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CERCUL VICIOS TRAIUL IN CĂMINUL DE NEFAMILIȘTI

A
devină, 
sociale, 
motori- 
patiml- 
mal — 

zi hotărâtă de guvern să inaugureze suspendarea subvențiilor — la 
viitoarele confruntări dintre guvern și sindicate, amânate, din 
spirit creștin, după 1 mai. De fapt, așa a fost deaent, așa a fost 
firesc. Doar s-au apropiat sărbătorile de Paști. Au mai lăsat de 
la ele sindicatele, au mai dat de la ei și guvernanții. Intr-o con
ferință de presă, reprezentanții guvernului au anunțat măsuri 
menite a mai „Îndulci** șocul abdicării de la convenții și efectul 
acesteia — saltul prețurilor. Este vorba de compensația de 7 500 
lei la care se adaugă, procentual de astă dată, indexările. Sunt 
speranțe, așadar, ca fiecare salariat să ia în ■plus de la 1 mai cca. 
10 000 lei. Dar ce mai înseamnă 10 000, inclusiv continuarea sub
venționării transportului in comun, a chiriilor și a unor medica
mente, față de creșterile ce vor rezulta în lanț din scumpirea ben
zinei ele. De la 1 mai, o pâine ne va costa 90 lei in loc de 20 ; 
pentru kilowattul de energie electrică vom plăti 2B lei, iar energia 
termică se anunță că va sălta de câteva ori. Să mai aducem vor
ba de unt, de lapte .și altele care vor deveni toate „articole de 
lux* pentru omul simplu ?! Și toate creșterile vor interveni da
torită scumpirii benzinei; și toate ne vor ustura la buzunar, în 
pofida indexărilor și compensărilor anunțate de guvern. Pentru 
că este vorba de un cerc vicios: prețuri — compensații și — iar 
preturi, deci o inflație galopantă ce va fi greu de stăpânit. Re
nunțarea la subvenții va duce la creșterea costurilor, deci, inclu
siv a prețurilor; producătorii abia așteaptă să scumpească produ
sele pentru a arunca tot greul șocului renunțării la subvenții în 
spatele consumatorilor. Cum ? Prin prețuri aberante care vor în
magazina și incompetența; și lenea și. mai ales, setea avidă de 
câștig, rapacitatea multora. Numai cu compensații și indexări, a- 
șadar. Iară alte mă-uri care să stopeze cercul vicios al inflației 
nu prea vom ajunge la liman.

Ce va urma vom vedea, 
acțiunile prot -statarc pe data 
marșuri. In numele protecției sociale, mai multe confederații sin
dicale cer, și încă vehement, 
de categorice pe atât de ireal iste, rupte de situația economică a 
țara. Pe dc altă parte, după ce a ignorat creșterea nemulțumirii 
populației față de costurile sociale ridicate ale tranziției, guvernul 
acuză substratul politic al mișcărilor sindicalisto. Or, a vedea 
în acțiunile revendicative doar manevre politice, diversiuni și a 
nu Înțelege că motivul tensiunilor sociale este realitatea obiecti
vă. nemulțumirea populaț.ei față de degradarea calității 
denotă naivitate, incapacitate de a sesiza realitățile și, in 
sigur, e o greșeală...

Problema esențială este, așadar, nu atât ce intenționează sin
dicatele sau ce vroa guvernul, ci cât mai suportă sau este dispusa 
sâ ma’, suporte populația costul tranziției, n corespunzător diri
jată. Este o problemă caro, tratată superficial, poate determina 
con-.' ințe imprevizibile.

Au trecut și sărbătorile. Și Paștele catolic și cel ortodox, 
trecut și Săptămâna Patimilor, căreia, nu-i lipsea mult, să 
grație radicalismului sindicalist, săptămâna convulsiilor 
Dar, după „demonstrația de forță** cu claxoane și fum de 
nă. gândul ne duce de la Săptămâna patimilor la... „luna 
lor**, pe care o va Inaugura fatidica de astădată zi de... 1

Deocamd ită. '.indicatele au amânat 
de 5 mai. Din nou greve, mitinguri.

formulează pretenții, unele pe cât

vietii 
mod

Privatizarea

DOMNILOR LIDERI DE 
SINDICAT,

Poate nu v-aș fi scris să vă 
tulbur din multiplele dumnea
voastră preocupări, acum Înain
te de 1 Mai muncitoresc. O zi pe 
care mi-am permis s-o numesc 
ziua solidarității împotriva tăie
rii subvențiilor. Am trecut insă, 
in zilele astea de Paști, pe lân
gă un cămin de nefamiliști. Am 
stat de vorbă chiar cu un cămi- 
nist. Și ce mi-au auzit urechile...

Aș vrea, domnilor lideri de 
sindicat să vă spun că oamenii 
aceștia o duc greu. Au venit în 
Valea Jiului fiindcă au auzit 
că se câștigă bani cu ghiotura. O 
fi. nu zic, dar le-a spus cineva și ce 
să facă cu ei ? Unui om, domni
lor lideri, nu-i e de ajuns nu
mai să muncească, să mănânce 
și să bea. El maț are nevoie 
de altceva. Iar acest 
trebuie să li-1 oferiți 
voastră.
lut (ba chiar v-ați și ați bătutl) 
pentru salariile lor mari. Dar 
banii n-aduc fericirea. Nici când 
sunt puțini, dar nici când sunt 
mulți și nu tc-nvață nimeni ce 
sâ faci cu ei. Ne luptăm toți 
pentru supraviețuirea mineritu
lui. Bine facem ! Dar, dacă va 
supraviețui, nu va fi oare nevo
ii de tinerii aceștia care-și iro-

„altceva" 
duir.nea- 

E adevărat, v-ați zba-

sesc acum viața in mină și prin 
căminele de nefamiliști ? Cum 
întinerim mineritul? li 
pe cei vechi până dau 
tea copiilor ?

Unul dintre rosturile 
pale ale sindicatelor este și ace
la de a se ocupa de viața acestor 
oameni. Ei trăiesc intr-un uni
vers aparte, pe care numai cine 
nu l-a trăit nu-1 poate înțelege. 
Ei respiră un aer aparte, la șut 
pe cel din mină, iar la cămin 
pe cel infestat de igrasie, de 
mizerie, sau de mirosul propriilor 
lor ciorapi. Mai coborâți, domnilor 
lideri de sindicat de pe soclurile 
pe care v-ați ridicat (care — 
cum...) și la căminele de nefami- 
li.ști 1 Pentru informarea d-voas- 
tră, in cele 35 de cămine trăiesc 
3496 oameni. Care plătesc lunar 
cotizație de sindicat. Care nu e 
mică. Despre care ej nu prea

in

princi-

știu pe ce se cheltuie. Mucar 
vorbă bună, un televizor, 
te, vreo doi-trei lăutari 
la lună mai duceți-le în 
cotizației, despre care d-voastră 
știți pe ce se cheltuie...

Este dureros, cumplit de dure
ros să auzi de la un căminist că 
nu l-a mai văzut pe liderul de 
sindicat de când l-a „mobilizat** 
la ultima mineriadă ! Durerea 
cea mai mare, însă, nu e asta, 
ci aceea că minerii șoptesc (da, 
șoptesc, în ultimul timp, au a- 
juns sa vorbească șoptit lespre 
unele subiecte și subiecți) că li
derii lor 
parte de 
Ceea ce 
dureros, 
mant.

Convins fiind că nu v-am ră
pit din prețiosul d-voastră timp, 
vă salut Cu căldură,

o 
o cor
odată 

contul

s-au îndepărtat hăt-de- 
ei și de interesele 
nu mai e nici 
E degradant și

lor. 
măcar 

alar-

Un fost căniinist de Ia
E.M. Pctrila

Mircea BUJORESCU •

N.B. in ziarul de mâine, reporterii familiști și nefaiiii- 
Iiști vor relata liderilor sindicali și cititorilor noștri des
pre realitatea zguduitoare din căminele de nefamiliști. O- 
biectiv. Și fără supărare!

taxa

vamala
De la 1 mai va intra in vigoa

re „Tariful vamal al Ifomâniei", 
document cu c.tracici de lege 
caic stabilește noile condiții și 
nivele de plată a taxelor vama
le. Documentul conține îngră
diri pentru cei care practică un 
comerț mai puțin curat dar și 
înlesniri pentru încurajarea ce
lor corccți in promovarea comer
țului extern. Prețul unui exem
plar al „Tarifului" este semnifi
cativ : 2115 Ici. (I M.)

în linie dreapta
135 mii lei — valoarea unui carnet cu 

certificate de proprietate
Procesul de piivatizaic a societăților mici 

mi pocii a inti .it in linie dreaptă. In sfâr.pt, a 
f<.,l publicată oficial valoarea unui carnet cu 
certific it” de propriei ite: 135 000 Iei, sumă ce 
se împarte jn'-gal Intre cele 5 Fonduri ale Pro
prii tății private (Moldova, Muntenia, Oltenia, 
Tr n-.ilvania și B.inat-Crișana). Prima constata
re ne-a întristat, întrucât FPP Banat-Cri?ana, 
la care ".untem arondați, este cel mai săi ac, dar 
poate că acest amănunt nu contează in contex
tul unui proces de durată (6 ani). A doua con
statare este insă maj încurajatoare : valoarea 
unui carnet corespunde în medie estimărilor fă
cute până in prezent, ceea ce permite societăți
lor comerciale care au optat pentru metoda 
MEBO sâ-și stabilească o bază de calcul mal 
sigură șl să-și măsoare mai exact disponibilită
țile In funcție ele aceste calcule va fi pregătită 
strategia de negociere cu Comisia imputcinicl- 
ta să coordoneze procesul de privatizare.

Odată cu publicareli valorii unul carnet eu 
certificute de proprietate s-a reamintit salaria- 
ților (care dețin asemenea carnete!) că au In 
față două variante de valorificare: (ie prin par
ticiparea la MEBO, fie prin cumpărarea de a«-

țuini cmi.se de cele 5 FPP. In prima varianta, 
MEBO confci.i salariaților calitatea dc a 11 pri
mii beneficiari ai procedurii dc transformare a 
capitalului d« stat in capital privat, potrivit o- 
rientărilor proci amniia dc reformă aprobat de 
Parlament. Daca ri ste îngăduită o simplu o- 
pinie, putem spline că, In mod practic, salaiia- 
țn „au plătit" in decursul anilor patrimoniul pe 
caic urinează să-l cumpere, și ÎI merită pc ele. 
pliu întrucât ei sunt cci care l-au creat.

Deci, am intrat in linie dreaptă in privința 
privatizării societăților mici și mijlocii. Fiind 
vorba despre iui proces cu totul inedit pentru 
economia noastră, nimeni nu deține nici secre
tul reușitei și nici soluția cea mai avantajoasă. 
Se întrevede totuși un avantaj detașat al meto
dei MEBO, dar el este însoțit de o condiția: 
creșterea eficienței economice a fiecărei socie
tăți comerciale. Un eventual declin, care nu 
este exclus în perioada celor 6 ani dc tranziție, 
poate crea mari dificultăți în acoperirea credi
telor angajate, cu efect negativ asupra tuturor 
societăților unuj Fond al Proprietății Private, 
lată cel puțin un motiv de reflecție pe tema 
corectitudinii necesari* în iclațiile dintre socie
tăți (î M )

Excursie
Fihal.i Bl I' Petroșani organi

zează, cu ocazia partidei de fot
bal Unirea Alba 
petroșani, ce se va 
sâmbătă, 24 aprilie, 
pentru susținătorii

lulia — Jiul 
desfâșur i 

o excursie 
fideli ai e-

I.\ PETROȘANI

BABY liGSS
in scopul ajutorării copiilor din România, bolnavi de leuce

mie, Liga Sindicatelor Miniere și Confederația Sindicatelor Mi
niere, in calitate de sponsori unici, organizează, imprtună cu zia
rele „Tineretul Liber", „Cotidianul" și „Zori noi", spectacolul-con- 
curs Baby-Boss. Cel mai talentat copil va participa ia etapa fi
nală dc la București. Concursul are loc azi. începând cu ora 10,30. 
Realizatori, Teatrul „I D Sârbu" .și Teatrul vesel Ion Marinescu 
din București. Pot participa copii între 3 și 10 ani. (Al. II.)

zzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz*  zzzzzz/zzjrzzzj

hUdinire numîsmatîcd
In zilele de 21—2i aprilie ac. 

s(. va desfășura cea di a Xl.X-a 
intilniie pe țara a colecționarilor 
dc insigne, organizata de Filiala 
Petroșani a Societății Numisma
tice Române. Expoziția-coucurs 
ce va avea loc, și cu iccsl pri
lej in holul corpului nou al Uni

versității Telmiec Petroșani, va 
cuprinde 20 de tematici: minerit.

turism, cultura, istorie, sport, 
industrie ele. Organizatorii vor 
oieri celor mai bum concurenți 
diplome de participare și premii. 
Concomitent cu expoziția, se va 
desfășură o bursă dc sthimn, 
lans.indu-se și im lena emisă cu 
prilejul actualei întâlniri.

Festivitatea dc deschidere sâm
băta, 2 1 aprilie a.c., ora 10, in 
holul Corpului nou al UTP. (I.D.)

............ 'Zzzzzzzzzzzzzzzz/zzczzzzzz/zzzzzzzyzzzzzzzz/z •/> •rutri
LA CIMPU LUI NI \G

sfințirea
Datorita strămutării cimitiru

lui și demolai ii bisericii de la 
C'impii lui Neag, in H.'Ull s a pus 
piatra de temelie a unui nou 
lăcaș de cult. Cu lucruri dc pic
tură și mobilier sculptat execu
tate, cu deosebită măiestrie, la 
Mănăstirea Plumbuita, cu spriji
nul RĂII, biserica csle acum

bisericii
terminata. Preotul Dumitru Ba- 
loi nc-a anunțat că duminica, 25 
aprilie, va aven loc sfințirea, cu 
paiticiparca Pica Sfințitului E- 
piscop al Aradului și Hunedoa
rei, dr. Timotei Seviciu, a ptx>- 
lopopului, dr, preot Dorel Po- 
gnn și a unui sobor de preoți cit 
pe ambele Jiuri. (Șt. 0-)

sf%25c3%25a2r.pt
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DEPARTAMENT! L DE CONTROL AL GL\TUNULUI

raport
prii irul rezultatele verificării efectuate la Regia Autonomă 

a Iluilci Petroșani și Regia Autonomă dc Gospodărie 
Comunala și Locativă Petroșani, ca urmare sesizării 

nr. 3z228/Th.S. 26.08.1992, adresată Primului Ministru, 
Thcodor Stolojan

FOTBAL, DIVIZIA C

Din verificările efectuate 
către organele 
de Control, 
pentru

de
Departamentului 
Departamentului 

pentru Administrai- i Publ că 
■Locale ale Guvernului și Minis
terului Inclustr.- i — Direcția Ge
nerală Controlul Ministrului, la 
care, pentru consultare au fost 
atrași și specialiști din cadrul 
Direcției Generale Miniere ale 
aceluiași minister, s-au constatat 
următoarele;

A. 1 \ REGIA AUTONOMA 
A HI 1LE1 — PETROȘANI

.ifirmațîa
u ton orna 

aprovi-

1. — In kg.T.ura cu 
potr.vit căruia R ;;ia A 
.< încheiat eonii acte de 
zionare cu f;rme st: fine pentru 
materiale și utilaj, din 
în condiții dezavantajoase, 
tăm c j a.csl a pn ct de confirmă. 
A lf.1, conducerea RAH P< tro- 
șani a scoin.it in periuida ---m. 
II 1991 — scm. 11' ' 
de 16 contracte de 
tr-j materiale, 
n.cnte și p;e*. de

Prim ipuleic cL i: 
late âiint :

import
aru-

A -
cvns .i-

pis vc- 
nr. 

jlu.nl și R.-gula-

a) Cu toate -ă o-.trivit 
di.ilor nr*. 50 din I.(fcca 
1S/1190, a Sta 
meniului de r rgam. ■ e și lunc- 
ționrsr.’ aprob.it prin HG nr.
1212,20.11 T ’0 și a .autoriz'țici ■ 
Ministerului Comerțului și tu-
risiTidlui nr. i2603/13.09.l'.Tll, Re
gia a fost abilitata să efectueze 
direct op r.dij de comerț exte
rior, ia fapt, aceasta a încheiat 
contract le de im,.ort cu firme 
intermediare care au perceput 
comisioane intre 1—4 !a sută din 
valoarea mărfurilor primite, cu 
consecințe negative asupra rezul
tatelor financiaro a c regiei.

b) In dorul cea activ it.'ții de 
import nu au fost r. spoliate ho
tărârile proprii ale Consiliului 
de Administrai ic, astfel :

— prin Ilot.jrâre.i Consiliului 
dc Administrație nr. 9/12.08.1991 
— pct. II, s-a hotărât ca toate 
contractele cu firrr.de străine 
sc vor .supune • •'* aprobare Con
siliului de Adimnis'r.ațic. după 
»« in prealabil au lost avizate 
de CTE al RAH,

— prin Hotăra:'-a Conții :uluj 
<1 • Administrație nr. 12/9* li. 1991 
pct. 21 s-au r< strins prevederi
le precedentei hotărâri in sensul 
că „contractele economice inclie- 
i ite de regie eu o valoare de 
pf'tp 509 000 lei. t aprobă nu
mai ele Consiliul de Administra
ție”.

în acest sens, menționăm prin
tre altele contrariul 9H7/CNĂ11. 
12.1991 încheiat cu firma DELTA 
SA
ne 
lei. 
Lei 
lui

Biyurești pentru procurarea 
role izolările de 29,4 milioane 
circ S-a inchciit fără să ai- 
Ia bază a: robirea Consiliu- 
di Admin lr.it, ie.

c) DopHșfre.) a'ributiilnr 
cr mpe’cnțclnr stabilite 
Regulamentul de orrani arc 
funcționare a Reg'. 1 de i 
unele persoane cu funcții 
conducere, astf 1 :

■gis ■ r ontrne- 
numai de că
ni Direcției

sem
en 

Riglei, 
anga- 

se

— un număr dc 
te au fost semnate 
tre fostul director 
Bufet (I âcca Constantin), iar al-
Ui p. 'ru contracte au fo.t 
rate de acesta împreună 
alți salariat,1 rtm cadrul 
cu toate că potrivit legii
Jarea patrimonială a Regiei 
fa'e numai de către directorul 
general șl contabihil șef s.in per- 
aonn» îirtpuUrrnietic în acest 
•< op.

d) Alegerea firmelor interme
diare în vederea realizării ope
rațiunilor de import nu s-a e- 
fectuat pe baza ofertelor mai 
multor firme de profil în scopul 
alegerii celei mal avantajoase 
oferte (bonitate, standing, nivel 
de comision etc).

in 
să

e) S-au efectuat 
regim dc furnizor 

fundamenteze

tot 
î;l a-

con-
430/ 

circa

Impoi turi 
unic fără 
corespunzător 

operațiunile respective și fără să 
se obțină aprobarea prealabilă a 
Ditecțici Generale Miniere; în 
alte situații Unde existau și alți 
furnizori potențiali, importurile 
au fost tratate și realizate 
in regim dc furnizor unic 
cest sens exemplificăm:

— centrale teii fonice — 
tracte nr. 513/30.09.1994 și 
29 mai 1992 in mioare de 
32 milioane lei;

— copiatoare MITA-DG .și fa
xuri — contract nr. 00539/00344/ 
.(8.06.1991, încheiat cu firma DA- 
NEMAR SRL București în va
loare de 63,7 milioane Ici.

f) S-.iu procurat din import 
— in valută — materiale, utila
je și echipamente, fără prospec
tai', a pielii interne și fără a se 
ține seama ele prețul produselor 
similare din prroducție internă 
(masa galbenă, bandă izolatoare, 
acumulatori auto, mașină trans
port marfă de □ tone etc). Pre
țul unor materiale sau utilaje 
din import fiind ele circa 3—30 
de ori mai mare decât cel al 
produselor din țară.

g) Achiziționarea 
se clin import care se aflau 
stoc >i la data controlului, 
fel ;

unor produ- 
in 

-ist—

— din cantil ițea de 2000 
_M r-a galbenă” în valoare 
2o,‘) milioane lei, cu care 
aprovizionat in luna aprilie 
se afla in stoc cant.late.i dc 
kg. deoarece nu are avizul 
stitutului di Securitate Mu 
dc folosire în subteran, 
considerata toxică;

— din can’itatca dc 103 l.g 
„Vulk'ilan” m valoare <le 4,5 mi- 

i >ane lei se află in stoc cantita
tea dc 399 kg, cc a ce denota 
că neco.saiul di. aprovizionat a 
fost sujiraestimat.

di

de 
rare 

contractele 
ținând 

Importu- 
a cercri- 
ofcrtclor 

conți- 
tchnico economic și forma

Ca ui marc a neregulilor pri
vind a‘tivita! a de impoituri, 
Consiliul de Administrație al 
RAH —- Petroșani, piui Hotărâ
rea nr. 10 din I 1 și 17.07.1992 a 
ad >pt.it următoarele măsuri;

— destituirea din funcțiile de 
conducere a următorilor;

i <•. Fâcca Constantin — direc
tor bugete;

dr mg. Appcl Francise — 
re tor comercial ;

dr ing. Bacu Antoniu — 
serv, cooperare.

— nuntirea unei comisii 
an> lietu tehmco-cconomkă i 
să analizeze toate 
dc cooperare ale RAH 
cont dc; oportunii alea 
iilor, modul dc lansare 
lor dc ofertă, coaliza 
și alegerea partenerului, 
mitul 
jiiiidua a contractelor in corela 
ție cu prețul produselor similare 
ele pe piaț i internă, analiza ac- 
h lor și documentelor post con
trai tu.de, medul dc încadrare în 
fondurile Aprobate pentru im
porturi, stabilirea eventualelor 
pagube și prejudicii, a modulul 
f’c recuperare și nominalizarea 
persoanelor răspunzătoare.

Deși concluziile comisiei 
buiau prezentate Consiliului 
Administrație panii Jn data 
3108.1992, la data conți olului 
misia nu funcționa.

|Va ufm.i)
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MINERUL VULC-AN — MI
NERUL AN1NOASA 2—1 (1—0).

Fără Topor și Doroș în teren, 
gazdele au primit o dârză r ds- 
tență din partea oaspeților, care 
au făcut un Joc curajos, cu multe 
contraatacuri, două dintre ele 
fiind oprite la semnalizarea gre
șită a tușierilor.

Voicu a deschis scorul în min. 
11, prin transferarea unei lovi

METALOPLASTTCA ORAȘTIE 
— PARÂNGUL LONEA 1—1 
(0—1).

Purtătoarea tricoului galben, 
Parângul Lonea, a avut nn meci 
greu în comKania' echipei Metalo- 
plastica, care n-a uitat că a fost 
anul trecut în aceeași postură de 
lider.

După mai multe tatonări, in 
care fiecare echipă a luat pulsul

REZULTATE TEHNICE: Minerul Vulcan — 
Minerul Aninoasa 2—1; Mealoplastica Orăștie 
— Parângul Lonea 1—1; Habor Hațeg — Mine
rul Ccitej 3—1; Aurul Brad — Victoria Călan 
1—0; Constructorul Hunedoara — Mureșul De
va 3—2; Minerul Triiuc — CER Simcria 1—2; 
Minerul Ghelari — Favior Orăștie 6—0; Minerul 
Bărbătr-ni — Metalul Criscior 1—0.

ETAPA VIITOARE, 22 APRILIE: Mureșul 
Deva — Minerul Vulcan; Minerul Aninoasa — 
Melaloplaslica; parângul Lonea — Minerul Ghc- 
lari; Favior Ora.știe — ILtbcr Hațeg; MinerjI 
Ccrtcj — Metalul — C; scior; CFR Simcria — 
Au ni Br.id; Victoria Ciîlan — Constructorul 
11D; Minerul Tcliuc — Minerul Bărbăteni.

CLASAMENT
1. Parângul Lonea 23 17 3 3 63—22 37
2. Minerul Vulcan 23 17 3 3 62 37
3. Constructorul Ild. 23 13 4 6 64^ H 30
4. Haber Hațeg 23 12 4 7 42—38 23
Ș- CFR Simcria 23 12 1 10 50—36 23
c. Mureșul Deva 23 11 3 9 41-31 25
7. Minerul Certej 23 9 4 10 54—39 22
8. Minerul Aninoasa 23 11 0 12 52- 12 22
0. Victoria Călan 23 9 3 11 45 -32 21

10 Minerul Bărbăteni 23 10 1 12 33-54 21
11. Metaloplastica O. 23 9 2 12 55—48 20
12. Minorul Ghelari 23 7 5 11 41—41 19
1'3. Aurul Brad 23 8 3 12 23 -41 19
14. Metalul Criscior 23 9 1 13 36—49 19
15. Minerul Tcliuc 23 6 2 15 25—64 14
16. Favior Orăștie 23 3 6 17 KZ-1'00 9

Fotbal fe.ninin Debut așteptat
UNI VERȘI l’ATEA PETROȘANI 

— ÎNDES .SJB1U 5—2 (3—2).
După o lungă vacanță fotbalis

tică, in care antrenamentele au 
alternat cu jocuri de verificare, 
Universitatea a debutat în retu
rul campionatului, sâmbătă, 17 
aprilie a.c., cu o victorie scon
tată, în fața cchipej îndes Sibiu.

După un joc bun, cu destule 
faze fierbinți la ambele porți și

Popice
Superligă

MINERUL VULCAN — CFR 
C i.UJ 5559 — 3138 p.d.

Campionii s- iu impus ni t in 
fața unui adversar care a luptat 
mult pentru limitarea scorului, 
reușind să realizeze pe o pista 
modernă un popicavcraj cc nu 
prea lc-a fost la îndemână. La 
individual, gazdele au câștigat cu 
6—0, perechea Lupu — Silives- 
tru (905 + 951 p d.) di tașându-se 

cu peste 100 dc bile dc cuplul 
oaspeților l’opa — Blaga (931 -|- 
891 pal.) Lcontin Pop a fost din 
nou aproape dc a trece granița 
celor 1000 p.d. in campionatul 
nostru, reușind un extraordinar 
999 și împreună cu Virgil Dorin 
(909 p.d.) au făcut ca diferen
ța să crească. Colegii lor dc la 
Cluj Bcse — Micii.a (026 -|- 893 
p.d.) au avut satisfacția rcahzăril 
c lui mai mare numir dc popice 
doborâte dintre cele trei perechi 
ale oa-piț.lor. Ultimele schim
buri Ardac — Grigorcscu (912 ]• 
895 p.d.) s-au impus și ele în fața 
perechii Forika — Capră (807 J- 
83J p.d.) ducând victoria la o 
diferență apreciabilă: plus 421 
p.d în favoarea minerilor.

Cu acest rezultat popicarii vul- 
cănc ni se mențin in fruntea cla
samentului, făcând Ca întâlnirea 
cu mereu rivala Aurul. Bala Ma- 
K, să capi te pe ai cc traca o 
Jr-spoi tanță cu mult jicsta cota 
utiej dispute dte tradiție. 

turi de pedeapsă, acordată la un 
fault asupra vârfului Bejan, re
zultat cu care a luat sfârșit pri
ma repriză.

Imediat după pauză Ghircă a 
egalat, în min. 51, și spiritele 
s-au transformat intr-un duel 
pentru puncte, ambelor echipe 
surâzându-Ie victoria. Gel care 
au reușit însă victoria au fost 
jucătorii echipei gazdă, care au 

adversarului, oaspeții ies mal 
convinși la atao șl Înscriu în 
min. 21 prin Ercțu, luând condu
cerea pe tabela de marcaj și pun 
stăpânire pe joc. Fundașii și-au 
făcut datoria, iar mijlocașii au 
reușit să înghețe jocul la mijlo
cul terenului, lansând vârfurile 
în momente decisive.

Rezultatul s-a modificat însă, 
în repriza secundă, când gazdele 

cu o anumită acomodare în rit
mul întrecerii, gazdele au reușit 
să înscrie de trei ori, in primele 
35 de min., prin Niță, min. 6, șut 
din afara careului, Titianu, min. 
16, și Lupu, 33. In min. 4, Lupu 
a ratat o lovitură de la 11 metri. 
Pe fondul relaxării, două aiacuri 
ale sibiencc’or se finalizează cu 
tot atâtea go'uri, min. 34 și 39, 
făcând ca scorul la pauză să fie 
foarte strâns: 3—2.

Rugby, Cupa României
MINERUL BERBESTI — MI

NERUL LUPENI 3—27 (3—17).
Cu numai o săptămânii înain

te de inceperca campionatului 
național dc rugby, Ia toate eșa
loanele, s-a disputat la Bcrbcștl 
ultima întâlnire din cadrul gru
pei a VlII-a a Cupei României, 
dintre echipele Minerul din lo
calitate, ce activează în grupa 
valorică A2> U Minerul Lupeni, 
seria Al. Cu toate că ambele e- 
chipe erau ieșite din cursa pen
tru ocuparea locului I in serie, 
jocul a fost plăcut, antrenant, 
ti ansformându-se dincolo de bă
tălia pentru scor, intr-un ultim 
antrenament înaintea debutului, 
cund oaspeții vor avea în față 
(la Lupeni) pe campioana Româ
niei — Steaua București.

Gazdele au deschis scorul re
lativ repede prinț r-o lovitură de 
pedeapsă, după care partenerul

Box, Juniorii în finală
La Tg. Jiu s-a desfășurat cam

pionatul național zoi ii dc box, 
deschis Juniorilor l și 1), cu 
participarea sportivilor din ju- 
dețtlc Vâlcea, Dolj, Olt, Mehe
dinți, Teleorman, ’imiiș, Caraș- 
.Severin, Gorj și Hunedoara. Din 
Valea Jiului echipele Minerul 
Dălja — antrenor Tcoribr Berin- 
țan — șl Minerul Vulcan — 
antrenori Ion l’orojan și Eugen 
Dința — vor Ii reprezentate de 
Ion Onicl (p;us Dl kg.) șl res
pectiv Dragoș Dolhac ți Ștefun 
ZdrâhWi. Ceilalți comportonți pre- 
zențl în concurs au ocupat lccu- 
riTc dc.i; Ion Florin, Vasiln O~ 
nofrei, Florin RU.su (TOI. Vulcan) 
și Daniel J’op (45 kg),. Șcrgiu Rn- 
ittan (75 R-g), Ion Ilonioș (64 kg) 
(W. DQlja).

marcat golul victoriei cu mi
nute înainte de final. A înscris 
Bejan cu capul peste portar, Ie
șit în întâmpinare. Până în final, 
deși au mai fost ocazii, nici O 
echipă nu a mai putut marca, a- 
părările fiind la post, iar jucă
torii din față au simțit terenul 
greu sub crampoane, mingea ju- 
cându-le destule feste.

an reușit cgalarea, eu 20 de mi
nute înainte de sfârșitul parlî- 
dcl. A fost un joo bun, disputat 
în limitele sportivității, cu an
gajament total șl cu un arbitraj 
care și-a făcut datoria*. '

Egalitatea menține echipa Iul 
Cătuți .și Săklgean pe primul 
loc al clasamentului, făcând dis
puta în doi tot mai pltcresanlă.

în partea a II-a elevele soților! 
Vișan se desprind în câștigătoa
re sigure, înscriind din nou prin 
Lupu, min. 50, și Titianu, min. 
69', ratând și alte ocazii’ bune de 
a mări diferența. u

Universitatea: Popa — Bâdă- 
rău, Hurjui, Ciulavu Kiiss, Tocar, 
Cercel, Niță, Opriș (mîn, 35 Ște
fan, min. 61 Sârb), Lupți, Titia
nu. Rezerve: Șerban, Ramona 
Kiss, iPascălu.

s-a impus net printr-un joc la 
mână, dominându-ți perioade în
tregi adversarul. La prittia ieșiră 
din grămadă cu balonul trimis 
la uvertură oaspeții se duc în 
eseu, prin aripa M'ărrnărcan, 
transformă Pândele și 7—3, în 
favoarea lor. Tot ei sunt J'a câr
ma jocului și reușesc î'neă !ouă 
încercări prin același Jueăt< . )a-
vid, luând o clară opțiune pen
tru victorie. ;

După pauză aspectul jocului a 
fost același. Dominare teri toi i- 
lă n vizitatorilor cu grămezi or
donate, cu baloane dâ Urmăriră 
și cu aruncări dîn tușă. toate câș
tigate de oaspeți care au mal 
reușit prin aripa Văduva și prin 
centrul Pândele să mai culce 
balonul dincolo dt> but; făcând 
ca scorul să devină 27—3, oglin
dind raportul de forță dintrtf 
cele două formații.

Revenind la meciul pierdut dtj 
Dam 1 Pop să consemnam că 
timp de 13 mîn. gala' .1 fost 0- 
pri'ă, observatorul 1'edCrai și de
legatul general chemând1 la or
dine pe cei cinci arbitri, care aii 
mcălcat jurământul, aeordârrtl 
boxerului din Craiova (parte.ia- 
rul lui Pop) victoria, «are dt de- 
parte trel'uia atribuita sportivu
lui din Valea Jiului. Frfn chema
rea lui Daniel Pop la Gnalplc pd 
țară, Constanța 9—R) mai, s-at 
Fndhepta o greșeală nopermisă In 
lumea Boxului, ca dh (rttffcl în 
niw o ramură spOrtivdț mai atei 
efl pugilistu] de In Minerul Dfllji 
este vizat ele a fi chemat tn pr#- 
găUH le lotul naptihăl dt> tihetvft

APRH.it
scoin.it
aprob.it
firrr.de
tu.de
RU.su
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CA 0 SUBVENȚIE
DE LA DUMNEZEU

ARGUMENT
„Cineva declară că a trăi este un rău. „Nu a trăi este 

rău — îl corectă Diogenes — CI A TRAI R \U“.

Diogenes Lacrtios,
viețile și doctrinele filosofilor

Indivizi necunoscuți — după 
spusele locatarilor din zonă, care 
i-au zărit, de la ferestrele blocu
rilor, au mâzgălit cu spray-uri cu 
vopsea, Zidul sediului vechi al 
Școlii generale nr. 1 din Petro
șani. Erau minori, dintre copiii 
Străzii, cărora li se asociaseră ți 
alții. S-au scris cuvinte porno
grafice, profanându-se astfel un 
așezământ de cultură și de EDU
CAȚIE. Un act de vandalism

TRICH1NELLOZA 
sub tirul artileriei grele 

a medicinii
H In Valea .Uultii, pfinnil caz de imhoJnăt ke cu TS 

a unui porc a fost identificat in 197G

Vînzătoare fără obraz Pornografie
Cornel Blaga, miner la E?.I 

Tivczeni și căminist pe Inde
pendenței 11 A, s-a prezentat, 
în data dc 16 aprilie, la unitatea 
nr. 64 a Societății comerciale 
REALCOM SA, cu cartela ve- 
<fhe, pentru a și-o lua pe cea 
nouă și, evident, rația de pâine. 
I s-a cerut buletinul de identita
te. Când s-a întors, doamna A- 
neta Meier, vânzătoare, „m-a 
întâmpinat în pr-’g, zicând: nu-ți 
fr i dau nici o cartelă, pentru 

o.persoană mi-a zis că m-ai 
1. ^rst” ți i-n șop+it colegei sa
le expresia incriminată (îmi 
bag...).

Domnul Blaga susține câ n-a 
ajurat do când se află in Pe

troșani și a cerut înfățișare cu 
„martorul”. A fost refuzat. A 

DREPTURILE 
CÂINELUI ȘL

In Vinerea Mare, șase creștini se ciomăge.ni 
viguros în centrul orașului Vulcan. Cei care 
i-au văzut ji-au dat seama că metoda de luptă 
Ora demodată, în plus, existau condiții grele 
de orientare și climă, ploua mărunt și noroiul 
prin care se tăvăleau n-a'vca densitatea norma
lii. Exista, deci, chiar și pericol de boala. După 
cum se loveau și răcneau, cele două tabere a- 
veau cel puțin opt scandalm; elementare și erau 
în anul trei al economiei de piață românești.

Războiul începuse de la un p.cior d\t în din-
.râtul murdar al unui cățclandru de ciobănesc 

g rman. „Cânele", pârâcios din fire, fugise iute 
In stăpânul său. ehclălăindu-l incidentul. Dis
punând de oarece bază materială, stăpânul s-a 

ropiat de cei trei agresori, scoțând din sân un 
iceag cu care a început să execute figuri răz

boinice. Ncimpresionați, cei trei l-au luat la 
fugă atât pe stăpân, cât și pe câine.

Cel doi nu s-au oprit decât la domiciliul co
mun, unde, printre lătrături și cuvinte, au a- 
hrtat familia. Aceasta, fiind unită, și-a trimis 
In stradă războinicii. Dar nu înainte de a-i - une 
si-și clătească gura cu cianură șl de a folosi 
spray-ul pentru bărbați, numit „Brutal”. Baza 
tehnico-matcrlală a fost completată cu o coadă 
de mătură, frumos ornamentată cu motivc mo- 
mârlăneștl, contondente.

Față-n față, cele două tabere au purces la un 
schimb rapid de sudalme. Dovcdindu-sc neefici
ente, s-a trecut la schimbul viguros de palme, 
pumni, picioaro și ciomege. Obiectiv vorbind, ri
nul dintre beligerant ora ceva mal bâtiân și 
părea suferind. Despre cel care dădea cu bflta, 
băgându-si adversarii in baltă, dușmanul prin 
spate încet șușotea cum că-i tremura mâna fl- 
<ndcă-l plăcea să bra. Cert e însă că pârul i 
se cam albise șl pe la tâmple I se cam rărise.

Răstimp, cățelul privea ți rânjea câincștc ipre 
încăierarea pe care-o pricinuise folosindu-se nu
mai de partea dorsală. Piobabil se gândea cum 
oamenii aceștia, care în urmă cu câteva mlnnto 
nici nu e cunoșteau, anim v loveau cuprinși 
de Cea mai neîmpăcată ură. Probabil că, deși să
nătoși fiind, d trebuiau sil d'Jvcdeasrfl că șl 
mintea le este la fel. Adică tun.

De remarcat din nou discreția crcștlnilbr care 
patrulează (pe unde oare?), îmbrăcați In albas
trele uniforme ale statului, in minutele bune 
cut a durat încăierarea, nimeni nu l-a deranjat 
nici pe bellgeranți, nici pe polițiști. Mă înșel, 
totuși: pe standlUagii au reușit s9-i Picura? câți
va trecători, c.-iiv până la urmă au sfârșit prin 
• îl attațl »n tHWiierare. Pe ceilalți m) l-ă putut 

rtHtWrti: ftHrlstos a ffivialf

spus că v-a reclama la ducctor 
sau la poliție. Doamna a amenin
țat: „îți fâo eu de nu mal stai 
in cămin” și circul a continuat...

Până la urmă, 1 s-a dat car
telă, dar omul e încă nedume
rit. Nu înțelege ce are doamna 
Meier cu el șl ar mai vrea să 
știe cum rămâne cu onoarea 
lui, terfelită în fața a zeci de 
oameni, care nu știu de partea 
cui se află dreptatea. El este 
credincios penticostal. „Dacă află 
păstorifl?” re întreabă, îngrijo
rat în privința consecințelor. Noi 
sperăm să so ia niște măsuri, 
măcar în ceasul al doisprezece
lea, întrucât mai avem semnale 
dc aceeași natură, din zona res
pecți*. i.

pe ziduri
intolerabil. Cât privește suprave
gherea minorilor, pentru că a- 
Cum este vacanță școlară, nu se 
poate aduce nici o vină cadrelor 
didactice, mai ales că fapta s-a 
petrecut la adăpostul întunericu
lui, seira, târlfiu. Vina este ex
clusiv, a părinților. N-ar strica 
nic] în zona asta, câte-un raid 
inopinat al patrulelor de noap
te. S-ar putea întâlni cu „clienți” 
lechl, venițl la Câte-un barbut, o 
„foiță” sau — spun unii dintre 
locatari — la alte minuni. Nu 
mai degrabă de ziua de luni, 29 
aprilie profitându-se de existen
ța în curtea școlii a unui mor
man de crengi uscate rezultate 
de la tăierile de primăvară alo 
pomilor din zonă (de ce se afla 
acolo maldărul de crăci?) — câți
va tineri, se pare că tot minori 
ca vârstă au încercat să aprindă 
un foo chiar lângă școală. Se 
putea întâmpla un dezastru, dat 
fiind faptul că această clădire 
este veche — ăre circa ?0 do 
ani de existență — și lemnăria 
ei este foarte uscată. Ajunge o 
pală de vânt. Că scântei.,.

..liîUSTRlĂ 
CEHȘETORITULUI

S-a n. scut o nouă Industrie, cea a cerșctorilu- 
lui. indivizi deosebit de colorați, recrutați, de o- 
bicei dintre „copiii străzii”, eventual schilodiți 
încă de la naștere, precum și stâlpi ai taverne- 
’or și al „hotelurilor de sub poduri”, unii han
dicapați, alții numai buni de muncă, prefâcân- 
du-sc cu toții handicapați, puși maj tot timpul 
Sie „ciordeală” se așează, îndeosebi In 2ilcle de 
ui șl vineri în zona de trecere spre piața agro- 

alimentaiă a Fetioșaniului. „Bolmojesc ceva a 
rufcăciune, întind mâna P^ntiu cerșcală, unii 
devenind chiar insolenți ducă nu le dai un ban. 
Cel mal grav este f ptul că unii dintre aceștia 
cerșesc pentru alții, patronii fiind ascunși, ve
nind doar din timp în timp la cel care cerșeș
te pentru a-i Jila banii primiți din mila trccă- 
toiilor. Alții Se așează pe treptele așezăminte
lor de cult, tbl în scop de a impresiona cre
dincioșii ți trecătorii, cerșind, Dacă în loc ifc 
buni le dai ceva de mâncare te privesc mai în
tâi reprobator șl, după ce pleci, aruncă cu silii 
mâncarea. .Semn că sunt sâtui, ca nu-s chiar așa 
de sărmani. Unii, mal de voie, mal de nevoie 
o iau prin rcstouiante, prin treimii, prin dltc 
locml publice. Doamne ferește, spun gurile rele 
să-" IiiC.'ikc Uliul altuia domeniul de cerșit, lese 
mare vrajbă, nu O dnffl domiliniă de violență. S„ 
Strane, Ja zile știute, din toate localitățile, ba și 
«lin Județe mai mult -au mal puțin npi opiate. 
Știm că în cOdlil penal există articol care sta
bilește mașinile legale ce trebuie luate împotri
va cerșetorilor. Cerțitul este u riițihc penliu 
oraș, ca și pdntiu toată țara, și este ncjustlfi- 
blit. A devenit o Ittrflisfllc dl’ pe urma cfll’ehl 
se câștigă ți so „spală1* apoi în dugherte curo 
prnvtîl U mi dbriicrț dubios, bani groi. Cerem 

celor în drept intervină in bazo h<gii.

Astăzi, la Vulcan, Se vj desfă
șura masă rotundă pe tema „Tri- 
chinellOza la om și animale”. De 
subliniat că este prima consfă
tuire ele acest gen dm țara noas
tră. Mulți se vor întreba, desi
gur, de ce aceasta are Ioc la 
Vulcan. In treacăt he spus, nu 
fost și glasuri care sau împotri
vit, într-un fel, ca simpozionul 
să se desfășoare In Vale. L-ar 
fi vrut, bunăoară, in reședința 
dc județ. A fost a’cs, însă, Vul
canul deoarece se cunoaște nu
mărul marc de cazuri de îmbol
năvire cu trichinclloză depistat 
în Valea Jiului. Și nu doar la a- 
nimale, cl situații în care per
soane cercetate în prezent de 
Justiție au vândut carne infesta
tă. Cazuri soldate cu îmbolnăviri 
șl decese.

Ajutat de dl. dr. Ghcorghe 
Cristcă, inspector șef al Poliției 
sanitar-veterinare din Vulcan, voi 
încerca să conturez o avanpremie
ră a ceea ce va fi, la Vulcan, în 
ziua de 22 aprilie. I a masa ro
tunda sunt Invitați circa o sulă 
de pârticipanți. Acțiunea, care 
va începe la ora 9 în sala de fes
tivități a primăriei, se va derula 
până după-imiaza, în jurul Orei 
17. Printre cei prăzenți vor fl 
director) din Ministcml Agricul
turii și Industriei Alimentare, din 
Ministerul Sănătății, de la Pro
tecția Mediului, din institutele 
„Păsteur” și „Cantacu'.ino”, Ins
titutul de igienă și Sănătate Pu
blică București, profesori din 
universitățile de medicină și far
macie din țară, cadre didactice 
de la facultățile de medicină ve
terinară, medici biologi din cen
trele dc medicină preventivă am
plasate în zonele în care s-au 
înregistrat cazuri de îmbolnăviri 
cu trichinclloză la om șl anima
le, directori și parazirojpgi din 
laboratoarele județene de diag
nostic. Nu vor lipsi medici epi- 
zootologi din complexele mari de 
creștere a porcinilor. Dc remar
cat prezenta a două firme străi
ne — „E1LDAS” șl „SICO” —, 
specializate în medicamente de 
uz um*in și veterinar șl pe pro
ducerea ele medicamente destina
te prevenirii și combaterii tri- 
chinellozci. Cele două standuri 
cu medicamente Ce urmează A 
fi amenajate vor putcă ii vizi
tate de oricine. In plus, doritorii 
Vor avea ocazia să-și procure, 
contra cost, medicamentele nece
sare.

L-am rugat dc dl. dr. Crislcn 

să-mi mărturisească la ce nouta
te se așteaptă domn'a 5a OdatȚ 
Cu desfășurarea acestui simpo
zion. „Probabil că, după această 
masă rotundă — mi-a tăfcpunȘ 
dumnealui — va interveni O 
Schimbare în gândirea și orien- 
tarea specialiștilor privind diag
nosticul, prevenirea, ți combin 
terea trie hincllozei la om și a- 
nimale. Vor prezenta referata șl 
lucrări științifice profesorii d< 
la Institutul „Pasteur”, Asociații 
Parazitologilor din România, spe
cialiști din centrele dd m'MicInă 
preventivă. Lucrări pe tema pu
să in discuție vor fi prezen*at< 
și de specialiști din Județul nosH 
tru: dr. Dârlea, dr. Se’imiederi 
dr. D. Mărculescu, dr. blâtu, da 
la Abatorul din Hațeg, și dc că
tre colectivul de me. ici veteri
nari din Valea Jiului. Despre a- 
Cc-tia din urmă pot șa vă spuflj 
de pe acum, că vor face publis 
că, în premieră, metoda Tmbunăi 
tăț..ă de recoltare a probelor ditj 
limba — este vorba de porcii, 
sacrificați —, aceasta asigurând 
cert’tudinCa de sută la sută m 
stabilirea diagnosticului. In «0 
privește diagnosticarea ănlmaleloH 
în viață, am pus la punct n me, 
toda de biopsie, AceaUc. are o 
m ire importanță deoarece ast
fel se poate interveni tintlt a u- 
pra tratamentului ce se va Apu
ca în același timp Cq Stabilirea 
diagnosticului ia animalul în' 
viață. O parte din rercbatele că
rora li se va da citire la masă 
rotundă vor apare în „Revină 
română de parazitologiă*1, 
mul III, nr. 1, iar altfele urmea
ză sii fie cuprinse în numărul fl 
din mai-innie al reviSWS-. <

Deci. ast'azi, Vulflănrtt 
va fi în ochii întregii tărl A- 
ceasta deoarece la întâlniri vf 
fi prezentă și mass-mcdla: trVAș 
Radioul, și confrați db gaze
tele „Adevărul”, -„Rcmânta libe
ră", „Evenimentul zilei”, „Cm Ie
rul național”. 
pentru a. încheia tot cu 
informație în materie, Voi ămîntl 
cevji ce puțini știu. Anume că 
primul caz de îmbolnăvire CU 
trichinclloză a unul porc, în Via* 
lea Jiului, s-a petrecut fri 1197(J 
la penitenciarul LfVezeni. Do 
atunci ș, până în 19n2 s-d djtinș 
la 1281 dc porci diagnosticați' că 
bolnavi din 16 840 cxahilMtiți.

Bacilul Koc’i în ofensivă
Tuberculoza, boala mizeriei; este în plină ofensivă în uRbtlUl 

deceniu. Statls'tk.ilb arata ca d.tcă în 1980 numărul tctal al dece
selor cauzale db T.B.C. ii fost rft 830 la 100 000 locuitori, îți' 1901 
decesele au aJiinU ld 16’J5. Deci, în 10 ani, s-au dublat Un alt 
indicator edificator este morbiditatea,, adică apariția dc noi cartitȚ 
sail rcckiive. Astfel, dacă morbiditatea iu 1982 a fost dh (MS ch- 
Zllri Ia JUOt) locuitori, în 1991 a ajuns la 77,3.

Față de aceste date îngrijorătoare, ceea ce intrigă este fn}llUl 
tot îngrijorător, dacă nil Chiar revoltător, că numărul san.uoriiliM* 
șt al paiui ilim abordate au fost reduse. Din 19 sanatorii șj 6620 dc 
paturi in 1980,' au râiUas doar 16 sanatorii și -1990 paturi dih f!lț7 
șl până in prezent. Județele unde TBC-ul face cele mal mdltc Vi • 
tiltii4 sunt BWău; Botoșani, BuzăU etc.

Situația nu c«te liniștitoare nici Î11 CCcn cd priVeștb Vuita 
Jiului. Mui rtlbi dfi italm lnir-o zonă' rece și uincdfi, unde rtdilh 
poluare, snnt ficcvcnte îmbolnăvirile dc silicoza iat din J1 «ffîiVl 
rtb ftlziologie a rămas una singură, nlllta 1« un slngUt spilht Ilj 
condițiile lipsei'și pWftlltU ndidat ni mddiv nnr ”,t< l >r, ni dtttytFHl 
săi iniei, i.t ce maj pUlcnl spbra? (1. DBAGAN)
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Sciiitelea Cinwaîă „Hcrtina Ceva" SÂ cu sediul 
in Deva, strada Horea, nr. I_ _ _ _ _ _ _ _
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA

cu strigare conform Legii nr. 58/1991, HG nr- 631/1991 și HG nr. 758/1991, pcntiu 
vânzarea următoarelor active:

Denumirea Obiect principal 
dc activitate

Adresa 
activului

Prețul dc pornii 
a licitației

1. Chioșc comercializare Hunedoara, str. 
Jiului nr. 1/21 200 000,00

2. Chioșc comercializare Hunedoara str. 
Cerbului nr. 20 100 000,00

3, Spațiu spațiu in Aninoasa, Ansamblu
comercial consen arc 10. Iscroni, bloc C 2 7 930 850,00

4. Spațiu spațiu închiriat Vulcan, b-dul Mihai
comercial activități bancare Viteazul, bloc 81 11 822 400,00

RAGCL lupeni - llricani
Scoate la licitație pentru închiriere spații comerciale 

astfel:
— Oraș Lupeni: str. Zorilor, nr. 1. spații florărie;
— Oraș Uricani: str. Muncii, bloc 29, spații florărie;
— Str. Muncii, bloc 29, spații sifonăric.

Licitația va avea loc in data de 28.04.1993, ora 10. la 
sediul unității din str. Bărbătcni nr. 163.

Taxa de participare este dc 5 000 lei, iar garanția este 
de 300 lci/mp. Taxa și garanția se vor aplica la Casieria 
unității, până în ziua de 27 aprilie 1993, inclusiv. Relații 
la telefon nr. 560912 Lupeni.

Licitația va a\ea loc în data de 2105.1993, ora 13,00 la sediul societății din str. 
Horea nr. 2 Deva.

Dosarele de prezentare a activelor și criteriilor specifice pentru preselecția 
participantilor la licitație pot fi consultate zilnic la sediul societății între orele 8— 
15.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, se pot obține de la d na 
Vlaic Maria — contabil șef, la telefon nr. 0956/18256.

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofertanții vor depune la se
diul societății cu 10 zile înainte de data ținerii licitației, respectiv până la data de 
12.05.1993, documentele prevăzute la H.G nr. 758/1991, respectiv:

— dovada existenței legale în cazul persoanelor juridice;
—- modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice in dosarul de prezentare 

a activului;
— dovada bonității pe bază de recomandări bancare, precum și dovada achi

tării obligațiilor fiscale pentru participanții străini.
Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa la licitație va fi afișată la sediul 

societății până la data de 18.05.1993.
Ofertanții selecționați vor depune până la data de 18.05- 1993, la casieria so- ' 

cietății sau in contul nr. 308410101, deschis la B.C.R. Deva, următoarele:
taxa de participare de 4% din valoarea activului

— garanția dc 10% din prețul de pornire a licitației pentru fiecare activ la 
care se participă.

In prețul de pornire a licitației nu este inclusă valoarea terenurilor, urmând ca 
acestea să fie vândute cumpărătorilor activelor conf. H.G. 331/1992-

In cazul in care activele nu se adjudecă în prima fază, se organizează a doua 
fază a licitației, în data de 8.06.1993, ora 13,00.

In situația in care nici de această dată nu se adjudecă activele, licitația se va 
reface in data de 15,06.1993, ora 13,00.

S.C. A.C.I. Valea Jiului 
S. A. Petroșani

ANGAJEAZA
O INGINERI CONSTRUCTORI
■ MAIȘTRI CONSTRUCTORI
Relații la telefon: 544770; 542721. (2638/a)

S.C. COMSMIM S. I Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

la data dc 30 aprilie 1993 pentru ocuparea unui post de 
■ CONSILIER JURIDIC
Informații se pot obține de la biroul personal al lin» 

tații sau la telefon 542670. (2630/a)

MICA PUBLICITATE!
ANIVERSARI

SCUMPEI noastre Popa 
nia un sincer „La mulți 
multa sanalale și fericire 
cazia implinirii frumoasei 
dc 75 de ani. Cu toata dragostea, 
d'n partea fiicei Ana, ginerelui 
Sandu și nepoților Emil, Laura 
și Pușica. (2631/ a)

CELE mai alese gânduri și 
toată dragostea mea pentru Cea 
mai iubita soție, Luminița Olaru, 
la aniversarea zilei de naștere. 
Soțul Costel. (2635/a)

TOATA fericirea și toate flori
le din iunie cu ocazia zilei 
na-tere pentru 
dm partea surorii Maria șj 
nepoatei Luminița. (26a5/a)

VANZAR1
SC COMl’EU SRL Petroșani 

vrnde icccptoare satelit LASA'l 
(Germania) stei co, 120 ctma'lc. 
'Telefon 511271. (26J7/a)

CEDEZ spațiu comei cial ame
najat, dotare completa, vad co
mercial, pi-.-ț convenabil, nego
ciabil. Petroșani, str. Aviatori
lor, 1/3, lângă Alimentara Da
cia. TeP-fon 51361)3. (2639/a)

VÂND apartament : 
str. Av.alonlor, bloc 
Petioșini. (2G34/a)

VANt) apartament 
str. Zorilor, bloc 3, 
tiOșini Norii. (2629/a)

SC V ȘI AI. 1MPEX SRL Cr.i- 
iova, str. Republicii (Podi?or), 
vinde ambielajc, seturi motor 
„Trabart", acumulatori auto im
port 55—180 A/h. Telefon: 094 — 
481184. (2615)

VÂND aptirt.imi nt 3 c.miere, 
Petroșani, zonă cenți ală. TelcAon 
5 43707, după ora 16. (26 48)

VÂND aiiU/tUrr.m Merccdcs 
Diesel, Petroșani, Gh. Bariț.u, 
22. Tel.-fon 513326. (2621/a)

VÂND l'ord Taunus, stare de 
funcționare, preț 500 000 și Opel 
Bcdford, stare perfectă, Diesel, 
plu.s m<Por rezervă, 6 000 mărci. 
Petroșani, Independenței, bl. 4, 

t(, intre orele 18-20. (2612)

Șlefa- 
ani

cu o- 
vărste

de
Luminița Olai a 

a

3
22,

3 
ap.

ca mere, 
ap. 12.

VÂND convenabil Dacia 1310 
break, stare foarte bună, cu 
49 030 km parcurși. Telefon 511565. 
Relații, după ora 16. (2609/a)

VÂND spațiu comercial 
najat, Petrila. Telefon, 
după ora 15. (2641/a)

VÂND casă, Petroșani, 
Poienilor 6 (IUMP). (2615/a).

VÂND apartament 4 camere, 
și mobilă. Petrila, Tudor Vladi- 
mirescii, bloc 36 G, ap. 16. (2654)

PREDAU urgent contract spa
țiu comercial, zona 1. Telefon, 
550835, după

ame-
550375,

str.

ora 16. (265.))

DIVERSE
IN BAZA 

5771 clin 11
Autorizației 

octombrie 1991, 
Loială de Prefectura jucl. J1 
doara in Petroșani, str. f 
29, funcționează Asociația I'i 
lial i „Trif“. (262-1/a)

SCI1IMBLR1-INCIIIRIERI
TINERI căsătoriți, căutăm gaz

da in Petroșani. Telefon 513601, 
intre orele 16—18. (2620/a)

SCHIMB apartament proprie
tate, 2 camere, cu apartament 
sau contract 3 camere, zonă cen- 

str.
11.

trală sau „Dineu" Vulcan, 
Traian, bloc 7, sc. 11, ap. 
(2628/a)

Su-HIMB casă colonie, 
șani, str. Cuza Vodă, Cu 
nieră, zona centrală 
512520 — Cofetăria 
(2650)

l’etro- 
garso- 

Tclefon 
Ik-rmes.

PIERDERI
PIERDUT foaie de parcurs nr. 

183133 din 5 aprilie 1993, elibe
rată de IUGCCP Banița. O 
clar nula. (2644/a)

PIERDUT tichet butelie 
5026, eliberat de Centrul 
preschimbare Vulcan. In 
nul. (264U/a)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Rația Remus, elibe
rat de RAGCL Petrila. II declar 
nul. (2625/a)

DECESE

de-

nr. 
de 

declar

NI 1'0 t 11,1.1. 31,’iriodi a Și-ub'.ili șl Silviu < « illlș.i illipicună .11 
lamiUlh- <1. plâng dispariția fulgerătoare a bunului Im unt hi 

MȚARIU \ ASIEI.
I i I o.iu i  ........ . (26,li)

COMEMORĂRI
(U REGIU.i soția Geta și copia Nelu, Mancei, Gabi, Adrian, 

Dana, Dorel, T'âian anunțăm că s-au scurs doi ani de când a 
plecat dintre noj cel care a fost un bun soț si lala

HRUBARU ION
Nu te vom uiț j cut trăim, l-'lori și lacrifiii pe tristul mormânt 

(2627/a)
AZI, se împlinesc 3 ani de cund nc-a părăsit c<-n mai buna 

• miță omenească — mamă, soacră, și bunică
MtBZES IULIANA

. ^r/?mintlrca ci v" veșnic în gândurile și Inimile noastre.

BERBEC — MKAGViN
Odată ce furtuna din ultimele 

zile, a trecut, e timpul să vă 
relaxați.

TAUR — ȘAIU’E
Acționați mai cu curaj în pers

pectiva lărgirii cercului dc prie
teni.

GEMENI — CAL
Analizați mai atent ultimele 

.evenimente" din sânul familiei...
RAC — OAIE

Veștile șl drumurile nesperate 
vă umplu zilnic programul.

LEU — MAIMUȚA
In tot ce faceți, puneți mai 

mult sullet ca orițând.
I I CIOARA — COCOȘUL

Va atrage noul. Întrebarea 
dacă va permite și... punga.

BALANȚA — C UNELE
Posibile cheltuieli peste aștep

tări.
SCORPION — MISTREȚ

Nu mai puteți rezista tentației 
de a face schimbări majore.
SAGETA1OR — ȘOBOLAN

In dragoste, sunteți, simultan- 
juridic, legislativ și executiv, 

CAPRICORN — BOU
Nu trebuie să vă considerați o 

persoană ghinionistă.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Rezultatele muncii dv se vor 
concretiza cât dc curând.

PEȘTI — IEPURE
îmbinați problemele persona

le cu cele profesionale .și le veți 
rezolva pc foaie dintr-un foc 1

I M p O R T A N T
Societățile comerciale, indiferent dc forma de proprietate, 

sunt invitate urgcnt la Administrația financiară pentru a ridica 
formularele privind raportarea indicatorilor financiari. Costul for
mularelor se va achita in numerar. Pentru societățile cu capital 
dc stat 893 Ici, pentru societățile cu capital privat 483 Ici.

Cotidianul tio opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J 20/621/1991.

Cont virnmcnl: 3070G0201 — BCR Pe
troșani, -

Director: MIRCEA BUJORESCV 
Director executiv: Ing. Alexandru 

flOGDAW -


