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;• Să auzi și să nu crezi! In holul
■ Primăriei este afișat un anunț 
; pentru organizarea unui concurs. 
I Nu un concdrs de împrejurări, 
I ci pentru ocuparea unor posturi 
r CIIEIE din primărie. Nenoroci

rea e alta. Afișul (gen „Caut
, gazdă...'* de pe stîlpi) a apărut 
! săptămina trecută iar înscrierile 

se fac doar pînă în 5 martie.
Dom’ primar, ce faci dom’ne?

. (M.B.)
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• I
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Dumnezeu nu face politică ! II

Mai multe ziare din țară au 
ridicat in slăvi vremea căldu
roasă a lunii ianuarie. Obi.șnuiți 
de pe vremuri să se gudure in 
fala Puterii, unii ziariști au in
terpretat zilele însorite ale a- 

cestei ierni, ca pe un gest de 
bunăvoință al lui 

față de Guvernul român, < 
deși e bine intenționat, nu 
motorină, nu are păcură, nu 
apă, nu are valută, nu

Deși cenzura de orice 
interzisă, sint sigur că 
noastre sînt atent citite 
Dumnezeu este bun și 
dar nu are culoare politică. A- 
larmat de cele scrise de ziariștii 
păminteni și temîndu-se ca nu 
cumva să fie socotit agent elec
toral al domnului Văcărolu. Dum
nezeu a oprit zilele calde de 
iarnă, a făcut să ningă abundent 
și a trimis geruri mari peste 
România.

Probabil se vor găsi acum zia
riști care să susțină că cerul a 
trecut de partea opoziției. Ni
mic mai fals. Eu cred că Dum
nezeu planifică starea vremii, 

fără sâ se întrebe cine conduce

executivul de la București. Ra
ționalismul care mi-a mai rămas 
îmi spune că răc’rea vremii se 
datorează unui front. Evident, 
atmosferic.

cu opoziția pen- 
e creștină și de- 
carc nu a aju-

de 
Dumnezeu 

care, 
are 

1 are 
aer. 
este 

ziarele 
în cer. 

iertător,

arc 
fel
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Pentru că cerul nu poate lua 
o atitudine politică in problema 
României. In această țară, Binele 
și Râul se împletesc armonios. 
Chiar dacă la putere sînt cei 
care au distrus biserici, ei astăzi 
ctitoresc mănăstiri. Astăzi mar
xiștii sc închină mai spectaculos 
ca episcopii. Astăzi, ateii fac 
mitânii. Providența nu poate 
fi aspră cu guvernanții pentru 
că, deși sint comuniști, s-au po
căit de-a binelea. Providența nu

poate fi crudă 
tru că aceasta 
mocrată, lucru 
tat-o in alegeri.

Imparțial și 
nezeu nu găsește altă soluție de- 
cît să ne trimită alternativ zile 
bune și zile rele, care să răs
plătească binele .și să pedepseas
că răul din noi. Cu alte cuvinte, 
ne așteaptă vremuri 
care ne 
rădăcini 
crilății

Cit ii 
portuniști, 
nLștiți, 
vara, : 
vor intra în țară prin toate punc
tele de frontieră. Atunci vor 
putea spune, citîndu-1 pe Mircea 
Dinescu: „Dumnezeu și-a întors 
iar fața spre români". Și chiar 
dacă unii dintre conaționalii 
noștri vor degera, sînt sigur că 
vor ramine muiți în viață, ca 
să sc facă parastas laic in ziua 
de 1) mai.

înțelept, Dum-

mediocre, 
vor permite să prindem 
adinei la etajul medio- 

noastre istorice.
privește pe gazetarii o- 

ci pot să doarmă F- 
. In curîncl va veni prima
se va insori și rindunelcle

Valea Jiului-la zi
Construcțiile și-au reluat activitatea

Data de 1 februarie a acestui 
an coincide cu o veste bună pen
tru populația municipiului nas_ 
tru: construcțiile și-au reluat ac
tivitatea. Primul obiectiv ce va 
fi atacat este blocul 70 din Pe
trila, devenit celebru prin stag
narea, timp de anj dc zile, a 
lucrărilor. După cum tun aflat

Pe teme liberale
Dc curînd a avut loc, la Deva. 

Conferința județeană a PNL. în 
cadrul dezbaterilor, au fost puse 
în discuție probleme legate de 
conducerea la nivel central a 
PNL și situația delicată în care 
se află, la ora actuală, respectiva 
grupare politică. Totodată, a 
fost ales noul birou executiv, al 
PNL pe județul Hunedoara. Vom 
reveni cu amănunte. (T.V.)

GHICI CINE I DE VINĂ?
Incepînd de duminică scara, o porțiune destul de marc din 

șoseaua dc la ieșirea din Vulcan spre Lupeni (zona denumita 
„Groapa de cenușă") a devenit impracticabilă. Crcu ația spre ves
tul Văi' a fost întreruptă. Ca o soluție de moment, traficul rutier 
s-a desfășurat pe o rută ocolitoare. înjuraturi, nervi, timp irosit. 
Dc ce toate acestea?

Ar fi prea finuț dacă .im spune că, în acel loc, șoseaua arata 
ca un patinoar. In gheața groasă de cițiva centimetri se „căseau" 
sparturi care puneau in dificultate chiar și autovehiculele grele, 
cu muiți cai putere. Ce sa mai vorbim de bietele „Dacii!" „Trcalm 
e că toata lumea ne înjură pe noi. Că noi sintem de vină — îmi 
relatează dl. Vasilc Giurgiule'.cu, viceprimarul Vulcanului. De- 
f- cțiunț a nu-i de azi. de ieri. In zona asta conduct < magistralei 
este fisurată in două locuri. Se știe de astă vai ă. Șj atunci apa 
curgea încontinuu. RAGCL-ul Petroșani n-a venit să o rl parc, 
deși cunoștea. Că doar a m i fost o avarie la conductă, în drep
tul gospodăriei unui cetățean din Paroșcni. Cei dc la drum iri 
și poduri n-au binevoit să curățe șanțul și rig'»h le. Apa s i strins 
și, iată, s-a ajuns la situația in care sint m“.

Șaizeci de oameni plătiți de primăria din Vulcan, zece- de 
la drumuri și poduri, două Wulle, un excavator și două li.ib-j au 
lu'-rat, în cursul zilei de luni, la dezafectarea șoselei. După zece 
ore de muncă, ’ s-a dat cale liberă circulației autovehiculelor. 
„Problema e că apa tot mai curge și ne așteptăm, din moment in 
moment, să apară din nou surprize de genul ăsta — intervine 
în discuție dl. primar Ovidiu Avramesru. Cei 60 d- oameni ai 
no tri sînt tot în zonă. Nimeni nu se întreabă, insa, cu ce bani
îi plătim. Am telefonat ieri dimineață (luni — n.r.) la primari.)
din Petroșani. Nu l-am găsit pe domnul primar. Mi s-a zis că i
intr-o .ședință. La fel și la ereceleu. N im d it de nimeni. Și mii
e ceva: duc i apucă acum să repar - conducta, răminem fă'ă 
apă și îngheață caloriferele. Alte bel< le. Cei de la drumuri și 
poduri au zis că impută reagec» leului sti icăciimil- p -aduse li 
drum. în tot - izul, e o situație dificili".

Gheoiglic Ol II.ANU '

Schimb de proprietar 
la Cabana Kusii

De la 1 februarie a.c., cabana Ilusu, unitate pendinte de 
■U/XCCVJ Petroșani, aparține Exploatării Miniere Livezenl. Au 
început și sint In curs de realizare formele oficiale dc predare- 
pi.mire a acestui foarte solicitat edificiu turistic. (T. S.)

de la primăria Petrila, pentru a- 
cest bloc există fonduri și se pa
re că, prin efortul constructori
lor, el va fi dat în totalitate In 
folosința în acest an. Pe lîngă 
atîtea rele, mai aflăm și astfel de 
vești bune, pe care le consemnam 
cu plăcere. (G.C.)

■ • ••
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parkmentariior
De ta instaurarea democrației, 

libertatea cum 
le cunoaște toa- 
culmea acestora 
legii sub nărui

o fac și ,a celor care

fiecare înțelege 
vrea. Exemplele 
tâ lumea, insă 
ramine sLdarea 
celor care 
o apară

Astlcl, jocul „alba-neagra" in- 
fioreșle sul) Dealul Mitropoliei, 
Jn chiar drumul parlamentarilor 
nevoiți 
midi spre

N imonj 
acționeze 
adfel că 
obi..nuit cu prezența comorcianți- 
lor de saluta, acum e nevoit 
să-și croiască drum prin grupu
rile compacte care se formează 
în plin centrul Capitalei.

Atunci cînd Poliția descinde 
totuși în zonă, are grijă S-o facă 
îndeajuns dc încet, îneît cei vi. 
i <vați să dispară. Dacă unul din
tre aceștia se lasă prins, el rea
pare liniștit în zonă în mai pu
țin «ta o jumătate de oră, 
liiindu_și vechea oiupație

l’ină în pre: nt, lips-i de 
teri-: pentru aceste activități 
legale din partea organelor com- 
p< tente. cil și incficicnța măsuri
lor care inlimplalor sc mai iau 
nu lasă să se întrevadă vreo 
schimbare in peisajul bucureș- 

tean

să treacă prin Piața U- 
Parlament.

din cei Îndreptățiți să 
nu are nimic de spus 
după ce trecătorul s-a

re-

in- 
i-

DE GRADUL ZERO
Soluția ? in nici un caz, aruncarea rt olanului dintr-o gL dina in alta

„.Situația e critică, intr-adevăr. 
De cinci ani încoace, nu-nn a- 
mintcsc să fi avut o asemenea 
seceui. Și, după prognoza me

teorologilor, nu se întrevăd pre
cipitații semnificative nici în 
februarie." După precizările d-Jui 
ing. Dorel Alexianu, directorul 
tehnic al RAGCL Petroșani, Ii 
reținem și următoarea opinie: 
„Situația deosebită cere mături 
deosebite. Dar soluția nu constă 
in a arunca motanul mort din 
grădina unuia în gradina altuia.

Soluția c ca, prin înțelegerea 
clară a datelor lealității, să ac
ționăm judicios, fiecare in sfera 
lui dc activitate pentru raționa
lizarea consumului, eliminarea 
risipei de orice fel. Pentru ca 
neînțelegerea cerințelor pe care 

le impune situația critică in care 
nc aflam poale conduce la și 
mai rău: la scăderea șl mai dras
tică a rezervelor de apă de care 
dispunem în baraj și la imposi
bilitatea de a asigura minimul 
de apă potabilă fn orașele din 
vestul Văii Jiului".

Din opiniile exprimate de in
terlocutorii noștri, < ele mai multe 
au vizat cerințele dc eliminare 
a surselor de risipă. Sint surse 
asupra cărora pol și trebuie sâ 
acționeze toți consumatorii — 
agenții economici, primăriile, 
populația. După datele furnizate 
de la RAGCL, unitățile miniere 

consumă, prin contract, din ma
gistrala dc la Valea de Pești,

loan DUI1EK

(Continuare iu pag. a 3-a)
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In economie nu e 
suficient să vrei

Cind ani aflat că Sindicatul minier de la E.VI. Vulcan orga
nizează, in clădirea popicăriei, o discotecă (alternativ, rockotecă), 
am fost curios să văd și in cc mod face asta. Indreptîndu-mă spre 
locul cu pricina, scriam deja in minte prima frază dintr-un arti
col care însă nu va apare niciodată. Acolo lăudam inițiativa sin
dicatului de a face ceva pentru tinerii vulcăneni — 48% din 
muncitorii în subteran <ii minei au sub 25 de ani! De ce m am 
răzgîndit? Pentru că mi-am dat seama că între a lace ceva .și a 
face ceva bine este o distanță foarte mare.

Intr-o sala spatio isă, cufundată-n întuneric, se rezemau de 
pereți zece-cincisprezece rockei i — asta clupă ce au plătit 100 
de lei intrarea. De banii ăștia, un tînăr mai poate asculta și mu
zică și, in plus, mai privește cum se priponesc și ceilalți. Din 
cînd in cind, cite-un june Imberb, din capul căruia nu îcșaau 
decît plete soioase, se desprindea de tencuială. Se repezea în mij
locul sălii, unde începea să dea din cap cil o inc .pățînare demnă 
de o cauză mai bună. I’e fondul unei muzici agresive, omul meu, 
înrăit la maximum, și-a scuturat capul pînă-n momentul în care 
pericolul de a se descăpățîna a devenit iminent.

In ciuda întunericului, m-am luminat atunci cînd i-am zărit 
pe cei care contribuiau ca totul să fie atit de prost. Ei se învîr- 
teau intr-un „chickcn place" (unde ar fi trebuit să stea un D.J, 
adevărat), iși scuturau penajul și cu picioarele din față apăsau 
butoane colorate, trăgeau de manete, răsuceau potențiometre. Dar 
totul cra-n zadar. Chiar dacă le-am mai aduce de acasă încă trei 
kg de înt'Crup doare să le butoneze, nu s-ar schimba nimic în 
bine.

Nici copiii și nici sindicatul minier nu pot fl acuzați că nu au 
spirit de afaceri, pentru că în statutul lor nu există o asemenea 
clauză. După exemplul altor sindicate miniere din Valea Jiului, 
cei de la Vulcan nu cred că se tem că nu vor fi considerați gos
podari dacă, pentru a alorifica superior spațiul, vor apela la 
un întieprinzâtor. O soluție ar fi închirierea spațiului unui priva
tizat. Cu tot respectul pentru domnii sindicaliști, eu cred că un 
privatizat va fi nu numai mai priceput, dar infinit mai interesat 
să facă ceva frumos și rentabil aici. Această soluție — închirie
rea spațiului unui întreprinzător — poate fi pusă în discuție in
tr-o ședință de sindicat. Dacă lucrurile vor merge bine, tinerii vor 
fj primii care va vor mulțumi.

Vali LOCOTA

STRAJA, 19 - 21 februarie '93
CONCURSUL 

REPUBLICAN
SALVAMONT

Tn zilele de 19 21 februarie a.c., masivul „.Straja" I.:ip< ni
va găzdui c'.ujursid ,ubli< .m Salvamont, clapa de iarna, ot ga
li- L de I'.derația Rămână de 'rurism, Salvamont și Speologie, 
cu prijin n Consiliului 1 ■ d I.upeni și centrul Salvamont Llipeni. 
U n ursul face parte din programul de instruire anual al forrna- 
țiil .■ de salvare montană din țară. Și-au anunțat participarea 
<vni. de Salvamont din Bușteni, .Sinaia, Brașov, Piadml, Tg. Jiu, 
!J ir..pjviște, llaia Mare, Hunedoara, Sibiu, Cluj, Pitești. Am aflat 
<u surpi îndese ca, pini ■ aptâmina trecută, nu iși anunțaseră 
participarea salvamonti iii din Petroșani. N(> exprimăm sprranța 
<v va fi prezen; la concurs și echipajul salvamontișlilor din 
J'< loș .ni, recunoscut pentru frumoasele tradiții in mișcarea 
Daționaiă Salvamont,

In c<-ca ce privești pregătirile, în vederea concursului, din 
partea gazdelor, acțiunile sint in plina desfășurare. S-au rcame- 
nnj. t și curățat de arboret piftiile dr schi, au fost verificate .șl 
pure la punct instalațiile de telc scaun șl telcschi, aparatele de 
piinder. le cablu, inclusiv șistcmele de protecție și siguranță. 
Verificarea de fond a ins’ ilațiilor a fost făiută de I.SCIR Sibiu 
rare a a . izat pe inc i un an funcționarea acestora. A mal fost 
finaliz dă o noi: . stație 'I'rafo, de 6 kV/0,4, cu linii de distribuție 
separate pentru alimentai ea instalațiilor de transport și a caii.mei.

In ccca ce pi ivește c.i.j.ma, .și ca a trecut, cu sprijinul EM 
iaijieni, prin ample Iu răii de reparații. Au fost r (.zugrăvite sala 
de mese, spațiile de cazare, s-a , epurat pardos ala, s-a compl» tot 
caz.umamentul. O .Ita noutate: s-a reamenajat punctul sanitar 
de prim-ajulcr Sj'v.unonl i a f< st predat pentru dotare și ren- 
tilarc Spitalului Lu^cni.

In ceia ce privi l ■ pregătirile pentru participarea iq con
curs a echipaj ior — gazdă, șeful formației, Nicolae Vlaic, ne-a 
informat că salvamontiștii Lupeniului hu tredut la antrenamente 
intense, fiind animați de dorința de a se menține In clar.amoniul 
corn arsului pe locul de frunte, obținut anul trecut.

La rugămint' u gazdi lor facem următoarea prcciz.prg: în 
zilele concursului sint invitați la Straja pentru a asista la des
fășurarea probelor cit mai multl turiști, iubitori n| sporturilor 
de iarnă. Dar, un amănunt — Intre 15—21 februarie, cabana 

■ Etrai.i este rezervată exclusiv participanților la concurs, pflcla- 
irtuțitor și organizatorilor. Așadar, condiții ds; cazare pentru per* 
•nane particulare no există, decît după concurs. Cu alto amănunte 
•tun reveni. _

Lupte libere
JIUL PETRI LA IEI TOP

Turneul de lupte libero, des
fășurat la București, 29-30-31 ia
nuarie, dotat cu Cupa Federa
ției, un ultim test înaintea int’.i- 
rii în arenă a luptătorilor — 
prima etapă începe in ziua de 
27 februarie, a adus sportivilor 
de la Jiul Petrila, antrenor Cos- 
tică Marmaliuc, un mare suc
ces, atît prin clasarea pe locul 
I, la categoria |-130 kg, a luptă
torului Daniel Roșea cît și prin 
cooptarea în lotul național a 
binecunoscutului performer A- 

ron Cîndea.
La turneu au participat spor

tivi din toată țara, fără limită 
de vîrstă (peste 18 ani), în final, 
echipa minerilor de la Petrila 
intiînd pe saltea la cele 10 ca
tegorii de greutate, pentru locu
rile I—11, cu sportivi Ia 3 cate
gorii, iar pentru locurile III—IV, 
cu 2 sportixi la două categorii de 
greutate.

Participarea a fost încoronată

do cucerirea locului l de către 
Daniel Roșea, campion interna
țional al României, care l-a în
vins în turul I, prin tuș, pe Aioa- 

nei Nicolae (Timiș) .și pe Gheorghe 
Flore a (București) prin același 

procedeu, in turul II. Ultimul 
concurent, Anatoli Ilodiac (Ve- 
nus București) a cedat și el, dar 
la puncte, în fața viitorului cîș- 
tigător. Al doilea sportiv pre
miat, dar cu argintul întrecerii, 
a fost Aron Cîndea, 82 kg, care 
a cî.știgat 4 meciuri prin tuș, iar 
în finală, în cel mai spectaculos 
mccl, după ce a condus cu 4—2 
la puncte, a fost egalat și apoi 
învins cu 5—4, datorită unor 
grave greșeli de arbitraj, în fa
voarea rapidistului Nicolae Gai
ță.

Tot un loc II a obținut și Dan 
Mihăescu, 68 kg, cu 3 meciuri 
câștigate înainte de limită șl cu 
o înfrîngcre în fața bucureștea-

nului L. Bălan, după ce a Intrat 
pe saltea accidentat.

Iulian Taciuc, 90 kg, a adus un 
loc 111, după 3 parțide clștigate 
și o înfrângere în fața premlan-, 
tului.

La categoria 74 kg, Joncliiș 
Cimpoieru (18 ani) a cîștigut 3 
meciuri, a intrat în serie pe lo
cul II, iar în finală, pentru lo
curile III—IV, a fost învins de 
mai puternicul Dima Andronio 
(Vulcan București).

O participare onorabilă, care 
obligă în egală măsură a’.it fac
torii de decizie cît și sportivii de 
pe saltea la „visul" unui obioo- 
tiv care nu are nimic comun cu 
imposibilitatea roalizăril lui: ua 
titlu de campioană națională la 
lupte. Idcea slujește unei etape 
care poate Intra în calcul încă 
din acest an. Sportul luptelor 
are la Petrila o mare tradiție 
care trebuie... sărbătorită.

Dorel NEAMȚU

Popice
O SUPER FORTIFICARE

Campioana națională la popice, Minerul Vulcan, a coborît 
de cîtcva zile in sala de antrenament și de concurs, lăsînd in 
urmă deja etapa fortificării fizice, condusă de prof. Valerju 
l’ișcoi, antrenorul echipei și desfășurată la cabana Brazi, din 
loc dilate.

Și dacă popicarii au trecut la primele „mîngîicri" alo bilelor 
de concurs, pe pistele ce incel-încet își recapătă funcționabilitatea, 
la etajul superior ai organismului de conducere și organizare a 
campionatului național de popice, aclică acolo în Federație, au 
urcat, pentru competență și seriozitate, și doi dintre conducătorii 
secției de popice din cadrul AS Minerul. Este vorba de Valeriu 
Pi.școi, ales prin vot secret membru în Colegiul de antrenori al 
lotului național precum și de Doru Bolosin, cooptat în Comisia 
națională de competiții din cadrul FRP. Două nume care vor 
(întări mult în sistemul de desfășurare și respectare a regulamen
tului sportiv. Dar, dacă la Federație fortificarea s-a făcut de j">s 
în sus, la Minerul Vulcan ea s-a făcut și se face pe orizontală, 
logitimindu-se deja unul dintre cei mai cunoscuți popicari din 
arenele superligii, Silviu Belivacă (Voința București), dublat fi
ind de antrenorul lotului național de juniori, llie Baicș, maestru 
emerit al sportului. Sint avansate în tratative numele lui Ioan 
Grigorescu (senior) și Dorin Virgil (lunior), ambii de la Metalul 
Tirgoviște jucători dc lot național. Ș cînd vrei să realizezi ceva 
deosebit, ideea de reușita ește mai mult de jumătate îndeplinită.

Vă salută 

întreaga echipă
„Asociația sportivă Minerul 

Bărbateni, vă adresează sincere 
urări de sănătate și fericirp, Np 
aflăm în cantonament pentru 
pregătirea unui retur greu, în 
care dorim să contribuim la creș
terea prestigiului fotbalului din 
Valea Jiului, după puterile noas
tre.

Vă s-Julă, cu respect, iiițrca-i 
ga echipă!"

Sovata, 29 ianuarie 1993.

Această urare a fost adresată 
redacției noastre, drept pentru 
care mulțumim tinerilor fotba
liști și asociației sportive Mine
rul Bărbătcni.

î 11 patru ani, două promovări
• De zece ani împreună, Do

rul Maria și Mihai Marian au reu
șit, și la l imani, S - și impună 
punctul de vedere.

• O promovare spectaculoasă 
pe ultima suta de metri, în dau
na principalei favorite, Minorul 
Vulcan.

• De la —19 la golaveraj, du
pă primele etape, la | 1 la sfir- 
șitul tuiului. In clasamentul a- 
devărulni echipa are O mică 
zestre: -| 1. Nici un cartonaș ro
șu pe parcursul a 19 etape. EM 
Uricani și EM Valea de Brazi, 
în ordine, singurul sprijin finan
ciar. Cel mai disciplinat jucător 
PUBLICUL. Cel mai bun ju
cător acasă ToLCIU. Cel mai 
bun jucător in deplasare RGȘCA. 
Cei mai constanți Jucători ROȘ- 
CA, TOLCKJ, H.ORESCU, CR- 
MINIȘAN, CEACUSTA, BAL- 
TARU. GoJg'tcrul echipei CEA- 
CUSTA.

— Domnule D "el Marin, cum 
apret iați turul campionatului, 
prin piisma evoluției și a valo
rii lotului dc care dispuneți?

— La început echipa a evo
luat slab, dar a încheiat bine ul
timele etape, deci, socoleso că 
un calificativ de satisfăcător es
te cel mai corect, după noi.

— Ați în-eput pregi tirile. Ca
re or fi n-.u'ațiJc și obiectivul 
fmal al formației pe care o an
trenați?

— Pregătirile lo-.un început In 
ziua de II ianuarie, ora 10, cu 
vizita medicală obligatorie, cu 
analiza serioșii a Jocurilpr din 
tur, cșalonîr.d părțile slab? ale 
echipei pe cel trej factori: pre
gătire, motivație, răspundere. Șl 
am trecut la programul fizla «1 
cel teoretic, ambele lucind par

te din viața fiecărei formații. 
Noutăți, deocamdată, nu ayern, 
dac nu excludem posibilitatea ca 
ele să apară cile una in ceio 
trei linii: apărare, mijloc, atac. 
£>6 local nu și-a manifestat, 
pi; ucum, nici un jucător do
rin ț. de a părăsi echipa. Dacă 
va li cazul, vom analiza situa
ția. Von ramine în localitate pî- 
nă în 24 ianuarie, iar pentru o 
pei ioau a de 2 sjjptamînl ne vorn 
deplasa Ja Fclix, unde echipa

Minerul
URICANI

«»«*««**««««««•«««»••«•**
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iși va face cantonamentul. Des
pre obiectivul final pot să vă 
spun că sînt... două: primul, să 
mulțumim tot mai mult publi
cul, printi-un joc eficace și spec
taculos, și al doilea, să terminăm 
neap irat tn prima parte a clasa
mentului și, dacă se poate, cît 
mai sus. Toți factorii și Jucă
torii sînt animați de o conlucra- 
ic sinceră și ambițiile noastre 
au ceva din acest statut.

— Cc Jocuri vă revin în me
morie acum la ceasul dialogului 
noșlru?

— Desigur, înfiingcrea «casă 
în fața liderului, Petrolul StoU 
na, prima pentru Minerul Dri
carii după patru ani, car« wt» 
și primul meci pierdut tot aca

să de noi, (ep și Marian) în col 
10 ani de antrenorat, de cînd 
lucrăm împreună. Sâ nu uiUim 
victoriile asupra unor formații 

de tradiție cum ar fi Găsi Me
tan Mediaș, Metalurgistul Sla
tina,, Șoimii Sibiu, Rova Roșiori, 
Minerul Lupeni, și apoi acel 
meci, în deplasare, cînd am 
produs suriariza etapei cîștiglnd 
la Dacia Pitești cu 2—1-

— Cum se Joacă pe alte sta
dioane și în ce context «e in
tegrează echipele din Valea Jiu
lui, deci șl Minerul Uricani?

—- In ciuda faptului că tncâ 
nu sîntem bine priviți în depla
sare echipele Văii Jiului practi
ca un fotbal mai de calitate fa
ță de multe formații din scrie, 
avind o valoare mai ridicata 

Dar, nu Întotdeauna ai șansă li
nei demonstrații cu echipa pe 
care o antrenezi. Motivele «tnl 
multiple.

— Cc vă doriți șl ce doriți su
porterilor echipei Minerul Uri
cani ?

— îmi doresc să pot lucra mai 
bine alături de colegul Marian, 
de întreaga conducere adminis
trativă, sindicală și sportivă a 
EM Uricani, să facem cu echi
pa un salt pe care-1 meritam, 
far suporterilor le dorim să fie 
mereu alături de noi, așa cum 
au fost și pînă acum. Și celorlal
te echipe din Vale, de la cela 
din Județ pinfl la divizia A. nu
mai succese .și să fim o adevă
rată familia peatru «portul și 
fotbalul din această zonă boga-. 
U în talente.

— Vu doresc mult siiceoai
Și eu mulțumesc presei In 

general pentru prezență ți... ooțvt- 
trucție. "

Dorel NEAMȚU ,
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Primim la redacție Al' DEA ENIT PROPRIETARI

„Cu sau fără aprobare, îl vom ridica” Mereu tineri, ca... pădurea l
Pe adresa redacției, urinare a articolului „Cinstind 

istoria, ne cinstim pe noi‘, apărut in numărul din 23 ia
nuarie al ziarului nostru, am primit următoarea scrisoare:

«Nu-1 român din Valea Jiulnl 
ori din țară care să nu fie de 
acord cu rebotezarea Șc ''ii ge
nerale nr. 1 cu numele-i vechi, 
„I. Gh. Duca* și cu așezarea u- 
nui bust al acestui mare bărbat 
ele stat în parcul de lingă RĂII, 
sau în cel al Teatrului „I. D. 
Sirbu*. Ceea ce mă determină 
să mă adresez dumneavoastră 
este a doua jumătate a articolu
lui menționat, din care citez: 
„un monument care sa vorbească 
despre eroii noștri, de oamenii 
cărbunelui.și mai departe, 

le luptele duse aici... pentru 
libertatea țării, neatîrnare, drep
tate... In locul „pagodei*... ar 
sta monumentul românesc..* In 
articolul sus nr îționjt se preci
zează: „Inițiati . a ar fi 
sj fie a Primăriei-..“>•

Domnule redactor, să 
dumneavoastră că dacă 
nu s-au gindit, ei bine „actualii 

g’ndit încă

trebuit

știți și 
„foștii* * 

s-au gmdit Jncă din timpul 
CPUN-ului, adică din trimestrul 
I al anului 19901 S-a cerut foș
tilor primari Belii, Dincă etc. 
să nu facă clin „pagoda* lui Re- 
siga nici chioșc de sucuri, nici 
— iertată-mi fie vorba — toaletă 
publică, deși in Petroșani a-a 
ceva ne lipsește. S-a cerut să 
fie preluat de primărie pentru a 
se ridica pe cupola ci „MONU
MENTUL EROILOR NEAMU
LUI* care să fie. eventual, ri
dicat din marmură albă, cu o 
înălțime de 3.5 m, baza de 1 ,1 1 
metri și secțiune la virf de 0,3/

0.4 m, cu fețele orientate spre 
cele 4 puncte cardinale și pe 
care să fie gravat numele cel ir 
căzuți in țărînă ' pentru liberta
tea țării în 1877, 1910—1918, 
1940—45, și în Revoluția din De
cembrie 1989.

La data de 23 iulie 1992 Pri
măria reiterează propunerea 
Asociației luptătorilor din De
cembrie 1989 de a se ridica a- 
cest monument .și se adresează 
Ministerului Apărării Naționale, 
care .și răspunde prin adresă 

nr. 777/28 iulie 1992.
Ideea folosirii „pagodei* în 

scop publio s-a reiterat actua
lului primar, domnul Stoicuța, 
în ziua de 22 decembrie 1992, 
cu ocazia întrunirii comemora

tive a tuturor luptătorilor din 
decembrie 1939. Domnul primar 
a promis că va face 
Tile necesare. Sprijinul 
Jn prezent...

Bani există și de ar 
tăm sponsori, am găsi, fără în
doială printre cei cu suflet și 
simțire românească. 
EU SAU FARA
DE LA JUDEȚ- VOM RIDICA 
MONUMENTUL. Vom face

demersu- 
însă, pînă

fi să cău-

ORICUM, 
APROBARE,

din

Iată că articolul nostru

„pagoda* locul de reculegere al 
nostru, al tuturor, in fața isto
riei și a eroilor neamului, 
cuți în. Petroșani și eazuți 
luptă.! Să fie un loc sfint, 
tru noi toți, spre pioasă aducere 
aminte a martirilor noștri și ai 
țării.

Așa să ne ajute Dumnezei’!". 
Scrisoarea este semnata, in 

numele Asociatei luptătorilor 
din Decembrie 1989, de domnul 
Romulua Burdan. Ea este înso
țită de copia adresei de răspuns 
a M-Ap-N. din 28 iulie 1992. din 
care cităm: «Îmi exprim pe a- 
ccastă cale satisfacția pentru 
înaltele dumneavoastră sentimen- 
to patriotice, concretizate prin 
susținerea acțiunilor de omagiere 
a eroilor neamului romănesc, 

precum și prin grija manifestată 
față de monumentele comemora- 
tive și cimitirele eroilor din Va
lea Jiului. Apreciez, de aseme
nea, inițiativa dumneavoastră 

de a ridea un MONUMENT AL 
OSTAȘULUI ROMÂN în Parcul 
Central al orașului Petroșani, ea 
justificată, avînd în vedcre lup
tele duse de Armata Română în 
zonă, în timpul Războiului de 
Reîntregire a Neamului". Scri
soarea este semnată de MINIS
TRUL AP ORARII NAȚIONALE, 
domnul GENERAL LOCOTE
NENT NICULAE SPfROlU»

năs- 
in 

p n-

găsit audiența necesară. Poatea
nu va trece mult timp și domnul Gheorghe Stoicuța, pri
mii iul municipiului, ca și Consiliul local, să treacă la 
fapte- .adică să-și țină promisiunea lăcută in mod „liber 
și nesilit**.

11. ALțiXAvDRESCU

...PADUREA — o noțiune și o realitate care ne-au însoțit 
întotdeauna. Existența — ocrotindu-nc ființa, dindu-nc adăposti i 
.și hrană. făcindii-ne vânători și culegători, contribuind Ja progresul 
speciei din care facem parte. Pădurea e sursă ele bogăție, de i 
civilizație, factor sanogen. Dar, pădurea c șl sursă de bucurie... ■(

Am văzut trăind acest sentiment zeci de gospodari, băștinași I 
ai Lupeniului, adunați zilele trecute la Primăria orașului pentru I 
a li se inmina titlurile de proprietate asupra pădurilor care le-act 
aparținut cînclva, lor sau strămoșilor lor. și din care li se atribuie, I 
prin punere în posesie, parcelele ce li se cuvin, în conformitate 
cu Legea Fondului Funciar nr. 18/1991. •

A fost un act de justiție, consumat intr-un cadru solemn, 
chiar în sala de consiliu a Primăriei, in prezența reprezentanților 
administrației locale, al Oficiului de cadastru și amenajare* 
teritoriului, ai Ocolului Silvic. Un act care încununează demer
suri multiple, desfășurate în timp, pentru pregătirea punerii în 
posesie a celor in drept. Comisiei locală de împroprietărire, îm
preună cu tehnicieni, a procedat la măsurători de teren, verifi
carea cererilor, a actelor doveditoare cu privire la suprafețele 
reținute înainte și, pe baza prevederilor legale, a înaintat propui 
ncrile Comisiei județene de împroprietărire.

Primirea actelor do proprietate, în sala consiliului, a fost 
trăită cu emoție și bucurie de cei în cauză. Printre primii care 
au semnat de primirea certificatelor au fost gospodarii Petre 
Niciu, Gheorghe Vlaic, Iosif Timi.șan, Ioan Cimponer, Gheorghe 
Pavel, mulți alții. In total 5.3 de proprietari. Cu prilejul primirii 
actelor oficiale, ca o adevărată diplomă, intre cei împroprietăriți , 
•și d-na jurist Ecaterina Pirvu, secretara consiliului oriișencse, a i 
avut loc un dialog amplu. S-a vorbit despre drepturile și îndată* 1 
ririlc celor împroprietăriți, despre drepturile de moștenire, de 1 
înstrăinare și modul de exploatare a pădurilor. S-a vorbit, de$n 
pre îndatorirea tuturor de a ocroti pădurea.

Ce să urăm proaspeților proprietari? Ceea ce și-au urat «1 , 
înșiși: SANATATE ȘI SA TRAIASCA... C1T TRAIESG PADUi 
RILE NOASTRE! Sc cuvin reamintite aici celebrele versuri ala 
marelui nostru poet național Mihaj Eminesvu;

„Tu din tînăr precum ești.

Tot mereu întinerești...* (
Ioan bl 1JEKI J

!

gravidă’ ?
Ne-a vizitat la redacție dl. 

Radu Ivani i j. Petro -ani strada 
i Mai, b'oc 2A, ■ p. iUJ, aducindu-ne 
ca mostră o butelie goala, pe care 
a purtat-o in săptămina trecută 
miercuri și vmeri, la puni tul 
de schiini are a buteliilor gai' 
cu cele pline, din zona unde 
este arondat de ani de zii--. Uc 
fiecare da’ i condu ulorul auto, 
care s-a prezentat i’u mașina în
curcata cu butelii, l-a 
categoric, sub motiv 
dinsului este umf tă, (o 
vidă? — n.n.) deși ea 
dusă tot de „mapna

a 
cu

refuzat 
butelia 
ți gra- 
fost a- 
butelii"

de la depozitul din Vulcan. Și 
schimbată aici ca și lu.ile rele
laite.

Ghici cine îace „gușă” Sesiune în
premieră

După cum se cunoaște, începi 
pînd din toamna anuluj trecut, • 
Casa de cultură din Petroșani, in 
colaborare cu Spitalul municipal^ 
a organizat o școală de asisten-J 
le medicale generalistc. Pe pari, 
cursul primului semestru, cursa-' 
iile au evoluat normal și iată câ| 
aceste clase de cursante au ajun» 
la prima lor sesiune șl la prima 
sesiune a școlii respective. Sesiu
nea a început ieri și va dura «ti 
leva zile, pînă cind toate cursan
tele vor face dovada cunoștințe
lor acumulate în primul semes
tru al școlii. Tuturor cursaptclOE
le dorim mult succes. (G.C.)

La prima vedere, butelia nu 
arată altcumva decit ca ort e 
recipient in rare so îmbuteliază 
aragazul, dar probabil ca ochii 
specialiștilor pot să descopere 
anumite anomalii do fabricație 
«au faptul că ea a fost cumpă
rată de pe piața libera, la mina 
a doua sau a treia și poate la 
suprapreț.

Nij intrăm în amănunte de 
specialitate, dar ne întrebăm 

dacă e posibil și legal ca omul 
in cauză, (ară nici un fel de 
ajutor in a-și pregăti cele nece
sare hranei, șâ devină victima 
unei situații de care nu so tare 
vinovat.

Depozitul de butcuit Vulc in, 
c.ue se ocupă de acc.n-tă activi
tate, poate Interveni In modul, 
credem, cel mal efiii.mt, pen
tru a lănatui eît mai repede si
tuația. Starea de nemulțumire a 
posesorului acestei butelii este 
la limita răbdării șl „explozia* 
Iminentă poate aduce cuiva pre-

ACCIDENT MORTAL

Cu o suptămînâ in urmă, Ja 
FM Diija a avut loc un uccidxnt 
mortul. Accidentului se nume.,te 
Iop Bostan și avea 29 de ani. 
Moartea acestuia a survenit în 
timp ce se afla în schimbul trei, 
ca urmare a unei surpări surve
nite In abatajul în caro lucra. 
S-a constituit o corni'.ic din ca
drul RĂII care cercetează im- 
piejurârilc în care S-a petrecut 
accidentul.

/NAZX/

DISPARIȚIE
A plecat de acasă, in ziua de 

22 ianuarie, fetița D, Carmen, 
elevă, In clara a IV-a F, a Șco
lii nr fi Vulcan Toate rit mersu
rile făcute pînfi acum de poliția 
din localitate cil ți de părinți 
nu au adus liniștea familiei ți 
celor trei frățiori care o cheamă 
mereu pe Carmen. Cirtr poate da 
rclnțli este rugat să se adreseze 
familiei Mihal l’etru, Vulcan, 

telefon 570569 (vecin) sau poli
ției orașului Vulcan. . ... ____

Apa — alarmă de gradul zero
______ (Urmare din pag. I) 

231 lilti apă pe secundă. Redu
cerea acestui consuni uv li po
sibila prin folosirea mai bună 
a șesurwlor proprii , > prin eli- 
minat«a risipei de apa in băile 
minelor, in subteran etc. Cerința 
dimm.J ii risipei se inipnno și 
cilorlalți agenți economici, in
clusiv populației. Se pierde 
multă apă datorită defecțiunilor 
in riițeau» secundam, in racordu
rile din subsolurile blocurilor șl 
la instalațiile sanitare. Elimina
rea acestor d, (ccțiuni depinde 
în buna măsură de spiritul ci
vic, gospodăresc, al locatarilor, 
dar și de intervențiile prompte 
din partea asociațiilor de loca
tari, a primăriilor și, nu In ul
timul rlnd. din partea foi moțiu
nilor specializate alo unităților 
RAGCL. l’rimim nu o dută sem
nale din partea cetățenilor prin 
care aceștia sesisează spărturi 
la diferite conducte din care apa 
curge... gîrlă, fără să se lntcr- 

yiuă pentru remedierea defec
țiunii, respectiv a risipei.

îmbunătățirea întreținerii re
țelei de distribuire a apei mal 
impune insă o condiție: ca a- 
genții economici și populația 
sa și achite taxele pentru apa 
contractată și consumată. La 
ora actuală, datoria către RAGCL 
din partea agenților economici 
și a asociațiilor de locatari pen
tru apa consumata șl ncachitată 
»e ridică la 150 milioane h i- 
Nu l puțini

Ni »-a «emnalat, tot ca o for
mă de risipă, și furtul de apă 
caldă din îcțeaua de termoficare, 
ceea ce impune completarea apel 
din rețea cu apă potabilă. La 
un control recent, întreprins in 
orașul Vulcan de către lucrătorii 
șea ției apa-cnnal, s-a corii, ta lat 
că, din cauza pierderilor, insta- 
lațido punctelor termice trebuie 
Încărcate, în completare, în in
tervale do la 10 minute, la 4 ore. 
Situația e valabilă șl în Ltipeni 
sau Pi-troipni.

Raționalizarea consumului de 
apă ar impune măsurarea exactă 

a consumului. Ar fi în beneficiul 
atit ai furnizorului cit șl al be- ’ 
neliciarilor care plăteso la oră ' 
actuală prin sistem paușal. Dălți 
deși există în acest sens o ho-J 
târire guvernamentală (IIGI4 , 
100171990) care obligi consumai’ț 
lorii să-.șl monteze apoinctrt?, ‘ 

aplicarea hotărîrii întîrzie.
Depășirea crizei de apă, pre-i 

venirea situațiilor acute, aa cea 
actuală, va fi posibilă prin retw 
lizaren obiectivelor de invesllțlil 
destinate amenajării noilor cap-t 
țări, 6isleme do aducțiune șl 
stații filtre, ca aceea de la Pa» 
latiștc, priza de pe riul 
extinderea stației Valea do Pești- 
Sint obiective condiționate da 
alocațiile bugetare, care depfad..» 
de multe. Pinfi atunci, însă. a-ar 
impune citeva amenajări hidro
tehnic,, ale albiilor care asigurȚ 
ana brută, de construirea barai 
jelor de c<’lmatare pentru prove-' 
nirea creșterii lurbldității apelor, 
brute și a blocării stațiilor do' 
filtre. Este razul ptraielor 
Brala, Taia ți Jleț. >■

Ar fi un p.as spre mai bine..» •



4 r o H I NOI MIERCURI. 3 FEBRUARIE 1993

Casa de ru lură studențească

ORGANIZEAZĂ
I

concurs, pentru ocuparea postului ele ADMINISTRATOR.

Concursul are loc în data de 16 februarie 1993, ora 10. 
la sediul Casei de cultură studențești Petroșani. Informa
ții suplimentare la telefonul 542032.

BORLAND - în Valea Jiului
ComTex-magazin Petrila

CU SPRIJINUL GENERAL COMTRUST
INC. S.R.L- 

ORGANIZEAZĂ, IN PREMIERĂ

■ expoziție cu vinzare de produse software ale firmei 
' Borland S.U.A.

Expoziția este deschisă zilnic, între orele 10—18, la 
ComTex-magazin Petrila, str. Republicii, nr. 31.

ComTex-magazin Petrila vă mai oferă:

— radiotelefoane (fără fir) pentru posturi principale 
și secundare;

— tonere, developer, hirtie pentru întreaga gamă 
de copiatoare Mita.

Informații suplimentare la telefon, fax 550391.

Consiliul local Uricani
ORGANIZEAZĂ

in data de 25 februarie 1993, ora 10, 

CONCURS
pentru ocuparea postului de

■ TEHNICIAN
Condiții :
— stagiul militar satisfăcut
— domiciliul stabil în orașul Uricani.
Relații suplimentare la sediul Consiliului local Uricani 

la telefon 560850 sau 121.

Cererile de înscriere se depun piuă in data de 20 fe
bruarie 1993.

Societatea comercială
Prima lelecom SUL Deva

I’-dul Decebal, Bl* mezanin, telefon 61 1777, 

ANGAJEAZĂ 

specialiști in electronică și telecomunicații, pentru 
sucursala Petroșani.

Se mai pot cere relații la telefon 511636, dl. Bălan. 
Of. poștal Petroșani.

(PUBLICITATE i
Dl\ ERSI1

IN BAZA Autorizației nr 6719, clin 23 martie 1992, eliberată 
de Prefectura județului Hunedoara, funcționează Asociația fami
lială „ALPHA", regim consignație, în Petroșani, str. Aviatorilor 
nr. 3. (676)

CEAI-BAR COLA, Petroșani, Avram Iancu, nr. 8, organizează 
concurs, în data de 5 februarie 1993, ora 9, în vederea ocupării 
unui post de chelncriță. Virsta maximă 25 ani, studii de specia
litate. (685)

VINZARI
VIND Trabant 601, an fabricație 1989. Telefon 543755. (663)
VIND apartament Petroșani, zona Pieței, str. 9 Mai, bloc 

2A, sc. 6, ap. 67, între orele 14—17. (656)
VIND mașină înghețată și mașină tricotat — Japan. Informa

ții firma Dakta Petroșani, telefon 545373. (668)
VIND camion 6,5 tone, motor Saviem. Telefon 545544, după 

ora 15. (669)
VIND urgent mobilă, casă cu grădină și curte în Petroșani, 

Enăchiță Văcărescu 1 (lingă Biserica ungurească). (681)
VIND vioară veche pentru colecționari. Informații telefon 

560282, Lupeni. (679)
_____________  OFERTE SERVICIU____________________

SC DISCO BAR SRL angajează personal calificat în mese
riile de ospătari, bucătari .și ajutori ospătar. Informații, la Brase
ria Minerul. Angajările se vor face pentru Restaurantul Minerul. 
(658)

CAUT cadru didactic, clasele I—IV, pentru ore de meditație. 
Telefon 543400, 544521. (680)

SC MONTIS COM SRL angajează două ospătare, între 18—25 
ani, Cu liceu economic, pentru restaurantul Montana din Lupeni. 
(682)

închirieri
DAU CU CHIRIE garsonieră Petroșani, zonă centrală. Tele

fon 542371, între orele 15—17. (654) _
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere Petroșani, str. Vasile Milea, 
bloc 28 A/48, cu 2 camere sau garsonieră Craiova. (672)

SCHIMB garsonieră confort I, etaj I, cu balcon, blocurile noi 
Aeroport, Aviatorilor, bloc 27 A/16, cu apartament 2 Camere cu 
balcon. (673)

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie seria C nr. 5354, eliberat de Cen

trul de preschimbare Vulcan. II declar nul. (665)
PIERDUT certificat de calificare în meseria de lăcătuș pe 

numele Sună Constantina, eliberat de EM Lupeni. II declăr nul. 
(677)

PIERDUT contract închiriere pe numele Radu Liviu, eliberat 
de RAGCL Lupeni. II declar nul. (652)

DECESE

COMEMORARE

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Contați pe factorul surpriză!

PEȘTI — IEPURE
Aprofundați-vă cunoștințele de 

limbă rusă. In curînd, veți cu
lege roadele...

BERBEC — DRAGON
Succesul în afaceri e aproape 

sigur... sabotat de capriciile 
vremii.

TAUR — ȘARPE
Astăzi, veți avea momente cînd 

vă veți ruga pentru o clipă de 
singurătate.

GEMENI — CA»
întrevedere neprotocolară 

(fără... cafea), cu dezvăluiri sen
zaționale.

RAC — OAIB
Pregătiți-vă să încasați o lo

vitură sub centură, în public.

LEU — MAIMUȚA
Dacă vă lipsesc argumentele, 

e clar că ideca nu e bună.

FECIOARA — COCOȘUL
Încrederea e cel maj greu al

fabet...
BALANȚA — CUNELE

Raporturile subaltern-șef be
neficiază de o conjunctură favo
rabilă.

SCORPION — MISTREȚ
Banii devin refrenul unei dis

cuții aproape intime.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Dorința este preambulul su

ferinței.

CAPRICORN — BOU
Beția de cuvinte vi se trage 

dintr-o... beție „la nivel înalt".

PROGR A MUL

MIERCURI, 3 FEBRUARIE

C'U DURERE anunțăm că au trecut 8 ani de cînd nc-a părăsit 
pentru totdeauna draga și scumpa noastră mamă, soacră, bunică ți 
străbunică

BREZAN ECATERINA (KATICA)
Odihne,iscă-se în pace! Piui Lajcsi, nota Lcnuța. (661)

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOL\ 

DOMNULUI. Episodul 4. 
(Reluare).

12.50 Worldnet. Super Charwl.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversilaria. “
15.50 Tragerea I’ronocxpi es.
16,00 Virsta a treia.
16.30 Corul de cameră „Music- 

Vi va".
17,00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Mondo-Femina.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ
20,00 Actualitii,i.
20.35 Sport.
20.45 Telecincm aleea. DUP.A- 

AMIAZA DE CltNE (SUA. 
1975).

23,00 Azi în prim-plan.
23.30 Actualități.
23.45 Simpozion.
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