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r MALIIRI1E DUNĂRII
Spune un înțelept proverb cum că „cel mai frumos mal al 

unui fluviu este cel pe care nu te afli". Așa a fost vreme de mulli 
ani pentru românii ajunși la disperare și hotărîți să facă cel mai 
tulburător pas, pasul emigrării fără lege, așa a fost, deci, malul 
sîrbesc al Dunării. Apoi roata istoriei a inversat rolurile și cel 
mai frumos mal al bătrînuiui fluviu a devenit cel românesc, pen
tru sîrbii de care se apropia amenințător o imensă îngrijorare. 
Adevărul este că ambele maluri și-au oferit reciproc frumusețile. 
Peste apele adinei ale acestui fluviu european și chiar acolo unde 
dificultățile tehnice erau cele mai mari, unde Dunărea era strînsă 
în „Porți de Fier", românii și sîrbii și-au unit frumusețile, în- 
tinzind puntea unei promițătoare colaborări prietenești. Nicicind 
între noi nu a existat de-a lungul istoriei vreun conflict armat și 
dorim să nici nu existe, să nu fie ruptă puntea de bună vecină
tate, să nu fie înroșite apele ce ne despart, iar malurile să-și îm
bogățească mereu frumusețile naturale și cele create de om.

Dorința bunei înțelegeri nu este numai a noastră, români și 
sîrbi la fel de oprimați de anumite valuri istorice. De dată recen
tă s-a dovedit că la ideea înțelegerii și cooperării au aderat și 
alți oameni de bine care au dus la capăt efortul de a uni Marea 
Neagră cu Marca Nordului. Deschiderea navigației pe magistrala 
de apă Dunăre — Rin este o grandioasă realizare europeană care 
unește nu numai malurile aflate față în față ci și pe cele mai 
îndepărtate. Dar iată că numai dorința noastră nu e suficientă. 
Pa firul de apă plutesc interese străine de ideea bunei înțelegeri 
care aduc pe malurile noastre sămînța de ceartă pentru a trage 
apoi foloase. Cind vine vorba dcspre o anumită porțiune a flu
viului. Comisia EuroDeană a Dunării își arogă dreptul asupra 
deciziilor și cere împărțirea profitului economic iar acuma, în 
fața unui fapt reprobabil, se face că nu vede și n-aude nimic, 
lăsînd două țări prietene să se înfrunte din cauzc care nu le 
aparțin. Și pentru alte țâri, cure nu fac parte din comisiile Eu
ropei, e ușor să dicteze „embargouri" care nu le afectează nicj 
economia și nici relațiile de înțelegere. Este cert că situația cri
tică de pe Dunăre a fost creată de alții și este întreținută din 
interese care nouă ne sînt străine, cum ar fi acest îngrijorător 
interes privind destabilizarea în Balcani. Personalități de aiurea, 
care nici la televizor n-au văzut ecluzele Dunării acuză țara 
noastră de încălcarea embargoului și ccr în mod zgomotos elimi
narea României din Consiliul Europei. Sînt niște „repetenți", nu 
numai la geografie ci și la „purtare", dacă asta le spune ceva 1

In pofida încercărilor de destabilizare, malurile Dunării ră- 
mîn aceleași. Tar embargoul impus indirect mai multor țări du
nărene rămine ceea ce este, adică o mare nedreptate...

Ion MUSTAȚA
<____________________________________________ )

Primul ajutor in
„Măsurile’ de protecție în caz 

de catastrofă" a fost tema sim
pozionului desfășurat, vineri, 
la Salvam in Petroșani, la care 
au participat șeful organizației 
de Cruce Roșie din Plauen — 
Germania, reprezentanți al or
ganizațiilor județeană și munici
pală de Cruce Roșie, comandan
tul companiei de pompieri, un 
delegat din partea Ministerului 
Sănătății, ziariști, invitați. Cu

Profesorii
Urcați ca gunoaiele pe valul 

mîniei populare care a măturat 
dictatura comunistă, indivizi țâ
ră coloană vertebrală morală, au 
ajuns in funcții de conduceie 
locală sau chiar in camerele le
gislative ale țării. Odată coco
țați in fruntea bucatelor, s-au 
considerat infailibili, precum Pa
pa cie la Roma. Ba s-au și bucu
rat de imunitate parlamentară. 
Numai câ, odata ajun?i, abia 
atunci și-au dat arama pe l'ață. 
Îndemnați de lăcomia omului 
sărac cu duhul, cîțiva s-au pus 
pe căpătuială, tratind țara și pa
trimoniul național cu neru?ina- 
rc, drept sat fără cîini. Au fost 
și din cei ce și-au pus in evi
dență veleitățile de politicieni. 
Făciudu-se cri uită de la cine au 
primit mandatul democratic de 
a le reprezenta interesele, a- 
ceștia nu s-an situat la înălțimea 
încrederii morale ce le-a fost 
acordată de alegători. Au trecut 
de la un crez politic la altul, 
precum tii fele de la un bărbat 
la altul. « , ți

Avem și noi, slavă Domnului, 
în Valea Jiului, exemplare de. 
astfel de politicieni ajunși în 
Camera Dcputaților sau în Se- 

■nat, prin anii 1990—1992, unde 
au evoluat de Ia concepțiile so-

Redactor *ef 1 
Mircea BUJORESCU

caz de catastrofă
acest prilej, s-a cristalizat ideea 
pregătirii, la Petroșani, a unei 
grupe de intervenție în caz de 
catastrofă. Domnul Mayer a 
promis, în numele Crucii Roșii 
Germane, să sprijine această ac
țiune cu materialul corespunză
tor: 2 corturi, 20 paturi portabi
le, 40 pături și 10 rucsacuri sa
nitare — pînă cel tîrziu în sep
tembrie a.c. Alte amănunte, în- 
tr-un număr viitor al ziarului.

ticăloșiei
cial-democrate pe care le-au 
afișat la începutul mandatului, 
pînă către dreapta, trudind de 
fapt idealurile revoluției. lai 
acum se află în opoziție, nemul
țumiți câ n-au mai păcălit elec
toralul, la 27 septembrie 1992. 
înfierîndu-i de pe poziții ideo
logice și politice. împănate de 
fanatism și intoleranță pe cei ce 
îndrăznesc să aibe opinii sau 
convingeri politice diferite de 
ale lor. Stai și te întrebi: de
unde izvorăște această intole
ranță ? Iar răspunsul nu poate 
fi decît unui singur: din îndo
bitocirea ideologică din care-și 
trag seva concepțiile politice 
totalitariste. stingiste sau din ex
trema dreaptă, care au ca numi
tor comun intoleranța. Ce alte
argumente au găsit adopții into
leranței decît „jos cutare", slo
gan urlat in haite pentru a-i
intimida pe cei slabi de înger ?

Dar între cei puțini care se 
fac câ lucrează, ignorîndu-i pe 
cei mulți pe care-i consideră o 
masă de proști manevrabili, de 
o ticăloșie aparte se detașează 
clar profesorii ticăloșiei înci-

V'iorel STR.WȚ

(Continuare in pag. a 2_a)

i BAROMETRU
J NOILE NUMERE DE CIRCU- 

I LAțlE AUTO. Aflam că la Sla- 
! tuia a început fabricarea nonor 
* numere de circulație penii u au_ 
| toiurisme. Societatea comercială 
I autor.zaM sa labr.ee noile plăcu

țe dispune de o t -hnologie mo- 
Iderna și este pregătită să atingă 

o capacitate productivă de un mi- 
Ilion perechi de numere Pe an.

Ce vor cuprinde noile numere 
Ide circulație.’’ In stiriga, pe fond 

albastru, drapelul țării suo care 
I va fi înscris simbolul rutier ol 
■ țâiii; RO. in ordine vor fi in- 
| scrise simboiul județului, urmat 
1 de un grup de două cifre și de 
I un alt grup de trei litere la ale- 
! gerea proprietarului de aulotu- 
I rism Producătorul face preciza- 
! rea că numerele conțin eleme.'te 
I de protecție împotriva eventua- 
. lelor încercări de falsificare. (I M.) 

I VALER1U STERIAN LA PE
TROȘANI. Vineri, la Galeriile 
de artă „Cameleonul", graficienii 
Ion și Mihai Barbu l-au găzduit 
pe „caricaturistul" cînlecujui, Va- 
leriu Sterian.

Prezenta la Petroșani, pentru 
prima oara după 19119, a lui Va- 
teriu Sterian a adunai multă lu
me in micul salon al Galeriilor 
de artă „Cameleonul". Aceștia nu 
au lost dezamăgiți deloc, avind 
in vedere ca aici s-a lansat — 
in pirmicra mondială absolută — 

Ividcocascla cu mclodile de pe 
discurile „Vmo Doamne" și „S-a 

( voiai Codul Penal".
1 A fost o seara minunată in ca- 
Ire, cei puțin pentru moment, am 

uitat de gtiji și necazuri, am 
l fost pentru cîteva ore prieteni 
■ și am simțit ca împreună „vom 

reclădi speranța!" (I'.V.)

’ ȘEDINȚA DE CONSILIU LA 
| URICANI. Joi, 11 februarie a.c.. 
I’ in sala de ședințe a Primăriei 

orașului Uricani. de la ora 16, 
. va avea loc înti unirea consiliu- 
■ lui local. Cu acest prilej vor fi 
1 puse in dezbatere proiectele de 
I hotărirc privind numirea Con- 
I1 siliului de administrație al 

RAGC1, Uricani și prelungirea 
I contractelor dc Închiriere pentru

spațiile acordate întreprinzăto
rilor particulari. Totodată, SC 

I MIXT SA Uricani va piezenta 
1 un raport asupra activității pe 
I anul trecut. Nu va lipsi de pe 
I ordinea de zi cel mai important 
| dar și cel mai disputat punct : 
■ „Diverse".
• Poate cu acest prilej se vor 
| lămuri și divergențele existente 
| la ora actuală între executivul 
■ și legislativul oralului Uricani.
1 (IV.)

huila ^95 Maj bine ca acUni lin an, 
mai puțin decît... s-a prevăzut

Cu <11. ing. VIOREL BOANTA, directorul tehnic al RĂII, 
despre demarajul extracției în noul an.

CE ESTE DE REMARCAT? In primti| 
ianuarie unitățile miniere din Valea Jiului 
tic netă cu 50 mii tone cărbune mai
• Comparind și producția medic zilnică, 
râ cu 3368 dc tone • Cu excepția minei Lonea,
producție cu 400!) tone mai mică dccit în prima 
«.ut, toate celelalte unități miniere au înregistrat 
iracțic: Valea de Brazi 11 900 tone, I.iyezcni 
5 990 tone, Lupeni 1 900 tone, I’etrila Sud 
«oue, Aninoasa 2611, Cimpu lui Neag 2500
la 1000 lonc au înregistrat șl minele Uricani,
• O mențiune specială: din luna ianuarie a începui 
riali/in«hi-și programul dc extracție, și mina Iscroni. 
murea lucrărilor «le cercetare și pregătire pe straiul 
mate condițiile să-și realizeze producția prevăzută

• RESTANȚA DIN PRIMA 
LUNA. Acesta e adevărul. La 
huila neta extrasă, V ilca Jiului 
a înregistrat o restanță de 20 152 
tone, din prima lună a anului, 
.ceea ce echivalează aproape pro
ducția unei zile. Restanța provi
ne de la minele Lonca, Aninoa
sa, Lupeni, Bărbătenl, Cimpu lui 
Neag și Dîlja. Deci, șase restan- 
țieri și 8 exploatări cu progra
mul realizat și depășit.

• O IMPORTANTA REALI
ZARE PENTRU PERSPECTIVA

rind faptul că în luna 
au realizat o produc- 

mare decît in ianuarie ’92 
aceasta a fost superioa- 

carc a extras o 
lună a anului trc_ 

sporuri dc ex-
13 10Q tone, I’etrila 

4310 tone, l’aroșeni 2851 
tone; sporuri de piuă 

Bărbăteni, Vulcan 
să producă. 
Prin eonii- 

15, mina arc
e ’93.

MINELOR. In luna ianuarie <i 
fost realizat integral programul 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire. Exploatările miniere dis
pun la ora actuală de 4100 ml 
linie de front activă, ceea ce 
asigură integral capacitățile ne
cesare realizării programului 
de extracție prevăzut, la toate 
unitățile, cu excepția EM Lupeni.

• CENUȘA — TOT O PRO
BLEMA. Față de media anului 
trecut, conținutul de cenușă al 
producției nete extrase în ia

nuarie a fost cu 0,8 puncte mai 
mic. Dar, tot față dc unul Tre
cut, a scăzut și norma admisă 
de cenușa. Or, fața de aceasta, 
de 45,4 la sută, cenușa realizată 
a fost, totuși, mare — de 48,9 la 
sută. Iată și unitățile cu cele 
mai mari depășiri ale procenta
jului de cenușă: Bărbăteni cu 
10,8 p; Livezcni ‘— 8,4; Aninoa
sa — 6,2; Lupeni — 6,1; Valea 
de Brazi — 5,1 puncte.

• PRODUCTIVITATEA MUN
CII — INDICATOR DE SINTE
ZA. Nivelele de productivitate 
in luni) ianuarie pe Valea Jiului 
au fost următoarele: media pe 
exploatări — 0,85 tone pe post; 
in subteran — 1,07 tone pe post; 
in abataje — 5,55 tone pe post. 
• Productivități peste media pe 
Vale au atins exploatările Va
lea de Bra’i 1,32 tone pe post; 
l’aroșeni 1,17 tone pe post, I’e- 
trila Sud, I’etrila și Lonea au 
de asemenea productivități de 
peste 1 tonă pe post. Producti
vități mii scăzute s-au înregis
trat la Aninoasa, Dîlja .și Lupeni 
— între 0,53 și 0,63 tone pe post.

Ioan DUBLK

(Continuara In pag. a 2-a)

Pe teme Hberale

Pro sau contra Cîmpeanu?
De curînd, in sala mare a Prefecturii județene Deva au lost 

găzduite delegațiile cnn tciitoriu venite să aleagă o nouă conducere 
menită să le reprezinte opiniile la Conferința națională a PNL.

Alegătorii au ales, din cei 3 candidați propuși la funcția de 
președinte al organizației județene, pe dl. dr. Blăjan. A fost ales 
apoi, prin vot secret, întregul aparat județe m al partidului.

In luările de cuvint ale delegaților din județ au fost aduse 
aspre critici aparatului central in lrunte cu dl. Radu Câmpeanu. 
Crilicile s-au extins pe o intre,agă paletă: de la cele blinde pin i 
la luările dc poziție ultimative. In general, dl. R i lu Campcanu 
a fost acuzat de ieșirea clin Convenție, fapt care a redus numărul 
voturilor acordate acestuia, și dc nefundamcntarca propunem 
persoanei Majcstnții Sale Regele Mihai 1 la președinția României, 
precum și destule altele.

S-a relevat că numărul dc voturi pc care sconta dl. Câmpeanu, 
folosind surse ale SRI, de circa lă—17 la sută, a fost o minciuna 
și ca multe din votui ile care ar fi revenit PNL s-.au polarizat 
spre formațiuni rivale, alegătorii sancționînd prompt oscilarea 
politică a PNL și lipsa dc corectitudine a conduce) ii-

La toate acestea se adauga un stil de munca deficitar, dicta
torial de necon’ uitare a conducerilor județene în problemele mai 
dificile și mai deosebite. La fel de adevărat este și faptul că unii 
dintre delegați — puțini — eu susținut ca dl. Câmpeanu să nu 
fie înlăturat în alegerile din februarie, considerind eșecul electo
ral al PNL o vină cc poale fi pusă pe umerii sfătuitorilor săi.

La alegerile din februarie ale PNL se profilează, deci, o îm
părțire a voturilor între pro și anti-câmpcne.ști, plinind în pericol 
unitatea — atita cită este — a partidului. Soluția de a împăca 
cele două tendințe ar fi demisia domnului Câmpeanu sau nepar- 
ticiparea la grupul candidaților cc se propune pentru postul de 
președinte al PNI, Alegerile vor arăta dacă I’NL merge înainte 
sau nu.

Viorel MORARU

labr.ee
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E foarte simplu sfi faci afirmații. Ca de c- 
xcmplu, să spui că Il.irlcmul — un cartier măr
ginaș din New York — este o rampa de lansare 
pentru lumea interlopă. Acest cartier, populat 
ilc negri, în majoritate, dar i de alte naționali
tăți, emipranți din lumea întreagă, este emble
matic prin sărăcia i multitudinea problemelor 
sociale. Considerate, în cea mai mare parte, ne
rezolvabile. E simplu să faci catalogări — spun 
— atunci cind elti dispus să observi doar efec
tele unei stări de lucruri, fără să ai bunăvoin- 
:a, sau curajul, dc a urca pe firul „apei", pînă 
la cauze. Acest mod superficial de a trata pro- 
■lema constituie, din start, un handicap pe.-.tru cei 
In cauză. E ca și cind, intr-un c iz de justiție,

ai omite prezumția de nevinovăție.
Locuitorii cartierului Șasa sînt romi. Ei au 

ajuns aici — de fapt s-au grupat în zonă — in 
urma demolării caselor în care trăiau, situate pe 
actuala platformă industrială Livezcni. Șasa 
s-a format ca o așezare lipsită de orice urmă 
de sistematizare. Drumul de acces este nemo
dernizat. Nu există, încă, o captare de apă po
tabilă. Asistența medicala lipsește cu desăvârșire. 
Școala nu-i, nici alimentară. Șomajul e în floa
re. ăO do procente din cei 4—5 sute de locuitori 
ai Șasci trăiesc sub limita sărăciei. E de mira
re că, aici, în condițiile astea, fenomenul in
fracțional depășește media pe Valea Jiului? 
Cind, cine, și cu ce i-au ajutat vreodată? Dacă...

I 
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„la vară vom minca trandafiri" !
Pomii din Ș.i-.i -ănt ia margin< a civilizației, chiar .și prin a- 

Ș' /ai goo afic a a cai (ierului. Cu banii pe care-i plătește un 
om pentru a ajunge in oraș poate sa-.și c impere o pune. De caro 
are mai multa nevoie. Cum mai putem voi bi de integrarea unei 
comunități intr-o soi i- tale cu cere nu mai re nimic de-a f ce ? 
Și, după cum sc p.irc-. nici societatea nu . sie dornica să o inte
greze. Astăzi, la trei am ut la Revoluție, romii din Ș.a^a trăiesc 
inti-o izolare pcriecta.

Din toata populația aptă de muncă, numai <b ,-tr. i p1. rsoane 
pr t, aza o numea otire< uni ■ califii tă. .Julți, neavind nici o 
c.. .in are, au lost plimb care au fost dați alara. Cei carp m ii au 
inc., t:n loc de muncă lucrează la stat, in special la RAGCL, 
ni.im, drumuri -,i [ ><i.;ri.

•Situația oca m u gr.'a o au femeile. Tradiția f emiliei nume
re ; refuzul de a L,;aiiza cusătoria >n fața ofițerului .stării civile 
[. i femei.» f. «I .-vinii cea mai vuln .abilii, Iti lața tuturor: a 
fur. ci, a So<a t du. in eventualitatea in care nmi are un soț, 
I aii : i ijag i i'C-.fa abia i ajung sa-și lirăncscă copiii.
D. i .i r .r.ias singură ajunge in împ .ibilitatva de n-.i întrețin 
i ( ■ i ia! in nn.i, de voie, de' nevoi., in
str.pl î, unu - in ' iță :ă In• «tf» pentru i supraviețui.

D.n <u ,p •••are «. u u:n puia c uia <zi tale, mulți t'neri și-au luat 
’ n<a-r. < ’p fu im’ In , lata cc ne-a pus unul dintre ci, < arc 
a * nt don,; ■ ., mvîni in <1 ini mia: „Aici (în România — n re<l) 
Ir 71 ie sa 1"< r z • <î—ăi) d< ani în mina ca i i tr,.i s a. a < um am 
t-âit ca iîgrant ' Io1 S.i ș iți <a ru este adev.irat ce ne arata 
a.i-i i; t. !■ '..,/(>! ,,;,.u s n !n ,j p. pp. rele. Ih.aet ca pe vr-.m i 
comuni .iilor!" In Rumâni ;, <a și ui Germanii, nu uimi ii țiganii 
sl.it cei f ai< f; prostii. i, i r< mânii ,,’cși se. Celor din Șt • im lc 
C'tj rușine .5 -,mi li.mni. Fa s-an n scut ,i v<»r muri ți, ini Dar, 
în.unt d? or,. ;.pj-l; n n, ă, ci sini cel .ți ni români >i
Condițiile în ca <• tui"_i sini o rușine și p'iitiu soci ■f.atia ca
re.a ii aparțin.

Dl. C.Hi5c.i ar Corne; «• t :• pre.ediriU'b? Asudați I Demr’. itice 
a r< inilor clin ș.i«n. El n" spune: ,Nu cred că țxiuli in România 
ci rioiiii mai gi le de . m', ■ p mlrn niște ourr.i ni. Noi am foi.t vi
ii i <’s i Ic.:. ăi atît din partea pr.mar i, cit și d.n sti„matale. 
Au v •i.-t, au v .'iit, a' 1 pl ‘ at! De LEut, nimeni na .> fă< ut ri iic“.
Iz in r<-p t iu undo ., <:1< ' gații f.le ternilor d;n .* a m au fost .
li Bucu - !1, rai dc ;az>to np numai i ,i r i au făcut ceva p.'T.ru

vi, d'ir n; , nil ; avut c ir,o: itnt.a sa v na i vadf jn <e si'lua-
țic s > gj nr.

’l^geie ? „C' .c’vi • a limitat la faptul < î și a pus coroană pe 
C»p'“

l'r ■_<dintel» ? „Da îru put am crezut în el. Mi nm zis că n 
f' ! victima lui Ceiu;escii și J-am votat pentru doi ani, I. i ulti
mele al'geri l-am votat pe Emil Constantine: cu. Acum cred că 
la vara vom inînca trandafiri!"

EXEMPLU 1)^ PROPOZIȚIE 
SIMPLA :

Țiganii 
fură

An fost d< slnfc cazuri d fur
turi dc bare de cupru și cab
luri dc la Căile 1 erate. S a fu
rat de In l'abrica de lajite, c'e 
la cea de pîine, de la Autoser- 
vice, Secția de mobil,î, DC A, ș.a. 
Ultima spai.'.oic la rapelul ali
mentai dm l ivezcni a avut loc 
In aprilie ’92.

E.iii.La oamer.i în Șasa care r u 
au nici o paoioilitato de subzis
tența. Efectiv, r.U : U din ce trai. 
Anica Jlurlacu este casnică, arc 
4 capii, llarbatnl — nelețp ini — 
sc află în pușcărie. Geta Curc- 
larli, vădir ă, 4 oopii. Viorica 
I’urdui. 3 eonii minori, fără nici 
un v-init. IJirbatul in pu arie.
I .ir'ilia Nicol.i' Muntean, 8 co
pii. Ultimii 3. 4'i r.r ni. Nu l nc- 
l'icia/.a de uî'i un a'utor social. 
Exemple sin* cu duiumul, lista 
ri.inîne dr-iihn.’.

In nici o soeie..,m civilizată 
frrtnl nu i sti 1 ’ura ■* t’. i, din
contra. Și in c.'.zud c b r din Sa
ca cere a't Incak.it le;"'.a, justi
ția și-a făcut d-'tcr’j. De o i u- 
ciiă de vreme, aici c lin, le. <J- 
ji< societate cate se cou .ide a 
civilizată, însă, fa:e cîte c va 
pentru săracii ci. Du comitete 
specializate pcnlru ajutor social 
nt| ducem nici noi lipsă. I.ipsesc 
doar fondurile l’oaln, și un pic 
mai m illă bunăvoință.

Reportaje real'zate <lc 
Paul Nl' iUI Ef4CU 

Va’i LOCOTA 
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oamenii în acest „cartier" 
se va m ii scrie. Pentru că

Despre condițiile în care trăiesc 
mai scris. Și, mai mult ca sigur, 

notabilitățile orașului Petroșani au venit de mai multe ori pc aici, 
au văzut, au constatat, și au luat conștiincios notițe, 
cat. Și duși au fost.

După Revoluție, foarte mulți străini au poposit 
aparatul de filmat si cu reportofonul, pentru a reda 
„fața nevăzută" a României multilateral dezvoltate", 
•i ajutoare. Nesemnificative — aici. Pentru că, după 
nea 
zona: „ 
ci domnilor de la oraș. Deși ar fi trebuit să li se dea și țiganilor 
măcar un pat și o pătură".

Despre condițiile de viață ale țiganilor din Șasa (care șl de
clamă c ' mindrie etnia) vorbesc cel mai bine imaginile foto
grafice. Fotografii „care nu ne pot landa, insă asta e realitatea. 
In Șasa se trăiește sub limitele umanului".

Cu toate acestea oamenii dc aici au luptat dintotdeauna p< n- 
tru o viață mai bună, indiferent de cei care au fost la putere. 
In acest context, învii din 1985, Eurtea Toader i-a cerut lui 
Ceaușcscu să de#i o aprobare pentru construirea aducțiunii de 
apă în Șasa. Și i s-a dat. Lucrările au demarat și țiganii au lu
crat cot la cot cu specialiștii, ci singuri sâpînd șanțul în care ur
ma să fie așezată conducta. Toate bune și frumoase pînă a venit 
Revoluția, iar lucrarea — în proporție dc 80% executată — a fost ■ 
Lisată de izbeliște. Au trecut de atunci mai mulți ani, șanțurile I 
s-au surpat, din conducte s-a furat și problema apei a rămas pen- I 
tru oamenii din Șasa tot o... problemă. La finele anului trecut s-a I 
l.îcut o nouă comanda către RAGCL pentru terminarea lucrării. I 
Des izul estimativ întocmii d. RAGCL Petroșani ajunge in-a la ■ 
suma de 1 030 000 Iu. Și dc unde acc-.ti b ini la niște oameni taie I 
dc-abia supfav.eț’iiesc de pe o zi pc alta? |

P;na una alta, oamenii continuă să bea apă dintr-un bazin ■ 
de 1/1 m. B zin construit de r I'R cu o cu lotul allă deslliiuț.c fi | 
cim care „un gospodar nu și-ar ad pa nici animalele". i

De aici și pînă la epidemiile care au bintuit mai tot timpul nj I 
este o calc lungă. Chcstiun a este cu atit mai gravă cu cit in ■ 
zona nu exista nici un dispensar medical. Mai mult decît atit, I 
in afara telefonului de la „Bufetul Romanilor" altul nu mai există, • 
iar despre o mașină care să transporte la cft /nai aproț iat punct I 
s.m.tar (din Aeroport) un bolnav grav, nici vorbă. Este foarte I 
adevărat, imcai.it duj a Revoluție, dl. David, directorul Spitalului , 
municipal, a venit sa vadă care este situația. A trimis chiar .șt | 
medicamente. „Dl. David este un om extraordinar" ne spun Io- J 
tainicii. Dar în condițiile in care aici nu se poate rezolva 
spațiu care să beneficieze de apă și toate celelalte condiții sani
tare, cc poate face acest om?

Oricum țiganii din Șasa trăiesc în niște condiții pc care mulți 
dintre dumneavoastră nici nu lc visați. Dar, în ciuda faptului ca 
unii sînt de părere că „ăștia nici nu trebuie dați la ziai" noi ve
dem altfel lucrurile. Și dacă si cei care ar putea și ar treLui s.i 
se aplece la necazurile romilor din Șasa ar fi dc accrd cu noi 
poate s-ar mai schimba cile ceva pc ici pe colo și in folosul a- 
cc.tor oameni. „l\ntiu că țiganii nu tiebuic să fie considerați o 
rasă inferioară".

s-a

apoi au pic-

în Șasa. Cu 
întregii lumi 
Unii au adus 
cum ne spu- 

și d-na Foga, gestionara singurului magazin alimentar din 
Adevăratele ajutoare nu li s-au dat acestor oameni sărmani,

un

I

I
I

T.ru
Incak.it
imcai.it
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CONSFĂTUIRE
La Primăria din Petroșani a avut loc, vineri, o consfătuire, 

organizată de Prefectura județului Hunedoara, la care au luat 
parte secretari ai primăriilor din orașele Văii Jiului și din comu
nele Pui și JBaru Mare. Dl. Vasile Suflctu, consilier juridic al 
Prefecturii ne-a declarat următoarele : „S-au analizat trei aspec
te: modul în care se respectă termenul de înaintare a actelor su
puse controlului, potrivit art. 101 din Legea 69 privind ad
ministrația publică locală, legalitatea actelor adoptate de consi
liile locale și a dispozițiilor emise de primari, respectarea legali
tății de către consiliile locale și primari, potrivit art. 98 din legea 
amintită. Au fost și aspecte privitoare la respectarea regulamen
telor de funcționare a consiliilor locale, în domeniul vast și cu 
consecințe în respectarea legalității, a eficienței autorităților ad
ministrației publice locale în gestionarea intereselor cetățenilor 
care le-au ales. Cu aoest prilej, am inițiat și un test de cunoștințe 
profesionale".

Tiberiu SPĂTARU

Profesorii
(Urmare din pagina I)

rujați la început cînd au văzut 
că le merge fâcindu-se că lu
crează au prins curaj. Au deve
nit „profesori", arogîndu-.și cu 
de la sine putere dreptul de a 
da lecții de conduită politică și 
civică, altora. Acuzând în stingă 
și in dreapta sub semnul dog- 
m .tismuluj intolerant, au apli
cat pe fruntea unor gînditori ca
re nu pregetă să cugete la bine
le națiunii, etichete de „cripto- 
comuniști", „neocomuniști", „na
țional comuniști", lăfăindu-și luă
rile de cuvint in mass-meclia. în
câlcind democrația, sau în cel 
maj bun caz vorbind în numele 
ei. In arena disputelor politice 
l-am auzit adesea cum și-au dat 
tn petic. Au organizat echipe de 
fluierat d,n dege.e pentru a în
tina momentul curat în care s-a 
sărbătorit întiia oară Ziua Na
țională în Alba Iulia, în cetatea 
de suflet a românilor. Mai în
coace, în ziua sfîntă Ue la 24 
Ianuarie a sărbătorii Un.rii Prin
cipatelor Moldovei și Țt rii Ro- 
nwnefti, și-au adus Cin nc u în 
stradă echipele de huligani și 
fluierași din degete. Exemple 
sint cu mult mai multe și le l.r 
la înderaîna cititorul"*.

Mai nou, îr *, profesorii tică- 
loș iei au găsit un alt prilej de 
a da lecții. Prilejul .l-a constituit 
cuvîntul despre mîndrie, rostit 
de noul director general al TVR, 
dl. Paul Everac. Cu bun simț 
șl dragoste de țară, dl. Paul E- 
verac a avut curajul de a oferi 
națiunii și îndeosebi intelcctua- 

lor, cîteva motive de meditați.?.
De ce a ajuns Rom linia să fie 
considerată lada dc gunoi a Eu-

JViai bine ca
(Urmare din pag. I)

• La nivelul aba'ajelor, cele 
mai tune prouui tivnuți s-au rea
lizat la Livezeni — 16,8 tonc pe 
post (cu două complexe mccani- 
za;o), Valea d R-azi — lu, iar 
iParo?eriiul — 8,9 tone pe post.
• In luna ianuarie s-a lucrat in 
abatajele Văii Jiului, în medie, 
cu 13 complexe mecanizate. <» 
Productivitatea medie pentru 
complexe fiind de 9,1 tone, iar 
viteza medie de avar are ae 
C.3 ni/zi.

• REZE4 ȚA LA LUCRU 'I OT 
L. .b i. DE DUBIT. EfccLivcle, 
la t j.-.te unitățile au lost asigu
rate, in genei al, la i<: iu-l pro- 
g ar.iului. Cce i ce d.minu azâ 
r.tmul abatajelor, d< rcglir.d în
tregul flux pruduc iv este pre
zența la lucru. * !ji in prima lu
na a amimi, la cele 11 t?pl ca
târi, media zii n.ca a absi-n. clor 
s-a menținut ta 517 r» .iutiva te, 
iii învoiri, 1791 ioi c. boalî, GJ 
obligații ele. • Din primi lună 
a anului s-nu înregistrat 3 acri- 
dentc mortale datorită surpări
lor, două la Lupani fi unu la 
Lilja. Un nou foc <le mină a 
apărut la mina fzmea.

• CE VA El 1N I.UNA FE
BRUARIE ? „Pe luna februarie, 
cu excepția mm. lor Lu.pi.ni și 
DTlja, de la toate celelalte uni
tăți am primit asigurări că pro
gramele de extracție prelim'na- 
te vor fi realizate integral". Du
pă opinia d-lui ing. Viorel Poan

t* II * •scaloșiei
ropei 7 Cum de s-au înjosit unii 
pînă acolo Incit s-au încâierat 
pentru a apuca cîte ceva am a- 
jutoarele oferite de străini în 
semn de solidaritate cu Revolu
ția din 1989 7 Dc ce acceptăm să 
bem whisky și alte băuturi fal
sificate 7 Unde e mîndria fete
lor care-și vînd trupul prin bor
deluri în străinătate 7 Unde e 
mfndria noastră națională 7 
ș.a.m.d.

Minați de patima intoleran
ței, profesorii ticăloșiei, mulți 
dintre ei aciuiți pe la diferite 
ziare din țară, au sărit ca arși. 
Ocolind esența temelor de me
ditație puse în discuție, făcîn- 
du-se că nu înțeleg despre ce e 
vorba, folosesc atacul violent, 
lipsit de argumente, Întemeiat 
doar pe etichetări și invective la 
persoană, pentru a-1 intimida pe 
dl. Paul Everac. L-au acuzat de 
intenții dictatoriale în TVR, de 
încercarea de a monopoliza apa
rițiile pe micul ecran, de slugăr
nicie la adresa puterii executi
ve, ’-au cerut chiar, pe un ton 
imperios să renunțe la cuvîntul 
de sîmbătă seara. Iată însă că 
dl. Everac nu s-a lăsat intimidat. 
Intr-un li... J decent, cj argu
mente și fermitate și-a ccnt'nu.at 
prezentarea ideilor sale morale. 
Profesorii ticăloșiei sint puțini 
la număr și mizează pe faptul 
ca n-a-j primit replică m< ritată 
pînă acum. Dacă este demn de 
respect americanul, neamțul, un
gurul sau francezul care se 
mîndresc de naționalitatea lor, 
do ce n-ar avea acest drept ro
mân il ? Profesorii ticăloșiei o 
știu, dar se fac că plouă. Cinis
mul e ridicat de cei fără coloană 
vertebrală morală la rang de 
politică l

acum. un an
tă, și în februarie trebuie insis
tat in mod deosebit pe respecta
rea tehnologiilor do lucru, a mo
nografiilor de armare, a discipli
nei de lucru — condiție hotârî- 
toare pentru asigurarea securi
tății personalului și prevenirea 
avariilor. Se impun plasarea op
tima a frontuliior de lucru pen
tru a.ingeiea productiv, t’.ților 
programate, realizarea no ma
ior, a prevederilor la lucrările 
dt d.schiderc și pregătiri.

Realizarea producției n con
diții de eficiență sporită reclamă 
cj insistență concentrarea efor
turilor p'-ntru îmbunătățirea că
lii iții cărbunelui extras, redu
cerea cenușci, pentru a liv’-a be
neficiarilor o i'uili cu un conți
nut caloric superior. încă o ce
rință, de prim ordin, pe care 
economia de piața ne-o impune 
în mod stringent: intensific i-
lea (forturilor pentru recupera
rea și rcfolosir a utilaj1 lor, a 
pieselor de schimb — armături 
TH .tîipi .St 1, gtinzi, brăt'iri, 
1- n'.uri, ventiie, r ibluri electri
ce, deci, a tuturor mntori.-.l'lor 
cr> pot fi revalorificate in bene
ficiul producției.

O atenție specială se va acor
da minelor D11|a și Luprnl, nc a 
prec'zat în Încheiere in rlocuto- 
rul, afectate dc o situate nc co
respunzătoare a linii! dc front 
active, situație ce trebuie să 
preocupe conducătorii celor di
nă unită1,1, dar caic va sta și 
în atenția noastră...

JIUL PETROȘANI
Cantonamentul s-a încheiat vi

neri și s-a renunțat la jocurile cu 
selecționata divizionară a Craio- 
vei și Vic toria Cui tea de Argeș, 
din molive obiective. Singura jn- 
iilnire care a mai avut loc, a fost 
cea cu Metalul Tirgoviște, o e- 
chipă întărită cu cîți,ya jucători 
dc la echipele din Ploiești, meci 
cîștigat lejer, c.u scorul d-? “—1. 
Toți jucătorii folosiți au dat ran
damentul scontat și se pregătesc 
intens pentru „săptămâna cra:o- 
veană". Se pare că jocul cu Uni
versitatea se va desfă ura joi, nu 
miercuri, dar dala precisă se va 
afla doar astăzi. De ieri, s-a ală

Minerul Uricani
Echipa s-a întors vineri 6eara 

de ia Felix, unde a profitat de 
prezența în zonă a altor forma
ții, reușind să susțină cîteva 
jocuri de pregătire, toate câști
gate. A învins pe Mecanica 
Alba Iul-a, de două ori, 2—O și 
2—1, au marcat: Dulcu (2) in pri
mul meci, Dulcu și Pncopi în cel 
de-al doilea. A cîștigat în fața 
UM Timișoara, scor 2—1 (Dulcu, 
2). Ech’pa și-a dat drumul în 
meciul 4, cînd a administrat un 
4—O formației înfrățirea Ora
dea, cu mulți jucători legitimați 
din eșalonul superior. Au mar
cat Dulcu (1) șl Pricopi (3). In

încotro, i udorache ?
La num ii 25 de ani. Marin Tu- 

dorache, talentatul fotbalist al 
Văii Jiului (ultima sa apariție 
la echipa Rapid București), se 
pare că vrea tă abandoneze ac
tivitatea fotbalistică, în defrimen. 
tui afacerilor. Nu efte nimic rău 
în asta, dar credem că steaua lui 
Marin încă nu a apus. LI mai 
poate aduce satisfacții iubitorilor 
de fotbal din Valea Jiului, sau 
din jnlrcaga țară, dacă și-ar pu
ne din nou ghetele în picioare șl 
talcn'ul în slujba fotbal.ilui. A-

Valențele
O Corpul lucrat se recunoaște 

îndată. Insul poate sări, se pcate 
grăbi, poate fugi elegant, poate 
ajuta ffbsă ezitere un bătrân sau 
un copil împovărat.

© Sportul trebuie să înceteze 
să fie un privilegiu al unei ca
tegorii sociale restrinsc, spre a 
deveni o cale largă ce duce la 
desăvârșirea fizică a marilor mase 
ale națiunii, l’cnti li tinerelul șco
lar, o aclirilate ;porh . dozată 
la justa proporție, este nai mult

Ki.biku realizată de
Dorel NiîAMȚU

IREZULTA £ U.LE 
tONCULSULUI 
J R/Ji JOSPORT
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1. Al.ilant.i — Juvenlus
2. t'.’.gliari — Inter
3. 1 .uiciiuna — l.az'o
4. MU.m — l’i.cara
5. Napi..j —
6. lloin.i — • iioa
7. Snrnjidorij — Anccni
8. Teri no — B: escia
9. Uiiiiicse — Piirma

10. Boii — l'iancc/a
11 Mrmza — ltiggiana 
t2. Morlerin — I^ndova
13. Venezhi — Ascolj 

turat echipei și jucătorul Milita
rii, cel care a făcut parte din 
selecționata B a P.omâniei, pre
zentă Ia turneul din India. După 
cum se știe echipa noastră a 
pierdut finala, cu 2—O, în detri
mentul mai puternicei formații 
a Corcii de Nord.

După cum ne spunea atit dl. 
Drăgoescu, cît și Mitică Marcu, 
atmosfera în echipă este una 
foarte serioasă și întîlnirea. cu 
„elita fotbalului" la Craiova va 
fotografia stadiul de pregătire și 
de potențial al echipei, de Ia care 
toți suporterii așteaptă rezulta
tele... promovării.

tr-un ultim meci, în fața repu
blicanilor I, CSS Oradea, Mine
rul a dispus cu scorul de 5—1. 
Printre noutăți, se pare că vor 
evolua din acest retur jucătorii 
Claudiu Roșea (FCM Caracal) 
fundaș lateral și Păun (Jiul ti
neret). In rest cel doi antrenori, 
Dorel Maria și Mihal Marian se 
bazează pe aportul lui Popescu, 
Tokiu, Irimuș, Roșea, Lăcătușu, 
Ceacusta, Baltaru, Mazilu, Dul
cu, I'Torcscu, Pricopie, Nicoară, 
îlristea, amintindu-i pe cîțiva 
dintre artizanii unei evoluții 
jnai mult decît promițătoare.

cum, în plină maturitate sporti
vă, orice echipă, de ce nu și Jiul, 
ar putea beneficia de aportul a- 
ccstui jucător, format, crescut și 
consacrat aici, unde generația 
Tudorache a fost ,,lăsată la vatră" 
de cel care mai dăduse un Krau- 
til, Oaiclă, Dodii, antrenorul Le-
ca.

Ar mai putea oare 1 rofesorul 
schimba cumva cursul vieții e_ 
levului său? Ar fi, totul, numai 
in favoarea fotbalului!

sportului
tlecit necesară pentru îndeplini
rea unui echilibru armonios intre 
trup și suflet.

© Educația fizică, adăugată cul
turii intelectuale, a devenit locul 
de intilnire al tuturor acelora ca
pe, în lume, au păstrat speranța 
de a 'duce omenirea spre sănă
tate spre echilibru, spre armo
nie.

L Cultura corptitaii și sportul 
sint factori morali.

1
1
1
1
1
1
1
X
1
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Fie-i t&i’îna ușoară!
I

IL.ri, la ora prînzului, a fost Inmormintat la Hunedoara, fot
bal i tul Michael Klcin, decedat, după cum se știe, in urma unul 
atac de cord, survenit la antrenamentul dc marți după ;.mia â in 

Get mania. I
Corpul neînsuflețit a ajuns la Hunedoara duminică, ora 8,13, 

după 19 ore în care au fost parcurși peste 1700 km de către carul 
mortuar, fiind depus, maj intii, in ca'a părintească, pînă la ora 
i.3, și apoi, la oererea miilor de sirnpatizanțl, la Casa de cultură 
din munic'piu, de unde a fost ccn.l’ts pe ultimul drum de mem
brii f; miliai îndoliate și dc către toți cei dragi. Au luat prezente 
importante personalități din lumea snortului din țară, pracunf 1 
și din cadrul clubului Ucrdingcn, ultima echipă li care a lucat 
ccl decedat, la num.a, 31 dc ani.

Condoleanțe familiei, fotbalului hunedorenn și fotbalului ro- 
| mânesc.

Tic-i țărîna ușoară I

„Memorialul 
S tr îmbeanu”

OJTS Dolj organizează in zi
lele de 12, 13 și 14 februarie, la 
Craiova, „Memorialul Strimbea- 
nu" la care a invitat formațiile 
Universitatea Craiova, Electro- 
putere Craiova, Oțelul Galați, 
Jiul Petroșani, Sportul studen
țesc și Autobuzul București.

Turneul se va desfășura în 
Sala Polivalentă a Cri.iovei, la» 
echipele vor prezenta în te.-en 
o formație de 5 jucători dg cîmp 
și un portar, durata fiecărei 
partide constînd în două rqzrl-: 
zc de 15 minute.

Regulamentul prevede ca pe 
parcursul celor trei zile fiecara 
echipă să întîlncască celelalte 
cinci, cîștigătoarea desemnîn- 
du-se pe baza numărului da
partide ciștigate și desigur a 
punctajului acumulat. Memoria
lul este dotat cu premii în vai 
lor.re de peste 600 mii lei. Cî.ti- 
gătoarea turneului va primi 250 
mii lei, finalista 150 mii lei, Iar 
go'gaterul un premiu de 50 mkl 
lei. |

O săptămînă încărcată pentru 
Jiul, care în 10 sau 11 februarie 
va îrrtîlni pe teren mare, puter
nica echipă Universitatea, latf 
la numai cîteva zile cele două 
team-uri vor £i deci, din nou, 
față în farță.

Acest turneu este socotii unul 
din cele mai puternice ale a<H 
tualvlui sezon.

Succes, Jiul I

Radu la JS.C.
Selena Barau?!

■ I
Ultimele discuții cu președin-i 

tele Clubului Jiul Petroșani, dl. 
ing. Petre Drago seu, ooniirma 
știrea că jucătorul Jd n Radu 
juca aproape sigur la divizicna-i 
ra naționala, SC Si lena Bacau», 
antrenor Coslică ȘLefanesau. Du- . 
pă ce a fost in pregătiri, precurm 
și la turneul de la Alba luna, 
cijtigat după C’m se știe de for- . 
mația băcăuan^, care în finală , 
a învins cu 2—0 echipa Dinamo , 
Bucurerti, Ion Radu a „prins* j 
echipa, jucînd al patrulea miji , 
locaș, cu sarcini Dur ofensive. 
■și tratativele sint pe cale de a 
fi încheiate cît de curând, întră 
cele două părți uimind a fi de
finitivate ultimele amăn’inte.

lată, deci, că Jiul este obliga* 
tă să satisfacă cererea lui Ion 
Radu, desigur cu avantajele ca 
decurg din acest transfer, aci 
ce poate înlesni, dacă se va a- 
junge la vreo înțelegere profitai 
bilă, transferarea celor doi jucfti 
tori — Mircea Popa ți Emil Ma* 
rian — unui de la Progresul Doi 
curești, celălalt de la CorvinuL 

Deocamdată conducerea echfo 
pei este în tratative avansate cu 
cele două cluburi și in funcție 
dc rezultatele lor ’’Om afia vești 
bune sau vești proaste. La mo
mentul potrivit op;nia publică 
și susținătorii echipei Jiul vou, 
fi informați despre toate „mișcă
rile" care vor aptu ea.
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Ciinsibul local lirico iii
ORGANIZEAZĂ

în data de 1 martie 1993 orele 10, 

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi la RAGCL Uricani:
■ INGINER (subinginer)
■ ECONOMIST
■ JURIST
Condiții: vechime 3—5 ani, de preferință domiciliul 

stabil in orașul Uricani.
Relații la sediul Consiliului local Uricani, intre orele 

9—15 și la telefon 560850 sau 121.
Cererile Se depun cu actele necesare pentru Înscriere, 

pînă la data de 26 februarie 1993.

F/Z j! e A SUCI TATEI

Societatea comercială 
Prima-Telecom SRL 

DEVA
B-dul Deccbal, BP mezanin, telefon 614777, 

ANGAJEAZĂ 

specialiști in electronică și telecomunicații, pentru sucur
sala Petroșani.

Se mai pot cere relații la telefon 541636, dl. Bălan, 
Of. poștal Petroșani.

Banca Comercială Română SI
Filiala Petroșani

ANUNȚĂ

Se aduce la cunoștința unităților de desfacere a măr
furilor și prestărilor de servicii, că filiala BCR SA Pe
troșani dispune de cantități importante de monede, care 
la cerere se schimbă contra bancnotelor de valori mari, în 
scopul restituirii populației a diferențelor între valoarea 
mărfurilor cumpărate și valoarea bancnotelor prezentate.

MATRIMONIALA

VĂDUV, 33 ani, copil 5 ani, caut persoană în vederea căsă
toriei. Iancu C„ Petroșani, Post-restant. (760)

VINZARI

V1ND urgent apartament 4 camere, preț negociabil.. Petroșani, 
str. Republicii, bloc 57/2. Telefon 545219. (780)

VÎND Trabant 601 in stare perfectă. Petrila, Republicii, 206. 
Telefon 550847. (781)

VÎND remorcă mică pentru Dacia. Petroșani, Aurel Vlaicu, 
nr. 3. Telefon 541083. (782)

VÎND pistoane Trabant. Petroșani, Slătinioara, 1/30, după 
ora 16. (749)

VlND remorcă descopeiită, 7 tone, informații telefon 54al25, 
după ora 14. (748)

VlND Mercedes 200 D și Mercedes 220. Informații: telefon 
544146. (722)

VlND apartament 3 camere. Petroșani, cartier Dimitrov. Re
lații: telefon 542747. (761)

VlND mobilă sufragerie (fără canapea). Telefon 542810, 
541827. (769)

VlND casă cu etaj, dependințe, grădină mare, în Baru, str. 
Gării, 383. (759)

VlND popas turistic cu spații cazare pe DN 66, km 156-1-420 
(Baru). Adresați Baru, str. Gării, 383. (759)

SG ARDELEAN SRL, în colaborare cu SC Presto-Torente, 
vinde: detergenți, hîrtie igienică, mase plastice, săpunuri, mături, 
chibrituri, confecții și jucării. înscrieri pentru frigidere, mașini 
de spălat, televizoare alb-negru și color, congelatoare. Telefon 
545905, 542018. Adresa firmei : 22 Decembrie nr. 2 (fost magazin 
Parîngul) Petroșani. (756)

VÎND Dacia 1310, perfectă stare. Aninoasa, str. Bujorului 
(Iscroni), G 1/14, după ora 16. (772)

VÎND Trabant, 1988, Paroșeni, str. Aleea Salcîmilor, nr. 9, 
bloc O, ap. 13, sc. 2. (771)

VÎND video player Funai, sigilat, telecomandă. Relații tele
fon 545181, între orele 10—20. (775)

VÎND PASPAT, medicament pentru tratarea astmei. Petro
șani, Vasile Alecsandri, 29/2 (colonie). (776)

VÎND apartament 2 camere Petroșani, zona pieței, motor 
Volkswagen cu cutie și motor Bus Volkswagen. Telefon 542470, 
între orele 14—16,30. (778)

DIVERSE

CEDEZ spațiu comercial în Petroșani, zona pieței, telefon 
545671. (767)

PURTASE COMIX Sili
vă oferă din stoc produse fabricate integral in :

JAPONIA, ANGLIA și GERMANIA

■ calculatoare COMRACE 386 și 486 
in orice configurație

■ plăci VGA, I/O, FAX, MODEM etc.
■ imprimante C1TIZEN, PANASONIC, FUJITSU
■ sisteme de rețea LANtasatic și NOVELL
■ centrale telefonice și telefoane de secretariat 

PANASONiC

SOCIETATEA Comercială BMV-LUX Petroșani anunță con
curs, în data de 10 februarie 1993, ora 10, pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi: vînzători, ospătari, șofer, operator înregistrări 
studio audio-video, muncitori necalificați. înscrierile la Bar-Jiul, 
pînă la data concursului. (765)

OFERTE SERVICIU
FIRMA particulară, angajăm vînzătoare tînără, fără 

obligații și vinzutor ambulant, eventual pensionar. Telefon 542347. 
(783)

PIERDERI

PIERDUT legitimație handicapat pe numele Rațiu Ilina, eli
berată de Asociația de sprijin a handicapaților Petroșani. O de
clar nulă. (750)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Teodor Altila, 
eliberată de EM Aninoasa. O declar nulă. (747)

PIERDUT contract de- închiriere pe numele Andraș Mihai, 
eliberat de RAGCL Aninoasa. 11 declar nul. (762)

PIERDUT contract închiriere pe numele Voinea Gheorghe, 
eliberat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (766)

PIERDUT carnet student pe numele Crișan Valentin Alin, 
eliberat de UT ■ Petroșani. îl declar nul. (774)

PIERDUT legitimație veteran de război nr. 69/1992, eliberată 
de Asociația veteranilor de război Petroșani. O declar nulă. (779)

DECESE

COLECTIVUL sectorului VI al EM Aninoasa aduce un ultim 
omagiu celei care a fost

I ARI AȘ ECATERINA
Nu te vom uita niciodată. (763)

■ copiatoare SHARP, CANON
■ PROGRAME SOIT CIEL (contabilitate, gestiune, 

salarii)

COLECTIVUL Atelierului electric al prcparațlci Lupenl de- 
plînge dispariția prematură a bunului și dragului coleg

MAIOGA IOAN
Sincere condoleanțe soției, întregii familii îndoliate.
Nu-1 vom uita niciodată. (768)

Fiabilitate maximă și prețuri 
care desfid orice concurență 

GARANȚIE 12, 18 LUNI Tel.

PETROȘANI,
Avram Iancu 12

093/545201 Fax 093/515302
(736)

Cotidianul de opinii șl informații .ZORI N’OI“ apare sub egide 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

înregistrată la Registrul Comerțului sub ar
J 20/621/1991

Cont virament i 307060201 — BCR Petroșani.
Director: MIRCEA BUJORESCU
Director executiv : Ing. Alexandra BOGDAN

TIPARUL: Tipografia Petroșani etr. 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 541368.

FAMILIA îndurerată mulțumește tuturor acelora caie i.au fost 
alături prin prezență, flori și compasiune, la marea durere prici
nuită de încetarea din viață a celei ce a fost

BEJ MARIA MINERVA (777)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 267i 
Petroșani str, Nicolae Balccscu nr. 2 

Telefoane: 511GG2 (director-rcdactor |ef); 
515972 (director execuțiv.administrativ 
difuzare), 511663, 5124G1 (secții).

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Lăsînd rațiunea să precumpă
nească, veți lua decizii corecte.

PEȘTI — IEPURB
Mari revelații în domeniul in-, 

tim.

BERBEC — DRAGON
Nu primiți ceea ce v_ar fi greu 

să restituiți.

TAUR - ȘARPB
Norocul dv. are nume de floa

re.

GEMENI - CAL
Țineți minte cinci cuvinte!—

RAO — OAlB
Complicații inutile pe o temă 

minoră.

LEU — MAIMUȚA
Sînteți prins(ă) serios în ițe. 

Nu vă zbateți — se încurcă...
FECIOARA — COCOȘUL

Plutiți pe ape adinei, fără co
lac de salvare.

BALANȚA — CI1NELB

Evitați altercațiile — pericol de 
implozie.

SCORPION - MISTREȚ

„Balonul de săpun" capătă pro
porții și culoare... politică.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Șanse dc cîștig sporit prin 

muncă susținută.
CAPRICORN — BOU

Nostalgiile favoi izeazti impoten
ța.

PROGRAMUL

MARȚI, 9 FEBRUARIE

7,00 TVM. TelematinaL
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. OGLINDA. 

(Reluare).
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Prcunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Conviețuiri-Magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut prietenii (I).
18.35 Hai să-ntindem hora i >aret
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Jport.
20.45 Film serial. OCOLUL PA- 

MINTULUI IN 80 DE ZI
LE. (Anglia). Episodul 3.

21.45 Rny Charlcs în concert.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut, prietenii (II).

I
Materialele necomandate t 

nepublicate nu ie restituie. R>: 
ponsabilitatca morală și juiidi . 
asupra corectitudinii datelor cu 1 
prinse In articole aparțin, li 1 
exclusivitate, autorilor. I

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 
Gheorghe CHIRVASA 

Corectară i 
Emilia ACUIRE1 

Viorica FIRȚULESCU


