.irîn 
glii Petrila Lonea; Dierna Orșova — S<- 
vernai ; Petrolul Stoina — stă.

Preparatorii joacă fotbal
Incepînd cu I aprilie (fără păcăleală) 

și [lină zilele trecute, s-a desfășurat tra
diționalul campionat „Cupa Primăverii" 

la fotbal, intre cele 7 secții ale Prepara- 
ției Livezeni. 'Toate meciurile au demon
strat o sportivitate pigmentata de talent, 
dăruire și mai ales de speranța de a in
tra in posesia clipei, a căix-i „valoare" or.» 
de 15 mii lei.

Ciștigalorii „Cupei Primai orii" au fost 
„sportivii" secției Mecanică I. S-au re
marcat, printre cel talvntați, ing. Remis 
Bodiștean, care, in finala, a marcat 3 
goluri din 20 de ratări, mg. Bănesc .i, 
portarul Ion J.eban (mai inalt decît poar- 
ta). ing. Cristian Zaharia — Navetiștii. 
Cornel Boghinâ, Carol Lorinrz — antre
nor, jucător, arbitru și animator, maistrul 
Ermogen Manela, care a dominat toi'c 
posturile din teren, Oniga Griul.i, Zoltan 
Szakacs, Pruncise Dumitiu, caro, in lou.i 
minute cit a evoluat in teren și .1 luxat 
2 degete de la „amindouă" pi< io.n 

portarul (de fotbal) Dan Pirv ule-< u. la 
fața unui numeros public (nie.li.i le 

vîrstă — sub 12 ani) cel de la Mecanica I 
s-au pozat, avind in spatele lor „Cupa 
Primăverii" încadrată do riteva lăzi. . i 
bere.

S-a pus problema unei alte Cupe a . 
Verii dar nu s-a găsit încă „motivația".

Ion I.ICIU

l’agină realizata de 
Dotei NEAMȚU
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linsă, altele noi. Evacuarea apei 
'.lin subsolurile inundate, curăți
rea și amenajarea spațiilor verzi, 
curățirea ți văruirea arbuștilor, 
zugrăvirea casei scărilor de la 
blocuri. reparații la terase și 
încă altele.

Ce au făcut pînă acum aso- 
I ciațiile in aceste direcții ? Puțin. 

S-a format o echipă de pensio
nari (fiecare asociație plătește 

• doi oameni, in convenție) care 
se ocupă de curățirea căminelor 
și canalelor colectoare menajere. 
I’lnă in momentul de față au 
fost rezolvate canalizările de pe 
Aleile Viitorului (str. Traian), 
Muncii și strada Preparației. 
Pentru celelalte lucrări se caută, 

i de asemenea, echipe de particu- 
' lari sau pensionari, deoarece

RAGCL-uI lucrează scump. Pare 
simplu de rezolvat, la prima ve
dere. Dar nu este. Și demonstrez 
cu următorul exemplu, furnizat 
tot de asociația nr. 12. Pentru 
curățirea spațiilor verzi și a 
punctelor gospodărești din car
tier există o sumă disponibilă, 
nici prea mare, dar nici mică. 
Mai trebuie găsit omul. S-au 
încercat mai multe variante. 
Propunerile- s-au lovit de refu
zul celor în cauză. Ultima șansă 
era un bătrîn cu vreo 4500 lei 
pensie. Lumea din zonă îl știe. 
Poartă niște pantaloni atît de 
peticiți, că nu se mai cunoaște 
care a fost culoarea lor inițială 
și o haină la fel de ponosită. 
Poate fi văzut zilnic prin preaj
ma containerelor de gunoi. A 
refuzat și el, motivînd că, cu 
ce găsește la gunoî poate crește 
un porc și astfel se descurcă...

Asta e. Pentru a sublinia odată 
în plus — dacă mai era nevoie 
— poziția asociațiilor in raport 
cu furnizorii și debitorii vă pre
zentăm cîteva cifre, puse la dis
poziție de doamna Livia Barbu, 
contabil șef al RAGCL Vulcan. 
In topul datornicilor față de 
firma amintită, pe primul loc se 
situează asociația de locatari nr.
1 CU 2 018 062 lei. Urmează aso
ciația nr. 16 cu 1 388 205 lei, nr. 
15 Paroșeni cu 1 351 016 lei, nr.
2 cu 1 151 557 lei, nr. IA cu 
920 435 lei și așa mai departe, 
suma totală atingînd cifra de 
13 865 000 lei.

Fiind pe terenul RAGCL-ulul, 
am mai preluat cîteva informa
ții pe care le consider legate de 
problemă și, oricum, de interes.

Aflăm astfel, că, și agenții e- 
conomici au restanțe mari Ia

I 
plata energiei termice, gunoiu-1 
iui și a chiriilor. Numărul unu, ■ 
este, de departe UACCVJ Petro-1 
șanl cu 5 104 010 lei. Domnul Al- J 
bescu, directorul Regiei era că-1 
trănit. Tocmai primise o Inștiin- * 
țâre din partea Prefecturii jude- I 
țului prin care i se punea In I 
vedere că singurele surse finan- I 
ciare de care poate dispune sînt | 
cele provenite din vînzarea de > 
locuințe. Surse de finanțare de | 
la buget—zero. Cu mai puțin de ’ 
jumătate din necesar (127 milioa- 1 
ne lei), adică 60 milioane, nu se » 
pot realiza în totalitate obiecti- 1 
vele propuse. Rămîn pe rol doar I 
finalizarea blocului 91 (fără fa-1 
țadă) cu racordările de canaliza- I 
re aferente, blocul 41 — fațada. ’ 
alei și finalizarea lucrărilor la 1 
punctul termic nr. 23. Cam pu- ’ 
țin, dar aceștia sînt bănit j

VINZARI

VlND oi, preț convenabil, Petroșani, str. Independenței, bloc 
14/32, telefon 43017, după ora 16. (1838)

VlND urgent Dacia 1300. Telefon 43205, după ora 16. (1828)

V1N1_> Dacia 1300, stare bună. I.L. Caragiale nr. 1, Simeria. 
(1830/

VÎND televizor color, marca MATIC, diagonala 66. Pelrila, 
telefon 55075 sau 55297. (1834)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Panera" SRL efectuează, cu mi
crobuz Mercedes 8 locuri, transport persoane, la tarif de 3 lei/ 
km/pei.oină și transport marfă, capacitate 1,1 tone, la 30 lei/km. 
Informații la sediul societății, Petroșani, Aleea Trandafirilor (lin
gă piața agroalimentară), bloc 2, se. 6, parter. (1841)

■fr

SOCIETATEA Comercială DISCO-BAR angajează tinere, 
pentru calificarea în funcția de OSPATARE. Relații la Disco-Bar 
(Parlngul). (1840)

SOCIETATEA Comercială Disco-Bar (Parîng) anunță că în- 
ccpînd cu data de 1 mai 1992, programul este non-stop. (1840)

I
I
I

Programul IV.
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia D®- 

lanieckl. Episodul 10.
11.20 La Sept. ISouvre de 14 

donjon la piramidă.
12.20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13,40 Divertisment Internațional. 
14,00 Actualități.
14.20 Documentar științific.
14.50 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală. Curs de Ilmbtf 

germană. Curs de limba 
italiană.

15,55 Actualitatea folclorică.
16.10 Tragerea Pronoexpres.
16.20 15, 16, 17, 18.
16.50 Actualități.
17,00 Reporter '92.
17.30 Studioul muzicii ușoare.
17.50 Baschet: Finala campiona

tului masculin: Universita
tea Cluj — Dinamo (repriza 
a II-a). Transmisiune directă.

18.30 Studioul economic.
19,00 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
19.30 Actualități.
20,05 Sport.
20,15 Film serial. Doamnele de 

la malul mării. Episodul 7.
21.10 FOTBAL. Finala Cupei 

UEFA (meci tur): AC To- 
rino — Ajax Amsterdam. 
Transmisiune directă.

23,05 In fața națiunii.
23.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități.

PUBLICITATE

SOCIETATE Comercială cu capital particular caută spațiu 
în Petroșani pentru depozitare și vînzare mărfuri alimentare și 
industriale en gros. Adresați Vulcan, telefon 70876, zilnic Intre 
orele 10 și 22. (1837)

FORUMUL Democratic al Germanilor din România anunță 
că astăzi, 29 aprilie, Incepînd cu ora 17, la Biserica Evanghelică 
din Petroșani va avea loc o slujbă in amintirea celor care au 
decedat în lagărele de deportați după anul 1945. Cu această, oca
zie, va fi dezvelită o placă comemorativă. La ceremonie participă 
preoți din Germania și delegați din județul Hunedoara ai Foru
mului Democratic al Germanilor. (1823)

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursii la 
Istanbul și Polonia, săptămînal, joia, cu plecare la ora 8 din fața 
cinematografului „Luceafărul”, în condiții de călătorie occidentale, 
cu autocarul IVECO. Telefon 70854 sau la adresa Vulcan, str. 
Nicolae Titulescu, bloc D10, sc. 2, ap. 2. (1818)

SOCIETATEA COMERCIALA „Mondo Turism* SRL Deva 
— Filiala Petroșani, reprezentată prin Kovacs Ecaterina. organi
zează, săptămînal excursii la: Baja Pecs — 3 zile — 3500 lei ; 
Budapesta — 3 zile — 3500 lei; Banska-Bystrica — 4 zile — 5500 
lei plus 20 DM; Varșovia — 4 zile — 9500 leî plus 25 DM; Istan
bul — 6 zile — 10 700 lei plus 15 DM; Jugoslavia — 2 zile — 

,3500 lei. Pune în vînzare bilete de tratament cu plata integrală 
"sau trei rate, bilete de odihnă la munte și la mare cu plata inte
grală sau 2 rate. Informații zilnic între orele 7—10 și 17—21, la 
telefon 41915, Petroșani, str. General Vasile M.lea, bloc 21/10, Ma- 
lcia (al treilea bloc după comisariat). (1729)

PIERDERI 9
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Societatea comercială 
„ASVIL“ SA Lupeni

„CEL MAI BUN PREȚ. PENTRU CEA MAI BUNA 
CALITATE4’.

Societatea Comercială „ASVIL" — SA Lupeni a redus 
cu 30 la sută prețurile Ia agenți de spălare lichizi, marca 
/•VIL**, folosiți pentru întreținerea locuinței, în condițiile 
creșterii calității, atestată și prin decernarea, in 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> 3, 35 și 60 kg și pot fi procurate prin unitățile comer
ciale, magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, Bucii- 

I rești, Govbr- și la sediul firmei din orașul Lupeni. str. Vîs- 
| cozei nr. fi telefon 935/60451 sau 60452, telex 72517, fax 

9.!5/1I5lIr

ECHIPA DE SERVICII/
t i 

Responsabil de număr i 
Ti beri u SPATARU

Corectura |
Emilia ACHIRElfșI Viorica FIRTULESCtf

PIERDUT carnet șomer nr. 0771—3—22, pe numele Demeter 
.Ida, eliberat de Oficiul forțelor de muncă Petroșani. 11 declar 
nul. (1842)

PIERDUT carnet handicapat, pe 
berat de Asociația handicapaților din 
(1831)

PIERDUT contract de închiriere, 
liberat de RAGCL Vulcan. 11 declar

numele Danilă Pavel, elj- 
Petroșani. 11 declar nul.

pe numele Micu Ștefan, e- 
nul. (1832)

DECES

COLECTIVUL Spitalului Lupeni este alături de dr. Dietrich 
Minerva, în greaua încercare produsă de decesul mamei salo

GLIGOR GABRIELA

și ii prezintă sincere condoleanțe. (1835)

COMEMORARE

UN PIOS omagiu, la 2 ani de la cruda despărțire dc cea care 
a fost o minunată mamă, bunică, soacră, soră și cumnată

BABANI ANNA

Nu te vor uU», niciodată Kati, fiică, ginerelo Șoani, nepoții 
Rudi și Roii și sora Maria. (1824)

Cotidianul de opinie și Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

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

Director 
MIRCEA HUJORESrU

itiiiL

Materialele necomandate șl nepublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse In articole aparține. In excluși, 
vitate, autorilor.

HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
®!n cauza „combustibilului" cu 

cifră octanică joasă șl a supra- 
alimentării, aveți, astăzi, un 
„demaraj" lent.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Psihicul dv. greu încercat In 
zilele care au trecut este pe 
punctul de a ceda la cea mai 
mică „mișcare seismică".

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Un bun prilej de dezvoltare a 
patrimoniului dumneavoastră.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Descoperiți o surprinzătoare 
sursă de ciștig.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Deși începutul zilei promitea 
evenimente, fapte deosebite, fi
nalul e cit se poate de liniștit. 
Suspect de obișnuit, chiar.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

„Cui pe cui se scoate", zice o 
vorbă din bătrîni.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Aventura continuă în alt me
diu și în bit ritm.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Unele probleme — trecătoare 
— de sănătate, datorate exce
selor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O zi extrem de „colorată" și 
solicitantă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Noua dumneavoastră cunoș
tință solicită mai multă atenție.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O zl in nota dominantă a ce
lor precedente. Grea e ruperea 
de trecut!

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

O „problemă" cu ochii, care 
nu ține însă de serviciul medical 
de oftalmologie.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescn nr. I 
Telefoane: 41662 (director-redactor feOl 
41663, 42464 (secții).

★
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TIPARUL f Tipografia Petroșani. «te.
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 41365-


