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între zvon și realitate
întiluirea primarilor aleși 
de Convenția Democratică

In zilele de 25—26 martie, a avut loc la Lugoj o întilnuc a 
primarilor aleși pe listele Convenției Democratice. întrucît la 
întilnire a participat și primarul municipiului Petroșani, fapt 
care a provocat unele nedumeriri și zvonuri, venim cu citeva 
clarificări. Din informațiile primite de la dl. ing. Gheorghe Stoi- 
cula, primarul municipiului Petroșani, am aflat că domnia sa a 
participat doar la prima parte a întilnirii, in calitate de invitat al 
primarului orașului Lugoj. Faptul că participanții l-au onorat pe 
domnul Stoicuța, alegîndu-1 în prezidiu, să conducă lucrările în- 
tîlnirii nu are nici o semnificație. „îmi mențin independența, nc-a 
declarat domnul ing. Gheorghe Stoicuța. Nu am nici o culoare po
litică. Am participat la Întilnire pentru a cunoaște ce posibilități 
de colaborare cu noi, pe plan practic, au primarii din localitățile 
pe care le reprezintă. Am avut prilejul să spun că noi putem o- 
fcii sprijin pentru livrări de cărbune și lemn și că solicităm spri
jin în achiziționarea de lapte, grîu și preparate din carne. întâl
nirea a fost utilă, sub acest a'pect. La cea dc-a doua parte a în- 
tilnirij, în care erau prevăzute probleme de natură politică și 
organizatorico, n-am mai participat. Am revenit la Petroșani In 
seara zilei de 25 martie, întrucît am o agendă de lucru foarte 
Încărcată",

Deci, zvonul că primarul Pctroșaniiilui s-a aliat cu... Alianța 
Civică nu are nici un suport real 1 (V.S.)

Speranțe pentru TBC-iști
Cu ani in Uimii, secția TBC 

a spitalului \ ulcan funcționa in
tr-un imobij silua.t undeva în 
aețuaiuj cartier Brazi. Mai e- 
xact. pe platoul — chiar așa se 
numea zona — aflat vis-a-vis de 
cinematograful Luceafărul. Era o 
clădire sănătoasă — clădită să 
reziste o sută dc ani. dacă nu 
chiar mai mult — plasată în
tr-un perimetru acopeflt cu ver
deață și presărat cu pomi fruc
tiferi.

Din nefericire, paradisul tebe- 
(iștilor n-a rezistat multă vreme. 
l>.n considerente care ja ncca 
vreme, n-au fost explicate (nici 
nu so purta așa ceva), bolnavii 
au fost mulați, clupu cîțva limp, 
in altă parte, iar clădirea a fost 
transformată în.., cîiipcrcăric. 
In'.i nici această a'tivii.’Fle lu

crativa n-a ținut mult. Metasta
zele planului de sistematizare au 
atins, foarte curind și strada 
denumita atunci 7 Noiembrie, Ar 
clădirea spitalului TBC a cedat 
în fața buldozerelor. Jn același 
mod au (ost nevoite să capituleze 
toate casele din zonă. Case min- 
dre, clădite cu sudoarea frunții și 
multe sacrificii.

Iată insa o rază de speranța 
se întrevede și pentru bolnavii ele 
plâmîni. Spitalul din Vulcan a 
trecut la amenajarea uni i noi 
secții TBG. In acest scop a fost 
dezafectat un pavilion aflat in 
apropierea policlinicii, s-a achi
ziționat maj tot ce este necesar, 
iirmînd ca, apoi, secția ..ă-și pri
mească „locatorii".

Gheorghe OLTEAN!

Olimpiada 
matematicienilor

S-a desfășurat faza județeană 
a olimpiadei elevilor la Matema
tică, încheind acest nivel al con

cursului de cunoștințe și inteli- 
gențu. La începutul lunii aprilie, 

vor începe faze naționale la care.

FEDEf AU7AREA ROMÂNIEI?
’ i !

Nu <• vorba de vehicularea unor zvonuri a aînnjstt, 'ci de fapte 
care se leagă și devin semnificative, filiala din Budapesta a Par
tidului Radical Transnațional desfășoară o intensă activitate pro
pagandistică in vederea înfăptuirii unui program politic de fede
ralizare a zonei Dunării Mijlocii in cadrul mai larg al unor vi
itoare State Unite ale Europei și State Unite ale Lumii. Ultimul 
număr al publicației „Radical Lefter" editat in limba română șl 
care nc-a parvenit de curînd, aduce multe clarificări. Se convoacă 
pentru zilele de 29 aprilie — 3 mai a.c. la Roma, cel de al 36-lea 
Congres al Partidului Radical și lansează o campanie de dezbateri 
precongresuale. Ne-a reținut atenția aiticolul intitulat „Libertate 
și Federalism", caic dezvăluie ambițiile politice continentale și 
chiar planetare ale membrilor Partidului R.i I cal Federalizarea 
este concepută prin „delegarea unor anumite puteri și funcții ale 
statelor componente, unpr instituții superioare, superslatale". Nu 
se precizează ce fel de instituții sujxrstat.de vor fi cele ce vor 
Conduce destinele statelor compom nle. Reiese insă, în mod clar, 
că statul, mai ales ca entitate națională, urmează să-si disimuleze 
structurile și mai ales funcțiile vitale, prin acordarea dreptului 
la autonomie tuturor etniilor și minorităților. In acest context. 
României ii este rezervat un loc bine definit, așa cum reiese, de 
fa|it, din publicarea unor hărți cu caracter iredentist maghiar nu 
numai in Ungaria, ci și in alte țâri ale Europei. Convenția de 
pace de la Trianon, prin care și-au dobîndit independența state ca 
România, Ungaria și Cehoslovacia este prezentată ca o marc ne
dreptate făcuta Ungariei, prin dezmembrarea fostului imperiu 
al Austro-Ungariei. Se revendică în mod explicit dezmembrarea 
României prin ruperea ci de Transilvania, printr-o federalizare a 
statelor din bazinul Dunării Mijlocii și a Sud-Estului Europei, care 
să includă și’ceea ce ar mai rămîne din România-

Iată, deci, care sînt fundamentele politice ale atît de activului 
curent iredentist al extremiștilor din cadrul minorității maghiare 
din România, susținut de cîțiva lideri ai UDMR dar, din păcate 
și de unii deputați din Parlamentul României în calitate de 
membri ai Partidului Radical Transnațional, cu filiala la Buda
pesta. Ni se dezvăluie tot atît de semnificativ, conținutu' ncloial 
față de statul nostru, pe temeiul acestor concepții politice r>,' unor , 
acțiuni prilejuite de sărbătorirea revoluției din 1848, in Transilva
nia. Cu prilejul acestor sărbătoriri, organizate de reprezentanți ai 
UDMR, într-un cadru dominat de culorile alb-roșu-verdc ale Un
gariei s-au auzit nenumărate revendicări isteric iredentiste. Un 
oarecare profesor Incze, în cuvîntarca sa rostită la Tg. Secuiesc a 
declarat: „Cit timp noi, maghiarii nu vom putea trăi în România 
ca la noi acasă, nu dorim să trăim în această țară alături de na
țiunea română". Cu același prilej festiv, un preot reformat animat 
nu de dorința de phee și iubire creștină, ci de idei politice, a 
susținut în fața auditoriului: „15 martie este o zi marc pentru 
întreaga națiune maghiară din bazinul carpatic și dincolo de el, 
pentru că simțim la fel și pentru că acest teritoriu este al nostru".

Dar ce să ne mai mirăm, din moment ce campionul ireden- 
tiștilor, Laszlo Tokes, „președintele de onoare" al UDMR și-a 
permis o atitudine sfidătoare chiar în București. La o recentă con
ferință de presă, Eminența Sa, în evidentă contradicție cu realita
tea, în numele „dorinței de ameliorare" a raporturilor româna- 
maghiare, a catalogat drept „cinică" afirmația președintelui Ilies- 
cu cum că în România situația minorităților este una din cele 
mai bune din lume". Cită impertinență 1

Din fericire minciuna nu duce departe. Parlamentari și alți 
reprezentanți de seamă din Consiliul Europei, care nc-au vizitat 
țara, au constatat că realitatea din România este cu totul alta 
decît cea care caută s-o prezinte ori de cîte ori are prilejul „Pre
ședintele de onoare" al UDMR și alți „reprezentanți" de teapa 
lui...

Grăbiți să vîndă pielea ursului din pădure iredentiștii din 
interior susținuți din exterior de filiala din Budapesta a Partidu
lui Radical Transnațional, uită că românii sînt îngăduitori și 
pașnici, dar cînd e cazul știu să se unească și să demonstreze cu

se cunoaște deja, vor participa 
ji elevi din Valea Jiului. (T.S.)

Dată fund definitivarea bilanțului economico-financiar al 
IlAII pe anul 1991 — oglinda fidela a calității activității produc
tive — am solicitat domnului economist CONSTANTIN PACEA, 
Iircctorul cu bugete al Regiei, cîtcva referiri la situația economi- 

co-financiară a activității de extracție a cărbunelui în Valea 
Jiului.

— In anul 1991, situația eeono- 
mico-linanciarâ a RĂII se poale 
aprecia ca bpna, pînâ in luna 
octombrie cinci, prin conjuncturi
le noi apărute datorita escaladă
rii prețurilor, situația s-a în
răutățit. Dacă piuă Țh octombrie 
pui realizat economii la subven
ții, din trimestrul fV situația a 
suferit modificări în sens nega
tiv, iar la sfir.șilul anului am a- 
juns |ti o dc|)tișire () subvenției 
de 12 |a suta. Pentru ameliora
rea situației, am întreprins unele 
măsuri organizatorice, după care, 
apreciem eu, înc'cpînd din 11 i- 
n ■strul fl a, rne vom incalra 
in subvențiile acordale Ceea 
ce no îngreunează mult situația 
sini prețui ile,

— Adică...

— Bun.joarii, e ini '.plicabil 
faptul ca mai tuli part merii con
tractuali solii ilă mo bili ari de 
picturi, fără a avea la baz.i ic- 
Ic normative. Mu relTr, mu a- 
lcs, la creșt ica prețurilor unor

materiale și prestații, transpor
turi auto și pe CER ete.), astfel 
ca indexările ce se aplieS in a- 
numite ramuri, ajung la noi cu 
efectul dublat.

— In ce constau eforturile pen
tru reducerea subvențiilor?

.— lsfoi turilc ce le depunem, 
care se cer, silit enorme, mai ales 
pentru a ne încadra in costurile 
programate. Pe baza realizărilor 
celle pe ihniiarie-lebruariv. tre
buie sa pornim la o noua fun
damentare a subvențiilor, tirmind 
sa o prezentam organelor compe
tente, în șederea (■eașe/ării costu
rilor de producție la nivelul ne
cesar desfășurării in condiții 
normale a aclivituțij extractive. 
Aceasta, d< sigur, in condițiile 
realizării programului dc ,-cs- 
Irticturare a activității R\ll, 
program insușit de Guvern t<« 
în< (•puiul lunii februarie ac.

Normalizarea activității < -ono- 
m i ■ m iadiu| uuit.'ițiloi minie
re pr. suplini' i om entrarc.i clorlti- 
riloj- - jiii' re.iiiz irea producției

bărbăție, ca la Mărășesti că „Pe aici nu se trece" !

Viorcl STRAUȚ

Cu domnul economist Constantin iâcea, 
director cu bugete al K A 11, despre

Subvenții, costuri și normalizare
programate și in condițiile costu
rilor recalculate, așa cuna Qta 
aralat mai sus. Normalizarea în 
acest mod va contribui hotărîtor 
la o stabilizare a forței de mun
că. la îmbunătățirea climatului 
dc lucru.

— Ce ne puteți spune in pri
vința finanțării investițiilor?

— Pentru activitatea de inves
tiții apreciem că hotârîrea lua
ta in Parlament trebuie finali
zata — concretizata fizic, la ni
velul sumelor înscrise în buget, 
al programului dc desfășurare a 
activității insușit de Guvern Eș
ti' vorba dc cele I I miliarde Ici 
prevăzute pentru menținerea ca
pacităților de extracție .< hu |ei 
în Valea Jiului.

In paralei cu problemele ce 
au «părut in prezent privind li
chidarea blocajului fmanci<ii. m- 
tervi nit după romiicn'iire.i d>* 

la sftrșilul anului I99I, preocupa 
iile unităților miniere trebuie i 
aiba in atenție elaborarea noilor 
studii tehnico-economice' la nive
lul programului de producți- sta
bilit și realizarea acestui prcgtani 

— singur.i 'oluți ■ penlrti supi 'Vie
țuirea Regiei, a unitililor minie
re.

luau l»l HI K

sujxrstat.de
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Programul TV săptămînal
, LUNI, 30 MARTIE 1992 
14.00 Actualități.
14.10 Ca.endarlll zilei.
14.20 Worldnct USIA.
15.20 Avanpremici a supt imiuii.
15.40 Copiii noștri — viitori mu-- 

zicicm.
16,00 Cheia ^ucct-suim.
16.30 Muzica pentru toți.
17,00 Actualități.
]7,0o Enii urne in lini’ a maghia

ra.
18.35 leleviziunca \ă asculta 1 
19,05 Studioul ecou muc.
19.30 Desene animale.

Alice in țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur.
21,00 Navetiștii huilei (1).
21.40 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic.
22.40 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.10 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic.

MARȚI, 31 MARTIE 1992
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE inlernacionul.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interlerențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Tradiții.
14,50 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.

Curs de limba franceză.
Curs de limba spaniolă 

16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17.05 Repere transilvane.
17.35 Mindre-s horile la noi!
18,90 Salut, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice In țara minunilor. 
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca.

Favorlții lunii. 
(Franța-Italia, 1984).

22.30 Cultura in lume.
23,00 Cronica Parlamentului.

Actualități.
83.30 Din filmoteca TV : 

Jazz-fan.

MIERCURI, 1 APRILIE 1992

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Familia Polaniecki. 
Episodul 6.

11.15 Canal France internațional
12.20 Ora de muzică.
13.10 Vîrsta a treia.
13,40 Divertisment internațional 
1 l.on Actualități.

I 14 20 Civilizația montană.
1 14,50 Avanpremieră TV.

14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri dirijori de muzică 

populară.
16.20 1.urnea ideilor.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17.05 Arte vizuale.
1/ 30 15, 16, 17, 18.
18,00 Universul cunoașterii.
18.30 Vă place opera ?
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
29.35 Sport.
20,45 Film serial.

Doamnele de la malul mă
rii Episodul 3.

21.40 In fața națiunii.
22 05 Navetiștii huilei (II).
23.05 Cronica Parlamentului.
23.20 Fotbal. Transmisiune din 

cupele europene inter-clu-
buri în pauză: Actualități.

JOI. 2 APRILIE 1992
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnct USIA
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Audio-vizual studio.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.

Curs de limba engleză.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Drumuri in memorie.
18,00 Vîrstcle peliculei...
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas Episo

dul 115.
21.40 In fața națiunii.
22,05 Reflecții rutiere.
22.20 Recital. Toto Cutugno.
22.40 Navetiștii huilei (ultima 

parte).
23.15 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Stadion

VINERI, 3 APRILIE 1Q?2
10.00 Actualități Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic.

Dragostea fugară
(Franța. 1979).

12,00 Super Channel.
13,00 Ora dc muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Monrlo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.

16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germană.
18,00 Pro Patria
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

Familia Chisholm. (Episo
dul 8).

21.45 Vedete în concert:
22.15 Simpozion.
23,05 Actualități.
23.20 Top 10.
23.55 Gong!

0,25 Vreau să ciocnesc cu viața 
un pahar!

SÎMBÂTÂ, 4 APRILIE 1992

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Oglinda fermecată.
11.10 Baschet masculin.

Steaua — Dinamo (repriza 
a H-a).

11.45 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Telc-club.
17,00 Iii nerarii.
17.30 Mapamond.
13,00 Campionatul european de 

rugby: Spania — România.
19.35 De dor și dragnste... 

Melodii populare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telenciclopcdia.
21.30 Film artistic.

Finncg.in o ia de la capăt. 
(SUA, 1935).

23.15 Actualități.
23.30 Film serial.

Eu spionez. Episodul 4.
0,25 llock-panorama.

DUMINICA 5 APRILIE 1992

8.30 Bună dimineața!
9.30 .Abracadabra.

10.20 Film serial pentru copii.
10.50 Actualități.
11,00 Lumină clin lumină.

12,00 Viața satului.
13.30 Primăvară, primăvară...

i Melodii populare.
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Vidco-magazin,
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial Dallas. 

Episodul 116.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic.

G pariziană. (Fr.mțn-Ttalia, 
19 >7).

22.05 Studioul sla.găridor.
22.35 Actualități.
22.50 Duminica sportivă.
23.10 Maeștrii.

I
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I
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P R E C 1
în legătură cu comunicatul pri

vind „MAJORAREA COTEI DE 
INDEXARE A SALARIILOR” 
publicat în presă, inclusiv in 
„Zori noi” nr. 589/26 martie 
a.c., referitor la corectarea coe
ficientului de indexare a fon
dului de referință, s-au ivit di
ferite interpretări in rîndul sa- 
lariaților de la RĂII și de la 
alto unități.

Pentru elucidare, facem urmă-

I
I

ZARE
toarea precizare: Se majorează 
fondul de referință aferent lunii 
octombrie cu 26—40,5 la sută, 
in FUNCȚIE DE NEGOCIERI. 
Este fondul pentru a cărui de
pășire se aplică impozit supli
mentar la fondul dc salarii al 
unității. Majorarea se referă, 
deci, la cuantumul fondului de 
referință pe unitate, nu la sala
riul individual.

X

PUBLICITATE
Cooperativa „Straja" Lupeni

angajează de urgență următorul personal:

■ bucătar calificat cu minim 5 ani vechime in profesii;;

■ croitor confecții comandă —- minim 5 ani vechime 
în profesie.

Relații suplimentare se primesc la biroul personal- 
invățămint al Cooperativei Straja Lupeni sau prin telefon 
60312—60593.

S.E.T.T.P.P.L. Petroșani
ln data dc 8 aprilie 1992 se organizează licitație pen

ii u viiizarea următoarelor:

— cabană cărămidă Straja I
— cabană și grajd cărămidă Pr. Seciului
— cabană lemn dos Pribeag

— cabană cărămidă Bilugii — Sohodol

— cabană cărămidă Dealul Bula.

Licitația va avea loc la sediul sucursalei din str. An
gliei Saligny nr. 36 oraș Petroșani.

Anual, pe pian mondial accidentele rutiere 
sini responsabile de 250 000 decese și de 10 
milioane răniți, din care 40 la sula rănim in
valizi luata viața. La noi, de ia 2500 decese 
rutiere înregistrate m 1975, numărul acestora 
a crescut cu 16 la sulă, constituind, in prezent, 
prima cauza de moarte violentă a tinerilor (36 2 
la sutu).

Intre cauzele accidenlelor rutiere, după exce
sul de viteză, neatenția pietonilor, depășirea n< 
regulamentară, pe locjl patru, cu un procent 
de 10 la sută, se situează consumul de alcool. 
Vom prezenta etapele de schimbare a compor
tamentului conducătorului auto sub influența 
băuturilor alcoolice, urmările asupra conjure- 
rii etc. Din stomac, alcoolul îngerul se absoarbe 
In singe, de unde se depozitează in creier, ficat, 
rinichi Dacă stomacul este gol, absorția ma
ximă est.’ atinsă după 30—120 minute. Dac a 
stomacul este plin și timpul di consum prelun
git, absorția durează 2—6 ore. In general. o 
alcoolemie de 1 gram alcool la litrul de sin ti 
»e realizează după ingerarea a 1 gram alcool 
pur (100 la sută) p>- kilogram corp. Exemplu 
un individ de 80 kg realizează această alcoole
mie după un consum d<- 30 grame- alcool absolut 
pe stomacul gol, sui după 200 ml țuică de 51» 
grade; 250 ml coniac de 40 grade, un litru vin 
de 10 grade Alcoolemia și efectele negative a- 
supra organismului cresc proporțional cu can
titatea dc băutură consumată, mergînd pînă 
la stadiul de comă. •

în prima etapă, apare o stare dc bună dispo- 
tiție, de încredere exagerată în sine, prin su- 
prarstimarea capacității proprii ; omul nostru 
prinde „curaj”, dar i se reduce simțul critic, 
vigilența, dispare in final noțiunea de pericol. 

Se apreciază greșit distanțele, cimpul vizual se

©
>

îngustează, abilitatea de conducere se deterio
rează (chiar dacă (-ste conducător .Milo experi
mentat), trece greu peste- momentele’ critice, 
unii sesizind acest luciu con Inc mașina pe mij
locul drumului.

Deteriorarea abilității de conducere cuprinde' 
trei elemente : diminuarea coordonării mișcă
rilor, execuția unor mișcări exagerate la vo
lan și întîrzicrca reacției de frinarc, operație 
care In mod normal iui trebuie să depășească 
8,75 sutimi de secunda. (în funcție do alcoole
mie. această întîrzicii- se prelungește astfel : 
la 0,"0 grame la mic crește dc 2 ori, Ia 1—15 
grame la mie de 2 ( ori; peste 2 grame l.c mie
erește de 6 ori La alcoolemii peste' 1.5—2,0 gra
me la mic- conducerea pstr automata, se fac 
greșeli dc judecată si riscul crești' dc 15—55 ori. 
ceea ce constitu-c deja un pericol public.

Alcoolul se elimină repede din organism prin 
urină. Se oxidi-aza in ficat, scazînd cu 0,15 gra
me pe oră Ciinoscin I cantitatea dc alcool in- 
gerată. momentul încetării consumului, oricine 
poate stabili cu aproximație momentul tind și
roaie urca Ia volan. Rchiind exemplul de mai 
sus, după alcoolemie dc 1 gram la mic nu re
comand conducerea unei misini dccît după 
6—3 orc.

D n cele dc mai sus rezultă f;:r>luî că condu
cerea auto sub influența alcoolului < le un act 
Iresponsabil fată do viata proprio și a însoțito
rilor, a pietonilor.

De aceea, sfatul pe rare 1 rlait fiecărui con
ducător aulo este acehi dc a nil se urca Ia vo
lan. do a aștepta pînă limpezește mintea A! 
cnnhil -c elimină rcprAr- din nreanism. el scapă 
eu '. ' dă. Iar viața csț» ’wnică Nu trebuie să 
riscăm.

Dr. Gcorge DAltLEA
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Societatea comercială
„MM ROYAL" SRL Arad România

cu oficiu de prestări servicii in Petroșani 
ORGANIZEAZĂ 

excursii externe in fiecare DUMINICA
■ Polonia — Varșovia, la preț de lei 10500 și 20 DM

— asigură o noapte cazare;

■ Turcia — Istambul, la preț de lei 10 000 și 30 DM
— o noapte dc cazare și un mic dejun.

Pentru informații: Petroșani str. Vasile Boaită bloc 
5A, sc. 2, ap. 16. Telefon 12316 și 43610. (1175)

Depozitul „PECO" Vulcan
ANGAJEAZĂ:

— 2 conducători auto și
— 3 vînzători aragaz.

Relații la Depozitul „I’eco“ Vulcan, telefon 70871 și 
70677.

I
I
I
I
I

VOX MONTIS 
\ă oferă, astăzi și miine, 

muzică, umor, surprize si balet cu 
MODERN GROHP.

Intrarea: 300 lei.
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*( bunjintea plauzibilă a păcălelii de intii april
ț fie căutată.

Un almanah, care
tru, din bibliotecă in
icoanelor începute.

Sculindu-sc odată
pentru că se culcă devreme, cu găinile, Sfintul Petru și-a făcut 
toate treburile gospodărești, și-a măturat curtea, a dat mei la 
porumbeii Sfintului Duh, și-a stins toate luminile intîrziate, și ț 
luceafărul, și globul din mijloc, al lunii, la care se adună fluturii 
serafimi și heruvimi dimpreună cu sufletele țințari... Mai depar- ' 
te, alt sfint scotea din Mare ciurul de aramă, din care curgeau, \ 
pe măsură cc se ridica in răsărit ca o tamburină, picături de \ 
mărgele de foc și pietre de apă licărită. Voind să trcpcă in prl- 

i sacă și să dea drumul albinelor din mușuroaiele de papură incîl- 
cită, Sfinful Petru a uitat să-.și ia barba in brațe și să și-o treacă 
peste umăr, ca o funie dc usturoi, pe spinare, cum făcea de obi- 
cei, s-a împiedicat in valul ci, 

ț jupuindu-și nasul. Căci, pe cit
nasul Sfintului de scurt.

— Mi se pare că a crescut 
răzimat de Pavel. Trebuie să

In Paradis unde se intimplau aceste amănunte, e de toate, și 
foarfecă ascuțită, numai că t ic. El făcu semn la o cioacă, și ea 

ț ii aduse foarfecă ci... Ronț, ronț, ronț, ronț — din patru foarfece 
se duse toată barba (care e bună de papuci). Sfintul Petru ră
mase, ca la Roma, cu o bărbuță de trei degete, pătrată, și riseră 
toate lighioanele, și curcile, și porumbeii, și nimeni nu-l mai 
cunoștea.

Uitindu-se capra in calendar, văzu că era zinlii de april.
— Pliu !, zise Sfintul. M-am păcălit !
E asta legendă ? A'u e legendă '! E legendă adevarală Mie, 

ț unuia, mi se pare nițelus cam, cum aș zice, trasă de par. i

l_____ 1______________  i

științific, atunci cind iți lipsesc dovezile, să le inventezi, 
cere datoria să

trece de vreo ciw izcci de ani in casa noas- 
bucătărie și înapoi, dă o legendă, in gustul

dis-dc-dimineață, cum se scoală sfinții,

*

ț
ca intr-o furcă de lină, și a căzut, 
ii era barba de lungă, pe atit e

prea mult, zise, sculindu-se de jos, 
mai iau din ca cu foarfecă nițel. ln(elep|ii printre noi

BULETIN DE

în 
din

aju-

Tic, zic, tic. A fost ora exac
ta, urmează buletinul de știri. 
Principalele informații, pr sctuTt 
• La Palatul Cotroccni a avut 
loc o ședință cu ușile închise. S-a 
Lolurit spunerea adevărului 
legătură cu evenimentele
decembrie '«!). • Dl. Ilicscu și-u 
depus mandatul. • Dl. Miron 
Cozma acceptă postul de prim- 
ministru cu o condiție. « C V. Tu- 
dor in misiune la ONU. • S. 
Brucan „globc-troter" (a se citi, 
plimbăreț) SUA ne au acordat 
clauza (N It. Cui ?). • Schimburi 
romăno-americane. • Noi 
toare din Franța.

Urmează știrile pe l.iri
In primele ore ale dimineții, 

la Palatul Cotroccni z . , m.u<- 
A avut loc o ședință dc urgen
ța, purtată cu ușile Închise. Invi
tați, domnii P. Roman, Alex. 
Birladeanu, D. Marțian, G. Voi- 
canA oictilescu, Sergiu Nicol tes- 
cii, Gen. Militarii, S. Brucan, 
precum și alții. Cițiva revolți' 
ționari din fostul CNF.SN, care 
•iu purtat discuții aprinse pe 
tema: „spunem sau nu spunem

ț 

J

• Viciile intră in alcătuirea 
virtuților așa cum intră otrăvu 
riic in alcătuirea leacurilor

La Rochefoucauld
• l’re cela ce-1 mușcă șarpele, 

și de .șopiriă se ferește.
Dimitrie Cantcmir

• In tot locul și totdeauna sâ-li 
păzești cn totul gura.

lordache Golescu
• Nu călca șarpele care doar

me.
Anton t*nnn

[Floarea reginei, primăvara
i
i
1
i
i
i
Ilui, la

suport

adevărul despre evenimentele din 
decembrie '89'.'". Trecîndu-se la 
vot, numărătoarea făcind o in- 
suși dl. Ilicscu — prin gaura 
cheii, deoarece ușile erau inchi- 
se, așa cum am arătat — s-a 
stabilit să se spună adevărul. Nu 
s-a menționat și cind anume, 
dar, oricum, nlWieni nu-și ma 
nilestase curiozitatea. I.uind act 
de aceasta hotarire, dl. Iliescu 
și a depus mandatul (intr-un loc 
sigur). Din surse neoficiale 
flam c; 
dean u 
poate, sintem atit 
viguroși, nu putem 
Răspunsul a venit 
alte1 condiții v-aș fi 
ția de; președinte al Organizați 
ilor de pionieri și șoimi ai pa
triei, dar vedeți și dumneavoas 
tra caic e situația...". Comuni
catul a fost difuzat pe postul 
național de... Imediat dopa ace
ea, dl. Thcodorcscu, intrusul ilu
minat și I 
Palat s-au 
cord, toți 
te 200 de

a- 
i l.i auzul veștii, dl. Birja 
ar fi afirmat: „Nu se

de tineri și
renunța așa!", 
prompt. „In 
acordat 'func-

farul „mea culpa". 1 ,a 
adunat, in tilWi co
președinții celor pes- 

partide din țară, soli

ȘTIRI
citind 
roc ca 
cant ! 
rimile 
darmi, 
.mut că simpatica păsărică do pe 
acoperiș tocmai incepuse să-și 
cinic trilurile: „consens-conscns. 
consens-eonsens" ! Rezolvarea 
situației critice a venit tot din 
partea domnului Ilicscu, care a 
propus, pentru liniștea națiunii, 
i('instaurarea monarhiei consti
tuționale. ,S-a aprobat și un a- 
mcndamcni. Regele să domnească 
doi ani, cu titlu dc probă, după 

refe- 
a Sp- 
cu o 
să fie 

motivat 
plată 

încărcate la transport, 
mincriadclor. Vom 
alte amănunte. Știrile 
următorul număr.

postul rămas vacant 
postul paștelui nu-i 
Observatorii din impreju- 
Palatului (scutieri, jan 
SRl-ști, polițiști), au afir-

No
va-

care sa se organizeze un 
rendum. Dl. Miron Cozma 
ceptat funcția de premier, 
singură condiție: capitala 
mutată la Petroșani. A 
cu experiența notelor de 
extrem de 
cu ocazia 
reveni cu 
externe in

In ziua echinocțiului de primă
vara, Montan-Club ,,Eroarea Re
ginei" Valea Jiului — căci des
pre el este vorba — și-a anali
zat realizările din primii doi ani 
de existență. Dacă acestea au fost 
mari sau mici, este poate mai 
puțin important. Ceea ce au con
cluzionat cei mai fideli membri 
prezenți la adunarea de bilanț, 
a fost că cea mai importantă rea
lizare a constituit-o însăsi crea
rea asociației, într-un fel unicat 
în peisajul turistic al municipiu- 

i care au aderat aproape 200 
suporteri, adevărați iubitori ai I muntelui.

Pentru cei care n-au al'lui în
că, să le spunem Că ..Floarea Re
ginei" își are propria cabană dar 
nu oriunde, ci exact în inima 

! Se 
numi ște Gențiana, dispune de 40 

ă pri
mitoare celor ce doresc să-i caj- 
ce pragul. In perspectiva imediat 
următoare se prevede extinderea 
capacității de cazarp si moderni
zarea în continuare a acestui lă
caș turistic, din ce în ce mai în- 

L*ni.
Nu este poate 'oeu] și momen

tul să înșirăm obiectivele do vi
itor alo clubului. Ele sini nume
roase si interesante, vom sta ori
cînd la dispoziția împătimitilor 
munlclui care doresc să ne u- 
noască îndeaproape și poate, să 
devină membri. Simțim ’ lipsa 
unui sponsor si nc surprinde că 
nimeni nu-și întoarce fala spre 
o activitate care ar puica fi a 
viitorului pe aceste meleaguri 
Pornim do la Ideea că o dezvnl-

LC
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1
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M A L E
I. Renghiuri; 2. Din ion

3. Semalor cabalin — Rit 1 
pentru fineai isteți; 5. Străzile
— Depozit pentru licoarea 
fi. Interjecție pe piept (pl.) 
de indus in eroare; 7. Intre
— A(este (pop); H. I''lori 

St. Erou pentru zmtii april -
pentru

ORIZONTAL: 
tiu — Fușcraie; 
4. Teste 
parcului 
Baclius; 
M i jloace 

Bere! 
pra față; 
vanta); 10. AI llotlla erou 
april — Aluminiu.

VERTICAL: I. Sparta-i gheața — 
.tlir; 2. Luna iiebimalii ă Usturoi. 3 
pat de sfoara pentru cel Ce trage 
pe mijloc A se țicni la jumătate,i 
ții! 4. S — I nspi zece 
rean pe vii I dc munte, 
pe (arc o completam; fi. 
In mijloc iii mulțimii ! 
meii pe umăr; 7. Daca 
penale; 8. I'aiș; 9 Oți, 
— Gură in>iri>, 10. LI 
l'ldipnali, frate < <i „Păpușa*.

Ilorațiu AI.EXANDRLM. II

— (>i aș Iun 
ă (>)<• 1 —
Sivr 1 — Tr 

’J'1" atui a 
mincinoase

lui

bar<* 
Su- 
A- 

zintii

XI.i 
Ca- 
-furi

I
IIIU 171 IUI Jl IT-, UI CMIVl 111 

Parcului Național Retezat! 
p» i iisaoL *-« rlicnilBn

(locuri și este oricînd gazdă 
mitoare celor ce doresc să-i

II
I

Icas iuristic, ain c? >n cr mdi i 
dragii dc turiștii df5 prehitindei

I........................
I
I
I
I
I
I
I
I 
II
I
II
i
I
I

tare, în orice domeniu S-ar pro
duce ea, nu trebu.e neapărat fă 
inceapă cu racolarea investitori
lor bogați. încurajarea inițiative
lor așa-zis mărunte, dar susținute 
de oameni inimoși, ar putea să 
se transforme uneori în efecte 
mai palpabile decît cele mai 
grandioase proiecte, care pot cta- 
ca oricînd în fața capriciilor ce
lor de bani gata. Sigur, nu exclu
dem nici reversul, dar nu uităm 
totuși că dorind să treacă mun
tele. Ixjgalu] și-a ales drept efl- 
lănză săracul satului.

Pentru cei mai puțin cunoscă
tori a firii lucrurilor de la munte, 
vom spune că floare--» reginei în
florește doar spre sfârșitul verii, 
dar pînă atunri wbo cu ne
saț din primăvară pînă în toam
nă căldura razelor de soare, ca 
pnoi întărită să reziste stoic vis
colelor iernii pînă cînd natura va 
renaște din nt»u. Dar iaht că prin 
aeru] nroaspăt, ideile novatoare, 
mentalitățile noi si prin iluzia 
de tinerele din componența nou
lui consiliu de conducere „Floa
rea Reginei" a dovedi» că poate 
înflori și primăvara Să însoțim 
gîndurilo bune ale acestui colec
tiv cu încurajările noastre, por
nind de la ideea că solidaritatea 
montană ponte fi inmif«Stată 
prin cel#> mai neînsemnate — a- 
parent — gesturi. Dară O veți 
fare într-un fe| sru altul. în
seamnă că gingășia flori» reginei 
v-a contaminat și ne dumnea
voastră. Noi credem rft înfiripa
rea unei asemene,-i in*:n'tăți n-ar 
deranja pe nimern D:m-Wrivăl

Aurel DVI.A

s
nevoie ni.ii',' (l»Op>

In CarpaUl Mc-

Azi, pe s
■ Popice. Jiilj Pelrila — Au

rul Baia Marc, Fostă campioană 
naționala timp de 13 ediții con
secutiv. losla campioana euro

peană și mondială, „Aurii]" Baia 
Mare mai poate arăta la Petri i 
că diamantele nu-și pierd ii du
ci rea Da, sj cărbunele, n.
preparat , este |a fel de sti.ihl- 

citor. Victorie gazdelor!
■ Fotbal, 

Ipn Mediaș 
Punctul de 
doua 
luptă 
ochi 
(lele, 
vor 
pare 
l’al. 
dem ce v;i fi i

■ Polii, il, 
stadioane 1 
și nu numai 
i ind echipele 
cu siguranța, 
învinge.

La Vulcan,

tadioane
echipa lui Donos»1, Petrolul Stoi- 
na. In mod sigur. Gogu Tonca fi 
Libardi s-au inlilnit înainte dr* 
acest meci. Minerul Urican* va 
lua de la capăt disputa pentru 
un țel care încă nu e pierdut. 
„Sevemav““ nu poate să emită 
pretenții

Minerul Lupeni iui are adver
sar!

A.S Paroșeni, adică liderul s<fc» 
ri'-i, la Minerul MotrU. Pentn> 
victorie, gazdele joacă din aceț» 
retur cu porțile deschise. Un 
pas de < ivillzație în pair*® 
nilului. Va fi ej și în teren?

I’arîngul l’etrila Lonia, față 
in față, )a Ticleni, cu Pefrolol. 
Daci) și compresia cs'.n huni, 
combustia cu cărbune roade fac® 
aprinderea mai efi< iciiiâ și ITUȘCăt 

„fevifcj 
n’iizeaaa, 
șt pe

t

divizia B. Gaz Me- 
Petro- uni. 

unde 
arunca 
pentru

doua. 
I la

— Jiul 
frontieră 
iși vor 

săgețile
tabele
toate

lin punct sau 
o un minus

cele 
in 
a 

Gdz-
adevar, 

, i.t i-l.i l>.irajU| .liillili, (»_■ 
, lotuși, mai rezistent < ti Guș
ile, it cn Călugăriță. S;i ve- 

după...
divizi.a C. Doua 
așteaptă suporte ii 
pe ci. Ir,s,*W»i mul 
favorite, (t 
cu dreptul . <!<•

speranțele eclii|>'i spre o 
ră de teatru". Petrolul 
in<i pe valoarea l'”.tihu 
avan'.ijele terenului.

Durei NEAM|^'
I •

kx



SIMBATA, 28 MARTIE 1992■ ORI ROI

ROMÂNIA — Ambiguitățile post-revoluționare (III)
„Libertatea ? Există, este ade

vărat, dar noi sîntem cei care 
am cucerit-o. Nu FSN-ul, nici 
II iese u sau Roman". Inti .o 
minusculă mansardă tapisată cu 
cărți, Marian Munteanu, 29 de 
ani — ochi febrili pe o față de 
Crist — încearcă să-și păstreze 
mintea limpede. Și el lasă un 
trecut în urma sa. Lider al stu
denților care lipt.au împotriva 
regimului — al golanilor, cum 
s-a exprimat atunci Illescu — 
Marian Munteanu a fost bătut 
cu sălbăticie în timpul celei dc-a 
treia descinderi a minerilor la 
București, în iunie 1990.

„Nimeni nu a urmat cu ade. 
vărat mișcarea noastră de opozi
ție față de regim", consideră el. 
„Majoritatea românilor au o op
tică deformată de comunism și 
se comportă, încă, pe tărîm po
litic, conduși de aceste reflexe". 
Cu toate acestea, Marian Mun
teanu refuză să fie trist sau 
deziluzionat. Cel care a părăsit 
Alianța Civică în momentul în 
care această mișcare de opoziție 
s-a transformat în partid, iniția
ză la rîndul său un nou partid, 
h! tinerilor, Mișcarea pentru 
România. „Tînăra generație este 
singura capabilă să introducă a- 
tltudini noi in această țară", ex
plică cL „Dar acest lucru trebuie 
să se realizeze repede I Mii de 
tineri au emigrat deja fiindcă

este pur și simplu imposibil să 
duci la noi o viață normală, să 
ai un cămin, un copil". Etiche
tarea României drept „țară în 
care totul este putred" nu îl șo
chează cu adevărat. „Aș spune 
mai degrabă : o țară bolnavă", 
corectează el. „Bolnavă și obo
sită de a fi suportat ani la rînd 
un sistem care vroia să distru
gă structurile cele mai intime 
ale oamenilor". Și adaugă, cu un

dar susține că a tras învățămln. 
te de pe urma eșecului. Ce fel 
de învățăminte ? „întreaga am
biguitate care domnește în Ro
mânia în privința democrației, se 
datorează ingerinței continue a 
comuniștilor și a reformiștilor în 
structurile puterii. Trebuie să 
terminăm cu acești oameni pen
tru care democrația este un lux, 
iar reformele sînt de prisos. Dacă 
Frontul Salvării Naționale nu'

DIN PRESA STRĂINĂ

regret : „Detest acest cuvînt, 
dar, intr-un fel, această țară are 
nevoie de reeducare politică, și 
aceasta va dura ani întregi".

In vila sa spațioasă din cârti, 
erul Primăverii, Neuilly-ul bucu- 
reștean, Petre Roman — degajat 
și surîzător în costumul său al
bastru — are acrul de a se fi 
împăcat deja cu nedreptatea ce 
i s-a făcut. Cu toate acestea, nu 
ezită să spună fără înconjur : „De 
la început la sfîrșit a fost vorba 
despre o manipulare politică, sub 
masca revendicărilor sociale". 
Petre Roman a fost făcut K.O. 
— deși a rămas în competiție — 
timp de cîteva săptămîni, a des
coperit singurătatea învinsului,

cîștigă această bătălie, este sor
tit pieirii".

Lider național „en titre" al 
partidului, Petre Roman a înce
put munca de recucerire a are
nei politice, în perspectiva con
venției naționale a Frontului, din 
luna martie, chiar înaintea ale
gerilor din primăvară. „Nu este 
vorba despre o dispută persona
lă Roman—11 i e s c u“, preci
zează el, „ci de un conflict în
tre două concepții politice total 
diferite. Această dezbatere tre
buie desăvîr.șită dacă vrem să 
clarificăm lucrurile". în legătură 
cu depunerea candidaturii sale 
la alegerile prezidențiale. Petre 
Roman păstrează tăcerea. Este

însă conștient că actualul pre
ședinte poate să-1 imobilizeze, fl. 
xînd aceeași dată atît pentru a- 
legerile generale cit și pentru 
cele prezidențiale și că el per-1 
sonal nu va putea să poarte am-1 
bele bătălii deodată. Prioritatea I 
pentru Petre Roman este să con- J 
ducă FSN-ul la victorie, sub aus- * 
pielile sale, cu scopul de a re- 9 
veni pe poziții în forță, ca prim- • 
ministru de necontestat.

Este necesar însă, ca românii '■ 
înșiși să perceapă o oarecare f 
schimbare. între o putere care ș 
nu a rupt cu adevărat cu trecu, i 
tul, dar care rămîne stăpînă pe i 
situație, o opoziție ieșită din a 
competiție, incapabilă de a-și | 
strînge rîndurile spre a nu își. 
murdări mîinile, și o opinie pu-I 
blică ce divaghează din lipsa u- • 
noi alternative credibile, eșichie-I 
rul românesc pare să nu afle 8 
soluția. Căci, în politică, trecerea i 
de la epoca de piatră Ia J 
aceea a democrației avan- ■ 
sate nu se face în doi I 
ani. Cînd a fost întrebat de ■ 
cît timp este nevoie pentru nor- I 
malizarea situației din România, I 
Andrei Pippidi răspunde prin- jl 
tr-o butadă care rezumă totul ; l| 
„Normalizarea ? Problema este > 
că la noi nu se mai știe ce este g
normal I". g

„Le Point", 28 dec, 1991 j 
IIMICA PUBLICITATEtl

ANIVERSARI
TOATE florile iubirii, noroc nemărginit, sănătate deplină îți 

doresc cu toată dragostea tati și mami, dragă Mihacla Muntean, 
cu ocazia împlinirii minunatei vîrste de 15 ani. „La mulți ani I".

CU OCAZIA împlinirii frumoasei vîrste de 22 de ani, dragă 
Lăcrămioara Postolache, nașii iți urează multă sănătate, fericire 
și un călduros -La mulți ani" I

CU OCAZIA împlinirii frumoasei vîrste de 18 ani, dragă 
Gabriela Szedlak, părinții, fratele și bunicii îți urează multă să
nătate, fericire și un călduros „La mulți ani 1". (1278)

VINZAIU

VIND televizor color marca „Saba", stare bună. Telefon 
41395. după ora 16. (1283).

VÎND televizor color Philips și magnetofon Kashtan 1. In
formații: telefon 41539, după ora 16. (1248)

V1ND casă, preț negociabil, str. Parcului, nr. 23, localitatea 
Lonea. (1252)

V1ND cărucior handicapat, stare buna. Str. Anton Pann, nr. 
14, Petroșani. (1253)

VÎND ARO 244 D ACb, zero km și Dacia Brcak alb 13, fabri
cație pentru Columbia. Informații: telefoane 976/81443 81444, o- 
ccle e—18, sau 976/34797 și 24838, orele 19—23.

VÎND motor I’eugeot pe benzină, stare perfectă, complet. Tele
fon 45148. (1261)

VÎND mobilă sufragerie, telefon 44056, Petroșani, Grivita Ro
șie 39 (colonie). (1273)

VÎND televizor alb-negru și color sigilat, telefon 41675, după 
Ora 16. (1274)

VlND casă, str. Mureșului, nr. 1. Dărânești-Petroșani Tele
fon 44413. (1276)

VÎND televizor „Phillips", diagonală 67 cm, preț acceptabil, 
str. Viitorului, bloc 2, sc. I, ap. 1, Petroșani. Intre orele 8—12. (1229)

VÎND televizor alb-negru, nou. Telefon 45060. (1233).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB doua garsoniere confort 1 Pctioșani Nord și Aero
port cu apartament 2—3 camere, exclus „Șerpărie". Relații; A- 
Viatorilor, 44/76. (1258)

SCHIMB apartament două camere cu apartament 3—4 camere 
la> str- Republicii 102/9, et, 3. Exclus parter și etajul IV. 

(1272)
diverse

AGENȚIA DE TURISM TPZ VULCAN
ORGANIZEAZĂ excursii săjrtflminalc în Turcia, cu plecare 

In flecare joi, orele 8. din Vulcan, cinematograful Luceafărul, 
prețul excursiei 9000 lei. Informații suplimentare la telefon 70854 
, zilnic intre orele 15—22. (1219)

IN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE I
SOCIETAIEA Comerciala GM Inter național C'omimpex Silii 
OiCr“ dulciuri import (Italia) en gros, la prețuri avantajoase 

- (adaos corner ia! zero). Depozitul este în I.upeni, B-dul Parii nr. 
. 17. ungă Pi ița Barbuteni (fostul dcpoz.il CLF).

Relații Ia telefon 60301. (1251)

PIERDERI
1 . PIERDUI) tichet butelie seria 3776, eliberat de Centrul de 

preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (1251)
PIERDUT poro alb mio pe traseul Petroșani — Lupeni (din 

^remorca), găsitorului recompensă. Telefon 60503, str. Tudor Vla- 
ralmlrescu, 76/8, Lupeni, Hojda Vasile. (1282) 
t PIEROUT legitimația serviciu pe numele Niță Adrian, elibe-

do EM Dilja, O declar nulă, (1269)

DECESE

PĂRINȚII Moldovan Ioan și Marin zdrobiți de durere deplîng 
pierderea prematură a fiicei lor

BANCII.A MARIA (MARICA)
36 ani 

care a încetat din viață după o grea suferință.
Nu vom uita nicicînd chipul cl drag. (1281)

SOȚUL Dănuț și fiul Ionuț anunță cu nemărginită durere 
încetarea fulgerătoare din viață a celei mai iubite mame și soții 

BANClLA MARIA (36 ani)
Corpul ncînsullețit va fi depus la domiciliul din IscronL 
Inmormintarca va avea loc duminică, 29 martie, ora 14, ia 

cimitirul din Petroșani. (1281)

CU SUFLETELE întristate, colectivul compartimentului fi- 
iiaiiciar-stațic calcul, de la EM Livczeni, anunță dispariția Pre
matură și fulgerătoare a colegei lor

BANClLA MARIA 
(3G ani)

Chipul ei luminos șl sufletul ci nobil YOr râmnic veșnic in 
inimile noastre. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! (1270)

FAMILIA Maican Camelia es(e alături dc familiile îndurerate 
prin pierderea celei ce a fost

BANC II.A MARIA (MORICO)
Sincere condoleanțe.

FAMILIA Gagyi, Ghizi, Iani, Sanyi, Ani, Lia, Zolikp și Ianika 
cu adincă durere anunță decesul scumpei lor nepoate, verișoare și 
mătuși

BANC II.A MARIA — M.ARIKA
36 dc ani

Sufletul ei curat si nobil va rămîne veșnic in inimile noastre 
(1279)

FAMILIA Novac, este alături de familia Moldovan la dispari 
ț'a fulgerătoare din viață a fiicei

BANClLA MARIA
Sincere condoleanțe. (1277)

FAMILIA rinUțlc anunță cu durere încetarea din viață a 
scumpului lor fiu

PINTIL1E VIOREI.
Amintirea lui va rămîne veșnic vie in sufletele noastre. (1280)

COMEMORARE

FIICA Bobi, ginerele .lan, nepoțica Gabiț^ ominlesc că se 
împlinesc 6 saptumini dc la dispariția scumpului lor tata, socru 
și bunic

ȘARDI IOAN
Nu te vom uil^t niciodată. (1260)
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Programul TV.
SIMBATA, 28 MARTIE

6,0’0 Bună dimineațal
10,00 Actualități.
10.10 Tip-Top, Minl-Top.
11.10 Itinerarii.
11.40 Viata spirituală,
12.30 Ora de muzică.
13.30 7K7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
16.30 Campionatele mondiale de 

pritinaj artistio.
17.30 Mapamond.
18,00 Show... â Ia crâmo.
19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Pînă cînd 

ne vom revedea... (Anglia, 
1989). Premieră pe țară.

22.20 Săptămîna sportivă.
22.40 Tele-show.
23.40 Actualități.
23,55 Film serial. Eu spionez. (3).
0,50 Festivalul internațional da 

Jazz — Sibiu 1992. (II).
i

DUMINICA, 29 MARTIE •

8.30 Bună dimineața!
9.30 Abracadabra!

10.20 Film serial pentru copil. 
Arabela. Ultimul episod.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.20 într-o zi de primăvară.
13.50 Actualități.
14,00 Fotbal. Electroputere —> 

Universitatea, în cadrul eta
pei a 21-a a Diviziei A.

15.50 Video-magazin.
.17.40 Atlas.
18,05 Știință șl imaginație.
18.40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas. Ep. 114.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film artistic. Opțiunea 

Zero. (Anglia, 1985).
22.35 Actualități.
22.50 Gampionatele mondiale da

patinaj artistio. i
0,20 Festivalul internațional da 

Jazz — Sibiu, 1992 (III)

HOROSCOP *
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Un pas înainte și doi înapoi...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Atmosferă explozivă, dincolo- 
de gard.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Criză financiară acută.
BAG

(22 iunie — 22 iulie)
Deveniți ncsuferit(ă) prin in

sistență.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Vă lipsește inițiativa. 

FECIOARA 
(23 august — 22 scplcmbiie)

Contați pe intuiția dv 1 
balanța 

(23 septembrie — 22 octombrio)
Acul busolei o ia razna.

SCORMON
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Va imbătați cu apă rece.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Liniște... la capătul drumului..,

CAPRICORN
(21 decembrie — t9 ianuarie)

Răzbat ecouri surde ale ma
nipulării din umbră...

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

„Noi succese" pc tărîm „oIm 
ștcsc".

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

E rost de căpătuială.
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