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ADEVĂRUL CE CAPUL SPART CĂRBUNE *91
A sperat Intr-o schimbare. A 

crezut cu acele confuzii, inevi. 
tabile începutului, vor fi clarifi
cate. N_a fost așa. Acum simte 
că nu mai poate ține In eL Că 
trebuie să se „descarce". El, in
ginerul Radu Popescu, este de 
șase ani lai mina Pai'oșeni. In 
1984 a venit aici ca simplu in
giner. A ajuns, pe rînd, adjunct 
șef de sector, șef de sec
tor, șef birou tehnic, șef 
serviciu producție. Prin el 
însuși. Fură pile și cunoștințe. 
Acum este — după cum mi-a 
mărturisit — „simplu inginer 
pentru a putea fi ușor controlat 
fi, eventual, înlătuat". .De ce ?“ 
Conducerea minei nu acceptă 
nici o propunere, nu acceptă să

0 nouă interpelare a domnului 
deputat Valeriu Butulescu

— 25 1 LBRUAI’IF 1991 —

Ihmnu.c președinte, ic urmelor 
ți domnilor,

Prezenta interpelare este adre
sată domnului ministru al sănă
tății. Ea relatează un caz ieșit 
din comun, un caz care depă
șește cu mult interesul local.

La Casa de copii distrofici din 
Petroșani, județul Hunedoara, s-a 
făcut o testare a tuturor copiilor 
In virstă de plnă la doi ani. Re
zultatele transmise de Institutul 
de virusologie „Ștefan S. Nico- 
lau" din Burm, ti slnt de-a 
dreptul terifiante : 70 la sută din 
copiii testați slnt purtători , ai vi
rusului SIDA. Cazul e departe 
dc a fi singular. Teste asemănă
toare s-au făcut și In alte secții, 
rezultatele fiind mai mult declt 
alarmante.

Vă vc-beac In numele unor me
dici care încearcă In acest fel să 
ceară ajutor Se pare că In mul

fie contrazisă. La o discuție de 
producție, pnn noiembrie — de
cembrie, să-i zic amicală avută 
cu dl. director Marchiș, am fast 
înjurat, admonestat de acesta. La 
reacția mea de conciliere, a ur
mat o dispoziție de anchetare : ce 
am făcut în perioada cu două 
săptămîni In urmă: Am fost pus 
în discuția consiliului de admi
nistrație. Directorul a propus, ca 
ți înainte, oportunitatea menți
nerii mele In funcție. Nu i-am 
dat satisfacție și mi.am prezen
tat eu însumi demisia, cerind să 
lucrez la un sector de produc
ție. De atunci, urmare a acestei 
atitudini, pentru faptul că am 
dorit să lucrăm pe principii de
mocratice, iar nu In mod rigid, 

te locuri din țară, spitalele slnt 
adevărate focare de infecție, iar 
instrumentele folosite pentru vac
cinări, injecții și transfuzii nu 
corespund normelor impuse in 
lupta anti SIDA.

Știm cu toții că această boală 
este incurabilă, că toți acești ne
fericiți copii vor muri In cițiva 
ani. Și mai știm că această boa
lă se poate transmite cu multă 
ușurință. De aceea, 11 rog res
pectuos pe domnul ministru Ma- 
rinescu să răspundă Ui următoa
rele două întrebări :

1. Ce sume au fost alocate pfnă 
In prezent In vederea populari
zării unor măsuri profilactice, 
capabile să limiteze răsplndirea 
acestei grave maladii ?

(Continuare în pagina u 4-a) 

conducerea minei este pe urmele 
mele tot timpul, urmărind eli
minarea mea totală de la Paro- 
șeni. Să nu greșesc: slnt doi in
gineri șefi, domnii Toma Și Pir- 
vulescu, care văd lucrurile așa 
cum trebuie, dar ale căror bune 
intenții nu se pot concretiza toc
mai din cauza inapetenței pentru 
dialog a altora". „Care a fost 
urmarea demisiei dumneavoas
tră?" „S-a zis că pentru postul 
ăsta de șef serviciu producție, 
se va da examen. Dar nu s-a 
dat nici un examen, A fost nu
mit pe el subingincrul Garaliu. 
S-a căutat o posibilitate pentru

Gheorghc OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cam producția
S-a încheiat și luna februarie, 

în pofida cererilor stringente de 
materie primă energetică, produc
ția de huilă pe Valea Jiului nu 
a reușit nici în a doua lună a 
anului să se ridice la nivelul 
programat. Restanța reprezenta 
aproximativ producția unei bune 
zile de lucru și... — 291G0 tone 
de cărbune.

Păcat 1 Cu atît mai mult, cu 
cît la o seamă de unități s-a 
muncit bine, obținîndu-se depă
șiri mari față de producția pro
gramată. Așa sînt minele I.upeni 
(+ 8 890 tone) ; Paroșeni (-|- 7 570);

— Tar dacă pc lingă rația 
Petre Roman, sper că ești dc 
zahăr !!!__________________

unei zile și...
Uricani ( l 2 687), Dilja (+ 1 016) 
și Aninoasa care, prin eforturi 
deosebite a reușit să escaladeze 
greutățile acestei capricioase luni 
de iarnă și să în ,-heie februarie 
cu 527 t. Și-an spus cuvjntul defi
ciențe specifice f cărei unități 
care constau, înd: osebi, In lipsa 
posturilor în abataje, linia de 
front deficitară, locuri de mină 
(mai ales la Vulcan), nestăpîni- 
rea fluxurilor de transport (Va
lea de Brazi) și ceea ce a frînat 
producția la toate unitățile și 
este la originea tuturor relelor 
este nerespectarca timpului dc 
lucru, a schimbului de 6 ore — 
precum și numărul ridicat dc 
absențe nemotivate care conti
nuă să dezechilibreze procesul de 
extracție, să diminueze producția 
și productivitatea muncii. (I.D.J.

Consulate diplomatice 
la iași și Chșinâu

Două noi porți ale prieteniei, 
ale bunelor relații dintre Ro
mânia și Moldova Sovietică sînt 
deschise în aceste zile prin inau
gurarea consulatelor diplomatic- 
de la Iași și Chișinău. Procesul 
de apropiere între „frați despâr 
țiți de-o singură apă“ este ire
versibil, iar institutionalizarea 
formelor de colaborare diploma
tică este deosebit de încuraja
toare pentru consolidarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești. 
Răspunzînd dorinței comune, a- 
ceste relații vor cuprinde tot mai 
multe domenii — economic, soci
al, tebnico-științific — depășind 
astfel sfera culturalului în care 
au debutat sub cele mai bune 
auspicii.

Iași și 'Chiținău — două capi
tale moldave, două simboluri alo 
unei istorii care este rescrisă In 
timpul prezent. (I.M.).

I viata!
PARTIDELOR 

Q POLITICE E

filiala Valea Jiului a Uniunii 
l iberale ilrătinnn a fost fondată 
In octombrie 1990. Ea numără in 
prezent 200 de membri cotizanțl. 
fiind totodată și sediul filialei 
județene a nrecfol formațiuni po
lițe e care la nivel dc Județ are 
300 de membri și numeroși sim_ 
patizanți. Despre obiectivele po
litico imediate și dc perspectivă 
ne vorbește dl Nistor Armcanti, 
vicepreședinte l;1 nivel național și 
prr ședinței.- I i|ial"i Județene a 
< ninnii Liberale Br.Mianu:

— Imediat după Revoluție, eu 
personal am fost unul dintre sim. 
patizanții PN'T cd și am vrut 
să creez tin nucleu al nen«ti)i 
partid în municipiul noș'ni, ere. 
zlnd că ir.esta va pu'"". să o. 
fere fi<" ăi ui om o oarecare si
guranță Intr.o sr». ir-t.ito ca a 
noastră in rare instabilit.it'a po. 
liti-A, ..-on. mir ă ți serială on‘- 
ti'.ui.i . \

AZI Uniunea liberală llrătim
crezut că dl. Itațlu, om cu o ma
re cultură politică democratică 
occidentală poate fi unul din li
derii ce pot fi urmați și că ar 
fi vrut binele Văii Jiului și a 
întregii țări. Merglnd Insă la Bu
curești, pentru a-1 cunoaște mai 
bine pe el și scopurile poliUce 

ale partidului dumnealui am râ
ma- decepționat din două moti
ve. Primul nr fi așteptarea dc 
către acesta a subvențiilor Gu
vernului pentru a-și repara se
diul In urm i falsei escapade a 
minerilor la București de care 
reprezentanții acestui partirl a 

făcut atlla caz fără a av«a drep
tate. A) doilea e faptul că cei 
m ii miilți dintre conducătorii 
partidului respectiv s au tot plim
bat prin țări străine fără a ceie 
feva biin pentru R im&nin 
De i 1 am cont.i'tat po dl 
Bintianu și ,r,.i .m inființat l'i. 
iialî In județ și In Valea Jiului

— (are t b scopul politi al 

acestui partid și cum credeți <ă 
răspunde el problemelor Văii Jiu
lui și ale țării ?

— .Scopul nostru declarat, care 
este dealtfel specificat și In sta
tut este de a crea omului de rlnd 
siguranța zilei de mline. Și acest 
lucru sc poate realiza prin ga
rantarea locului de muncă șl 
prin remunerarea lui in așa fel 
incit atunci cînd pleacă diminea
ța de acasă să știe pentru ce a 
plecat, iar banii pc care ii clști- 
p.ă să-i fie suficimți lui și fami
liei pentru nn trai confortabil. A. 
șa cum se trăiește acum in Ro
mânia a^te foiiiie greu pentru un 
om de rlnd al cărui salariu spre 
exemplu este de 2500 lei lunar. 
Cu prețurile exi ttfnlc, cu impo
zitele mari stabilite In irrnd Ar
tificial de cître Guvern un om 
cu un asom! nea salariu abia da
că poale să și tirască zilele. Și 
este rușinos că este ața In con- 
ditiil- in care vorbim tot mai 
mult despre in!cgr;iren in Euro- 
l > Cum să n" integram In Euro

pa cînd toți sintem săraci? Am 
vizitat mai multe țări europene 
in ultimul an, am făcut mai mul
te schimburi dc experiență cu 
partidele cu care colaborăm din 
unele țări ale continentului și 
vreau să vă spun că muncitorii 
străini slnt mult mai bogați de
clt noi șl clștigă mult mai bine. 
Și vă mai spun un lucru foarte 
im[xirtirit: in străinătate româ
nii sînt foarte cântați pentru că 
slnt oameni harnici ți nu așa cum 
spune dl. Petre Roman. Dar la 
noi nu sc muncește așa < - ar
trebui, pentru că oamenii nu 
sini plăt.ți, iar puterea de cum
părare a noastră este zero in # 
comparație cu a străinilor. Spu- 
neți-mi și mic cîți dintre munci
torii dc rlnd au avut bani să-și 
deschidă magazine sau consigna
ții ? Tot cei care au avut funcții 
Înalte In vechiul regim, nil avut 
Ii-mi și pentru așa c.va,
— Diferenței.' sociale n.ail putut 

fi eludate nici în trecui șl cu n- 
(il mii puțin acum. Cmc credeți 

că ar fi trebuit kă fie măsurile 
pe care le va fi adoptat Guver
nul?

— Prima, reforma monetara, 
pentru echilibrarea stării sociale 
a fiecărui individ, apoi tragerea 
la răspundere a celor vinovați de 
situația din trecut, găsirea unor 
soluții mai viabile pentru men
ținerea proprietății la forma în ' 
care a fost ți abia după aceea, 
privatizare, liberalizare ți alte 
minuni de acest gen ale Guver
nului. Căci numai o minune ne 
poate limpezi privind rațiunea 
care a stat la baza acțiunii gu
vernamentale de liberalizare așa 
peste noapte a prețurilor și mai 
ales de aplicare a impozitelor 
pe salarii. Asta e treaba patro
nului, d ir la noi toate astea sînt 
sucite și cu capul în Jos. ca mai 
toate măsurile întreprinse de gu-

Glieorghc f IIIRVASA

(C orilinilate in pag. ala)
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Perspective școlare și profesionale
In anul școlar viitor vor func

ționa următoarele tipuri de școla
rizare : liceu industrial, liceu 
teoretic cu trei clase de real (2 
matematică-fizică și o clasă de 
chimie-biologie) și două cu pro
fil umanist (filologie): școală 
profesională cu absolvenți de 8 
și 10 clase, școală de maiștri.

La absolvirea liceului, elevii 
pot opta pentru continuarea stu
diilor în învațămîntul universi
tar (politehnică, filologie, drept, 
istorie, medicină etc.). asigurin- 
du-le o pregătire temeinică de 
un colectiv didactic cu experien
ță, omogen sub raport profesio
nal și didactic, cu 30 profesori, 
ingineri și maiștri cu gradul di
dactic I (cel mai înalt din în- 
vățămîntul preuniversitar) fiind 
în acest sens un argument sem
nificativ pentru calitatea învăță- 
mîntului, alte cadre didactice 
avînd definitivatul și gradul II 
(19, respectiv 14).

Pentru cunoașterea mai temei
nică a structurii școlii, a disci
plinelor de învățămint pe care

Marmeladă 
și... țuică 

f
A apărut in comerțul nostru 

cel de toate zilele, marmelada. 
Produs nou, de Hațeg, de Zalău, 
de Bistrița. Nou, pentru că i se 
uitase rețeta. Industria și-a pro
curat cele necesare și pentru am
balare, adică butoaie de 25, 50, 
100 kg și a impache*  t-o bine. In 
saci de plastic, să nu o ia razna. 
Copiii au făcut ■uad.î la aprozar, 
dar cei în drept și-au luat 
„d c-ptul". adi i s-.i cumpărat cu 

pentru țuica Preț uvan’.a. 
j< liberali/, t, r.'n- va -coate o 
țuică bună. Vin ' itorile Paș
ti lui, Rus., iilor ' trebui*-.  în
seamnă . â tu bău. >1 .>... ,i
și ihărul 11 im ;i aoi.
nu num u ții;: c a. iD ) 

le vor studia, pentru informarea 
elevilor privind cerințele exame
nului de admitere în clasa a IX- 
a (subiecte, punctare, notare, re
dactarea lucrării, modul de tra
tare a subiectelor ș.a.) ne pro
punem să organizăm, cu con

cursul colegial, așa cum l_am

LICEUL INDUSTRIAL 
PETROȘANI

avut și în anul școlar trecut, al 
școlilor generale, întîlniri cu c- 
l'evii clasei a VIII-a, cu părinții 
lor, cu diriginții și conducerile 
școlilor.

Avem în vedere și ore de pre
gătire la liceul nostru, nu pen
tru imixtiune în munca profesori
lor de limba română și matema
tică din școlile generale, deoa
rece domniile lor știu ce au de 
făcut, ci cu scopul menționat 
mai sus, după un program pe 
care.l vom afișa în gimnazii și 
în liceul nostru, avînd în vede

re și perioada de teze și lucrări 
de control în prima etapă: lim
ba română (9—10,30), matemati
cii (10,30—12) din 16 martie.

Primim cu plăcere elevii care 
doresc să cunoască spațiile noas
tre școlare (cabinete, laboratoa
re, biblioteci, ateliere, sală de 
sport, unde pot să-și desfășoare 
orele în timpul sezonului rece și 
ploios, să practice spuplimentar, în 
cercuri, baschet, handbal, volei), 
să cunoască și cadrele didactice, 
să discute cu elevii liceului nos
tru, colegi de.ai lor Ia gimnaziu.

După ce elevii vor parcurge 
aceste faze pot să-și evalueze po
tențialul școlar, să analizeze în 
mod realist șansele și să-și fi
xeze perspectivele liceale și post- 
liccale, avînd în vedere faptul 
că din anul școlar viitor va dis
pare treapta a 11-a, școlarizarea 
elevilor cunoscînd o fluență din 
clasa a IX_a pînă în a XH-a.

l’rof. Mircea MUNTEANU, 
director al Liceului industrial 

Petroșani

NOTA

A urmat Școala 4...
La patru zile distanță xlupă 

spargerea de la Școala 6 Pe- 
trila, a urmat și Școala 4 Pe
troșani. Hoții nu iartă pe nimeni 
și-și respectă programul. Nu știu 
cum fac că toate ușile le sînt 
deschise, iar dacă nu, se supun 
răngilor, șperaclelor și altor us
tensile. In mod „democratic". Tot 
ce-și propun se înfăptuiește. Aș
teptăm înființarea gărzii finan
ciare, care să intre în acțiune. 
Detectivilor le sugerăm să le des
copere sediul și să înceapă con
trolul. In mod sigur nu au plătit 
tot impozitul pe venit, cerut de 
stat și propunem majorarea lui 
cu 10 ani față de legile actuale. 
Societatea nu trebuie să le piar
dă urma, ci să le-o găsească.

Dorel NEAMȚU

GHEORGHE PARASCHIV, Pe
troșani. Prețul de vînzare al a- 
partamentelor proprietate de stat 
și condițiile în care Regia auto
nomă de gospodărie comunală 

1 și locativă Petroșani (fostul IGCL) 
este autorizat să o facă, sînt re
glementate de Decretul nr. 60 
din 1990 dat de Guvernul Româ
niei. Ele diferă de la caz la caz, 
în funcție de suprafața locuibi
lă, vechimea blocului, zona în 
care se află situat acesta, eta
jul la care este apartamentul ș.a. 
Decretul a fost publicat în Mo
nitorul oficial al României. De-

Răspundem 
cititorilor

talii puteți primi numai la ser-, 
viciul specializat al RAGCL Pe
troșani.

UN GRUP DE PENSIONARI 
din Petroșani. Reținem propune
rea dv și în limita spațiului, no 
vom strădui să publicăm infor
mațiile care vă interesează. Am 
luat în acest sens legătura cu 
filiala CEG Petroșani, unde spe
răm să găsim înțelegere.

D.C.V. și C.V.A., Vulcan. Nu 
înțelegem de ce nu ați mențio
nat numele complet. Din neferi
cire scrisoarea dumneavoastră nu 
ne poate fi de folos pentru că 
nu precizați numărul autoturis
mului și nici un alt detaliu pri
vind mașina sau șoferul.

ANONIM, Petroșani. Și dv. vă 
ascundeți sub masca anonimatu
lui, ceea ce ridică un semn de în
trebare asupra bunelor dumnea
voastră intenții. Cele semnalate 
în scrisoare au fost transmise 
organelor sanitare.

Adevărul cu capul spart Siguranța zilei de mîine
(I iin.uc din p.ig. |)

v.l un . ubin^ih-i :>;>a'ă ocupa 
un a-a meni a |t. Pentru func
ția asta trebuie1 sa fii inginer. 
D-‘ aceea inginerii vor să pi*?  
ce de Ia mina Paroș. ni Din 
cauza v. tiu nomenclaturi, aici 
nu va cvi .ta niciodată posibili
tatea de promovare. Niciodată. 
Și printre minori sint foarte mulți 
nemulțumiți. Ședințele de sindi
cat sînt coordonate de conduce
re. Oamenii nu pot să-și spună 
parerea. r> cc-a plecat do )a 
Paroșeni fostul lider sindical O_ 
prea ? Pentru că a văzut mași- 
n.ițiunile astea. Inginerii, ofițerii 

d sci viciu fac pe vidanjo.ii, pc
m.mipulanții. Da, chiar așa! Nu_ 
ii, i m< veria nu și o fa< ! D< fun 
da benzile la siloz. Asta face 
inginerul la l’aroșeni. \sla-i sti
lul condu.cui de aici. Spui ceva, 
te mazile - cil ai zice pește. Noi, 
cei tineri, vedem lucrurile altcum, 
va. Avem nevoie do o conducere 
nepătată. Se simte nevoia unei 
disciplintzuri imediate De sus 
pină jos. Minerii ies din mina 
cînrl vor, in hiderilc și deschide
rile de ciclu se fac simbata și 
duminica. E nevoie de o condu
cere care să lucreze democratic. 
Dl prim-ministru Petre Roman 
face tot timpul apel la așa ceva, 

d li la nivelele de jos lînnielli la
tura se menține pe funcții și 
fi mi azii mersul reformei. Mulți 
foști nomenclaturiști și-au găsit 
adăpost la P iroșeni. Și sînt pe 
funcții bune. Ingineri care1, într- 
adevăr, au muncit, au rămas pe 
aceleași locuri. După părerea mea 
minți se află într-o situație 
proastă: se extrage cărbune cu 
peste 60 la sută cenușa. Toate-s 
înfundate, e numai apă Eu zic că 
mai trece cel puțin un m jumă
tate pinii ajungem pe stratul 3, 
caro este mai bun. Pînă atunci 
nu știm cum o fi. La noi, ade 
varul și_a spart capul și umblă, 
și acum, iii el bandajat".

(Urinare din pag. I)

vern in aceasta perioada de tran
ziție.

— Partidul dumneavoastră ce 
a întreprins concret pentru asa
narea acestei situații cvasigenc- 
rale existente la noi?

— Sintem singura formațiune 
politică din Valea Jiului al cărei 
lider a vizitat minerii la locul lor 
de muncă pentru a Ie cunoaște 
necazurile și viața pe viu și a- 
poi să le ridice în Parlament. Și 
dacă a spus că minerii și locui
torii municipiului nostru trăiesc 
iau, dl. deutat Krausz. a fost 
nemulțumit și l-a combătut pe 

dl. Brutianu. Or, noi știm că a_ 
devarul e că în Valea Jiului se 
trăiește greu, nu de către vîr- 
furi, ci de către cei mulți.

— Cum vede partidul dv. ie
șirea din situația actuală?

— In primul rînd prin elabora
rea unei legislații clare privind 
investițiile de capital străin în 
România, care să creeze niște ga
ranții, dar fără a pierde con
trolul asupra capitalului româ
nesc investit. Și, repet, e mai mult 
dccît necesară, în acest sens o 
reformă monetară, Fără asta ni
meni nu va investi și vom conti
nua să înotam în acest adevărat 
marasm economie.

i

BUNE...
DI. dlNICA, in P n ing, si. hi 

Iubitorii acestui sport au aștep
tat ziua de 3 martie cu nerăbda
re Vor zburda pe plrtia albă, iar 
suporterii se vor bucura de... 
bucuria lor și de plăcerea unei 
zi petrecută în aer liber Com
petiția tn 'epe la ora 10, este des
chisă tuturor și este organizată 
de I iga sindicatelor miniere 
libere din Valea Jiului. Premiile 
oferite de Ligă câștigătorilor sînt 
de peste 25 mii Iei, (Al.II.).

GOSPODARII — ORGANIZAȚI 
JN REGII AUTONOME Ince- 
pind de ieri, au luat ființă prin 
transformare,, IGCL-ului și al 
fostelor EGf L.uri — Regii au
tonome pentru gospodărie comu.
n.-d.i și locativă în fiecare dintre 
loialitățile Văii Jiu’ul, ca uni
tăți economici independente. Să 
vedem acum dirrt pun mîn.i gos- 
p larii să mai și mume.iscă Nn 

ar fi plăcut să schimbam doar 
fi nia și să „conservam" defici
ențele și felul de a munci. Poa
le totuși... Măcar speranța ne-a 
mai rămas, (Al. II.)

JIUL NU MAI ARE ECHIPA 
DE TINERET. Dintre cei 18 de
legați prezenți la adunarea ge
nerală a F.R.F., II au votat des
ființarea echipelor de tineret. 
Printre ci și delegatul clubului 
Jiul, astfel că jucătorii acestei 
echipe vor fi transferați unor c- 
cliipe din Vale, Vulcan — Paro_ 
șeni, precum și la II ițeg. S.au 
opu acestei hot.irîri Steaua , Di. 
namo, Craiova, car« vor prezen
ta «echipele de tineret odată cu 
meciurile echipelor de divizia A. 
(D.N.)

NU MAI SINT LOCURI. Dl. 
Stoicii, șeful filialei din Petro
șani a Asociației vînătorilor și 
pescarilor, ne.a rugat să preci
zăm pentru cei interesați că nu 
mai sînt locuri disponibile*  în 
grupele de vânători din Petro
șani. I’etrila (I și II), Banița, 

li. U Mare și Pui. Dacă se vor 
crea asemenea disponibilități, fi
liala va anunța din timp. (I.M.).

CUPA. Asociația sportivă n
E M. I.upeni organizează în 9

Cotidiene]

martie ac., In masivul Straja, 
tradiționala competiție de schi 
dotată cu „Cupa Minerul". Sint 
invitați să participe schiori din 
toate localitățile Văii Jiului și 
din județul Hunedoara. (V.S.)

SPERAM. „Drumurile noastre 
toate..." era un șlagăr cu care 
Dan Spătarii făcuse ravagii în 
sufletele multor d mie visătoare 

Drumurile noastre toate, de aici 
din municipiu, fac ravagii în rîn_ 
dul autoturismelor. Indiferent de 
marcă. Plombele cu care au fost 
blagoslovite ani dc_a rîndul „au 
sărit". Zăpada și apa — singu
rele care și-au văzut de treaba 
fără a cerc nici un fel de reven
dicări — au creat noi forme do 
relief în carosabil. Poate îi tre
ce cuiva prin gînd și vom con
cesiona drumurile vreunei firme 
serioase pentru a arăta cît do 
cit a șosele. Că altfel, tot așa vor 
li și la anu’l (Gh. O.)

ULTIMA Ș \NSA. Pe posesorii 
de autoturisme, care din rorao. 
ilitate, neglijență sau nu mai știu 
ce, nu și-au scos tichctcle pentru 
benzină, îi informăm că mai pot 
face treaba asta luni, 4 martie, 
între orele 9—17. la stația I’E- 
GO din Liveztni. Ii sfătuim să 
se grăbească, deoarece, de la 
stație, mi s_a comunicat că se 
așteaptă dispoziții de I i Deva, 
urmînd ca lichelele neimicate să 
fie trimise acolo De» i, gi ibiți— 

\u, altfel lămîneți l'ăra benzină, 
ori va trebui să faceți un drum 
pînă la Deva. Și pentru un drum 
dus.întors aveți nevoie de cel 

puțin 15 litri de carburant. (Gh. 
O.)

FORUMUL DEMOCRAT GER
MAN — filiala I upeni-Vulcan 
și-a inaugurat sediul în orașul 
Lupeni, pe strada Liliacului nr. 
2, la etajul II — camera 51 al 
blocului care a fost reședința 
EGCL. Programul de lucru cn 
publicul: marți, între orele îl 
—13 și joi, între orele 16—18. în 
preocuparea filialei este la ora 
actuală întocmirea dosarelor foș
tilor deportați în URSS, în ve
derea obținerii despăgubirilor 
stabilite în baz*  Legii nr. 118/ 
1990. Termenul întocmirii dosare
lor este 10 martie a.c. (I.D'

Rubrică realizată <le 
l’aul NIGIILESCU

Șl NEBUNE
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ROMÂNIA erotcă ȘI MISTIFICATORII ISTORIEI
O lume așezată pe nisipurile 

Hișcătoare ale unei concepții des
pre viață și societate scornită de 
niște minți căzute in somnul ra
țiunii ca intr-un tablou de Goya, 
se zguduie din temelii; iar aria 
cutremurului ca și adîncimea lui 
sint întinse și complexe.

Meșteri născuți sub semnul al
tor zodii și parcă inspirați de 
alte duhuri încearcă să o rea
ducă la firescul ci omenesc și se 
străduiesc s-o cîrpească de-a lun
gul numeroaselor falii care-i dez
văluie conținutul hidos.

Zugrăveala refuză însă să se 
prindă și rămîne ca o simplă 
mîzgăleală pe o firmă nouă, me
nită a arunca praf în ochii lumij, 
spre a nu se vedea dedesubturile 
ce se încăpățînează cu îndărăt
nicie susținută să mai dăinuie.

Ca într-o viziune a Divinei 
Comedii:

Dante, condus de Virgiliu a- 
junge la poarta Infernului și 
poate citi deasupra acesteia: „Las- 
ciatc ogni speranza voi ch’entra- 
tel" — Lăsați orice speranță voi 
care intrați 1

Virgiliu îl previne:
„SoSit tu ești în locul undc-am 

spus / că duhuri ai să vezi aci 
aduse/ fiindcă al minții bun și 
l-au răpus!"

Trecut și... viitor. La peste trei 
veacuii după Dante și deci cu 

alte patru veacuri înaintea noas
tră, Nostradamus ne previne cu 
a sa „Prevestirea 80: OCTOM
BRIE", cînd spune :

„Iată luna de care va trebui 
să ne temem atîta (tant a doub- 
ter) din pricina nenorocirilor pe 
care le va aduce în lume (maux).

„Cei din clasele stăpîmtoare 
(seigneurs) vor fi stîrpiți (morts 
tous) de flagelul revoluției (pes
te) și vor urma foamete, sărăcie 
(faim) și lupte intensive (qucrcl- 
Ler)... Noii conducători (grands) 
vor acționa prin spionaj și poli
ție secretă (secrcts) și.i vor con
damna la moarte (morts) pe cei 
ce se vor împotrivi să fie în
rolați în partid (contrerollcr)".

Cînd și unde oare urmau să fie 
ilustrate toate acestea?

La 2G octombrie / 7 noiembrie 
1917 — dincolo de „Cortina de 
fier" — poarta noului infern:

„De obicei „bolșevicii” erau 
niște bieți zdrențăroși, cu fața 
suptă de mizerie, cu ochii aprinși 
de frigurile fricii și oboselii ce
lei mai crunte; cine știe ce dis
tanțe enorme străbătuseră acești 
nenorociți pe furiș, cine știe ci
ta artă, istovitoare de nervi, ca 
orice artă, întrebuințaseră pentru 
a se strecura pe dinaintea po
liției celei mai bănuitoare și mai 
iscoditoare din lume. Ajungerea 
pe limanul românesc era pentru 

ci suprema fericire, termenul tu
turor suferințelor; pe țărmul ce
lălalt pe care abia il părăsiseră, 
vedeau incâ spectrul foamei și 
al mizeriei..." Ne-a spus-o Gib I. 
Mihăcscu în „Bordeiul pe Nistru 
al locotenentului Ragaiac" — 
„Rusoaica”, cvocind intimplări 
trăite de grănicerii de pe Nistru, 
după acel „Octombrie roșu", cn.

Lăsați orice 
speranță,,,! (I)

re după deseîntătorii lui ar fi 
trebuit să aducă marca fericire 
a omenirii și nc-o spun toate re
licvele acelei jumătăți de secol 
trăită de numeroasele popoare 
cărora soarta lc-a hărăzit desti
nul de a cunoaște această „feri
cire" dărîmată de revoluțiile ce 
au avut loc de-a lungul anului 
1989 și pe care România le_a în
cununat cu sacrificiul multora 
dintre fiii ei.

In istoricul acestui trecut nu 
arc rost să te străduiești a mai 
discerne între fantezie și reali
tate căci realitatea s.a dovedit 
mai cruntă decit orice fantezie, 
de aceea vom pomeni aici și un 
închipuit interviu luat „marelui" 

Lemn, dascălul clasei muncitoa
re din Rusia țaristă și apoi bol
șevică, ale cărui învățături au 
fost împrumutate și de alții mai 
apoi, „fiindcă al minții bun și 
l.au răpus!”:

„Bolșevicii — spunea Lcnin in 
acel închipuit interviu — n-au 
făcut altceva decit să_l adopte, 
dczvoltîndu-1, regimul instaurat 
de țari și care e singurul potri
vit cu poporul rus. Nu pot fi gu
vernate o sută de milioane do 
brute, fără băț, fără spioni, fără 
poliție secretă, fără teroare și 
spînzurători, fără tribunale mili
tare, muncă silnică, și torturi. 
Oamenii, sînt niște sălbatici fri
coși care trebuie să fie stăpîniți 
de un sălbatic fură scrupule, așa 
cum sînt eu.

Restul nu_i decit vorbărie, li
teratură, filozofie și altă muzică 
pentru folosul nerozilor... Vechea 
catorga (munca silnică) țaristă c 
ultimul cuvînt al înțelepciunii 
politice... Urăsc țăranii... Se va 
ajunge, sper, să trăim cu ali
mente produse în cîtcva minute 
de mașini... și, în sfîrșit vom 
putea masacra țărănimea deveni
tă atunci inutilă. Individul c 
ceva care trebuie suprimat. Es
te o invenție a acelor pierde va
ră de greci și a Închipuiților do 
nemți..."

Astăzi, cmd știm atîtea dc.-^9r» 
ce și cum a fost, parcă toate cele 
ce am înfățișat mai sus impru- 
mutînd gînclurile altora care au 
fost dotați cu o rară intuitm de 
prevedere a unor lucruri nelăcu- 
te încă pe vremea lor, dar care 
au apărut apoi ca atare in lu
mea obiectivă, totul ni se pare 
atît de firesc, de parcă noi înșine 
le.am fi gindit.

Dar iată că, pentru ceea ce a 
urmat mai apoi, iarăși alții au 
imaginat-o înaintea noastră si, 
am asistat sau asistăm la ele ca 
și cînd tot noi înșine le-am fi 
gîndit:

„A sosit în librării astăzi — 
se spunea prirt anul 1983 — un 
curios roman de fantezie politi
că... Se intitulează (de-a dreptul 
ca la Gibbon), „Căderea imperiu
lui sovietic" și numele autorului 
Donald James este pseudonimul 
lui James Whel, ex.colaborator 
al lui Intelligence Service, sce
narist de telefilm („Sfîntul"), de 
cinema („Ultimul James Bond”), 
de articole pentru popularul 
Sunday Telegraph..."

(Va urma)

Gheqrghe M. TATOMI»

D< inocrați.*  noastră, la îe| <l<- tinără ca și ci’l «lin imaginea 
• mai sus, arc nevoie <!«• cărucior.

1902 — Theodor Mommsen, Germania
\a ut in 18J7, fiu de preot din Garding, in sudul Gemui 

mei, Theodor Momm ,en este cunoscut nu nimijii cn scriitor, cil si 
i jurist și i .toric. După tudii temeinice făcut | la Kiel I/dpzig 

— Germania, în Franța și Italia, Theodor Mumnren se chit acră 
li-, atU'ii istorice. In 1852 începe lucrul la opera sa fundament dă 
„I.tori,! Romei", publicata intre 1854 și 1385. Administrată sub 
raport tili-Jic, lucrarea ‘.atisface cele mai ' evere exigențe ale 

■ toricilor .și literaților. Monument literar, „I dorin Romei" a stră
bătut timpul, așa precum au străbătut timpul și marile monu
mente ale antichității. Theordor Mommsen a fost unul dintre cei 
ce in drumul lor nu au ocolit p.imîntul României, fiind în mai 
multe rînduri călător prin Transilvania. în anul 1902 1 s-a con
ferit premiul Nobel pentru literatură. în motivația juriului Aca
demiei Regal, Suedeze stă 'cris : „Theodor Mommsen - -.-l mo
mar- m ac Ir 1 in irta rodirii literaro « is’oi a-i". (Al II )

Cum putem rezolva problemele Golfului
Au încetat ostilitățile în Golf 

și cum sîntem noi plini de idei 
constructive învățate la lecțiile 
de management ale televiziunii, 
propunem statului român să ne
gocieze și să insiste pe toate că
ile diplomatice pentru ca pri
mul schimb de prizonieri să se 
facă intre armata irakiană și Va
lea Jiului. Noi. adică, să primim 
piloții, parașutiștii și pușcașii n- 
mericani capturați dc Irak, în 
schimbul cărora putem oferi ca
dre competente, deci oameni ac
tivi care, c adevărat că încă n-au 
fost prinși, «Iar fac parte om re
zerva noastră strategica de po
tențiali prizonieri.

Problema comportă în continu
are două aspecte : 1) ce facem 
noi cu americanii și 2) ce ă facă 
statul irakian (observați că evit 
numele lui S. Ilussein) cu ome
nii noștri !

La primul punct, răspunsul e 
destul dc simplu. Cu piloții, de 
exemplu, rezolvăm definitiv pro
blema centralelor termice (3 «lin 
Aeroport și 2 din Lupani) des

pre care abia acum, în prag de 
primăvară, am aflat că sînt do
tate cu stații radar datorita că
rora ani de zile ele (centralele !) 
au scăpat de mini» populară și 
a Celui de sus. Nu vrem sil su
geram nici o soluție, piloții știu 
ce au de flcut (găses.- ci guril>'

de aeri-.ire ah? C'T) a-a că discu
tam despre pa-nl următor. Cu 
parașutiștii coirtruim alte C'T-nri, 
ir pe pușcașii marini îi cazăm 

m preajma lor. înzestrați cu o 
rețea nouă de centrale, suprave
gheate de pul ași, vom aștepta 
încrezători alegerile locale, 
în plus, vom limpăra
toate țiunilc ocictă-
ților d<- termoficam *.i dc 
gospodărire loeativa, atit ca do
vadă de încredere cit si dc ne- 
in<'redcrc în viitor.

Ce va face Irakul cu oamenii 
noștri? Nn av« m o per pecii va

clară privind fiecare persoană în 
parte, dar știm cu certitudine că 
pe ansamblu, rezolvăm și în a- 
cest caz definitiv, problemele 
Golfului.

în primul rînd, Ic oferim biș
nițarii, iar irakienilor Ic va tre
ce orice poftă de război, întru- 
cit vor fi destul de ocupați să-și 
ocrotească propriile ză-ăminte 
dc petrol. Le oferim câțiva ges
tionari calificați în dubla rela
ție depozit magazin cu recoman
darea do a nu le încredința 
ștampilă ■ a bonior pentru pre
luarea mărfurilor decit după ce 
beneiit ază de vizele necesare 
pe pașaport. ’ mai oferim ira
kienilor cițiva privatizați pe 
care și a -nm îi caută minerii, 
dar nu-i găsotc căci pe firma 
lor rie întreprindere de stat.

S liimb ii va fi reciproc avan
tajos. I a noi .vor face ordine 
pușcașii, la ci privatizații. Cred 
că o ultima noastră șansă intru- 
cît incâ un război arab nu se 
prea in! ezărește.

ion MtsrvrA

M Ă
ORIZONTAL 1) Fir cu fir, 

roșu și alb, un simbol dc primă
vară (pl.) ; 2) Semn că Eros e 
acasă — Iar col rău de-aici să 
plece ; 3) Flori firave și seduse ; 
4) Dc un seducător șăgalnic ; 5) 
Un buchet sfrîșit acuma (!) — în- 
tr-un conținut dc sticlă (!) —
Și-tin copac bătrîn ; 6) Și trist 
la sfîrșit (!) — Din Europa ; 7) 
Pentru (prese.) Cola (pop.) —
Ce-arc mirt, fără cap, doar in 
trei slove I ; 8) Purtătorul dc cu
lori — Soare la mijloc, vezi 
bine!; 9) Se ivi (pop.) — Prețul 
nu-i marc ; 10) Norocos, acel

R T I S O
col, și acosta o ■!.<• gafa ' — So-m- 
pletcște cu cel alb ; 10) Și-i ade
vărată vorba „știți voi oare ca

labiroa este un lucru frWt< 
mare ".

Iloiațiu U I X \NI>I{I SGD

i a » 5 •
■■■

ce-l vede — C'ă a scris in fi nr-
r<’ț«, trei mistere din I '.iris.

VEIITK 'AL 1) A nceput <!<■
ri — 0 mapă . 2) Că-i sătul in

nemișcare — Tot llși, < ipul i-1

găsește ! ; 3) în cetatea lui ’l 'rn-

„in — Pjsieilț.i -.(• allini 1 4)

N'e am ol ii fnuit cu ea 5) Și -aii

copai b.îtiin in grilă F irul

roșii, luai 1 alb ; (’•) Ici > |:a "ll i’

măi i'.tra — Și-o minai ,’î do

plai — '1 ’llr- sfii it,
vara ! ; 8) Pluguri iu p it 1 nir- in
brazda (pl.) Și i Iriimio, di

1 i i ș i 1 ! . '. >> Soare egiplc. ()-

F O i L E T O N

I



VIMIIÂtA *1 MAnnir' .

O nouă interpelare a domnului 
deputat Vaier iu Butulescu ESZgEFăOM

(Urmare din pag. I)

2. Care ar fi efortul valutar 
necesar dotării corespunzătoare 
cu laboratoare pentru depistarea 
acestui virus, pentru extinderea 
in întreaga țară a folosirii serin
gilor cu întrebuințare unică 7

Doamnelor și domnilor. In lu

2 MARTIE

VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Oupă toate indiciile, s ar pă

rea că riua de astăzi va fi liniș
tiții.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

i’osibilă -obținerea unor avan
taje de ordin material In rela
țiile cu unele persoane.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Astăzi veți reuși să rezolvați 
•inele probleme anterioare și nu 
este exclus chiar un clștig finan
ciar neașteptat

TAUR
(21 aptilic — 21 mai)

O zi aflată sub semnul anumi 
tor rețineri față de persoan» iu 
biți

, GEMEM 
(22 mai — 21 iunie)

Simțul practic vă ajută azi din 
n'-n

RAC
22 iunie — 22 iulie)

Anjunctură favorabilă spiri
tului întreprinzător

I.EU
(23 iulie — 22 august) 

Dedicați-vă energia ajutorării 
inul prieten aflat la nevoie.

TECIO \R \
(23 august —- 21 septembrie) 

N» vă suprasolicitați și nici 
rrej-1 auprasolicitați pe alții.

BAL IST.l
(22 s'Trtctnbrie — 21 octombrie) 
Puternică Înclinație spre acti

vități spirituale
»' SCORPION

(22 octcenbric — 21 noiembrie) 
S-ar putea să uitați un lucru, 

care * va dove-ti mai tlrziu de
osebit de Util.

• •> idmlnlsfrațla : Petro șnnl it), N. II.AIc<»'<l nr I l< t :inr — secrrlnri*' •> < Iii 11663. IZliil
Tiparptt Tipografia Petro» Ui) ll-l rati a- t I «I < • ll U.'i

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

S cazul să faceți cuiva un ca- 
doo, așteptat, de altfel. In vede
rea îmbunătățirii situației dv. fl- 
ranclara.

CAPRICORN 
(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Unele mici neînțelegeri pot a- 

f .rea In relațiile eu Persoana 
iubită.

Pentru timpul dumneavoastră liber
SlMft 1FA

2 martie 19'ii

A 00 Micul d -Jun.
JO.OC ActUdlilâU
I J0 D're aperi rea pline'ti M;. , 

cao.
t'~, 30 Feriți-vâ de măgăruș
ii,.T0 istoria religiilor
12.00 Ora de muzică.
'00 7 x7. Evenimentele interne 

x»e săptăminii.
I i ’0 Avanpremieră TV
13,10 Bijuterii corale Corul „Ma

drigal*.
I I 00 Actualități
II.'. 0 Tei .-lob 

mina transparenței de care vor
bim consider că trebuie spartă 
tăcerea care învăluie această pro
blemă. Adevărul, oricît de crud 
ar fi el. trebuie privit In ochi. 
Nu ne putem justifica la infinit 
cu veșnica lipsă de valută. Co
piii sînt florile acestui pămînt. 
Dacă sănătatea lor o cere, tre

H O R O S r
3 M ARTIE

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Nu vă supraestimați puterea 

de convingere. Astăzi aveți o în
clinație deosebită către poezie.

FEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
O zl In care aplecarea dv. că

tre chestiuni domestice dă roade 
deosebite.

BERBI O
(2i mm Ho — 20 aprilie)

Fiți pregătit să suportați unele 
critici, inclusiv din partea unor 
persoane apropiate

TAUR
(?) aprilie — 20 m.ii)

Astăzi aveți o minte lucidă, 
dar un pic prea impulsivă. Nu 
vă disipați energia.

GEMEM
(21 n.al — 21 iunie)

Elocința și puterea dv. de con- 
vineere ating un maxim azi. Poa
te fi folosită și în relațiile cu 
sexul opus.

R W
(22 iunie — 22 iulie)

Norocul dv. se află sub auspi
cii favorabile.

LEU
(23 iulie — 22 august)

E timpul să trimiteți o scri
soare unei anumite persoane.

FECIOARA
<23 august — 21 scptr-mbile)
Deși azi sîntețl optimist(fi) c 

bine să fiți circumspect(ă) la u- 
ncle promisiuni și avansuri ce 
vi se fac

BĂLANI Ă
(22 septembrie — 22 ortonib ie)

Atenție, să nu vă păcăliți etnd 
cumpărați ceva.

SCORPION
123 rxlombrie — 21 noiembrie)

Astăzi manifestați o sensibili
tate deosebită față de sentimen
tele altora

SAGF1AIOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Colaborarea dv. cu cel din Jur, 
in domenii creative, este bună.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)
O zi favornbilă nentru reuni

unile In familie

17,30 Mapamond.
18,00 Condur, internațional de 

dan? (11)
19,00 Meloîii îndrăcite
19,45 Telecnclriopedia
20,90 A'tualitățl
20,10 Săptămlna .-,) tlvă
21,00 Film serUl îack țl Gi.i.i. 

nul (episodul j).
23 00 Concurs internațional dc 

dans (III)
23,00 Ti-am luat on mărțișor I 

Cabaret umoristlco-rnuzical. 
Invitați : Tamara B iclucea- 
nu-Bot^z, Rodlca Manda- 
che. Dana Dogaru Valen

buie să găsim valuta necesară, 
chiar cu riscul unor împovărătoare 
împrumuturi. N-am fi nici pri
ma, nici ultima țară cu datorii 
externe. Oricum, nu putem asis
ta ca simpli spectatori cum a- 
ceastă teribilă boală amenință cu 
desfrunzirea viitorul poporului 
nostru.

O P
4 MARTIE

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Fiți pregătit(ă) pentru situații 

conflictuale chiar și cu persoana 
iubită.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Anumite persoane caută să 
vă intre în grații. Veți fi subiec
tul de discuție într-un anumit 
grup.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Din discuțiile In contradictoriu 
cu o persoană de sex feminin 
veți ieși... învins, de data asta.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Șansele ca afacerile să vă 
meargă bine sînt mari astăzi.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

O conjunctură bună pentru 
contacte sociale și decizii impor
tante

RAC
(22 iunie — 22 itilh )

Nimeni nu vă intră în voie 
astăzi. Feriți-vă să faceți chel
tuieli prea mari.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Ambițiile pot cauza deteriora
rea relațiilor cu cei apropiațl.

FECIOARA
123 august — 2t scplcmbrle)
Astăzi, farmecul dv. personal 

nu trece neobservat.
BALANȚA

(22 septembrie — 21 ocfomhrie)
Chiar dacă e vorba de o pro

blemă neplăcută care vă presea
ză, e mai bine r.ă nu încercați 
să»o mai amintiți.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
O lntilnlrc cu o anumită per

soană de sex feminin vă pune 
pe gînduri.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
într-o chestiune importantă, e 

bine să amlnați luarea deciziei 
definitive.

CAPRICORN
(?) decembrie — 19 ianuarie)
Auspiciile «înt favorabile în

cheierii de contracte și semnării 
dc documente.

tin Teodosiu. Mala Moreen- 
«tern. Olana L'if-escu Vir- 
ginia Mlrea. Camelia Zor- 
lescu. Catrmel Paraschi- 
vescu. Tania Filip, Mitică 
Popescu, llorațiu Mulăelc 

Ștefan Bănică Dan Condu- 
racha. Virgil Ogășann Nlcu 
Constantin. Claudiu Isto 
doi V-j-il. Murari'i. Jeor- 

Alexandri) «trupul -Oi- 
v Stei i F.n i:-he Nțfii
Ah f «n- li Ion Dulăre •SCl
E n ■ iii. 1- i ') Sb f ir IM
ni '•■Ir Dn-i., OP l Ml
tei V i<>; i- «lina

2.9<» \v ■nr t mi e i ă 1 V

Lotul echipei „jiul"
FLORIN DUMITRU, născut Ia 

13 februarie 1968, Craiova — 
Dolj, a jucat la Universitatea, E- 
lectro, Gloria Tg. Jiu — portar ; 
GHIȚAN DUMITRU—SORIN (13 
octombrie 1968), Petroșani — CSȘ 
Jiul, Minerul Lupeni — portar ', 
BOTEZATU ILIE (16 februarie 
1971), Adjud — Vrancea, Jiul — 
portar ; CAMARAȘANU FLORIN 
(20 ianuarie 1968), Petroșani — 
CFR Petroșani, Jiul, Minerul 
Știința — fundaș ; CIOABA 
ARISTICA (14 august 1971), Pe
troșani — Jiul, fundaș ; BURUN- 
TIA GIGEL FANEL (25 iulie 
1966), Ștefan cel Mare — Olt, 
Voința Ștefan cel Mare, U. Cra
iova, Constructorul, Gloria Pan
durii Tg. Jiu — fundaș ; COZMA 
CONSTANTIN (21 mai 1959), Dio- 
sin — Sibiu, F. C. Inter, Gaz 
Metan, Mecanică CSU — fundaș: 
DODU OVIDIU TIBERIU (19 
septembrie 1968), Tg. Mureș — 
Jiul, fundaș ; CĂLUGĂRIȚĂ ION 
FLORIN (5 ianuarie 1970), Doro- 
hoi — Botoșani, F. C. Corvinul, 
Minerul Ghelari, C’ R Simeria — 
fundaș : POPESCC BENONE (24 
mai 1961), Vulcan — Minerul 
Paroșeni, FC Inter — fundaș ; 
CRISTEA MARCEL ADRIAN (21 
noiembrie 1965), Petrila — Parln- 
gul Lonea, Minerul Paroșeni — 
mijlocaș, RADU ION (30 septem
brie 1969), Rm. Vllcea — Minerul 
Paroșeni. Minerul Aninoasa. mij
locaș ; BÎCU MARIN (21 aprilie 

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

LA aniversarea zilei de naștere îți urăm dragă Pană Aurelia 
multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani l“. Soțul, 
copiii, fratele, mama, cumnata și nepoții. (94).

CU ocazia zilei de naștere doresc doamnei Reisz Victoria, din 
Vulcan, multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani 1“ 
Cineva care vă iubește. (103).

vinzAri
VÎND CEC mașină, bani depuși în 1989. Bărbăteni, bloc 38. 

ap. 59. (123).
SCHIMBURI DE LOCUINȚĂ

SCHIMB garsonieră, confort T, etaj 1, Petroșani, strada dr. 
Petru Groza. bloc 28B/G, cu apartament, 2—3 camere. Petroșani, 
zonă centrală (exclus Aeroport). Relații la domiciliu. (122).

SCHIMB apartament, două camere, proprietate personală. Si- 
biu, zonă centrală, cu similar sau garsonieră, confort 1. Petroșani. 
Informații suplimentare zilnic după ora 17, telefon 924/29234. (120)

SCHIMB garsonieră. Deva, cu apartament sau garsonieră Pe
troșani. Informații, strada 9 Mai, bloc 2 A, sc. II, ap. 13. (119).

SCHIMB garsonieră, confort I, zona piață cu apartament, 2—3 
camere, zonă centrală (exclus parter). Aleea Trandafirilor 5/59. 
Petroșani, numai simbăta, Intre orele 10—12.

PIERDERI
PIERDUT chei autoturism Fiat. Telefon 43543, Recompensă. 

(114).
PIERDUT chitanță fond rulment nr. 3902, pe numele Balaur 

Ionel, eliberată de Asociația de locatari 3 B, Petrila. O declar 
nulă. (128).

PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 622, elibera
tă de Institutul dc mine Petroșani. O declar nulă. (111X

PIERDUT cline lup in Vulcan, strada Lupșeaseă 8, In noaptea 
de 27 spre 28 februarie 1991, cu semnalmentele : talie mare, cu
loare neagră cu galben ia piept, bot și labe, coadă mare, labe 
față bine dezvoltate. Răspunde la numele DIK Relații la telefon 
70153. Mare recompensă (121).

___________________________ COMEMORĂRI_______________________

PIOS omagiu la împlinirea a zece ani de la decesul scumpu
lui nostru soț, tată, socru ți bunic

MINTEUAN DAMIAN
Nu-1 vom uita niciodată. (100).

SOȚUL, fiica, ginerele și nepoatele anunță că se împlinește 
un an de la decesul scumpei lor

SOȚ AN MĂRIA
Lacrimi si flori p; tristul ei mormînt (115>.

SOȚI A Măria și copiii, cumnata Olga. cumnatul Constantin 
anunță < fl se împlinește un an de la de?î-ul scumpului lor 

TOM A AUREL (V uni)
N j-1 vom -lila niciodată

PIOS om ,riu a împlinire,, un-n m de la de ._snl bunului 
n >stru v -in

TOM k .AUREI
Nu I v -n i t » n lodrttă Familiile Fi-t ereu Emili n și Ciulacu 

r ti -î (1:’" .

1960), Maglavit — Dolj, Fulgerul 
Maglavit, Elecțroputere, U. Cra
iova — mijlocaș ; STOICA OVf. 
DIU (24 martie 1970), Petroșani 
— Preparatorul Petrila, mijlocaș j 
POPOVICIU SILVIU NICOLAE 
(16 iunie 1968), Petroșani — Mi
nerul Paroșeni, Minerul Știința, 
atacant : STANCIC DOINEL (20 
iulie 1968), Sălașul de Sus — 
Hunedoara, Retezatul Hațeg, mij
loc ; BLAGA LUCIAN SORIN 
(9 ianuarie 1969), Zalău — Sălaj, 
CIL Zalău, Victoria, U. Cluj, 
ASA Buzău, Victori^ Rn> Sărat, 
mijlocaș ; MOROMETE DAN (18 
mai 1966), Medgidia — Constan
ța, FC Argeș, Dacia Pitești, Șoi
mii Sibiu, FC Inter, mijlocaș | 
MILITARU DAMIAN (19 decem
brie 1967), Rm. Sărat — Petrolis. 
tul R.S., Metalul Venus, „Reteza- 
tul“ Hațeg, atacant; FILIPOVICI 
CRISTIAN MARIUS (13 decern- 
brie 1972), Petroșani — Jiul, ata
cant : PRICOP1 FLORIN (24 no- 
iembrie 1968), București — Avi
cola Crevedia, Granitul Babadag, 
mijlocaș ; CRAIU ION (6 iulie 
1967), București — Steaua, FG 
Olt, FC Bihor, atacant ; RADU- 
CU EMIL (22 octombrie 1962), 
Alexandria — Teleorman, FCM 
Caracal, atacant ; LASCONI VIC
TOR HORAȚIU (8 aprilie 1963), 
Petrila, Minerul Lupeni. Chimia 
Rm. Vllcea, Steaua, atacant.

Dorcl NEAMȚU


