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Simbătă la Casa de cultură din Petroșani a fost

Milințjul de protest sl cadreier didactice
1,3 Casa de cultură clin Petroșani a-avut loc simbătă un mi

ting de protest al cadrelor didactice din invățâmîntul prcuniver- 
sitar și universitar din zona Valea Jiului. Au participat mai puțin 
de 500 persoane împreună cu liderii lor.

A fost citit următorul comunicat al Federației Sindicatelor 
Libere din Invățămint (FSLI) și Federației Sindicatelor Invâță- 
mintului Preuniverritar (FSIPR) în care se precizează: „întrunite 
azi, 22 februarie 1993. în .ședința comună, Birourile Operative ale 
FSI4 și FSIPR, mandatate de consiliile lor naționale au hotărît 
declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel național din 
următoarele motive :

1. Alocarea unui buget destinat învățămîntului pentru 1993 
cj mult sub cerințele minime înaintate de ministerul de resort;

2. Aruncarea în șomaj a 16G00 de persoane, prin disponibiliza. 
rea a 13-/o din personalul auxiliar.

3. Hotărîrca trecerii, în condiții de recesiune economică, a 
unei părți din bugetul învățămîntului pentru investiții și chel
tuieli materiale în bugetele administrației locale;

4. Neaplicarea în teritoriu a contractelor colective de muncă 
încheiate intre federațiile semnatare și Ministerul Invățumîntiilui;

5. Forțarea trecerii „Statutului cadrelor didactice" prin Par
lament

6. Consultarea formală a cadrelor didactice privind proiectul 
de lege si reforma învățămîntului românesc;

Nerespectarea Protocolului și a IIG 311/1992 semnate pe 
data de 26 mal 1992 între Guvern și cele două federații privind 
acordarea procentului d* 12 la suta pentru întreg personalul din in- 
va'..mint.

La mitingul din Petroșani, care a durat o oră și jum.date. au 
vorbit cadre didactice și personal TE.SA, toți sindicaliști

Astfel de manifestații au fost organizate, de vineri și piuă 
duminică, in întreaga țară. Dacă acest conflict de muncă nu va 
fi stins, este anunțată o grevă de avertisment pentru ziua de joi, 
4 martie 1993, între orele 11—13.

Tiberiu SPATARU

Incredibil

Un grup social, 940.00(1 lei
O firma autorizată din I’ctrila, contactată pentru construirea 

unui grup social, in cadrul unei societăți comerciale, — i* care 
se prevede expres necesitatea existenței și funcționării grupului 
social — a pretins, pentru executarea lucrărilor, nici mai mult, 
nici inai puțin decît incredibila suină de 940 000 lei. Anexa nu 
prevede decît 4 pereți, două uși, un acoperiș, doua țovi și obiectele 
sanitare uzuale.

Pină la urma problema s-a rezolvat prin renunțarea la cele
lalte servicii „de lux", societatea găsind un alt partener de exe
cuție, care a evaluat modesta lucrare la 220 000 lei. (D.N.).

In casa scărilor

Violată și abandonată
Spicuiri din declarația făptuito

rului: „Am pătruns în casa scâ- 
rdor. Cu tot semiîntunericul, am 
văzut-o. Era în spatele unii uși 
de tablă, prevăzută cu găuri. 
Am deschis ușa și am inhățat-o 
scurt. I-am sfișiat „ambalajul" 

după care am... citit-o, cu pa
siune. Apoi am aruncat-o pe 
trepte". Așa a descoperit.o un 
locatar dimineața, in jurul orei 
șapte. Ulterior s-a stabilit că, 
un alt locatar, care se deplasa la 
serviciu (era schimbul unul la

mină) în Jurul orei patru și ju
mătate, din cauza lipsei unui 
corp de iluminat în zonă, a călcat 
pe ea, fără să-și d'-a măcar sea
ma, Locatarul unui bloc din car. 
tierul Aeroport (Șerpărie) care 
a găs t-o, privind-o cu atenție, 
și-a dat scama a cui era de fapt. 
A anunțat destin itarul care, re
semnat, a cules-o fie pe jos. „Bă
nuiesc cine a fâcut-o și n-am să 
mă las pînâ nu pun mina pe el".

Violarea corespondenței se pe
depsește conform legii. (I’N.)

S-A ÎNCHEIAT SEZONUL DE 
VÎNATOARE

Ocrotirea vinatului ca și măsurile de stlrpire a răpitoarelor 
(lupi și vulpi) fac parte din legile ce guvernează activitatea so
cietăților „ROMSILVA" SA. din Valea Jiului. La I’ctrila, sezonul 
s-a în'bei-it cu împușcarea a doi lupi, ce au adus mari pagube 
fondului viu al Ocolului Silvic din localitate, aceștia omorînd nu 
mal puțin de 5 ciute, de la Începutul anului. Alte distrugeri au 
fost înregistrate și in rindul turmelor de oi și de vite ale cetă
țenilor din zonă etc. Șl, dacă sezonul de vînăloare s.a încheiat, 
neoficial începe altul: braconajul. Numai că, pedepsele sînt aspre 
și se lasă chiar cu privarea de libertate. (D.N.)

Un prefect mai mult ca perfect
Ei Mineritul și siderurgia nu vor muri K9 Voi dez

gropa toate dosarele 13 Eu lucrez mai mult cu poliția 
I® Vom arăta unde s-a înmulțit TESA ESI Mina dreaptă a 
domnului prefect se numește GIIIARÂ 3 Săptămina a- ta 
ne paște vizita domnului Văcăroiu.

Stăpinind la perfecție cele trei 
principii ale (liscur.uiui oratoric, 
dicția și uenliția, cel mai tare 

fiu al acestui meleag, numii nu 
ales, a reușit să plina in încurcă

tură marea masă a ziariști toi- 
prezcnli, simbătă. La conii.rința 

de presă de la Prefectura Deva 
Asta pentru că, deși timpul re
zervat a fost de aproape 1D0 de 
minute (iife), adică jumătate din 
cele trei ceasuri rele la romani, 
la un moment dai părea evident 
că cineva venise cu lecția neîn- 
vățatâ, iar discuția se mulase 

din cuvinte in priviri. D.ir (fie
care cu darul lui) dacă e ade
vărat că o întrebare inteligenta 
provoacă nn răspuns inteligent, 
atunci se poate spune fâiă în
doială că noul prefect s-a inlic- 
cut pe sine., ne_a întrecut pe 
toți, cel puțin în originalitate 

astfel incit, la final, am plecai 
derumflați iar prefectul a plecat 
in altă parte.
• Referitor la Legea 19 (cea 

Cn pâmintul), domnul prefect știe 
că stăm prost, dar nu știe exact 
cit de prost. In consecință am 
aflat că se lucrează și in momen
tul de față „pe primării, la to- 
talizarea sesizărilor și reclama-

țiilor", privind aplicarea numitu
lui act normativ. După ce vom 
vedea cum stăm, vom vedea ce-i 
de făcut (dacă mai e ceva de fă
cut). @ Nu știm dacă și „pe pri
măria" Petroșani se lucrează la 
Legea 13, dar se pare că pe pri
mar il „lucrează" cineva. „Am 
luat cunoștință, spune domnul 
prefect, de intenția fostului pre
fect de a-1 suspenda pe primar 
(moștenire grea, ce să-i Iaci?). 
In prima jumătate a lunii mar
tie voi avea o discuție cu prima
rul .și cu consiliul (pregătiți 
mărțișoarcle!). Cert e că sint ta
bere. Nu pot să spun .. Aștept 
prima ședință de consiliu, din 
martie. Nu cunosc concluziile co
misiei guvernamentale. O măsu
ră voi lua. Nu știu, acum. care". 
Clar? Totul e bine cind se ter. 
mină. Cit privește flecuștețul de 
„fo două milioane", „voi verifica, 
mai intîi". @ Calul de bătaie a 
fost, ați ghicit, Ordinul 24. ema
nat in 93, februarie. Necesar, la 
moment și suficient, pentru a ne 
forma o imagine despre intenții. 
Cit despre punerea în practică... 
om muri și om ședea. Cert este 
că acest ordin a dat de lucru ma
rii mase a turnătorilor și altor 
categorii de oameni ai muncii,

iar cei care pînâ acum deschi
deau ușa cu capul, cu Mita si cu 
Kcntul. neștiind cui să le dea, 
acum vor ști precis, dar sumele 
vor fi mai mari. Crește nivelul 

de trai... Domnul pi efect se bizuie, 
în primul rind, pe poliție. are 
mare încredere in presă (deci, 
poftiți cu încredere și la noi1) și, 
între altele, in justiție. Acest or
din e. s.a spus, numai începutul 
Trecînd la* concret, „nu cunoso 
numărul de cazuri. Personal, am 
citit cu mare atenție Revoluția 
franceză. Sint lucruri care ni se 
poli ivesc la ora actuală. Plec 
pe buna credință a marii majo
rități a locuitorilor județului. 
Mi-am transformat și noaptea in 
zi, ca să citesc scrisoare cu sci- 
soare. In spatele acestor fenome
ne (de corup’ie n.n.) au stat, de 
fapt, oameni puși sâ vegheze la 
respectarea 1 ’ilor, „pîrghiile". 
S-a închis ochii de foarte miilți 
din poliție, din administrația ju
dețului. Zilele acestea, în cadrul 
poliției și al gărzii au loc verifi
cări nemaipomenite, legate de 
acest subiect. Dacă vor avea loc 
niște remanieri, niște schimbări 
spectaculoase, să nu surprindă pe 
nimeni. Trebuie să-i îndepărtăm 
pe cei care nu au luat măsuri 
sau chiar au încurajat. Sînt uni
tăți în care într-adevăr, de sus 
pînă ins, toți fură, dar sînt puți
ne. In general cei care dețin 
cheia și-au făcut de cap *.

Ștefan CIMPOI
(Va urma)

PNL — o nouă 
conducere

Conform previziunilor, Confe
rința Națională a PNL a adus c- 
lemente de noutate.

Primul element de noutate* îl 
constituie fuzionarea PNL cu No
ul Partid Liberal, sub denumirea 
de PNL, lucru ce constituie un 
prim pas spre unificarea mișcă
rii libera'.? din Romania.

Al doilea element il constituie 
schimbările in conducerea PNL. 
Domnul Mircca lonescu Quintus 
a fost ales în funcția de preșe
dinte al PNL, iar ca vicepreșe
dinți au fost aleși domnii: Radu 
Câmpcanu, Viorel Cataramă, Ra
du Boroianu, Călin Popcscu Tă- 
liceanu și Din Laz.ărescu. (Gh. C.)

Pentru că aveau nevoie de bani

Au spart autoturisme 
nesuprave^heate

O Pagubele ajung la apioape 300 000 lei
Pociovăliște-anu Alin Titu (22 ani), Pădure Nicolac, „Soli" (20) 

și Demeter Ștefan, „Pițiu" (15), din Petroșani, sint trei tineri avînd 
aceeași pasiune: umblatul fără rost, băutura, frecventarea disco
tecilor. Și pentru că la treburile astea mai este nevoie și de bani, 
unul dintre ei a găsit „soluția": „Să găurim mașini și sa le furam 
bateriile ;i roțile de rezervă. Că astea sc caută".

Operajunea în cauză s-a derulat corespunzător piua cind i-a 
dibuit poliția. Luați la întrebări, s-a stabilit că, in intervalul ia- 
nuarie-februarie ac., băieții au saltat 10 baterii de acumulatoaie 
și cinci roți de rezervă. Este posibil ca numărul lor să tic mai 
mare Deocamdată, paguba pricinuita de grupul de spărgători 
este estimată in jurul valorii de 300 000 lei Prunii doi sint cer
cetați in stare de arest, iar minorul Domelor in stare de libert.'le.

Ghcorghe OLl’EANU

DEȘI NU CU INTENȚIE

De la beție la crimă au fost cîțiva pași
H După <c l-a sliîiis

l’inint i înțelege ce s-a in- 
timplal acum, in februarie, sa 
amintim un fapt petrecut cu 
palm luni în urma. Li acea d >tă, 
intr-o zi de salariu, după ce au 
ieșit de la lucru, llioni Dorel și 
Borhinu Ion ui mers glonț spre 
circiuma aflată nu departe de 
UMIIlOM. Aici s-au dat la bău
tură ca meseriașii. Primul care 
a înclinat steagul a fost llioni. 
Vâzîridu.l așa, Borhină ii bagă 
mina in buzunar .și-l „ușurează" 
de 11 000 de lei. Credea că nu 
l-a zărit nimeni. Sc înșelase. 
Cîțiva colegi de muncă au fost

<lc git, făptuitorul i-a zis; „na, 
pe fază. A doua zi, i-au spus lui 
llioni ce și cum. Dorel n-.i depus 
in ă plîngcre la poliție. Martorii 
s-au ținut de capul lui Borhină 
pinu cind acesta, vrînd-nevi înd, 
i-a Înapoiat lui llioni suma de 
bani .șterpeliți. Cu dtc cuvinte, 
cei doi au rămas tot prieteni. 
Că, se știe, bețivii nu țin mult 
supărarea unul pe altul...

Vineri, 12 februarie, după ce 
și-a luat salariul, llioni purcede 
la băut. I’c la opt seara, beat 
bine, ntt-i place lui de paraso- 
larul unui autoturism. 11 rupe. 
Este dus la poliție. Cei de acolo

acum stai aici!"
au observat cu n Ui cu cme dis
cuta. L au trimis acasu, urmind 
să fie adus a doua zi. In ziua 
următoare, pe 13 lebruai ie, llioni 
își începe „job“-ul, adica banta, 
de dimineață. O face trecînd in 
revista mai multe localuri. Spre 
după amiaza ajunge in piața 
agroalimcntară. Și aici se cin
stește, alături de 
cu țuica vîndulâ 
rabc. Apare și 
Borhină. Urmcaza
împreună pînă in jurul orei opt

Gheorglie OI.TEANU

(Continuare in pag. ■ 2 a)

alte persoane, 
generos la ța
pi ietcnul său 

„tratamentul*
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SUNTEM ( 1T1TORII DUMNEAVOASTRĂ

Din tainele de nepătruns 
aie ortografiei (I)

Inițiem astazi o rubrică pe 
care, sincer vorbind, nu dorim 
sa o permanentizăm. Ea este 
scri-ă în colaborare cu cititorii 
nostii, pe care avem șansa să-i 
citim și n.ii. E vorba de o parte 
dintre aceia caic au pe ce să 
serie o etiche ta, o baracă pe care 
să-și pun i o firmă, mtr-un cu- 
vint de unii dintre ce i care s-au 
privatizat.

Pentru că subiectul ste foarte 
vast, spicuim pentru dv. cit».va 
„perle" care n. -au făcut sa 
strălucească oelui și sa 
lățească un zîmbet.

e> In Vulcan. pc un geam al 
Halei agroalim.ntare, un afiș 
ne anunță că s-a de-chis „pati- 
nu.erul". D.ia exista a,a ceva, 
am li curioși s;i-l yuleni si noi. 
I:. 1 tare teamă mi-e ca vom a- 
vea mult de aștepijt' Dacă cineva 
cr- ele că a a ceva există, noi 
îl anunțăm: ac. st „animal" nu e- 
xi stă!

• Tot în Vuli n. firma „Ke- 
n.i.irt" are o frumoa a reclamă 
pe care scrie, printre altele, „en 
i'ros:.". Nu e chiai a»..i le gio<ift.î, 
domnilor!

ni
ne 
se

O In Lupeni există „Taverna 
Select". Iată o interesanta alătu
rare a 
ai3 ce 
Barul, 
lcct și 
verna, 
tivul că

• In 
tuurant, 
băuturi 
cuie 
numește 
citit — 
ciodata așa i 
stare sa jur ca are 
gustul vvliisky-ului I

• In Petroșani, consignația 
„Ilill" anunța, printr-un afiș 

scris îngrijit, sa nu lăsăm marfa 
mai mult de trei luni spre vân
zare. „In caz contor"... Nu .știu 
exact ce înseamnă asta, dai’ cind 
am văzut un televizor cu o eti
chetă pe care scria „Eilips", rul
am dat seama. „Conta;" aștep
tărilor vom continua. Să citim 
nui im de binei

unor cuvinte care nu prea 
căuta unul lingă celalalt, 
crcdcți-mă, este chiar 
nu e cituși de puțin 
chiar și numai prin 

e situat la etaj.
Vulcan, la Cantina ! 
pe lingă tot soiul 
alcoolice, se află 

nc-a atras atenția. Ea
— a,a după cum 

„vvisiky". N.am băut 
ceva, dar sînt

■ ca are ceva

Se- 
Ta- 
mo-

Res- 
de 

una 
se 

am 
. ni- 

în 
din

\ <>li I.OCOTA

De /a beție, la crimă
Duminică, 14 februarie, pe la 

11 dimineața, cițiva copii care 
mergeau in piața au găsit c 1- 
clavrtil. An anunțat polițift. După 

•o zi de cercetări, marți, mortul 
— in buznarele căruia s.au gă
sit 35 dc lei și un pachet de 
țigări — a fost Meniilicat. Echipa 
de lucrători de 
ciar și dc Ja cel 
dine din cadrul 
pale Petroșani a 
tarile. Au fost necesare investi
gații ample, s-au luat declarații, 
au fost v rificați prietenii lui 
Ilioni. A'-a s-a ajuns la Borhinâ. 
I.a început acesta a mințit vîr- 
tos. A declarat că, în perioada 
respectivă — de joi piua luni 
dimneați —, a stat la unchiul- 
său. Probele ce i s.au pus în 
față au dovedit cu mințea. In fi
nal, a recunoscut că cl l-a omorît 
pe Ilioni. N-a avut intenția s-o 
facă, ci a dorit doar să-l deter
mine s<i-l lase in pace. In pre
zent se află sub stare de arest, 
iar dosarul a fost înaintat Pro
curaturii Județene Iiuncdoara- 
Deva.

(li marc din p«g. 1)

st . "a. Cu pljnul fin ut, se hotă
răsc a meunii icasa, in Colonia 
d Jos a Petro milui. Pe drum 
se none..'.neve |>c terna celor 11 
mu.re pe care Borhina le „săl
tase" dțj la Ilioni in urmă cu
patru luni. Dc f >t, anunț.i de 
scandal clin chcst.a i înce
puse din piața. Cind ajung lingă 
conductele de tei moftcarc 
preajma pasajului Cl 11, fac 
haltă. Cearta nu încetase.

din 
o 

Ba 
ciiiar se ajunge c , se lovesc unul 
pe altul. ’ ;1 un mom. nt dat, 
13 liină ■■■.• răstește: „bă, tu ma 
m.ii ții mult cu asta.'" și își )o- 
v te 'ilctenul. A< la cade. 
Borhinâ il prinde dc g.it, strîngc 

Cind a văzut că Ilioni nu 
i-.i zis: „Na, acum 

aici!" Cel căzut a stat pen- 
Borhină 

unui unchi

1 i biroul judi- 
de pază și or- 
I’olițici munici- 
început cerce-

ți...
mai mi,că, 
s1 ii
tril că era mort. A oi, 
a mers la loc iint.i 
de-al său, undeva li ieșirea din 
Petroșani, spre Ii ițeg. Era lovit 
Ja mină și avea o d.ră de singe 
pe frunte.

i
iI
c1 
II

I

Opoziția își schimbă
poziția

Rezidind cu stoicism criticilor opoziției, guvernul condus de 
dl. Nicolae Vâcăroiu și-a văzut ele treabă în perioada care a tre
cui de cind a primit Învestitura Parlamentului. Fără grabă, cu o 
t< icinicie ele adevărat gospo Iar și beneficiind de o echipă de 
specialiști a căror competenta n-a putut fi contestată, programul 
de guvernare promis in.țiul a prins contur la termenul prevăzut. 
Iar pubiwarc’a acestui program a stîrnit un val dc comentarii de 
tot felul. Cei ce acuzau pe nedrept ele inactivitate guvernul, ne- 
lăsîndu-i răgazul necesar acțiunii, au fost luați prin surprindere. 
Programul de guvernare exprimă opțiunea fermă pentru continua
rea reformei ,și structurează un sistem de priorități cu scopul 
declarat de a stopa declinul economic. Accelerarea procesului de 
privatizare este considerată drept prioritatea perioadei actuale 
condiția necesară înaintării cu succes pe calea reformei. Tar la 
nivel macroeconomic se pune pc prim planul priorităților restruc
turarea producției naționale. In legătură cu problema protecției 
sociale, caic să facă suportabilă perioada de tranziție, n-au lipsit, 
de asemenea, elementele surpriză. In program se spune dar, cu 
același realism și cu o sinceritate dezarmantă, că nivelul de tr d 
nit va crește în 1993. Ba, dimpotrivă, populația este avertizată 
că se află în fața unei perioade de austeritate, reprczcntînd pre
țul social al reformei economice. Insă cu speranța cu se va pune 
capăt declinului economic și va începe o perioadă de revigorare 
de care depinde în mod esențial creșterea calității vii ții, inclusiv 
ridicarea nivelului protecției sociale.

Pusă în fața noii strategii de guvernare .și a faptului fără 
precedent că România are o alta deschidere spre Comunitatea 
Economicii Europeană, opoziția se clatină. începe chiar să-și 
schimbe poziția. La început s-a vorbit piin culisele partidelor de 
opoziție de o eventuala remaniere a guvernului. Acceptării Româ
niei în calitate de membru asociat al CEE i-a urmat vizita pre
ședintelui Ion Iliescu la Bruxelles cu largi ecouri și comentarii 
favorabile în lume. Imediat, din diferite părți ale opoziției s-au 
anunțat noi disponibilități și chiar oferte dc participare la gu
vernare. I ideri ai partidelor politice an început să se perinde ne 
1 i Palatul Cotroceni, pentru primiri și discuții la președintele 
Iun Riescu. Se duc tratative al căror conținut ne scapă, deocam
dată. începe sa devină transparentă o schimbare de atitudine in 
viața politicii a țării. Se viniură din nou, doar la citeva luni dc 
la respingerea ci de către opoziție, ideea de guvern de uniune 
naționala?

Idcntificîndu-și jiropriile opțiuni economice cu cvle prefigurate 
în actualul program de guvernare, unele partide din opoziție 
care-și exprimă dorința de a participa la activitatea executiv ului 
dovedesc o poziție constructivă. Un fapt de bun augur pentru o 
eventuală unire a eforturilor națiunii pentru scoaterea țării din 
criză. Substratul gîlcevii politice care a divizat atît de profund 
națiunea în ultimii ani se află în. fața unui început de puternică 
coroziune. Nu poți vorbi la infinit despre bunele intenții față de 
destinele țarii concomitent cu acțiuni politice care demonstrează 
contrariul fără a risca o discreditare în rîndurile electoratului.

Votul de încredere ce Va fi acordat probabil de Parlamentul 
României noului program <le guvernare ar reprezenta o elocventă 
schimbare in bine 
decît să .sperăm că 
va dovedi aceeași 
tivelor pe care .și 
barca <le poziție a 
venita, in interesul 
In criza.

pe eșichierul vieții politice. Nu ne râmîne 
guvernul, indiferent că va fi remaniat sau nu, 
competența managerială în înfăptuirea obicc- 
ic.a propus. Intr-un asemenea context schim- 
unei anumite părți a opoziției poa.e fi bine- 
m.ijor al scoaterii ț irii din pericolul aclincirii

Viorcl STKALȚ

Rockerîi șî roskoteca de fa cabana Straja
Ear.i îiidr, ai i tui i .tul vine la

c. ibană pentru a ■ c bucura dc 
pl.u ciile zăpezii ,i de lini ‘ea 
muntelui. \\ .ck-ciid_ul l.( cauana 
„.Straja" însi anina insa < n tol'il 
altceva. Adică prezența roi kci i- 
1 De cum se lata s ara ace.,tiu 
inec-p să vina giapuri-grupuri, in 
fala do mese. B< n<licimu rlc „u- 
lil.ije" muzicale pi oprii, dotați
d. n belșug cu casete muzicale 
după gusturi, amicii m n rockcri 
pun stâpînirc pc cabană. l’un 
mina pe sticle și... .lâi, ,și luptai 
lâna cind la un moment dat în
cepe balamucul. ,Met dina", „A"' 
DC' îmbinate cu „R 'm Superioi " 
încing spiritele •' treptat-lrc-ptat, 
rockerii mei ticc succesiv de iu 
a; onio Ja extaz.

Nu știu cîți dintre dumneavoas
tră, stimați cititori, ați avut tan
gențe cu acest gen dc imi.nâ. 
Și mai ales cu acest gen de oa
meni. N-aș vrea să fiu înțeles 
ca sînt. un aritircx,'kc i ist convins. 
DimpotrivăI Mărturisesc ca ase
meni oricărui tin ir, inii place 
mi zică. De orice fel. D. r..

De la Înțelegerea și transpu
nerea in dans a acestui gen mu- 

, zical, pînă la dogriulare — căci 
I acesta este termenul caracter!- 
iXant — este o mică mare dife« 
crenț.ă. Pentru că, ceea ce mi-a 
t Cost dat să vad sîmbătă noaptea 
I la cabana „Straja" întrece qrice 
; imaginație a oricărui scenarist 
•ie film. _______

Aici, dup i miezul nopții, in
tr-lin echipament lislnbiu — 

„nebuniile lumeții" mi se spune 
—■ cu mintia abufită de licorile 
bachice ingurgitate precum apa 
de izvor, rock, rii au început să 

se produc.i. Ceea ce, în limbaj 
local, înseamnă „showul de sim- 
bata scara".

Tineri .și tinere, din ale căror 
capete nu ieșeau decit niște plete 
soioase și broboane dc sudoare, 
au început să-și scuture podoa
bele capilare înfr-un ritm infer
nal. O clipa am avut senzația 
că mă aflu mtr un cămin dc 
handicapați. Dar nu era așa. Iar 
acest fapt aveam să-l constat 
alun :i ciad unul dintre colegi m-a 
avertizat că „ar li cazul să 
zîmbești și tu, poale chiar 
dai din cap". Nu dc alta, 
cind va observ,i vreunul 
privesc cu ochiul critic n-ar
exclus sa ma trezi .c cu un pumn 
în ligura. „Și asta așa, din prie
teniei". M am conformat. cu 
țoale că încerclnd să fac pe ioc. 
kerul n am reușit altceva decit 
sâ arat „ca dracu'". M-am mai 
liniștit cind am văzut cti nu e- 
rum 
zații 
abia
șl el

nului. Degeaba! Nu reușea 
pace. Drept urmare a fost repede

mai 
sâ 

dar 
că-1 

fi

singurul amator de.., sen
inii. Un tinăr, căruia de- 
ii mijeau pJctqle, Încerca 

— săraculI —• sa dea 
piccum profesioniștii

din
«e7 șl

mar; in,iliz.it, scurt și 
vorba.

Undeva, in mijlocul
„tinar" < 
tinereții, 
microbist 
un scaun 
solist. Și 
dacă cineva „de bine" nu 
fi gmit să-i taie craca de 
picioare. Rămas fura punct 
.sj rijin, omul meu s.a trezit in 
(îteva clipe la orizontală. Apoi, 
cu ajutorul unui fund (ament) 
solid, oferit cu generozitate de 
o „doamnă" uiți cițiva s-au trezit 
p.irlii.ipirid involuntar la celebrul 
joc „grămada cere virf".

Cu cițiva pași mai încolo, un 
cuplu de dansatori frenetici în
cercau u'i nou stil. N-aș putea să 
descriu cu exaelitatQ mișcările 
lor scenice, dar dacă vă voi spu
ne cu acușica aduc.an a prelu. 
Uiu sexual, nu cred ce mai este 
nevoie de vrugn uit amănunt:.

De pe maișjina o ținură deza
măgită lultcrior aveam să 
că era de)u-che-istă) piivea 
ironie spectacolul. Piuă ia 

moment dat cind s-a ridicat de 
pe scaun și clntinîndu-se (n-am 
înțeles dc ce) a părăsit „scena".

Și pentru qa era vorba dp sce
nă, din sqqnai iu nu puica lipsi 
scandalul. Acesta s-a produs mai 
spre final, ca urmare a unei ak 
Iernați! dintre doi roclierl ear« 
cile va clipe ;nai înainte luseserâ

gloatei, un 
de virsla 

vi ritabil
demult trecui <

, pictat ca un
al Stelei ș, cocoțat pe 
se cladca drept prlm- 
poate ca ar li reușit, 

s-ar 
sub 
de

alid 
eu 
un

parteneri dc dans. Conflictul a 
lost repede dezamorsat de... sal- 
vamontișii. Dc altfel ti mai erau 
singurii în stare de intervenție. 
Clici în rest... toți o apă și-un 
părmnt. Cu gazde cu tot.

Cortina a căzut peste spiritele 
deja prea înficrȘintatc-, atunci cind 
capetele nu mai erau în stare mei 
măcar să se bălângune. Cind unii 
făceau deja „inventarul" pe sub 
mese iar alții se visau J.m Gil- 
lan. Apoi, taccrca a pus stapi- 
nire peste cabana, „l’ax 
cum 1"

Am revenit în sala de mese a 
cabanei „Straja" a doua zi di
mineața. „Peisajul" era surprin
zător de inohorit. Aqcei.iși tineri 
care, cu o scară înainte, so cre
deau „stăpinii Universului", 
nu erau 
miCȚușei 
„Orange" 
rînd am 
gurul cure consuma alcool, 
toți mă priveau cu mînic. Iustine- 
tual, am început să zâmbesc și !■ 
sa dau din cap. !s

Am părăsit cabana cu gînclul !{ 
că duminică dimineața am fost !! 
cel mal ferice rocker. Pînă sim» !2 
bâta viitoaie, cind „profesioniștii" ■! 
vor verjl din nou. Da eu nu voi '• 
mal fi acolo. Nu de aha, dar î| 
dacă unii vor găsi ue cuviință J» 
că m au atenționat, destul...

vobis-

, stăpinii
acum decit niște 
consumatori de 

și oe... murături, 
observat că eram

bieți 
suc 
Gu- 
sin- 

îpi

K
Tiberiu VJNȚAN ||

HOROSCOO.
1‘E.ȘTI — IEPL KB

(19 februarie
Început de săptămână 

țator, 
Și, 
1

20 «arii») | 
proml- 

legat de modus opetandl 
mai ales, de persoana careia 
: oferă cadoul. . t

BERBEC — DRAGON
(21 martie — 20 apiilie) |

Zile framîntate, în care 
jorilatea timpului vă este 
de

se

obligațiile de serviciu.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 2u mai)

ma_
local

✓

Energie debordantă care 
rizeaza efortul fizic, activitățile 
sportive.

GEMENI — CAE
(21 aiai — 21 iunie)

Sinleți ținta unor comcnbirH, 
nu tocmai favorabile, clin partea 
unei persoane care se consideră 
neglijată.

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 Iulie) j

Primiți o invitație cu „pciilca1*. 
Evident, se cere multă d'iss.<•. ție.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Cugetările dv. înmărmuri sc 
sistența. Aveți șansa de a 
mări astfel „prestigiul".

FECIOARA — COCOȘUL
(23 august — 22 scpiembric)

Orice taină încredințată unei 
femei sfirșeșle prin a fi comen
tată de lot tirgul. t

BALANȚA — C1INELE
(23 septembrie — 22 onorabile)
Achiziționați un exemplar raț 

și scump... pe măsuiă. /
SCORPION — MISTREȚ

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Simptomatica finanțr lor dum

neavoastră indică O apropiată 
stare de colaps.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decern bile)

f.lVO-

1

a-
vă

I

CU

—J
19 ianuarie) |

Poveste romantică scurtă 
fina,l neașteptat.

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie

Sînteți discipolul unui model 
„neomologat". j

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 ianuarie — 18 tearuarle) } 

cum e provei buf: cina 
cu păsărică vopsită... nu 
de multe ori la apă.

șuti 
umbla 
merge

#» t *********
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Documentar TV.
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Ei Im serial. Ocolul pămln» 
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22.15 Azi In prim plan, 
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23.16 Salut, prietenii dl). 
24,00 închiderea programiHUi
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SPORT
începe al cincilea 

anotimp: FOTBALUL!
' © Dulce șl amar vinul cupei © Nici Electroputere nu a
ristat in fața „minerilor* de la Molru. 0 Miercuri, 10 mai tic, vor 
avea loc optimii» de finală. 0 Patronul firmei Parîngul ROMOIL, 
dl. Ion Iarinca, a sponzorizat prima etapă a returului la popice. 
0 Primul regulament profesionist după modelul Cupei Mondiale, 
în Valea Jiului, este introdus de Minerul Vulcan.

Q Jiul Pctrila — popice — „a pus mina" pe primul loc al 
clasamentului. © Lcontin Pop — Minerul Vulcan — a fost atacat 
de țigani. 0 Ilobert Cosmoc a plecat la București.

© Olimpia Oradea nu s-a prezentat la Petroșani în meciul cu 
Jiul — etapa a treia — volei. © La EM Petrila. conducerea (di
rector ing. Gheorghe Clipici) și sindicatul (lider ing. Gheorghe 
Iorga) sprijină din plin sportul, pentru a reda, în această primă
vară, competiției, sala de popice. © Ilie Băiaș, triplu campion mon- 
di 1 la popice, antrenor setțund la Minerul Vulcan. © Marin Ghcciu. 
ajutat de prof. Eronim Ceacu, din nou pe semicerc. © Sîmbăta 
la Deva, în sala sporturilor, de la ora 15, Campionatul Național 
de Karate Tradițional — zona Transilvania. © Premieră absolutăl 
0 Profesorul Mircea Sirbu, Oficiul județean Sport Deva, urează 
fotbaliștilor, boxerilor, rugbyștilor, luptătorilor, popicarilor, arbi
trilor, pași cu dreptul. Legătura cu ziarul nostru va fi mai fruc
tuoasă.

♦ Minerul Dîlja organizează etapa Județeană de box, juniori, 
la Casa de cultură Petroșani, în zilele de 20—21 martie.

O I.n Metalurgistul Sadu au ajuns hunedorenii Văietuș (an
trenor). Tîrnăveanu .și Banc, jucători. Să nu ne jucăm cu... frigi
derele. © Lupta mare pentru participarea Ia Cupa Mondiala la 
popice — Minerul Vulcan — Aurul Bala Mare — Gloria Bucu
re .ti. © Sîmbătă, 6 martie, returul diviziei A la fotbal. © Dumi
nică, 7 martie, prima etapă în Divizia Națională.

© La Rugby, campionatul se reia cu etapa a II-a, tot sîmbă- 
1ă. © Arbitrul Icn Danciu poartă fular aib-roști, inscripția Liver. 
pool. © S-a stins din viață celebrul fotbalist engclz Bobby Moore, 
îi.coronat, în 1966, cu Ordinul Imperiului Britanic. O lacrimă 
pentru durerea fotbalului britanic © Chimia Un. Vilcca șl Rapid 
București, handbal feminin, au pătruns în semifinalele cupelor 
europene. © La Timișoara, în perioada 19—31 martie, se va 
d sfAșura Campionatul Mondial de șah-feminin. © In Valea Jiu
lui, in ’ ninge frumos cu... promisiuni, vorbe și amenințări. 3 
Autobuzul Jiului dă primele rateuri, © Mircea Ltioescu a pierdut 
acasă cu F ima. Punct.
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REZULT YTELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 28 februarie 199J

1. Brescia —- l’arma 
Cagliari — A ilanta 
Fio’-'ntina — Inter 
Genoa — Lazio 
Milan — Sanipdoria 
Napoli — Amona 

Jiiventus 
lA.icara

2
1
X

2
i
X

1
i
1

2.
3
4.
6.
6.
«. Roma
8. Torino
9. U :inese — Foggid

40. Bologna — Ri 'giaiiu
11. Mc lena — C; a
42. Flacenza — Ase 1
43. Fisa — Cicmonest;

x

ii
x

Fo. J de ciștigur. IC 000300
, ■ • • • ..... .

jUDG

.tiu! Pelrila face Icțiea
l

Etapa judșțcana a can a'onalului național individual de judo, 
desfășurata ta Pctrila, s-.. încheiat cum era de așteptai, cu vic
toria categorică a echipei locale, untrenoi prof. Nelu Cordea, care 
ave,’ să urce de 8 ori pe cel mai inult loc ai pu^liumului, la cate
goria de greutate admisă in concurs. Au participat, pe Ungă forma
ția gazda, cluburile; CSS Deva, AS Ilați g șl Mecanica Ora tie. O 
compot.are deosebita au avut senioarele Liliana Șuba și Elisabe- 
ta Sania, învingătoare prin ippon In toate lntiini.ilc, execuții mult 
aplaudată >1 apreciato da Junu, cu de arlJel și seniorii Claudiu 
Jsttimie și Nicolae Cri;,tea și ei învingători detașați prin aceleași 
procedee tehnice. Dar iata, judoka Pctrilei cure au ocupat locui 
1 in acest concurs:

Senioare: Carmen Dăduță, cat. 48 kg, Liliana Suba, 
kg, luna «olohan, cat. HI kg, Petronela ' 
saoeta Sania, cat f-7'J kg.

Seniori: Ciauibu Eftnmu, cat. 60 kg; 
kg, isi.ut an îlagiu, ca;. 86 kg. S-au mai 
cu., au k . ,1 Vaientin Neagu, cat. 71 kg, 
JwOTile ll.

Jn aceastA •răptAmtnă, la Cluj, 9—7 martie, Jiul participă cu 
ambele garnituri la rtapn zonală, cu mari posibilități rfe n intra In 
turneul flrml și a tuiuea noi titluri și medalii in vitrina clubului 
dc ta Petrila,

cat. 50
Pu-șcașu, cat. 72 kg. Eli-

Nicolae Crlstea, cat. 78 
remarcat Cristina Sandu, 
care. In final, au ocupat

ZORI N O I

Surprize în Cupa României
Gloria Buzău — Steaua 0—2;
CSM Bucccca — FC inter Si
biu 1—5;
Unirea Tricolor Oltenița — Pe
trolul 7—8;
Minerul Motru — Eletroputerc

2—1;
Cimenul I-'ieni — „IJ“ Cluj 0—2 —

FC Maramureș — „Poli" Timi-
oara 5—1;

CSM Reșița — Farul Constanța

Valențele sportului
I

I
Datorită timpului n: favorului 

campionatul național al Juniori
lor 1 și 2 va începe cu et ipa a 
Jl-a, din 7 martie a.c.. Jocurile 
din etapa I, din data de 28 fe
bruarie, se vor disputa în ziua 
de 5 mai 1993, ora 13, juniorii 
I și la ora 15, juniorii IT.

Prof. Mi rcea SÎRBU

I

POPICE

PRIMA ZI.
Vineri, 26 februarie, Jiul Pe- 

tr.ila — Metalul Tirgoviște 5197— 
5081 p.d. (individual 3—3).

Inlîlnirca a suscitat un interes 
enorm. Gazdele, pregătind foarte 
bine acest mc.ci, au reușit să a- 
ducă primele două puncte în „ma-

I
I .Ș raionul" declarat de a nu pierde, 

HANDBAL

i
i
I

M

K o\ Ir a

9?

După un eșec cu cintec, pre
gătii de un urbiliaj părtinitor la 
Craiova, anuj trecut, echipa Mi
nerul Lupeni a reluat toiul de 
la capul, pregătind, așteptlnd și 
jucind la adevarata valoare me
ciurile de calificare in etapa 
județeană, ce au avut loc la 
Deva.

Antrenorul Marin Ghcciu, co
ordonat de prof. Eronim Ceacu 
;i secondat de un alt specialist 
al handbalului, Victor Bra.-ovea- 
nu a prezentat in intilnirile tur- ’ 
retur cu Vața — Deva, o garni
tură competitivă, ce 7-a impus

laccb.
Nylași. Cele

*

după primul lluier de arbitru, „ 
cîștigînd in puma zi cu 37—A, 2 
iar în cea de-a doua zi cu 36—28, 2 
devenind astfel Campioană ju- 2 
dețeană la handbal masculin. î 
Lotul este format din Bcreș, To- ; 
mcscu — portari, Gavriiă, Groza, ; 
Cichi, Cazan, Iacob, Nylași, Pe-; 
Irache, Fodor, Silit, iar echipa 2 
de bază we următoarea eompo- 2 
nență: Bcreș — Cazan, 
Groza, Enca, Cichi, 
două echipe din Vața și Deva,; 
datorită conuitiilor financiare" 
pictare, au fuzionat, neputind ■ 
insă învinge o formație bino ar-; 
ticulala, în care pivoții I’riea;

’ și Cichi, interii Iacob și Gioza, 2 
extremele Cazan ți Nșlașl au 2 
fost dirijați admirabil, în teren.» 
dc portarul Bcreș, și de pe mar. ; 
gine, de cei trei tehnicieni cu ; 
o veche practică In acest joo. ;

Pentru promovare, Minei ul va 2 
mal trebui să treacă prin două 2 
furci caudine —. turneul zonal 2 
de la Clu), 20—22 aprilie, șl etn ■ 
pa finală din mai, ele Ia Tg. Jm ; 
Și dacă ultima ca localitate este; 
foarte aproape dc noi, credem; 
că tot atit dc aproape vor fl și 2 
sponsorii echipei, EM Lupeni. 2 
Liga sindicatelor, precum șl alte2 
societăți cure nu vor fl r«f rzate. ! 
Lupcniul ponte deveni și un oraș
ul handbalului. ■

Atu aflai
Intîlnireu, din prima etapă a 

returului la fotbal, dintre echi
pele Jiul Petroșani șl Met rom 
Brușwv va Ii condusă de reputa
tul arbitru C, Gb< orgiic din Pi.a- 
tra Neamț.

Steaua Mizil — Da, ia Unirea 
Brăila 0—1;
FC Selena Bacău — Sportul Stu
dențesc 2—0;
IC1M Brașov — Oțelul Galați 
1—0;
Electromenanica Onești — R.ipid
0-1;
Venus Lugoj
0—6;

Univ. Craiova

* Cea mai marc victorie a cuiva este de a se învinge pe sine, 
G ci ne nu știe să și adauge voința sa puterii, n-are dtlo» 

putere.
Q Nimic mai onorabil decît să știi să primești înfrîngcrea do 

moment cu aceeași demnitate în gesturi cu care, ieri-alatjderi, iți 
potriveai pe ftunte cununa cu lauri.

*> Nici un luptător înțelept nu.și disprețuiește potrivnicul.
0 Curajul sufletesc depășește puterile fizice.
Q Sportul este un rang cavaleresc, căcj reprezintă o Onoare, 

etică și o estetică.
0 Ăi izbutit? Continuă! N-ai izbutit? Cnn’inită!

trepiedul", deschizmd pofta 
joc, de.a doua zi, campioanei.

Metalul, fără cei doi titulari 
de baza, Grigorescu și Virgii, n-a 
putut mai mult, adaugîndu-și la 
minusul existent și diferența din 
acest mccl.

Elevii lui Dobrică și Miclea 
s-au dus la victorie chiar după 
primele perechi, reușind prin 
Gberman — 911 p.d., cel mai bun 
popicavcraj din această partidă.

A urmat Dobrică Marcel cu 892 
p.d. secondat de Glicțea Marius
886 p.d., Ilordilă Ion 872 p.d.,
Scorțea 831 p.d., și perechea An
drei — Covaci cu 802 p.d. Da 
la oaspeți doar Aurel Dicu s-a 
apropiat de granița celor 900 p.d. 
realizînd numai 892 p.d., iar Gri
gorescu nu a putut doborî decît
887 bile. A fost un bun antrena
ment al Jiului pentru partida de 
duminică, în care intilnca pa 
Constructorul Galați.

A DOUA ZI.
Simbătă, 27 februarie, Minâ

nd Vulcan — Constructorul Ga
lați 5333 p.d. — 4892 p.d. (indivi. 
dual 6—0).

Nu s-a pus problema scorului 
ci problema alcătuirii formației. 
Profesorul Pișcoi, secondat de 
llic Baia.ș, triplu campion mondial 
la individual, a trebuit să decidă, 
ca la o infracțiune în careu, cu 
exactitate, care sînt primii șase, 
pentru a fi aruncați in arenă, da
torită valorii foarte apropiate 
intre componcnții echipei.

I’ină la urmă, formația 
guloare a fost următoarea; 
Arduc, 861 p.d., Silivestru, 
p.d., Lcontin I’opp, 922 p.d. Dorin 
Virgil (juniori), 885 p.d., Beliva- 
cu, 851 p d., Grigorescu, 919 p.d. 
Dc partea cealaltă. Constructorul 
a pun tat prin Chirila, 783 p.d., 
Gogoriță, 799 p.d., Tudosie, 845 
p.d., Ivan, 81C p.d. Plctosu, 837 
p.d. și Cădlnoiu, 810 p.d.

Revenind la gazde, să spu
nem că și-au făcut intrarea cu 
bine in greaua di.-pută cu Gloria 

CÎ-jtl- 
Bisok 

892

VOLEI
Nu sin tem de vină!

I 
•• i

dintreDuminică, 21} februarie, ora 11, era programată partida
Jiul Petroșani și Oilmpia Oradea, con tind pentru etapa a II Pa 
a Diviziei 13, tineret, partidă ce nu s-a desfășurat, oaspetele mun- 
țtnd Clubul Jiul, doar sâmbătă, că nu pot face deplasarea dl» cau-, 
za condițiilor meteo, deosebite. Numeroșii suporteri, prezenți du
minică la ora oficială In fața sălii încnise, au reproșat ziarului și 
el uliului că nu au fost informați despre situația creată. In ceea 
co ne privește ziua Închiderii ultimei ediții din săptămlnă este 
vinerea ți nu avem deci nici o posibilitate de informare. Irt pri
vința clubului^ nu dăm verdicte, Credem că, nu noi am pierdut 
meciul cu... dumneavoastră.

3

Severnav Tr. Severin — FC Bra. 
șov 0—1;
Danubiana — Dinamo 1—Hi 
ASA AGROSIM CimpU-f ing — 
Progresul București 1—2;
ARIS Arad — Gloi ia
1-6;

B.-ii .ța

e Optimile de finală 
desfășura miercuri, 10 
1993-

s- v r 
m itie

și Aurul Baia Mare, echipe ce 
au aceleași obiective — ciștigarea 
campionatului. Și liindcâ eram 
datori cu componențil „MILAN*- 
ului popicelor românești ti pre-, 
zentâm cu plăcere. 4

Leontin Popp, maestru al spor
tului, Gogu Silivestru, maestru 
al sprolului, Horia Ardaa maes
tru al sportului, Silviu BelivacA 
maestru al sportului, Ioan Bisoct 
Ioan Grigorescu, Nicolae Dupuț 
Cornel Cărare, Eugen Nedelcu 
Dorin Virgil (junior) tot JucAm

Jiu» 
Galațlj

tori . de lot național.

A TREIA ZI.
Duminică, 28 februarie^ 

Pctrila — Constructorul 
5203—5069 p.d. (individual 4—2)«j

Datorită înțelegerii Intre ea 
chipe, aprobată și de Biroul Fa» 
dcral, întilnirea a lo>t disputat^ 
în devans și ea a adus un benar 
Lciu ambelor echipe. Gazdei* | 
și-au cîștigat punctele, oaspeți* 
au scutit încă o deplasare ce a. : 
vea același deznodămînt. Jiul £ j 
urcat ca valoare, realizînd «nJ 
punctaj mult mai bun detfi £>3 
intîinirea cu Metalul, oaspețlțl 
simțind oboseala, au scăzut, U» ' 
cînd cu 22 de bețe mai puți© ! 
decît în partida precedenta. EroM 
meciului a fost Marius Ghețea, 
care a reușit un 910, fiind primei; 
jucător al formației care urc* i 
ștacheta peste granița celo» 9QQ 
p.d., urmat îndeaproape do Dțfs' 
brică Marcel 893 p.d.

Ceilalți componențl au reeH» 
zat în ordine: Gherman, 868 
Ilordilă, 849 p.d., Scortea, Mfl 
p.d., Andrei, 834 p.d. De ia Coutt 
tructorul au punctat mal apre*' 
pe de valoarea lor OădinoilQ |* 
Ivan, ambii cu dte 881 p.d.

In finalul partidei oaspeții M 
primit un cartonaș galben pen^ ’ 
tru neprezentarea tuturor Juclh 
torilor la salutul obligatoriu dupft 
încheierea Jocului. 4 '

Un rezultat mult așteptați 1 
riâ București — Aurul Bala MaM 
5632 p.d. — 6459 p.d. tf'
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Formația 
Salvamont 

își reintră in 
drepturi

In încercarea de a se salva 
dintr-o situație disperată, forma
ția „Salvamont", care a anunțat 
o „grevă" s-a așezat la masa tra
tativelor. Dar ceea ce e cu mult 
mai bine, este pe cale să-și re
intre în drepturi, după o înde, 
lungată perioadă de incertitudini. 
Cu prilejul tratativelor dintre 
salvamontiștl și cei cărora le-a 
fost solicitat sprijinul au ieșit 
la iveală nereguli de care nu 
poate fi învinuit primarul și nici 
primăria. Formația Salvamont 
Petroșani a fost constituită prin 
tr-o decizie a Consiliului popu
lar municipal în anul 1979, pe 
baza prevederilor HCM nr. 
140/1969. Printr-o decizie ulte
rioară, din același an 1979, for
mația a trecut în subordinea Spi
talului municipal Petroșani și a 
funcționat în această formă de 
organizare pînă în decembrie 
1989. Incepînd din 1990, pînă în 
prezent, formația și activitatea 
Salvamont a fost sprijinită din 
punct de vedere tehnic, organi
zatoric și financiar de Regia Au
tonomă pentru Huilă 
prin UPSRUEEM Petroșani. 
In această situație este normal 
că primăriei nu-i poate fi atri
buită vreo vină pentru situația 
disperată în care a ajuns for- 

. mația salvamontiștilor.
Dînd dovadă de înțelegere și 

avînd disponibilitate pentru dia- 
• log, întrucit este vorba de o 

problemă de interes public lo. 
cal, dl. primar Gheorghe Stoicu- 
ța a acționat pentru reintrarea 
în drepturi a salvamontiștilor. în 

I 23 februarie s-a analizat situația 
in care se află formația Salva- 

i mont. La discuții au fost prezenți 
domnii Aurel Coslache, șef for
mație Salvamont, primarul Gheor
ghe Stoicuța, viceprimarul Ioan 
Pușcaș, directorul tehnic al 
UPSRUEEM, Petre Rîureanu și 
viceliderul sindicatului liber al 
UPSRUEEM, Dan Armulescu. Au 

1 fost stabilite măsuri care asigu
ră practic, dezamorsarea conflic
tului ce nu avea o adresă preci
să inițiat de Salvamont. Șeful 
.formației Salvamont, dl. Aurel 
Costache a acceptat să reintre 
In subordinea primăriei. In acest 
scop i s-a dat ca termen 25 fe
tru arie să prezinte primăriei un 
proiect de cheltuieli întemeiat pe 
necesarul de dotare și întreține
re a formației Salvamont. In 
proiect sînt incluse cheltuielile 
necesare pentru cumpărări de 
echipamente, alimentație, pre- 

.gătire fizică, participare la con
cursuri și activitatea efectivă de 
salvare.

Primăria municipiului Petra- 
■șani, pe baza programului de 
-funcționare, corelat cu propune
rea de includere în bugetul local 
prezentată de echipa Salvamont 
va șoliclta Consiliului județean 
Hunedoara aprobarea fondurilor 
necesare .și va interveni pentru 
asigurarea unor facilități de care 
se bucură, conform normative
lor în vigoare, membrii forma
țiilor Salvamont similare din țară.

In încheierea discuțiilor, res
ponsabilul formației Salvamont 
Petroșani a ținut să menționeze 

: că „greva japoneză" declarată va 
înceta odată cu aprobarea fon- 

, durilor necesare pentru asigura- 
: rea funcționării normale a acti- 
‘ vității de salvare montană.

Ne bucură să constatăm că ini
moșii noștri salvamontlști sînt 
pe cale de a primi statutul ofi
cial pe care îl merită și sperăm 
să-l și dob'ndească pe plan fi
nanciar cît de curînd.

Viorel STRAUȚ

ANIVERSARI

LA MULȚI ANI!" și multă fericire din partea soției Angela ;1 
copiilor Adriana și Adrian pentru Miron Toader. (1280)

„LA MUL'j’I ANI!", fericire, sănătate pentru Violeta Ababei. 
Cu prietenie, Maia și Adi Trincu. (1303)

PENTRU Staicu Maricica, magazinul nr. 15 din Vulcan, la 
aniversarea zilei de naștere, cu toată dragostea, un sincer „La 
mulți ani!" din partea familiei. (1301)

PENTRU cea mai iubită mamă și bunică Tica Seimeanu, la 
aniversarea zilei de naștere, multă -sănătate, fericire și „La mulți 
ani!" din partea familiei și a nepoatei Georgiana. (1300)

PENTRU iubita noastră Cîrneală Florica, la aniversarea zilei 
de naștere, sănătate, bucurii și „La mulți ani!". Cu dragoste, so
țul, fiica, ginerele și nepoții. (1313)

C1ND IN seninul cer al vieții tale va străluci a 17-a stea, 
dragă Kiss Robert — Aurclian, mami îți dorește multă sănătate, 
fericire și putere de a învinge greutățile vieții. „La mulți ani!" Cu 
iubire, MBI. (1323)

TOATE florile și toate bucuriile din lume pentru Costel Uiri-'t 
cu ocazia zilei de naștere și serbării unui an de la căsătorie. Cu 
multă dragoste, a ta soție Mirela. (1525)

DIVERSE
CINE a cumpărat motocicletă VOSHOD 3 M 01, din piața Pe

troșani să se adreseze d-lui Sfreja Virgil. Aninoasa, str. Libertății, 
bloc G. 100, ap. 18, pentru schimburi chei contact. (1308)

VINZARI

FOTO Consignația Petrila, Complex 8 Martie vinde: video 
Akai, cu telecomandă și microfon semiprofesional Akai, macle in 
Japan; whisky scotch RED STREIPE, licență Israel, la cele mai 
avantajoase prețuri. Telefon 550883, între orele 10—19; telefon 
545993, toată ziua. (1310)__________________________________________

V1ND teren 500 m.p. ce poate fj folosit pentru construcții ca
bane, camping, privatizare, etc. — este amplasat în zona turistică 
Voevodu, lingă șosea. Informații: telefon 550453, după ora 12. (1293)

V1ND garsonieră confort I, mobilată, Petrila, str. Minei, bloc 
10, ap. 84. Telefon: Piatra Neamț 0936/20184, după ora 19, zilnic.

CUMPĂR sau preiau contract garsonieră cu bucătărie mare 
în Petrila și apartament 2-3-4 camere in Petrila sau Petroșani, in
diferent zona. Relații: Petrila, 8 Martie, bloc 8, ap. 16, la sediul 
firmei AMBAVI TELECOM. Telefon: 550410 (Bebe Lupșa). (1261)

V1ND mobilă sufragerie, Fiat 1300 și piese, Talbot solar, Pe
troșani, Gh. Barițiu, 24. (1296)

VIND video player Orion, nou, cu telecomandă și joc „jocker" 
cu 135 jocuri. Petroșani, Republicii, 109/2, telefon 543329. (1392)

VIND urgent mobilă combinată, preț avantajos. Petroșani, 
Aviatorilor, 9/5, (1302)

VIND televizor Philips, 100 000, video Fishcr, 160 000. Telefon 
545826. Petroșani, Gh. Barițiu, 22. (1304)

VIND microbuz Bedford Diesel și carosată Saviem. Telefon 
570853, Vulcan după ora 15. (1307)

VIND apartament 2 camere Petroșani. Informații; Aviatori
lor, bloc 20, ap. 26, după ora 16. (1326)

VIND casă, 3 camere, 2 grădini mari în Cimpa, str. Burdești, 
nr. 78. (1316)

VIND urgent și ieftin mașină de fabricat sifon sau sucuri. Vul
can, N. Titulescu, bloc F. 3, ap. 37. (1317)

VIND urgent apartament 2 camere, confort I, cu îmbunătățiri. 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloc 54, ap. 37, zilnic, după ora 16. (1327)

CEDEZ apartament 4 camere, Petrila, Tudor Vladimirescu, 
bloc 36 F, ap. 5, et. 2 (lîngă magazinul Mobila). (1315)

VIND mobilă dormitor, bucătărie, televizor color, hol trestie, 
casetofon japonez metal, frigider, mochete, cercei, lănțișor, veri
ghete — aur românesc. Petroșani, Anton Pann, 30. (1318)

VIND convenabil video player Funai. Telefon 545152, după ora 
12. (1321)

VIND video player, sigilat. Telefon 544093. între orele 16—19.
VIND remorcă nouă (Republica Moldova). Telefon 544923, du

pă ora 17. (1330)
VIND Dacia 1300, an fabricație 1981, preț convenabil. Telefon 

565185, Lupeni, după ora 16. (1288)
ÎNCHIRIERI

TINAR student seralist, liniștit, fără obligații, caut gazdă sau 
garsonieră. Informații: intre orele 14—16, telefon 570515. (1294)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie serioasă, fără obligații, pentru îngrijire 2 copii 

(un an și 3 luni și 2 ani și 4 luni). Petroșani, Aviatorilor, bloc 
70, ap. 20, după ora 18. (1309)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 3 camere Petrila, cartier 8 Martie, par. 

chetat, balcon închis, cu apartament 2 camere în Petroșani, exclus 
Aeroport. Relații la telefon 541799, după ora 17. (1305)

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie sei ia C nr. 403, eliberat de Centrul 

de preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (1266)
PIERDUT carnet CFR nr. 281657 și permisul dc călătorie cu 24 

file nr. 469502, eliberate de Regionala Timișoara. Le declar nule. 
(1267)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Constantin N. Va
lentin, eliberată de Stația CFR Petroșani. O declar nulă. (1268)

1 1ERDUT contract închiriere pe numele Puncs Silvia, elibe
rat de RAGCL Aninoasa. 11 declar nul. (1256)

PIERDUT contract închiriere pe numele Plămada Ștefan, eli
berat de RAGCL Aninoasa. II declar nul. (1285)

________________________ COMEMORĂRI________________
SOȚIA Maria. și copiii Aurel și Cristinel anunță cu. aceeași 

durere că s au scurs 3 ani de la despărțirea de iubitul lor soț si tată 
TOMA AUREL

Amintire veșnică. (1297)

AU TRECUT 3 ani de la dureroasa despărțiri' d buflrj! nos- 
tr u cumnat

TOMA AUREL
Nu-1 vom uita niciodată. Familia Ni delcii și cop, (i t!)8)

DECES!

FAMILIA Verhonic mulțumește tuturor celor care au fost a. 
lături de ea in marca durere Pricinuită de pierderea celei care a 
fost

PREJA OTILIA
Nu o vom uita niciodată. (1306)

COLECTIVUT. secției ATI din Spitalul municipal Petroșani 
este alături de colega Verhonic Lucreția — asistentă șefă — în 
marea durere prilejuită de încetarea din viață a mamei sale.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, inciedin- 
țînd-o dc întreaga noastră compasiune in aceste zile de plins șl 
jale. (1311)

COLEGII din anul II K împărtășesc durerea Claudici, prici
nuită de trecerea în neființă a tatălui ei,

KISS GHEORGHE (1322)

COPIII, nurorile, ginerele și nepoții anunță cu durere decesul 
iubitei lor niamă, soacră și bunică

CR1ȘAN ROZA HA
înmoi militarea azi, ora 13. Cortegiul iuiierar pleacă din Pe

troșani, Radu Șapcă, nr. 25. (1329)

ULTIMA ORĂ

Dispariție
In ziua dc 28 februarie 1993, în 

jurul orei 16, a dispărut de acasă 
fetița Rostaș Aurelia Licuța, în 
vîrstâ de 14 ani, domiciliată în 
Vulcan, str. Aleea Muncii, bloc

C. 13, scara I. Era îmbrăcai’i ci 
un fîș scurt ioșu, pantaloni roșii, 
cizme lungi, jerseu verde.

Cine poate da relații să anunțe 
poliția locală sau familia.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/XZZZZZi'ZZZZZZZZZZZZZZlZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZPUBLICITATE
Societatea Comercială „PECO” SA Vulcan

ANGAJEAZA
Ol un gestionar (bărbat)
■ un vînzător aragaz 
Relații la Depozitul PECO Vulcan.

S.C. OMEGA S.ILL 
Petroșani

str. 22 Decembrie nr. 1, telefon 511772
Livrează pe bază de comandă, in termen scurt urmă

toarele:
— mașină dc înghețată (stradală);
— mașină pentru produs clătite;
— amestecător de sucuri și produs sifon;'
— dozatoare pentru sucuri și bere;
— lăzi frigorifice;
— instalații de îmbutclicrc;
— linii de spălare sticle.
Se asigură garanție de 6 luni, punerea in funcțiune 

de către personal calificat.
Prețuri foarte avantajoase. (1328).

SOCOM „UNIREA” 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. N. Bălccscu nr. 1 

ANGAJEAZA, prin probă de lucru, o persoană ca
lificată in meseria de

—- TRICOTEZA pe mașini rectilinii.
Informații, la sediul Unității de tricotaje din Petro

șani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 80 sau la telefon 513251.
(1331)

Cotidianul do opinii șl Informații „ZORI NOI" «pare sub egidi 
c SOCIETĂȚII COMERCIAL! „ZORI NOI1 S A.

înregistrat! la Registrul Comerțului sub nr
<J 20/621/1991

Cont virament I 307060201 — BCR Petroșani. 
Directori MIRCEA BUJORESCU

,1.^. Director executivi Ing. Alexandru BOGDAN

REDAU IA Șl ADM1M! 1 KA J IA 2671 
Petroșani str. Nlcolae Bulcescu nr. 2 
Telefoane; 511662 (director-redactor șef); 
515972 (director executlv-odministiatir 
difuzare), 511663. 512461 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani stf. 
Nlcolae Hâlcesfu nr. 2. Telefon 511365.

Materialei* necomandata și 
nepublicate no se restituie. Res
ponsabilitatea morală șl jurldl.'â 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In articole «parțin, In 
exclusivitate, autorilor.
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