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ITaiă că. totuși, s-a copt mărul 
de aur, ascuns de nici nu-1 mai

S zăreai prin ramurile, rămurelele 
!. și stufosul frunziș al forumului 

parlamentar. Alegerile generale 
vor avea loc în iulie, atunci cind 
vom avea, așadar, două campanii 
de recoltare: a griului și a vo
turilor pentru viitorul for le
giuitor.

Acum stau și mă întreb dacă 
nu cumva Camera deputaților 
n-a mai putut rezista unor pre
siuni psihologice cît se poate de 
limpezi, chiar și la sesiunea de 
la Strasbourg a Consiliului Eu
ropei. Ne tot zbatem dc mai bine 
de un an să fim primiți membri

î
I

în România un polițist îi ardtf^ 
o palmă unui zurbagiu, ecoul cil 
face ocolul pămmtului, oripilînT’ 
cariatidele democrației.

Cum-necum în iulie, spre sfii-, 
șit probabil, vom avea aug' ri,' 
Deși campania electorală a în
ceput deja, cel care va aHce 
pe unul ori pe altul va fi cetă
țeanul sătul de vorbărie și cat 
mai îngrijorat de costul tot mai 
ridicat ;i) unei vieți decente. Trr- 
grilorati dc inerijorari a contri
buabililor, parlamentarii repre- 
zentînd interese de partid sau 
personale, dc fapt îngrijorați de 
ei înșiși, neștiind cum vor reac
ționa oamenii la urne. în fe

Două campanii de reco tare 
în iulie - a griului și a v sforilor
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9 MAI, 1877. „Sîntem independenții Sîntem 
o națiune de sine stătătoare". Și oștirea româna 
— trup din trupul poporului, deopotrivă 
ți învățător punind arma în cumpănă 
înțelege că Independența, trebuie apărată, 
na. Smîrdan, Rahoval Tribut de singe. 
tribut. Vitejie fără seamăn.

9 MAI, 1945. Fiara brună este îngenunchiată. 
Unul dintre cele mai - feroce regimuri dictato
riale pe care lc-a cunoscut omenirea este ames
tecat cu pulberea. Pămîntul țării, ca și al veci
nilor, mustește de singele eroilor români. Peste 
300 000 de eroi martiri, pentru ca libertatea să 
triumfe. Nu numai la noi, ci in toată lumea. 
Imperiile, cele trei din Jur și altele de departe 
de peste oceane și mări însă nu uită să ne vin- 
dă iarăși. Am stat secole la răscruce de istorie, 
pentru ca marile cancelarii europene și trans
oceanice să ne vorbească sfătos despre, vezi 
doamne, drepturi. „Dreptul" lor la opulență, 
dreptul nostru de a ne vărsa singele.

9 MAI. 1992. Ne-am reamintit de toate aces
tea. Aici la noi, la Petroșani, ostași 
au onorat memoria înaintașilor, 
fugar, așezind coroane de flori la 
și locurT istorice care amintesc de 
peste timpuri.

S1MBATA, 9 MAI, 1992. Ora 8. 
mentul Eroului Necunoscut din Petrila avea loc 
o vibiantă ceremonie. In acordurile imnurilor 
intonate de fanfara garnizoanei Petroșani sînt 
depuse coroane de flori din partea militarilor 
din garnizoană, a lucrătorilor Poliției și ai altur 
unități aparținînd Ministerului de Interne, ai 
Primăriei orașului Petrila, din partea școlilor 
și a unor unități economice, ca și din partea 
tineretului Petrilei. Un sobor de preoți oficiază 
o slujbă de pomenire. Se prezintă onoruri mi
litare.

Ora 10. Coloana a ajuns pe defileul Jiului, 
la monumentul generalului-erou Ion Dragal’na,
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aici unde de peste 70 de ani Jiul îi veghează 
somnul. Un sobor de călugări de la mănăstirea 
Lainici oficiază slujba întru pomenirea lor veș
nică. Onorurile militare prezentate de ostașii 

țării din garnizoana Petroșani întregesc solem
nitatea.

Ora 12. La Vulcan, pe platoul Monumentului 
eroului necunoscut, peste 2 000 de cetățeni de 
toate vîrstele asistă la solemnitate. Depun co
roane de flori ostașii țării, ] 
Vulcan și Petroșani, lucrători din unitățile Mi
nisterului de Interne. Se rostesc alocuțiuni. 
Remarcabilele sentimente de înalt patriotism pe 
care le trăim Cu toții în aceste clipe sînt întă- 

oficiată de preoții 
onoare constituite 
Petroșani și Vul-

f

i
primăriile orașelor j 

i din unitățile Mi- •

de slujba de pomenire 
oraș. Defilarea gărzii de 
militari din garnizoanele 
încheie ceremonia.can,

Ora 21. Tot la Vulcan. Pe
de peste un kilometru are loc retragerea 
torțe a militarilor. Sînt alături de ei aproape 
10 mii de locuitori ai Vulcanului. Coloana este 
desfthisă de Fanfara garnizoanei Petroșani. 
Tricolorul flutură mîndru. Al doilea grup ma
siv este 
lumini. 
Profundă 
marș, se 
spre cer.
tori străbat văzduhul. Se aclamă „Trăiască 
România!" „Trăiască Armata Română!" „Tră
iască Libertatea!" Se ciută în ton cu fanfara. 
Aflăm că manifestarea a însemnat pentru Vul
can și deschiderea Nedeii vulcănenc. Flăcările 
torțelor creează o atmosferă feerică.

Liniștea a învăluit orașul. Bucurie în inimi. 
Onoare se cuvine ostașilor țării și Primăriilor 
din Petroșani și Vulcan care au organizat aceste 
manifestări ale cugetului și simțirii românești.

un traseu lung 
cu

l
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cu drepturi depline dar dumnea
lor ne-au spus-o frâne: alegeri 
libere, democratice și corecte. 

Pină una, alta, primirea Româ
niei se amină pentru la anul vi
itor. In aceste circumstanțe s-a 
stabilit, după furtunoasele dez
bateri de rigoare, luna alegerilor. 
Numai cei fără pic de imagina
ție mai credeau că am scăpat 

din vizorul celor din vestul Eu
ropei, care ne examinează cu 
lupa, deși au și ei necazuri cu 
carul. însă ei le zic democrație.
Așa-i în Germania paralizată 

de greve, așa a fost la Los An- 
geles, în Statele Unite, unde vio
lențele, pînă în pragul unui răz
boi civil au zdruncinat faimoasa 
democrație americană. Italia s-a 

prăbușit și ea în criză politică. 
Franța a fost scuturată de ale
geri și mai înainte de un val de 
nemulțumiri ale fermierilor, iar 
Marea Britanic a traversat și ea 
perioada alegerilor.

• Fiecare și-a rezolvat proble
mele cum a găsit de cuviință, 
deoarece nu există nici o incom
patibilitate, dimpotrivă, intre 

democrație și ordine. Dar dacă

bruarie absenteismul de la urne 
a cunoscut un nivel care a în
trecut și cele mai pesimiste son
daje. Cum va reacționa electo
ratul la alegerile din iulie? Nu 
este prea greu dc anticipat în 
actualele împrejurări sociale și 
economice, in perspectiv i apro
piată a îngroșării rîndurilor șo
merilor dar și perioadei conce
diilor, chiar dacă spre însoritul 
litoral vor merge lot

Cam acestea sînt 
necesare unui calcul 
mulate de pragul 
partidele mărunte 
se grupează în 
doar vor convinge 
lor, fără deosebiri
de altele, va aduce fericirea în 
țară.

Nu știu cită fericire va fi 
însă sigur este că populația sim
te nevoia 
derii, cît 
apropiat.

Dc rău
auzim și dc bine.

mai puțini, 
elementele 

politic, sti- 
4 la sută 
gălăgioase.

de 
Si 
coaliții, doar- 
că program.il 
de fond față

stabilității și a încre
de cit, intr-un viitor

sîntem sătui, să mai

Tiberiu SPATARU

cel al militarilor în termen purtind 
Se aud acordurile Imnului de Stat, 
simțire românească. Apoi, în pas de 

traversează orașul. Artificiile izbucnesc 
Uralele spontane ale miilor de privi- 

Se

Sintem sufocați, ba chiar 
scîrbiți de atitea dughene la 
care se vînd vată pe băț, gumă 
de mestecat, gogoși, băuturi 
„vopsite", intr-un cuvînt tot, de 
la scobitoare pină la bombe 
atomice (Doamne ferește 1). Din 
această cauză am început să 
avem unele rezerve cu privire la 
privatizare și privatizați.

Iată însă că ni se oferă 
altfel de exemple. Dincolo 
Uricani, la Valea de Brazi,

Horațiu ALEXANDKESCU

UN PAS ÎNAINTE
Precum am relatat într-un număr anterior, aprilie a însemnat 

un pas înainte în îmbunătățirea calității producției extrase. A fost 
una din caracteristicile definitorii pentru luna trecută. Dar aprilie 
a mai avut o caracteristică, mai puțin îmbucurătoare: a slăbit 
ritmul extracției. Dovadă: producția programată a fost realizată 
doar în proporție de 87,7 la sută, iar din cele 13 exploatări doar 
5 au înregistrat producții suplimentare: Paroșcni, cu un plus de 
5544 tone, Livezeni cu 3824 tone. Valea de Brazi, cu 2183 tone, 
Dllja, cu 1268 tone și Uricani CU 268 tone depășire. Celelalte, Ir» 
•chimb, înregistrează restanțe, ceea ce face ca pe totalul 
Jiului restanța la producția extrasă să se ridice 
pe .te 40 mii tone de cărbune.

...Au fost sărbătorile, au fost zile nelucrătoare în plus. Așa 
este. Dar, au fost și multe absențe de la lucru, ceea ce a făcut 
ca față de un coeficient de prezență a efectivelor, la nivelul RĂII, 
de 80,7 la sută in martie, pe aprilie acest coeficient a scăzut la 
77,4 la sută Or, scăderea acestui coeficient înseamnă slăbirea 
plasării locurilor de muncă, diluarea efectivelor din abataje. Deci, 
slăbirea intensității muncii. In abataje, a activităților auxiliare, 
iar. In final, randamente mai scăzute, producție mal puțină. Zi
lele de repaos au prelungit inactivitatea fronturilor, ceea ce a 
făcut ca reluarea producției să devină mai greoaie. La majorita
tea unităților, mal ales la Lupeni, Lonea, Petrila, activitatea ex
tractivă a fost afectată de numărul sporit de absențe. Față 
luna precedentă, In aprilie s-an înregistrat 
aproape 200 mal multe nemotivatc; foile dc 
1786 om/zi față de 1652 In martie; au crescut

Văii
pe ajji iile, la

de 
cu 
la

zilnic pe bazin 
boală au ajuns 
învoirile, iar în to

tal numărul absențelor zilnice de la lucru a fost cu peste 10J0 
mai mare. Absențele multe, cu efect negativ asupra întregului pro
ces productiv, au diminuat și productivitatea muncii din abataje. 
Astfel, dacă la Paroșcni, Li v< zeul, Dilja și Vulcan, pro-
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privatizare!

ȘI DOI ÎNAPOI !
ductivitatea muncii în abataje a înregistrat sporuri semnificative, 
la minele Lonea, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Barbăteni, Valea de 
Brazi și Uricani, acest indicator a fost sub nivelele atinse in luna 
martie, ceea ce a influențat, firesc, și media pe RAH. Astfel, dacă 
în martie media productivității muncii în abatajele 
a fost de 5,672 tone/post, în aprilie, aceasta a ajuns 
tonc/post.

, Desigur, la unele unități au fost și greutăți. I~i

I
I<

Văii Jiului 
abia la 4,192 
EM Vulcan,! 

activitatea extractivă a fost grevată în ultimele sâptămini de un 
foc de mină în blocurile VII și VIII, care a determinat închide
rea a 3 capacități de producție. Menținerea focurilor se explică 
prin faptul că nu s-a acționat cu promptitudine pentru executarea 
lucrărilor de izolare, ceea ce a condus la pierderi importante de 
cărbune. La Lupeni, în afara plasării necorespunzăloare în cele 
9 abataje mecanizate și două frontale cu susținere individuală — 
de unde era de așteptat să se extragă mai mult cărbune — pro
ducția minei a fost afectată și dc instrumentările de la complexul 
mecanizat nr. I din sectorul 11, de rcarmarca galeriei de bază din 
panoul II sectorul III, precum și de viiturile de apă din panoul 
II, sectorul V.

După cum nc-a asigurat dl. Ing. Emilian Neagoc, șeful servi
ciului producție al RAH In luna mai, exjstă condițiile necesare 
pentru realizarea producției programate la toate unitățile. Impor
tant este ca linia dc front, capacitățile de producție să fio valori
ficate la nivel superior, prin creșterea vitezelor dc avansare, a 
productivității muncii. Or, aceasta presupune strădanii susținute 
pentru respectarea tehnologiilor, îmbunătățirea prezenței la lucru. 
Întărirea ordinii și disciplinei în toate colectivele.

Altfel, cu asemenea producții și productivități, se va ajunge 
la... pepeni. Bineînțeles, nu la situația din septembrie, cind 1*?- 
troșaniul era inundat de mineri cu pepeni în brațe...

milia Cristina și Dragomir Bog
dan „îndulcesc** imaginea des
pre privatizare. Pe malul Jiului 
de Vest, curat că lacrima, 
susurul apei unui izvor 
munte, acești oameni 
au construit — pe pămîntul 
— o cabană cochetă. O sală 
servire cu doar 50 de locuri, 
bar asortat, o bucătărie „a 
carte", cu ciorbe, mici, grătare, 
cremvur.ști și... Și surpriza : In 
Imediata apropiere, om cu min
te, Dragomir Bogdan și-a ame
najat o păstrăvărie. Clientul poa
te asista liniștit Ia zbaterea pas- 
străvului din plasă pînă pe gră- 

Apoi i se adaugă mujdeiul 
de piine albă (tur
ce ziceți ? Asta da

în 
de 

harnici 
lor 
de 
un 
la
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treabn-trealiă, cei 
întreprinzători construiesc

— deja sînt la al doilea
— un miniholel cu 16 ca- 
și amenajează lin teren de
In plus, au o gospodărie

tar. 
și o bucată 
ceașcă...). Ei, 
privatizare I

Și, să fie 
doi
acum 
nivel 
mere 
tenis,
model, iar în grădină au plantat 
cartofi și fasole, nu 
Marlboro... Altă viața, nu? (M.B )
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t bieetive cu bătaie lungă...
Avem prezente in vecinătatea 

noastia, extraordinare vuriigh is
torice, caie vorbesc fără echivoc 
de vechimea noastră, mai mult 
decit bimilenară... Mulți dintt e 
noi le cunosc, alții au auzit ceva 
despre ele. Multora, Grădiștea 
de Munte, Blidaru, Piatra Roșie, 
Costești, vestitul complex de la 
Ponorici, ca să amintim de cele 
mai apropiate, le spun ceva, al
tora nu. Se știe că strămoșii noș
tri, trăitori în apropierea și a- 
mcnințarca celui mai puternic 
imperiu al antichității, au ridicat 
fortificații, terase și alte clemen
te, pe vîrfuri greu accesibile, 
acolo unde se găsesc și astăzi 
așa cum s-au păstrat, dărimate 
de romani și mușcate de timp. 
Accesibilitatea acestor monu
mente este prin urmare, destul 
de redusă. Cînrlva am scris un 
serial, predat apoi redacției 
avarului „Steagul roșu". Din ne
fericire am primit un răspuns 
cam de genul „Cum să ne ocu
păm noi de această chestiune?". 
Ea ține cel puțin de foruri jude
țene, dacă nu chiar mai sus". 
Ei bine, care era problema? 
Creșterea accesibilității monu
mentelor, prin drumuri civiliza
te ca să nu spun, asfaltate, plan
tarea unor indicatoare inccpînd 
« u actualele șosele asfaltate, mici 
I undo muzeale pentru fiecare

Copacii
Ca omul care, stressat de 

ni tivit.iți,c coti lienc, dorește 
t;i „rcmcarce bateriile" la sfir- 
șit le ăptiîmină, am profitat de 
i/iij.i lib< a de 1 Mai, ureînd la 
mnnt Nu mai fusesem în zona 
cibanci Straja din iarnă, cînd 
peisajul. îmbrăcat in mantia 
•zăpezii, era minunat. Din păca
te, neaua care s-a topit sub ra
ze le calde ale soarelui de pri
măvara, a scos la iveală adevă- 
rat-i fața a lucrurilor. Copacii 
mor in picioare — se pune — 
■ji m-.un convin . de acest adevăr. 
*Așifloas'-lc din pădurea ce în- 
«onioara cabana sînt atinse de 
molimă. Copacii, aflațl în dife
rite fazi I» desfrunzire, arata 
j..b •< . Insectele care îi atacă 
provoaia U .alea lo: progresiva, 
«Ir i<r in sus în batea unui 
vint m.i. puți : ,ur, crengile 

monument și alte îmbunătățiri 
ale prezentării monumentelor. 
Desigur, toate acestea costă. I- 
nainte de a trece la alte ches
tiuni vă prezentăm o rrtică în- 
timplarc. Un grup de specialiști 
englezi au dorit să vadă la fața

LECȚIA 
D E 

ISTORIE

locului mărturii ale istoriei noas
tre vechi. Binevoitori și curioși 
în același timp, istoricii și zia
riștii de istorie, au ajuns la 
Costești... și atît. Cei vreo 20 
kilometri de traseu mai rău do- 
cît răul, plus înălțimile, dealul 
cetății, au fost obstacole redu
tabile care au reușit să oprească 
grupul, în care se găseau și per
soane mai în vîrstă. S-a pierdut 
ceva cu acest prilej? Da. S-a 
pierdut o excelentă propaganda 
„pe viu" ținînd de trecutul nos
tru, de faptul că istoria ne-a gă
sit aici. Nu avem nimic cu alte 
nații dar este un fapt peste care 
nu se poate trece, întîietat-ea noas
tră în spațiul ocupat de noi, as

mor în picioare...
moarte se rup și cad. Pădurea 
e plină de astfel de rupturi. Fe
nomenul este îngrijorător. Pen
tru a mă lămuri asupra cauzelor 
lui și a efectelor de durată, rn-ani 
adresat Ocolului Silvio Lupeni.

Dl. ing. Gheorgho Pătruțoiu, 
șeful Ocolului, a răspuns: „Sub
stanțele chimice care se găseso 
în praful termocentralei Paro- 
șeni slăbesc rezistența arborilor, 
favorizînd acțiunea insectelor 
dăunătoare din specia ipidclor. 
Ce s-a întreprins pentru stopa
rea fenomenului ? S-au folosit 
metode biologice. Pe scurt, cu 
ajutorul unor substanțe organi
ce, masculii acestor specii de 
insecte sînt atrași într-un soi de 
Capcane, unde își găsesc sfirșitul. 
Metoda este „curată" dar nu su
ficient de eficientă. Stropirea 
cu substanțe chimice necesită 

tăzi. Acest lucru, trebuie dovedit 
cu fapte arheologice, cu realități 
care țin de domeniul istoriei. 
Din păcate, și o spun cu durere, 
altă dată demonstrația a fost fă
cută din birou, în chip plictisi
tor, cu stridențe nepermise, a- 
cuma, nu sînt bani I Săpăturile 
de la Grădiște și Costești făcute 
recent au lămurit o seamă de 
clemente, ne apropie de o înțe
legere exhaustivă a realităților 
lumii antice autohtone. Un mo
nument odată scos din arhiva 
pământului trebuie protejat. Alt
fel, se distruge I Din nou, nu 
sînt bani I Și atunci se ajunge 
la o soluție extremă: acoperirea 
cu pămînt, soluție aflată în con
tradicție cu principiul expune
rii vcstigiului. Revenind la pro
blemele exploatării turistice, in
teligente, sînt necesare drumuri 
civilizate și parcări, sînt necesari 
paznici care să le apere de van
dalismul unor vizitatori și cîte 
altele... Rentează o asemenea 
investiție ? Da. Este o investiție 
cu bătaie lungă și care influen
țează corect atît masa vizitatori
lor autohtoni cit și mai ales a 
celor străini. In acest fel se cre
ează un curent de opinie favo
rabil adevărului.

Dr. Viorel MOIIARU

mari cheltuieli, o astfel de solu
ție fiind, practic, imposibil de 
aplicat acuni, din lipsă de fon
duri. In consecință, arborii us- 
cațl și cei lîncczi — adică, a- 
tinși de boală — au fost inven- 
tariați și marcați, rezultînd 14 
mii m.c., de masă lemnoasă, pre
dată spre exploatare STTPLi Pe
troșani. Exploatarea a început 
diu 1990, dată de la care 6 mii 
m.c. de lemn au fost terasați 
pe marginea drumului, drum la 
care, tot din ’80, se lucrează.» 
încă. Zonele de pădure astfel 
eliberate au fost plantate cu ru
șinoase valoroase din punct de 
vedere economic și foioase au
tohtone: paltin și frasin".

In loc de concluzii, doar atît i 
la o asemenea situație economi
că, măsuri,., pe măsură. (P.N.)

j RAH — Exploatarea
l de preparare Petroșani
! str. Lunca nr. 153

• ANUNȚĂ!
I scoaterea la licitație a execuției lucrării „RK PRIZĂ APĂ 

| PREPARAȚIA PETRILA".

Licitația va avea loc la sediul unității, în data de 18 
Imai 1992, ora 9. unde, în prealabil, poate fi consultată do

cumentația de execuție.
Relații suplimentare se pot obține Ia telefoanele 

J 43702 0 42223 interior 114, 122.

RAGCL Petroșani — Aninoasa
ANUNȚĂ

Datorită unor fisuri apărute pe conducta de aducțiune 
cu diametrul 600 de la Taia, se întrerupe furnizarea de apă 
potabilă pentru orașele Petroșani Nord și Petrila, în data 
de 13 mai 1992.

Durata aproximativă a întreruperii furnizării de apă 
Se estimează la circa 14 ore (între orele 8—22).

In acest sens rugăm populația și agenții economici 
să-și creeze rezervele necesare de apă.
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Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă 

PETROȘANI - ANINOASA
ANUNȚĂ

Sistarea furnizării apei potabile cu data de 20 mai 
1992 la agenți economici din Valea Jiului care au restanțe 
mai mari de 500 mii lei la data de 1 mai 1992: UMIROM 
SA PETROȘANI, UACCVJ PETROȘANI, EM Lonea, EM 
PETRILA, EM LIVEZENI, EM ANINOASA, EM VUL
CAN, EM PAROȘENI, EM URICAN1, EM CIMPU LUI 
NEAG, SC REALCOM PETROȘANI, UPSRUEEM PETRO
ȘANI, RENEL PAROȘENI, DIAMANT SA PETROȘANI, 
ASVIL LUPENI, SC GENERAL TRANSPORT AUTO PE
TROȘANI.

' Episodul IV: SPUNE CA EI ȘI FĂ CA TINE!
spun 

aș 
exem- 

la 
se

In.111P4 de terminarea liceului, (i 
•fltrvnorului Bolog; „Ionci-baci, eu 
vrea să loc la o echipă mare, de 
piu, Bl Dinamo". Acesta se uită lung 
mine și zice: „Mei, Ferar, dragă, ce 
eauți tu acolo ? Begăm la institut și joci 
fotbal aici !“. Mi-a părut râu că nu 1 am 
ascultat.

C11 ocazia verificărilor făcute de cei cu 
„ochii albaștri", s-a constatat că nu eram 
uteci t. In liceu, pur și simplu, uitaseră 
«n mă facă; dar nil a fost O problemă 
pentru că în doua oie, aveam și carnet 
și cotizația la zi.

In Școala de Ofițeri (asemănătoare ac 
iualcl Academii de Poliție) se muncea din 

I grcri. Începusem să i Invidiez pe studen
tei de la drept, atît pentru libertăți i pe 
j care o aveau, cit șl pentru numărul mic 
' dt examene, in comparație cu noi.
7 (Printre materiile pe care le studiam 
g. ijt «dreptul constituțional sau dreptul 

stat -cum era intitulat la vremea res- 
ttvă. Cu această ocazie, am iilU'les că 
rrtogiâ comunistă a fost ridicata la 

Lrang do lege fundamentală, prin in ăși 
«Constituția RSR, adoptată do MAN la 21 
ixmgusl 1965, pe baza raportului C'omisi'i 
■pcirtra-elaborarca noii Constituții, prez - 
dată de- N. Ceaușescu.

Cîteffl* prevederi din aceasta Con.lilu 
țic, rtmat. i în vigoare piuă la Ib voluți i 

• ’ -— vor înmiii i :
ap.'ii țiiv

o i ta

din decembrie 1989, va 
Art 2L-— „întreaga putere, 

pnrmrrtoîf liber s| -tăpin jv

Art. 3. — „In Republica Socialistă Româ
nia, forța politică conducătoare a întregii 
societăți este Partidul Comunist Român"

Art. 23. — „Statul ocrotește căsătoria și 
familia și apără interesele mamei și copi
lului".

Dar, apropo de acest articol. în 3966. 
de Ziua recoltei, ne găseam in Piața O-

REGULA JOCULUI
bor pentru măsuri de ordine, așteptin 1
sa vină in „vizita de lucru", tovarășul.
I .a iui moment dat, copiii do la ziare 
strigau: „la Scintcia, ia Scînlcia/la ziarul 
cu femeia 1". Nu știam despre ce femeie 
era vorba, dar neam lămurit urgent, hi 
ziar era publicat Decretul nr. 770/1966 
privind reglementarea întreruperii cursu 
lui sarcinii. Pe scurt, cursul sarcinii pil 
tea li întrerupt, dacă femeia a împlinit 
45 de ani sau dai n a născut 1 copii. Ci 
țerjor, virsta a fost coborita la 10 de ani 
(Decretul nr. 13/1972).

Legal de acest decret, o anumita m 
timplare mi a rum.is in minți? pi-nl' i 
totdeauna. Eram la morga I n .1 il n! ui ui M 
dieo Legal „Mm i Minoviei" Bucuroșii. 
unde participam la lecțiile de m 'di,-in i 
legalii. Pe masa de autopsii' .se gas în 
tinsii o femeii do o frumușele 1111Inira'<>;i 

re; un păr negru, lung și doj ochi mari 
albaștri care ne priveau mirați. Am tre
sărit cu toții la vederea ei. Medicul legist, 
ne-a explicat puțin cam încurcat: „Nu vă 
speriați I Este moartă. Și-a provocat a- 
vort". Avea 26 de ani, ingineră, mamă a 
doi copii.

Cred ca acest decret a produs multe 
drame. In perioada acelor ani s-au năs- 

cui mulți cojiii de nimeni doriți, deși i i 
nu aveau nici o vină că veniseră pe lume. 
Erau așa muniții „ceaușei".

Ilar, sa i'evin la Constituția lin 1065, 
doar i ii un singur articol :

Art. 26. — „Cetățenii cei mal înaintați 
și mai constanți din lînliirh muncitori
lor, țăranilor', intelectualilor și alo celo— 
l iile categorii de oameni ai muncii se 
unesc în Partidul Comunist llomân, cea 
mai malta formă de organizare a clasei 
muncitoare, detașamentul ci de avangardă.

Partidul Comunist llomân... îndeplineș
te rolul de conducător in loali? domeniile 
con' tn.icției socialiste, îndruma activila 
ica organizațiilor dr masă si ohșteșii.
piei i nn si i organelor do stal'1.

...Și pentru că Jan, colegul meu de 
liceu și școală militară, făcea parte dintre 
'„cei mai înaintați șl mal conștienți", l-am 
întrebat, la o ceașcă de cafea servită 13 
Capșa: „Ce părere ai despre Constituția 
asta î*. După un moment de gîndire, a* 
cesta îmi răspunde: „Cred că este mult 
mai bine să spui ca EI, să faci ca TINE!".

Vă asigur că Jan era un băiat foarte 
inteligent și cu o vastă cultură.

Acest sfat mt-a prins bine, mai ales 
că, eu care „și dă-i, și luptă", am nimas 
fără p.CJ. pînă în decembrie 1989, cînd 
„cel mai iubit", a murit „intoxicat eu 
plumb".

Sincer am crezut că, odaia cu EL, h 
fost înmormîntată întreaga ideologie co
munistă consacrată în legea fundam? nta- 
lă. Cred că m-am înșelat. Ideologia co
munistă există încă în conștiința noastră. 
Este ceea ce numim la ora actuală, criza 
morală.. Și cred că va mai curge multă 
apă pe .lin, pînă cînd vom ieși din aceas
tă criză,

In rest, regulile jocului politic s au 
schimbat; ele devin din ce în cc mai sub
tile și complexe, îneît îți piere cheful de 
a mai face parte dinlr-un anume partid.

în final, poate o să mfl Întrebați: „Bin-* 
bine, dar cu fotbalul cum a rămas 
Pai, cum gti rămînă 1? A fost un v i- ne
împlinit. o maro și constantă iubii'.

Adrian FERARU, 
ijurisi, EM I’aroșcnî
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Kătrîna doamnă, i 
in doliu i

JIUL — U.T.A. 4—0 (0—0). Spectatori: peste 3000 (circa 500 j 
arădani); Șuturi la poartă: 14—6; pe poartă 5—1; Cornere 7—6; 
faulturi 9—10; cartonașe galbere: Radu (min. 40), Huza (min. 48), I 
Cristescu (min. 72) — Jiul, Țucudean (min. 44), Mutică (min. 78) ' 
— U.T.A. A arbitrat: Alexandru Crișan, ajutat de Marcel Doncca J 
și Alexandru Dobrin (toți din București). Observator federal: i 
Constantin Dinulescu — București. Partida a fost transmisă de - 
Radio Ciaiova și înregistrată de Televiziunea Deva. Au marcat: t 
Militaru (min. 50), din centrarea Iul Cristescu, gol cu capul din ( 
interio’-ul careului; Militaru (min. 53) șut năprasnic din alergare; j 
Huza (min. 69) șut direct cu stîngul, din pasa lui Popoviciu: Mi- 1 
litaru (min. 79) după ce a scăpat de ambii fundași centrali, a 1 
driblat portarul și a șutat în poartă. C

Așadar, întilnire de tradiție. 
Fabricile de zvonuri și suspici
uni au dat faliment. Victoria de 
drept și de fapt s-a scris doar 
acolo pe teren, unde amfitrionii 

i fost la înălțime, iar musa- 
.«rii în... trecere. UTA a jucat 
un elastic 4—3—3, cu retragerea 
lui Grad în linia de fund, cu 
pase lungi pentru Ungur și Mi- 
tu. Neputința din partea a doua 
a jocului a lăsat impresia unei 
echipe puțin obosite, care-și do
zează efortul doar pentru punc
tele necesare promovării. In mod 
teoretic ea nu mai poate pierde 
titlul. Jiul, cu tonusul ridicat pi
uă la spiritul de echipă • pur- 
cfer,sivă, a mizat pe jocul colec
tiv al liniilor, reușind, cu sigu
ranță alături de meciul cu UMT, 
cel mai bun joc al returului.

Primul atac la poarta lui 
Ghițan l-au inițiat oaspeții, în 
min. 4, ca apoi Militaru, Ra lu, 
Răducu, Cristescu. să trimită șu
turi puternice, toate trecînd însă 
pe lingă poartă. Popoviciu s-a 
zbătut mereu în preajma careu
lui, dar blocul arădan a fost de 
netrecut. Și totuși, Militaru (cel 
mai bun din teren) avea să 

imită mingea în bară (min. 
zl). Ghițan a avut în două rin- 
duri emoții (min. 24), la șutul 
trimis de Mitu și în min. 25, cînd 
N.agy a șutat senzațional de pe 
stingă, insă peste bară. Repriza 
s-a încheiat remiză, dar Jiul 
punctase la capitolul „situații" și 
promitea finalizarea.

Cu Stoica în locul lui Răducu

DIVIZIA B
REZULTATE TEHNICE: Metalul Bocșa — 

Jiul IEELIF Craiova 2—0; Gaz Metan Mediaș
— FC Bihor 3—2; Astra Arad — Gloria Reșița 
2—2; Metalurgistul Slatina — UM Timișoara 
2—0; CSM Reșița — Aris Arad 2—0; Jiul Pe
troșani — U.T. Arad 4—0; Chimia Rm. Vilcca
— Unirea Alba lulia 1—0; CFR Timișoara — 
Metalurgistul Cugir 3—2; FC Drobcta — Șoimii 
IPA Sibiu 4—1.

CLASAMENT
1. U.T. Arad 28 17 5 6 41—20 39
2. Unirea Alba lulia 28 18 1 9 54—26 37
3. CSM Reșița 28 16 4 8 37—22 36
4. JIUL Petroșani 28 14 4 10 57—29 32
5. CFR Timișoara 28 14 4 10 34—36 32
6. FC Bihor') 28 12 6 10 54—33 29
7. Chimia Rm. Vilcca 28 11 7 10 34—29 29«. Metalul Bocșa 28 12 4 12 39—38 28
9. Jiul IEELIF 28 10 7 11 31—33 27

10. Gaz Metan Mo bas 28 10 7 11 41—49 27
11 Metalurg. Slatina 28 9 8 11 36—35 26
12. Gloria Reșița 28 10 6 12 39—40 26
13. Metalurg. Cugir 28 12 2 14 31—40 26
14 Șoimii IPA Sibi l 28 9 7 12 35—41 25
15 FC Di obeta 28 9 7 12 38—45 25
16. Aris Arad 28 9 5 14 28—47 23
17 ț M Timișoara 28 8 6 14 30—58 22
18. Astra Arad 28 5 4 19 28—66 14

ETAPA VIITOARE 16 mai Arls Ara 1
Jiul Petroșani; Gloria Reșița — Gaz Metan Me
diaș; UTA — Astra Arad; FC Bihor — Metalul 
■Bocșa; Jiul IEELIF Craiova — Metalurgistul 
Slatina; UM Timișoara — Chimia Rm. Vîlcea; 
Șoimii IPA Sibiu — CSM Reșița; Unirea Alba 
lulia — CFR Timișoara; Metalurgistul C'iiglr — 
FC Drobcta.

Ei lupa penalizata oi un punct.

(la reluare) și cu un Militaru l 
pur și simplu dezlănțuit, Jiul ’• 
revarsă valuri peste valuri o- ’ 
bligînd partenerul să încline ! 
steagul. In min. 50, Cristescu a I 
centrat puternic și din careul , 
mic Militaru, cu capul, a trimis , 
în plasă. 1—0. Stoica își face : 
numărul, pasează pentru Radu, 
șutează Dodu, se interpune Tu- j 
cudean. Triunghiul Huza — 
Cristea — Militaru îl are ca , 
vîrf pe ultimul, care, lansat du- f 
pă o 'cursă de 10 metri, șutează 
din alergare, năpraznic, jos în 1 
colțul din stingă: 2—0, în min. 1 
53. Meciul este jucat. Popoviciu, l 
Cămârășanu, Gașpar sînt în ii 
careu, Cristea și Radu împart i 
mingile de construcție, Dodu și 
Huza combină în atac și 3—0 , 
(min. 69), gol Huza, șut puter- Ș 
nic de la 14 m, după ce în pri- " 
ma repriză el fusese cel care ' 
trimisese primul șut pe poarta l 
lui Ivan. Va veni și golul patru ) 
(min. 79). Militaru a scăpat de j 
sub control, a intrat în careu, « 
l a driblat și pe portar și, din J 
unghi, a înscris șutind puternic x 
ți precis printre doi apărători,» 
ce se aflau pe linia porții. A > 
ieșit Stoica, a intrat Benone Po- 1 
pescu. Jiul cîștigă fără drept de; 
apel o partidă grea, cu un scor 1 
ce va fi comentat, credem, încă ’ 
multă vreme. I

JIUL : Ghițan — Cămârășanu, j 
Gașpar, Dodu, Cristea, Huza, j 
Militaru, Cristescu, Popoviciu, | 
Radu, Răducu (Stoica, min. 46, ; 
Benone Popcscu, min. 88). ■

Internaționalele de lupte ale României — 
speranțe olimpice — s-au încheiat

• „La românii de astăzi lupta trupească au 
rămas din vechime un obicei care domnește 
pretutindene la munți și la cimpii și biruitorul 
este incungiurat de stimă și respect, precum 
odinioară la Roma gladiatorii cei mai vestiți". 
(V. Alecsandri). • „Lumea admiră brațele și pi
cioarele sportivilor, eu admir mai ales tăria lor 
sufletească". (Seneca). ^„Luptele reușesc mai 
ales acelora care iubesc mai mult lupta decît 
succesul". (Lucian Blaga).

• 8—9—10 mai — o sărbătoare a sportului 
în Valea Jiului. De la „imposibila" organizare 
— la premierea morală a organizatorilor. Pe 
podium: RAH, Confederația Sindicatelor Mi

niere, Liga sindicatelor miniere Valea Jiului, 
Exploatarea minieră Pctrila, EM Dîlja, AS Jiul 
Pctrila, Portase Trading CO. LTD, Magazin 
„Orient", „ABC", „Disco-Bar" (Petrilaf, Impex 

Paradis, MICOM PET, Bucium, Hotel ,,Onix“, 
Comisia Administrativă ; 1 s z l a i A t i i l a, 
Gomoi Ovidiu, Ioan Nemeș ; Comisia de proto
col: Francisc Niculcscu, Floare Bican, Petraehe 
Bugan, Matei Răducu, Mitrica Mihai; perma- 
nenți: Aurel Hlușcu, Gheorghe Brustureanu, 
Dobrin Baltag.

Ing. Grigore Grăjdan și prof. Gheorghe Pop, 
două nume de rezonanță intrate demult în is
toria luptelor din Valea Jiului.

Ne-am „îmbogățit" cu un turneu
• Daniel Roșea (cat. 130 kg) 

— Jiul Pctrila — medalie de 
aur; • Constantin Marmaliuc — 
Nicolae Șerban — artizanii unei 
victorii asupra Europei ; • Me
dicii Ionel Preda, Roșea Romulus 
au menținut „sănătatea concur
sului"; • România: 6 medalii de 
aur, 3 de argint, 5 de bronz, la 
lupte libere; 9 medalii de aur. 

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Corvinul — FC 

Brașov 2—5 ; FC Bacău — Dacia Unirea 
Brăila 0—1; Dinamo — Rapid 4—4; Electropu- 
tere — ASA Tg. Mureș 3—1; Oțelul Galați — 
Gloria Bistrița 1—0; Petrolul — FC Argeș 1 — 1; 
FC Inter Sibiu — Universitatea Craiova 0—0; 
Sportul Studențesc — Steaua 2—4; FC Farul — 
„Poli" Timișoara 1—1.

CLASAMENT

FC Argeș — Sportul Studențesc; FC Brașov — 
Petrolul; Gloria Bi .trița — „Poli" Timișoara; 
Universitatea — FC Farul; Steaua — FC Inter.

1. Dinamo 27 18 9 1) 63-17 ii

2. Steaua 27 16 7 4 47—21 39
3. U. Craiova. 27 11 9 7 29—18 31
4. Petrolul 27 13 5 9 33—40 31
5. Elcctroputcrc 27 11 7 9 32—23 29
6. „Poli" Timișoara 26 11 6 9 30—28 28
7. Rapid 27 11 6 10 28—30" 28
8. Oțelul Galați 27 12 4 1 1 29—31 28
9. Farul C-ța 26 12 3 1 1 30-25 27

10. IC Brașov 27 10 7 10 44—41 27
11. Gloria Bistrița 26 10 5 1 1 35—31 25
12. FC Inter Sibiu 21 9 7 8 28—29 25
13. Dacia Unirea 27 10 5 12 28—31 25
14. FC Bacău 27 9 5 13 28—44 23
15. Sportul Stud. 27 7 7 13 25—37 21
16. FC Argeș 27 6 7 11 29—39 19
17. ASA Tg. Mureș 27 6 1 17 25—45 16
18. Corvinul 27 4 6 18 27—57 13

ETAPA VIITOARE - miercuri, 13 nu ii:
ASA — FC Bacău; Dacia Unirea — Dinamo;
Rapid — Corvinul; Oțelul — El ectroputere;

4 de bronz la lupte greco-roma- 
nc; • Premiul I - 10 mii lei.
• S-au acord. upe, diplome,

plachete. • Ce. mai frumoase 
fete ale Petrilei, îmbrăcate în 
costume populare au purtat me
sajul acestor plaiuri spre lau- 
reații întrecerii. • Tribune pline, 
spectatori tineri, bucurie și a- 
plauze, iată corul sufletului

CLASAMENT
PE MEDALII 

lupte libere
Categoria 48 kg; Lupașcu 

Gheorghe (România), Bcyhan 
Gurfiliz (Turcia), Malata Adri
an (România); Categoria 52 kg: 
Hurun Digan (Turcia), Cimpocru 
Aurel (România), Adcm Koc 
('Turcia); Categoria 58 kg: Bacin- 
ski Alexandru (România); Kary- 
pidis Spartacos (Grecia), Ilayri 
Jucel (Turcia); Categoria 62 kg: 
Munjicv Șerban (România), Adcm 
Kaya (Turcia), Rotarii Ion (Ro
mânia) ; Categoria G8 kg : Sabin 
Ekici (Turcia), Cimpocru Marius 
(România), Kurabckos Sotiris 
(Grecia); Categoria 74 kg : Ciucă
l. aurențiu (România), Gunay 
Koseoglu (Turcia), Maziris Jliaș 
(Grecia); Categoria 82 kg : Zmă- 
răndcscu Cătălin (România), 
Segjin Ozkale (Turcia), Neagu 
Ion (România); Categoria 90 kg: 
Savas Yildirim (Turcia), I.aliotis 
Alcxandros (Grecia), Vicol Vasi- 
le (România); Categoria 100 kg: 
F.lis'i.idis Haralambos (Grecia), 
Marin Daniel (România), Matei 
J.ivlu (România); Categoria 130 
kg ; Roșea Daniel (România), 
Blakos Dimoslhcnis (Grecia); Ra'
m. i/an Topal (Turcia).

românesc • Valea Jiului întră 
în istoria europeană a luptelor
• Cantonamentul pentru euro
pene se va efectua la Petroșani
• „Copiii" lui Baiazid un tcam 
de temut. • Antrenori, 
delegați, sportivi, a r- 
b i t r i, au declarat: „Primirea 
care ni s-a făcut in Valea Jiu
lui depășește orice așteptare. 
Condițiile de concurs, amabili
tatea gazdelor, frumusețea locu
rilor, efortul financiar și moral 
nu mai sînt la înderflina niciunei 
mișcări sportive din țară. Așa
ceva numai municipiul Petro

șani poate să organizeze. Un mo
del afectiv care va deveni în 

curînd izvorul de talente al
luptelor (aveți atiția copiii ta- 
lentați) și poate veți înființa și 
o secție de greco-romanc. Nivelul 
concursului bun și propunem FRL 
și FILA tradiționalizarca inter
naționalelor, atît de tineret cit 

și de seniori în capitala mineri
tului românesc".

CLASAMENT 
PE MEDALII 

lupte greco - romane
Categoria 48 kg : Harasininc 

Daniel (România), Ercan Yildlz 
(Turcia), Pădurice Ștefan (Româ
nia) ; Categoria 52 kg: Petroin 
Marian (România), Husein Hat:- 
turk (Turcia), Popa Nicușor (Ro
mânia); Categoria 57 kg : Joița 
Adrian (România), Mustafa Kuc 
(Turcia), Papageorgiu Nikos (Gre' 
cia); Categoria 62 kg: Bica 
Gheorghe (România), Kolitopoulas 
Alexius (Grecia), Adcm Sari (Tur
cia); Categoria 68 kg: Damas- 
chin Ion (România), Danczis Evcr 
gelos (Grecia), Ergan GobanogTo 
(Turcia); Categoria 74 kg: Toa- 
der Ionel (România), Hamza 
Ycrlikaya (Turcia), Tussios Ni
kos (Grecia); Categoria 82 Kfli 
Zamanis Mikos (Grecia), Kazim 
Aktas (Turcia), Păcurarii Gheor
ghe (România); Categoria 90 
kg : Pătrașeu (România), F.inos 
Konstantinos (Grecia), Bayram 
Caglar ('I’urcia) ; Categoria 100 
kg : Costcu .lan (România), Ba- 
ganas Ioannis (Grecia), Ergin 
Korkul (Turcia); Categoria 130 
kg : Amarici l.aurențiu (Ro
mânia), Koniadrakis Rananio- 
tis (Grecia), Ticală Ion (Româ
nia)

Pagină» icalizată de
Dure) NEAMȚU
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PUBLICITATE MICA PUBLICITATE

Societatea comercială ACI 
Valea Jiului SA Petroșani 

scoate la vînzare, prin licitație deschisă, mijloace fixe.
Lista cu mijloacele fixe poate fi studiată la sediul 

societății din str. Avram Iancu, bloc 12/13 O.
Licitația se desfășoară în fiecare săptămână, în zilele 

de marți și joi. începînd din 12 mai 1992.
Alte informații la sediul societății sau la telefon 

43001 sau 41770.

âNivEkSâkî

CU OCAZIA zilei de 
mame, Răducan Zamfira, 
ricire și un călduros „La

naștere, fiul Dan urează scumpei lui 
din orașul Lupeni, multă sănătate, fe- 

mulți ani !“. (2035)

VINZAR1

ABMflRUL PETROȘANI
cu sediul în Livezeni, 

PREIA ANIMALE 
de la gospodăriile populației, în condiții avantajoase, după 
cum urmează:

VÎND minibuz — 21 
prețuri foarte avantajoase. Telefon 70370 Vulcan, 
69 A, bloc ~ ~

VÎND
personală,

VIND
Telefon 44440, după ora 19. (2022)

V1ND urgent Renault 18 GTL, stare excepțională (CCI 1397), 
piese de schimb identice Dacia, str. 22 Decembrie, bloc 2, ap. 17 
(lingă bar „Faliment"). (2028)

VÎND Dacia 1310 nouă, telefon 43618. (2031)
VÎND urgent televizor color, diagonala 68 -cm, preț deosebit 

de avantajos. Str. 22 Decembrie, bloc 19, ap. 18 Petroșani, după 
ora 15. (2033)

VÎND convenabil televizor color, Made Germania, diagonala 
66. Telefon 43340. (2039)

locuri — benzină, televizoare color,
str. Republicii

D9, ap. 6. (2014)
Dacia 1300, preț convenabil și apartament proprietate 
str. Gh. Barițiu nr. 24. (2016)
acordeon Weltmeister — 80 ba.și, stare excepțională.

DIVERSE

Specia Preț/kg viu Furaje

TINERET BOVIN
suh 300 kg 120 lei 1 kg/kg viu
301—350 kg 110 lei 1 kg/kg viu
peste 350 kg 185 lei 1 kg/kg viu
BOVINE ADULTE
calitatea I 150 lei 0,5 kg/kg viu
calitatea a II a 1 10 lei 0,5 kg/kg viu
PORCINE
Grupa 90—100 kg 180 lei 2 kg/kg viu
101—110 kg 170 Ici 2 kg/kg viu
peste 110 kg 160 lei 2 kg/kg viu
OVINE
Calitatea I 80 lei
Calitatea a 11-a 70 lei —
MIEI
peste 15 kg 110 lei 1 kg/kg viu
pentru tăiere 90 lei 1 kg/kg viu

1N FIECARE joi, sîmbătă și duminică, între orele 18—23, pu
teți petrece clipe de destindere la discoteca în aer liber organizată 
la grădina de vară „Straja" Vulcan. Prezintă Heni ig M. (2019)

*
AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursie Turcia 

14 mai 1992 ora 8, din Vulcan cu autocar IVECO, condiții călătorie 
occidentale, aer condiționat, prețul 12 500 lei, incluse toate chel
tuielile. Informații telefon 70854, Vulcan, str. N, Titulescu, bloc 
D10, 2/2. (2042)

PIERDERI

Razele de preluări se organizează astfel: 
Petroșani — Aninoasa — 18 mai și 25 mal 1992 
l’etrila — 18 mai 1992
Vulcan — 12 mai și 19 mai 1992
Ranița — 11 mai 1992
Uricani — Lupeni — 20 mai 1992.

PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Olaru 
Constantin, eliberată de Primăria municipiului Petroșani. O de
clar nulă .(2015)

PIERDUT carnet student pe numele Pop Horia, eliberat de 
UT Petroșani. 11 declar nul. (2021)

PIERDUT adeverință vamală, pe numele Trattner Gabor, 
eliberată de vama Nădlag, a autoturismului Dacia 1310 TX cu 
nr. KO 2494, culoarea verde 67. O declar nulă. (2034)

PIERDUT diplomă de absolvire a școlii profesionale de elec
tricieni, pe numele Butnaru Valentin, eliberată de Liceul indus
trial nr. 1 Petroșani. O declar nulă, (2037)

PIERDUT permis pescuit, pe numele Daraban Costică, elibe
rat de AGVPS, filiala Petroșani. II declar nul. (2038)

DECESE

PIOS omagiu celei ce a fost 
prof, TAMARA RADULESCU 

fostă profesoară a Liceului de informatică Petroșani.
Sîntem alături de familia îndoliată. (2020)

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzică pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14,50 Avanpremiera TV.
14,55 Preunlversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Pe-un picior de plai vrîn- 

cean.
18,00 Salut, prietenii
19,00 Jazz-fan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca. Croitor da 

damă.
22,15 în fața națiunii.
22.40 Cultura în lume.
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Revista presei.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani

SCOATE LA VÎNZARE
ta baza Legii nr. 15/1990 următoarele active, avînd ca o- 
biect de activitate extracția și prelucrarea agregatelor mi
nerale:

1. Balastiera Vintu — județul Alba;
2. Balastiera Sintunbru — județul Alba;
3. Balastiera Crăci unei — județul Alba.

Licitația va fi deschisă cu strigare și se va ține la se* 
diul RAH Petroșani, str. Timișoara nr. 2, in ziua de 20 
mai 1992, ora 10.

Dosarele dc prezentare a activelor și condițiile de 
"înscriere se vor consulta la Direcția Dezvoltare.

Taxa de participare de 10 mii Iei și garanția în va-
1 loare de 100 mii lei se vor depune în contul nr. 30.12.08.001
i deschis la BCR Petroșani.

Activele pot fi vizitate zilnic.

Terenurile ocupate de active vor fi supuse regiemen- 
I țărilor în vigoare.

FAMILIA Enache mulțumește rudelor, prietenilor, vecinilor 
șl tuturor celor care au fost alătur] de ea la încercarea grea 
pricinuită dc decesul celui caro a fost un minunat soț, tată și bunic 

ENACHE VASILE
Dumnezeu să.l odihnească în pace. (2024)

VECINII și prietenii de la Poiană sini alături de familia 
greu încercată prin dispariția celui caro a fost un Om de omenie 
și un gospodar desăvârșit

ENACHE VASILE
Nu te vom uita niciodată. (2024)

COMEMORARE

CU ADÎNCA durere amintim împlinirea a 3 ani de la decesul | 

scumpei noastre mamă, soacră și bunică
SEREȘ IULIANA

Nu te vom uita niciodată. Copiii, nora și nepoții. (2023)

■■■■■•■■ «««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■

IMPORTANT!
Piuă la 15 mai, uleiul se poate cumpăra tot la vechiul preț
Aflăm de la SC „Realcom" 

SA Petroșani că în urma trata
tivelor cu furnizorul SG „Rete
zatul" SA, rația de ulei neridi
cată de populație, din diverse 
motive, de la magazinele socle-
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l 
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l 
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HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 mal)
Steaua dv. norocoasă lumi

nează mai ales... ziua.
GEMENI

(21 mai — 21 (antal
Tentativă de intimidare, cu 

orientare de dreapta.
RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Sărbătoriți, cu deosebit entu

ziasm, promisiunea de supli
mentare a veniturilor.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Neglijarea detaliilor, • aparent 
nesemnificative, vă plasează In 
conul de umbră al succesului.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Schimbare radicală In sfera 
relațiilor conjugale.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie

Asumarea conștientă a tuturor 
răspunderilor e interpretată 
drept tendință de „cățărare".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie!

Șocul informațional vă găseș
te pregătit sufletește.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

„Disiparea" sarcinilor dv. cu
rente vă lasâ cu un gust amar. 
Teama de marginalizare crește.

CAPRICORN
(21 decembrie — I* Ianuarie)

Reveniți in centrul atenției 
tuturor datorită implicării in
tr-un act de caritate.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Lucrînd cu mîinile curate, a- 
veți din start cîteva puncte în 
plus, care vor conta la „cerne
rea" valorilor.

PEȘTI
(I* februarie — 20 marile)

Nu înotați împotriva curentu
lui I

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Vă achitați de o sarcină „di
ficilă", pentru care ați tremu
rat „din gros".

tații (Petroșani, Petrila, Aninoa- I 
sa), se poate cumpăra Ia prețul ’ 
vechi, | 
1992. După această 
se va vinile cu noul 
după 4 mal, (D.N.)

pină la data de 15 mal 1 
lupă nceastă dată, uleiul I

ipreț stabilit

DISPARIȚIE
Simbătă, 9 mai, in jurul orei 

14, a dispărut, din zona „Unic*4 
Vulcan, minorul Diaconescu Mir- 
cea Claudiu, in virstă de 8 anL 
Purta un trening de culoare 
mov, cu dungi galbene, și adi- 
dași mov. Cei care pot da rela
ții stnt rugați să anunțe la te
lefon 70569 sau la adresa : Re
publicii 65, bl. D 12, ap. 27.


