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■MINERI, MINERIT
I scrii despre dragoste, trebuie să-ți presari cuvintele .1 

fină de pe aripile fluturilor. Cînd scrii despre mineri ,i 
e nevoie să-ți presari cuvintele cu pulberea neagră a 

i mineriade. Mine 
mste
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„ Boema 
rezistă

9 9

să-și tra
pe care o 
consumat 

sălile Mu- 
Petroșam, 

in ace-

Cu t-sit. ca. în condițiile ac- 
lu dc, este din Cq in ce mai greu 
ca pasionații culturii 
iasca v;ața spirituală 
doresc, un eveniment 
duminică, într-una din 
zeului Mineritului din
nc-a i 'inut atenția și, 
fu i timp, ne-a stimulat speran 
!■!■- . l. •

1 t - vorba despre o noua șe
dința de lucru a Cenaclului lite
rar „Bo-.-ma" tijn Petroșani, care, 
in ciuda tuturor greutăților, re 
zi .ta -i funcționează, reunind 
n. ilți iubitori dc literatură.

C n.-iclul „Boema", așa cum es
te el denumit la ora actuală, i.și 

•bage seva din fostul cenaclu 
„Panait Istrati" și meritul său 
fundamental este că a rezistat 
d< -a lungul timpului, râmînind 
la ora actuală printre puținele 
asociații non-prolit de acest gen 
din Valea Jiului.

Duminică, într-o atmosferă dc 
lucru, dc pasiune, dar in același 
timp și de răspundere, cenacliș- 
tii au procedat la un interesant 
schimb de idei pe problemele li
teraturii contemporane, dezvă 
luind un lucru ce parca la pri
ma ședere uitat printre grijile 
Cotidiene — pasiuni a pentru li
teratura.

In cadrul acestei întrunii i, l.i 
care facem referire, au citit, din 
creațiile proprii, domnul Ionel 
Smâu (poezie) și Lucian Peter 
(proză). Printre partii-ipanți 
rețineai numele: Marian L boo 
președintele cenaclului, lom I 
Smâu, Lucian Peter, Florentina 
Manțog, Manole Popcscu, Du
mitru Peligi d, rl.ir și al altor 
membri fondatori; Ion Dicu, StC- 
1 in Ologii, Constantin C'âmpea- 
nu și Adrian Cerchez. In finalul 
întrunirii, prof. Dumitru Pell 
grad, directorul muzeului, a pro- 
zentat un moment evocator des
pre istoricii] Petro P. Panaitcs- 
ci>. la împlinirea a 25 dc ani, la 
l-l noiembrie, dc la moartea sa

Ghcorghe CHIR VAS A
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POLIȚIA
INTERVINE

L'n caz deosebit de interesant 
nc-a relatat, zilele trecute, un 
bătrin din Lonca. Avind ncvo'e 
dc ceva bani, omul a scos de la 
CAR suma de ISOOO lei. pc care 
i-a pus in casă intr-un loc bine 
știut. Nu-1 văzuse nimeni, mai 
ales că era singur. Doar un co
pil din vecini, venit să i ceara 
niște bani împrumut. I-a dat 
fără să stea pe ginduri. Nu o 
făcea p.ntru prima dată A ple
cat la nevastă, la spital. Cinci 
s-a întors, banii ioc 1 A anunț i', 
poliția, povestind toată intim 
pitirea. Intervenția promptă a p >• 
lițici din Pctrila a surprins in 
flagrant familia copilului, săr
bătorind evenimentul, cu masa 
bogată și altele, că doar bani 
erau ! Nu ai lor, ci ai omului, 
ce nu vrea altceva decît să-î 
recupereze și să mulțumească po
liției pentru promptitudine, lu
cru pc care îl facem și noi, spo
rind că mai c ceva dreptate' pc 
lumea asta. (G.C.)

1
l

Festival
„Cîntecul Adîncului”

Continuind o frumou-ă tradiție, prin care, cit dc cit, Valea 
Jiului mai iese din cenușiul anonimatului absolut, Casa de cul
tura din Petroșani organizează, și în acest an, manifestarea cul- 
tiiiala di- marc amploare, încetățenită sub denumirea dc „Cinle- 
cul Adinciilui". Un cintec ce se vrea nu numai al minerilor, ct 
un cinice al țării pentru minerii noștri, care dincolo dc „porecla 
dc sperietoare pe care Ic-o atribuie răuvoitorii mai știu să 
și să recepteze .și un dram de cultura. Ce-i drept, nuli rar, 
atunci cinci este destul dc consistent.

In acest an, Festivalul La va consuma pc scena Casei 
Cultura din Petroșani, in zilele de 15—10 noiembrie a.c., iar 
ticiparca va fi la fel dc valoroasă ca în toți anii ce au defini 
această tradiție.

Se zvonește, și dacă nt. c așa ne cerem scuze, că Liga Sindi- 
catelor miniere Vah a Jiului ar fi unul dintre sponsorii doriți și 
dătători de speranța in iluminarea culturalii a .mtmicilpililui nos
tru. Cum fără for nu iese fum, putem spune, chiar dacă părerile 
sînt împărțite, „Jos păl.-iriir!" Oricum, festivalul este și pentru 
minerii Văii Jiului.

1 PAGINI — 10 LEI

Ajutor 
umanitar
Dc curind, la Grădinița de 

copii nr. 6 din cartierul Viito. 
rului — Lupeni a sosit un 
transport de ajutoare umani
tare, în valoare de peste 
10 000 de mărci (DM). Ajuto
rul a venit, prin filiala Foru
mului Democrat German, din 
partea Comunității Evanghe
lice din localitatea Wilhclms- 
dorf! din landul Wurtenberg 
— Germania. De fapt, 
grădinița din localitatea 
mană mai sus amintită 
Grădiniță nr. 6 Lupeni 
statornicit relații încă 
anii trccuți, dat fiind că 
funcționează dc doi ani, 
grupă de copii cu predare in 
limba germană. Deși în acest 
an grupa 
chir» din 
jutoarele 
tinila să
tă, ajutoarele au 
jucării și material 
donate grăcliniț i, 
diferite articole de îmbrăci- 
m’ntc și încălțăminte care au 
fi st distribuite dc în*-oțitoa 
rea transportului, d-na educa
toare Gerda Vanderlip. (l.D.)

între 
Cer- 

î* 
s-au 
din 
aici 

o

germanii nu s-a des- 
anumite motive, a- 
din Germania con- 
soseasca. De astăda- 

constat din 
didactic 

precum și

I
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facă 
dar I

I
I
I
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Cînd 
pulberea 
minerit, 
cărbunelui. Despre mineri și minerit, nu despre 
riadele au fost — în adevărata accepțiune a cuvîntului — 
meschinării. Niște meschinării pentru că au fost organizate ie 
niște oameni meschini (din păcate, timpul trece și nimeni ni i 
pedepsește), în niște scopuri absolut meschine-(din nefericire, y- 
cestea au și fost și vor fi atince).

Minerii și mineritul înseamnă altceva decît mineriadele. D ■ 
minerii au dezlănțuit mineriadele — dintr-un impuls străm în 
țelegerii lor — mineriadele au asupra acestor oameni o inftuen 
ță deloc benefică. Mai pe înțeles, s-au întors împotriva lor, fiin I 
distrugătoare.

Minerii și mineritul înseamnă cu totul și cu totul altceva, fața, 
de imaginea pe care cîndva, cineva .și intr-un anume scop a in 
cercat să le-o creeze. Și — in mare parte — s-a reușit. Minerii >i 
mineritul reprezintă o meserie și obiectul ei, o meserie necesarii 
și un domeniu vital al economici naționale. Chiar dacă expresia 
pare de pe vremea celui „de onoare", minerii și mineritul 
seamna lumina și căldură țârii. Cine a avut (și se pare că 
are...) interesul să-și bată joc tocmai de creatorii acestor 
mari nevoi ale românilor — lumina și căldură? Cine și pe 
a folosit ? Cunoașterea umana este fără limită — de aceea timpul 
și istoria ne vor dezvălui cine... Și dacă, uneori, contemporan i 
iartă, istoria, cei care o vor scrie și cei care o vor înțelege îi vor
pedepsi. Ce e mai urit decît sâ ți se intineze amintirea ?

S-o luăm încet. După decem
brie ’89 și in minerit s-au pro
dus schimbări. Dar de care? De 
ce fel l Vom apela la similitu
dini. Mulgătoarea fruntașă Am 
Gavrilovna, din nu știu care col
hoz, invața alfabetul și citea do
uă fraze din tătucul Lenin. A- 
poi ajungea secretară de partid 
pe grajd. Asta fiindcă vorbi a 
tare, spunea, hotărît și muncito- 
rește, lucrurilor pe nume. Și 
avea glas puternic, și avea ori
gine sănătoasă, și fusese chiir 
oropsită de burghezi, cînd furase 
un țoi de lapte... Așa s-a în- 
tîmplat și în minerit. Cel care 
a țipat mai tare, cel care a lo
vit cel mai tare masa cu pumnul 
cel care a fost „obstrucționat" de 
regimul trecut, (fiind băgat la 
pușcărie că a furat găini, sau 
a furat altceva, a dat în cap 
cuiva, sau a delapidat), ei bine 
acela era cel mai mare disident 
și a fost ales LIDER. Pentru o 
mai corectă înțelegere, cuvîntul 
vine de la englezul „leader" și 
înseamnă „conducător".

Așa s-a intîmplat în majorita
tea cazurilor. (Ulterior, la al’e 
multe alegeri sindicale, sita a 
mai cernut). Atunci a încep it 
vînătoarca de vrăjitoare. La 
chemarea vin joșilor lideri s-au 
schimbat conduceri tehnice, s-au 
dat jos directori, s-au dat afară 
funcționari, s-au restructurat ser
vicii vitale pentru mină. s-u 
luat bătăi și s-au plătit polițe 
In degringolada aceea, nimeni 
nu mai știa cine cu cine e, toa
tă lumea striga „Jos" pentru că 
așa zicea „liderul". In acest 
timp, în același timp, nimeni nil 
mai muncea... Și, dacă nu mun
cești, nici banii nu pică din cer.

Lucrurile nu stau insă chiar așa. Chiar d ,că situația no e- 
„roză", in Valea Jiului există mineri și minerit. Nu 2U<) 00() d? 
mineri (cum spunea un troglodit intr-un interviu) dar destin. Cei 
mai inulți, oameni de treabă. Există minerit. Avem sp ciulișii bum 
în minerit.

Iată de ce, începînd de astăzi, vom scrie despre mineri și 
minerit, cu ferma convingere că făptuim un act reparatoriu. F 
indcii, la urma-urmei, minerii și mineritul nu înseamnă nici mi 
neriade, nici cei cițiva lideri sau foști lideri pușcăriași, delincvrnți 
sau, pur și simplu, escroci politicii Vom sta de vorbă cu vagon-- 
tari .și ingineri, cu mineri și directori, cu nou angajați și sete 
răni. Nu c prea lîrziu să le reconsiderăm munca, intr adevăr gre-i 
și nici rostul, intr-adevăr important.

Vom scrie și ne vom presăra cuvintele nu cu parfum di Iran 
dafiri, ci cu pulberea neagra a cărbunelui...

HflORIIKIN

Drum i
După ce, cu puțin timp in 

urma, Primăria din Aninoasa ne 
anunța că a făcut, prm bună
voința Prefecturii județului, roit 
de banii necesari pentru finali
zarea drumului orașului, dl. I- 
lic Botgros, primarul localității 
ne anunță că a fost făcut și ur
mătorul pas: contractarea lucră
rii cu execut intui, respectiv At I 
Petroșani,

După cum nm fost informați, 
pe perioada efectuării lucrurilor 
'h umii' dc acces către orașul A

in
m ji 

don Zi 
cm

iar lovitura de bumerang ji-a 
lâcut efectul. De uncie salarii : 
Atunci și-au dovedit liderii „corn 
potența" ; tot cu pumnul m 
masă, tot cu urlete și amenințai',. 
Un Guvern, care făcea pipi p 
el la orice „Jos", lc-a dat tot 
Și cosa pe deasupra. Dai luări 
continuau sa-și impună, cu tor
ța, „valoarea". Ei dovedeau e. 
vechii secretari de partid și pre 
ședinți de sindicat au fost dc 
lapt niște îngerași in ale condu 
cerii. Noii lideri tăiau .și spiti- 
zurau. Pe acest fond — corobo
rat cu destabilizarea care cu
prinsese întreaga țară — au -j 
părut mineriadele. Lidein au 
s-au lasat ! A-a au ajuns mine 
rii și mineritul să fie in atenția 
țării și a lumii. Ce s-a intîmplat. 
știm. Știm și cum și de unde >e 
trage. Dar se pare ca nim ni n i 
poate să judece și sa pedepseas
că vinovății. Nici mâ'ar pe c-.-l 
ajuns atunci, d n simplu „leader" 
— „leading man" (protagoniști 
Au murit oameni, au căzut g i- 
verne, s-au darimat gări și s < 
incălcat legea siguranței națio 
nale. s-a pingărit pariam- mul 
țării, s-au întors la 18'1 o- gi 1 i< 
convingeri politice ctc. Dar ton 
te acestea nif sint ooera m'r.cri 
lor I Și nici a minerit'.im 1

Acum ? Acum, mineritul 
ajuns a cincca roata hi căruț . 
economici naționale Acum, im 
norii sînt mai puțin bine „va 
zuți" tleiit petroliștii, energeti 
cienii sau ceferiștii. Acum Va. .< 
Jiului, către care toata Imn i 
privea cu admirație și r..-sp ■ • 
este considerată o „enclava" .- . 
oameni negri și rai. Cine ne i 
adus aici ? Rememorați și va 
veți răspunde !

n I u c r
nmcasi se vă ingusta mana, p1 
o ban 1,., fără a fi strangulai dc 
t >t, iar asigurările că lucrar^-i 
sen executa in scurt timp .ini 
cit $e poate dc credibile. Po
trivit estimărilor, aplicarea co
vorului asfaltic se va face deo
camdată în cel mai mult doua 
săptamini dc la dala începerii 
Inelarilor, sperăm cit mai rep"- 
de, pentru ca și porțiunea de 
drum rămasă nefinalizatu sa fie 
dusa la capflt. (G.G.)
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Minoritatea nostalgică
lntr.o 
limba 

existența 
în satul 

cre-

Sa vezi si să nu cie 
«misiune crP la TVR 

hiain, se I i inge 
a U> minoritari unguri

mt mbru. care au rămas 
dincioși religiei protestante. Co. 
mentalf-rul care se bucură 
drepturi democta'ice 
li, vorbind in limba 
se plinge că doar 
se mai află in s„it. 
nici un cuvint că. 
t'mbru. 98 la sută 
sint români. Nu se 
cuvint despre 
parte, doar ln clliva 
aici, i_. .
suflet a Ri maniei. 
Alba Iulia.

-1"- seamă, cum
1 c

de 
neingrădi- 
maghiarâ, 

atiți enoriași 
Nu se spune 
ln satul Sin- 
din locuitori 
spune un 

faptul că. nu d»_ 
a kilometri 

in apropierea capitalei d« 
municipiul 

s-au născut oameni 
sint m irele 

.-of român I.ucian Blaga 
- : torul poet loan

e sp '.a? nimic despre fap- 
ă ungurii, în satele din ju-

au 
Ă sint o minoritate, care

se acrediteze ideea că Mihăilă Co- 
fariu a fost un ungur persecu
tat de români cu ocazia „pogro
mului" de la Tg. Mureș, de ce 
să nu persevereze în min
ciuni cei ce vor să facă, din alb 
negru ? In contextul publicării 
declarației UDMR de la Cluj 
Napoca lucrurile se leagă. O bi
serică construită datorită tole
ranței românilor, pentru 10 eno
riași unguri, care conviețuiesc

* * 4

Cronica TV
fi-
Și

L incrănj.in

• •

0
tul 
ml municipiului Ali a Iulia, 
2 » 1
iin' itdeauna au avut dreptul de 

a e ru i in credința lor. nein- 
gmdiți și nepersecutați de ni
meni. Ce vrea să acrediteze co
mentatorul în limba maghiară? 
Că ungurii sint p rseentați In 
P mân i și ar fi pe cale de a fi 
asimilați ! Cine nu cunoaște 
na d<«

■T- le
Iulia. 
de a 
la na- tcrc. ar putea să creadă că 
minoritarii unguri sint niște oa
meni persecutați. Nimic mai 
fals ! Dar. din moment ce in o- 
pin a mondială s-a încercat să

7.0- 
suf’.ct a Ardealului din 
satelit ale ora-ului Alba 

în care am avut privilegiul 
vedea și eu lumina zilei

cu circa 2UD0 de romani orto
docși, ciți sint in Sintimbru și 
trăiesc în mod pașnic de sute le 
ani, devine un caz de nostalgie 
de exemplu de „asimilare", a 
etnicilor unguri. Imaginea pre. 
zvntatâ la televiziune, insistă 
asupra unei biserici in ruina 
Comentatorul se lamentează că, 
pe lingă ce; 10 enoriași unguri 
se mai afla in sat doar un preot 
protest int și însuși Dumnezeu. 
Nu se spune nimic, insă, că de 
aproape 2000 de ani, în Sintim
bru. majoritatea covârșitoare au 
constituit-o și o constituie 
mânii, polarizați in jurul
dinței și bisericii ortodoxe! Dar. 
mai ales nu se amintește că bi. 
serica respectivă s-a constru't 
după demolarea bisericilor 
todoxe din Ardeal. Gui îi 
sesc astfel de prezentări

ro_ 
cre-

or- 
folo- 
trun-

chiate a realităților din Ar
deal ? Este evident că avem de 
a face cu o grosolană intenție de 
a prezenta în mod deformat rea
litățile etnice, sociale și religioa. 
se din Transilvania. Iar în con
textul declarației de Ja Cluj-Na. 
poca privind „problema nați j- 
nală" din România, intențiile 
privind realitățile satului Sin. 
timbru, capătă alte dimensiuni 
Se încearcă cu tot dinadinsul, in 
pofida realității, să se susțină 
ca Transilvania este o problemă 
cu dimensiuni specifice in ceea 
ce privește drepturile omului și 
soarta minorității ungurilor. In
tenția de a provoca o reacție 
emoțională românilor este evi
denta. La o asemenea reacție 
firească, de protest, pentru pre
zentarea deformată a realității 
se răspunde de trei ani încoace 
cu a.jzația de raționalism și 
extremism. O acuzație falsă. De 
fapt, fiind vorba de simple eti
chetări fără acoperire în 
ca pe vremea epocii de 
amintire a stalinismului.
vremea etichetărilor a trecut. A 
trecut iremediabil. Iar cei ce 
caută să mistifice realitățile tre
buie să ia aminte ca istoria, mo
mentele de tristă amintire ale 
totalitarismului, cind o simplă 
delațiune mincinoasă putea să 
bage la apă și la ocnă români 
în numele nu știu cărui interna
ționalism proletar, au apus. Dm 
fericire, manevrele proletcultis
te nu mai au și nu mai pot a- 
vea cîștig de cauza !

V. STRAUȚ

fapte, 
tristă

Dar

Armata In atentia Avantajele
e cu noi ! parazitologilor privatizării

a r m .i 
din nou

romana 
straie de 

I no 
„Ziua 

marchează 
a prime; bl 
larii Româ- 

domnitorn- 
Hib> seu. Cele două 

fost găzduite de

t a
in

ZORI NOI”
Ancheta

Pe strada 
Petroșani,

lei i. 
a fost 
-arbatoar. . Pentru ca la 10 
h mbr.c se sărbătorește 
artileri-ldor". zi ie 
infim',ar-.- in 1843 
■arii de art lerie a 

n -t. din porum i 
lui (theorglie 
mar, fest.ri u 
ih real Militar Vulcan, prilej cw 
■a:e *-a,i organizat

■ ,'iar il irtistjcc ,i
■ ii.iv pv tematic a .
in.-te precum și 

: r.i semnificației
■ r i',r d - murite" și 

i . i 4 Im ", expuneri
p'. I(ft»n Ald sen.

lin a Vasilur, 
u oizofini i \ ilc.i

. i

activități 
sportiv-app. 

armelor i. 
expuneri a- 
- Zilei vînă- 
„Zilci artl- 

prez- ni ite 
rospe. tiv. 

comand.in 
n.

Recent înființata la Vulcan 
Filiala Valea Jiului a Asociației 
parazitologilor din România mai 
primește in rindul membrilor 
sui specialiști din domeniul pi- 
razitologiei, medici umani și ve
terinari, specialiști in boli in- 
fecțioase, epidemiologie, labora
tor, ingineri de chimie alimenta
ră, agronomi, profesoii de 
logie, asistenți de medicina 
mană ,și v. terimira.

Președintele Filialei, dl.
Gheorghc Cristc.i, nc informe i- 
ză ca se pot înscrie noi mini’ri 
din categoriile socio-pi ofesiona- 
le amintite maj sus, care au d >- 
m ,-iliuI util in Vah i Jiului sau 
in județul llim.dii.ua, cit și in 
județele limitrofe (Albi, Gorj 
Dolj). înscrii iile se fac l.i V il- 
can — dr. C'ristea Gh ughi Li- 
p ni — dr. De.ie Ah s.mdrii, Pe. 
tr r-ani — dr. Popi- cu (Jilav, m 
(T V.)

Nu demult, o unitate din re
țeaua „Alimentarelor" comerțu 
luj de stat, amplasată pe strada 
Constructorul din Petroșani 
încăput pe mina 
lata că, I 
respectivă.

liberia \ JNTA.N

Lio-
j-

dr.

a 
unui patron 

la scurt timp, unitatea 
■ v^cvimi, păstrindu-și profilul 
se dovedește o redutabilă con
curentă, in beneficiul cumpără
torilor. Aici se pot cumpă-a 
zilnic o fr înzela proaspătă, dul
ciuri cum sint ciocolata și bom
boanele, produse de binecunos
cuta și apreciata firmă „K.india" 
— Timișoara, precum și o gamă 
largă de produse alimentare. Pa
iri .ana, d-na Emilia Oprea, n.i 
prea se laudă cu ar avea timp 
<!<• odihna, datorita n< numara- 
I' lor preocupări zilnice legate 
de aprov zionarea .și gestionarea 
imitații. In schimb, cumpărăto
rii au satisfacția de a-și procu
ra de la alimentara

produsele de care au nevoie (V.S.)

I

I 
iI
I 
I

i
I

procu.. •' s 
cârti ir Ș

5

Nicolae lorga
la nr. 7 loi ui . <■ 

domnul Petru Borcea. Insă o 
face cu teamă. De ce ? Pentru 
că, deasupra sa, la apartamentul 
2 al imobilului, s-a mutat ie 
curind preotul loan Pogan. Sau, 
maj bine zis, ar fi vrut să se 
mute. Pentru că domnul Borcea 
are motive bine întemeiate de 
a nu-1 lăsa. Dar iată povestea... 

Cind s-a mutat în această ca
să, domnul Borcea a încheiat — 
conform legii — un contract de 
închiriere cu RAGCL Petroșani. 
Cunoscînd starea în care se 
fia locuința, domnul 
solicitat din 
a Primăriei, 
certifice starea 
Aceasta a venit, 
dat verdictul: 
(conf. pr. verbal 
știm care a fost 
precicre al comisiei, dar iată ca
re este de fapt starea locuinței, 
asa cum am văzut-o noi, la fața 
locului. Podele umflate, grinzi
rupte .și putrezite, tencuială 
căzută, planșeu bombat. Rez.u-
mind. putem aprecia că imobi. 
Iul se află intr-un stadiu avan
sat de degradare. Această stare 
a lucrurilor nu permite utiliza
rea spațiului de la etaj, reparti
zat în urmă cu circa 3 luni preo
tului Pogan. Acesta însă folo
sește din ce în ce mai des apar
tamentul, periclitînd securitatea

a_
a 
și 

să

Borcea 
partea RAGCL 
o comisie care 

apartamentului. • 
a văzut și a 

„stare bună" 
nr. 1907). Nu 

criteriul de a-

vecinului de la parter, care so
licitase de mai mult timp sa i 
se acorde spațiul de la etaj, ur- 
mînd ca el să efectueze toata 
lucrările de reparație a clădirii, 
cu cheltuială proprie. In acest 
sens a adresat zeci de petiții, la 
Primărie, la RAGGL 
Nerezolvate. Este foarte 
rat că în conformitate cu preva» 
derile legale în vigoare, poten
tul nu poate beneficia de spațiul 
respectiv, intrucit mai posedă 
unul. Insă este la fel de adevă
rat că, în această situație, cear
ta dintre cei doi va continua „di- 
rect proporțional" cu 
rea treptată a ambelor 
locative, care stau gata-gata 
se prăbușească. Sub ochii 
dulgenți" aj RAGCL-ului și 
Primăriei, dar și sub ochii îngri
jorați ai locatarului, ce-și vede 
toată truda in zadar, de parcă, 
la noi în Valea J.ului, încă nu 
s-a auzit nimic, despre conforl, 
despre civilizație. Gurat murdar, 
cum ar spune „nenea Iancu",

Tibcriu VINȚAN
N.R. Departe de noi gindul dd 

a contesta dreptul d-lui Pogafl 
de a beneficia de un spațiu cara 
i_a fost repartizat legal. Da», 
dacă se dărimă casa „cu bucluo“2

ș.am.d. 
adevă-

degrada- 
spații 

să 
.ins 

ai

Să le sară ochii din cap !
Costică Palimaru, din Petroșani, a rămas, în urma unui acci

dent. fără un ochi. Lipsa globului ocular, atestată de secția oftal
mologie a Spitalului municipal Petroșani e suplinită 
ochi de 
ția handicapaților „Libertatea" să-i elibereze carnetul 
capat. pe baza căruia a bcncficat, pînă nu demult, de scutire de 
impozit.

lata însă că. într_o zi de joi, 5 noiembrie 1992, s-a înființat 
în Valea .fiului o comisie, cu misiunea secretă de a „reduce din 
handicap", la nivelul impozitelor. Costică Palimaru se prezintă 
la comisie, care comisie, după cc-1 examinează atent, il d clară, 
potrivit unei logici... handicapate, sănătos, deși ochiul de sticla 
al nefericitului se vede cu... ochiul liber, 
dar constat cu amărăciune că nu-i destul 
să deosebești un chior de un om întreg și 
in spiritul dreptății pe care-o promovează 
cap. Și să se prezinte la comisie. Și să fie 
sa plătească impozit ca un om întreg. Așa

printr_un 
sticlă. Acest argument a fost suficient pentru ca Asocia- 

de handl-

sticlă 
contest decizia lor, 
faci o facultate ca 
le pot dori decit — 

să le sară ochii din 
declarați sănătoși. ‘Și 

să le-ajute Dumnezeu!

Nu
Vi
nu

Ștefan CI MI OI

Beție cronică, sau cronica beției ? =-
vi It.l ■b'n.iți i-ititori, pe

mi- di.it ( l'lp a „Actualități Eu
ii spu n '■â p.ir ,1 iii!ri-g ou lyi]

; " t 1 'tir n ni 1 pi itut -a nu observ că,
‘I iimm. circiumilc sint vii, clocol-sJ 

l o '.afi râ ?i iulm-.c, după 'opul și 
' rr; .nai ca consumatorilor.

lotr-un oraș uni n P< tro anini, -.iu in 
alt or.,ș rlm \ dea fiului, iiciu- 

mt n ui ^nii unui sistem i xtrem 
'•e c -.cită i - '• inhiba din 

mii -■» Pare greu de cr-znt. dar e 
* nitor cit de multe everiimcnti din rele 

n ■ formează viata '.ini h-gatc, mal 
ti i t 1 iu mai puțin, di- ciri iiimi.

nnosc pe cineva care s-a născut e- 
' 1 f r tct. la nouă luni după ce ta-
t,J 11 m'’’ pm-Ț ă frccvcnt -ze un mlnu 
1 1 1 1,1 ’t. Ei insuși, elevi nind adolcs-

• • IIV- airc ■ i picteze mustăți și sfi 
i 1° ’llnlc rî< .a „cinzeaca" la icstau- 

’ n'ul „Mmcrul- lm<diat după „Rabil 
' '......... imn ", a fo-t, t a toată c!a<a, la
» ond.ii !!<■'. pijipt, m simțea cum i

se deschid aiipilc. Diminiața s-a dres cu 
o bere Ia „Central". Devi mt student, n i-1 
puteai dc/Jipi niciodată de la o masa din 
„Bi Ict". C ind s-a îndrăgostit nebunește 
di-o fată, visa oi e n șir la eu in r stau- 
rantul „Jiul", Știut fund că prima dra-

o circiumă prin Aeroport. Tot acolo, ia 
„Carul cu bere", .și-a rupt și trei dinți 
dm față. Prima încăierare singeroasă a 
v< nit după puțin timp, dnd se întorcea 
de-a biișilea de la o circiumioarâ.

Nevasta l-a părăsit tocmai cind desco-

foifeton de toamna tîrzic
goste e musai su fie tiecutoare, a iubit o 
alta fata, la scurt timp după ce a ieșit 
din „Envln". Apoi s-au și casutorlt. Feli
citările, masa șl dansul au avut loc la un 
restaurant. Ca și botezul, de altfel.

Cind i_au apărut primele neînțelegeri 
în familie s-a refugiat, rapid și elicaco, 
Ja „Disco Bar". Cind afacerile, in care 
investise tot ce agonisise nevasta-sa, l-au 
dus la sapn de lemn, a inceput sa bea cu 
sete la „Faliment club". Primele dureri 
de ficat le-a avut după ce a băut cevu 14

perise un cochet bai uleț in Vulcan, nu
mit „Selecl". N-aș vrea să credeți — 
Doui.me ferește I — ca-și neglijează ser
viciul. Cînd se poate trezi dm mahmurea
la, el merge chiar și acolo. Insă, de fie
care dată cind se întoarce de la mină, nu 
uită să inlre în cea mai apropiată circiu
mă, unde discută nuinaj probleme de... 
serviciu. Acolo se sărută cu șefii, acolo 
se pupă cu subalternii și zău că nu se 
poate să nu-ți placă să vezi un colectiv 
așa de unit.

Pentru că el e un consumator care sO 
respectă, profesionist, bea de tristețe, toi 
așa de bine după cum bea și de bucurie. 
Și are gusturi fine: cind Iși sărbătorește 
singur ziua de naștere, bea șampanie | 
tind e necăjit, bea votcă; cînd e cu o fe
meie, bea vin roșu; cind il apucă dorul 
de ducă și vrea să-și facă „lichidarea", 
be.i rom, ca marinarii; cînd a căzut Cca- 
ușesi u, a băut mult coniac; pentru urmă
torul păstrează încă o cantitate aprecias 
bilă de alcool dublu rafinat.

De curind, omul mi u s-a recăsătorit 
cu o chelneriță. Luna de miere și-a pe- 
trccut-o la dezalcoolizare, dar era vizitat 
aproape zilnic de fericita mireasa Acum 
a ieșit pentru a doua oară de acolo. Dacă 
facem excepție de ciroza pe care a să-s 
pătat-o și de mîinile care-i tremură, pu
tem spune că totul e O K. I

Șj dacă totul e așa de minunat. cred 
că avem dreptul și noi să ciocnim un pă
hărel, nu credeți ? Hai, noroc I

’ li LOt OTA

llim.dii.ua
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Fotbal, divizia B
DERBY-LIL faulturilor
MINERUL L'RICAM — MINERUL LUPENI 1—0 (1—9). 

„Duelul" a inceput cu mult înaintea partidei — tribunele au fost 
pline cu o ora înainte — peste 3000 de spectatori, dintre care 
circa 1500 din Lupeni, poliția toată la datorie, iar echipele au 
intrat in Joc pe fondul unor „revinclecâri" de natura orgolioasă. 
Prima repriza a fost destul de echilibrată, numărul ocaziilor de 
gol fiind 2—1 in favoarea gazdelor, d,n care Tolciu a fructificat-o 
pc cea din min. 44, cind a șutat din afara careului, cu pă_ 
mintul, El.cheș Lind oarecum mascat. Gu un minut mai înainte, 
Krautil, singur in careul mic, a ratat deschiderea scorului. După 
pauză, spiritele s-au mai liniștit și gazdele au dominat copios, a- 
v.nd trei mari ocazii de gol, toate apărate excelent de Fliclmț. 
fl’rc jucători au reușit să iasă din „clinciuri", dovedindu-.și clasa : 
Toiciu și Roșea — gazde, Colceag — oaspeți. Jocul a fost des 
fragmentat pentru faulturi grosolane, acordindu-se cinci cartonașe 
galbene (deși trebuiau ți roșii), 2 gazdelor, 3 oaspeților. I’ină la 
urmă, brigada de arbitri a reușit să termine jocul „în picioare" 
evidențiind in raport numărul „nepermis" de faulturi la un joc 
de fotbal — aici oaspeții au avut avantaj — precum si „aresta
rea" mineij de cițiva spectatori d>n Lupeni. Un incident nedorit 
a mai fost ?i aruncarea unei sticle de votcă (goală!) în teren, de 
la aceiași spectatori. O victorie meritată, ca de altfel .și infrin- 
gerea.

FOTBAL FEMININ

Campioană... de toamnă
UNIVERSITATEA PETRO

ȘANI — IU ORADEA 11—0 
(j—G). Cu aceasta victorie, Uni
versitatea a încheiat turul in 
forță, cucerindu-și dreptul de a 
fi „încoronată" cu titlul neoficial 
de campioană de toamna. A fost 
un meci la discreția elevelor so- 
țil ,r Vi-șan, care au surclasat ad 
vi.-varul nu numai prin propor 
țule scorului ci ți pr>n maniera 
tactică cu care au abordat par
tida. Scorul a fost deschis de 
R.imona Kiss, min. 5. din 11 m 
după care litanu l-a major.it 
la 2—0, min. II. Fotbalista-arbi- 
tru, Cristinti Ciulavu, libcroul 
a urcat in atac .și din margini i 
car-ului a șutat puternic, balo
nul trecind linia porții, iar sco 
rul a devenit 3—0. Titianu, una 
din cele mai bune Jucătoare de 
alac, a marcat in min. 32, Iar 
Lrpu a încheiat repriza, prin- 
tr-jn gol aplaudat și. 5—0. După 
pauia. același recitai de golU’i 
Titianu inscrie din nou, 6—Q 
min. 43, Ciulavu, 7—0, min. 53. 
Niță, 8—0, min. 59, aceeași Ti
tianu face 9—0, min. 61, iar ul
timi le două goluri sint opera lui 
I.it.î și Lupu. min. 68 ți 76.

UNIVERSITATEA: Popa. Bă
ii i, Kiss R. Ciulavu, Kiss

AL, Cercii, Niță, Ștefan, Lupa 
Titianu. Au mai jucat; Șerban 
Sârb, Hurjui.

Returul campionatului va în
cepe in luna martie 1993.

Rugby Al

Loc pentru 
„dispute”
AS l’AROȘENI — DACIA PI

TEȘTI 1—1 (0—1). Cind se ra
tează cu seninătate, din poziții 
excelente, în situații rarisime ți 
rezultatul nemulțumește tribu
nele, toată lumea are dreptul de 
a da vina pe... antrenor. Așa s-a 
întîmplat ți cu Gogu Tonca, du
minică. Partida a fost disputată 
oaspeții prezentind o echipă ro
bustă, dar Dinu, Iordache, Con- 
stantinescu, au greșit nepermis 
iar oaspeții, pe partea lui Ispir, 
au reușit deschiderea scorului 
min. 43. După pauză, pe fondul 
unui presing aproape total, Con- 
stantinescu aduce egalarca, sa
lutată pe drept de public, în 
min. 67, preluind în gol centra
rea lui Dodenciu. A urmat „ra
teul" Dinu, adică acel 11 m, tri
mis pe lîngă bară, care a răs
turnat toate calculele hîrtiel. Cu 
un arbitraj slab și cu destulă 
neșansă, ca-n orice sport, par
tida a luat sfirșit doar cu... 1 — 1.

Aflăm că Dicnț și Stefonl nu 
s-au prezentat de o săptămină 
la antrenamente și cineva ar fi 
dorit să și joace. Cine 7

REZULTATE TEHNICE : Știința Petroșani — Din. mo 9—6 ) 
Universitatea Timișoara — Minerul Lupeni 29—0; Grivița — Ști
ința Baia Mare 28—9 ; CSM Suceava — Steaua 6—10 ; Sportul
Sludmțesc — UT < Constanța 12—29; CSM Sibiu — Farul 11 — ÎS 

CLASAMENT
1. Universitatea 'Timișoara 9 6 0 3 218—122 21
2. Steaua 9 6 0 3 182- 120 21
3. Grivița 9 6 0 3 164—122 21

4. Tarul 8 6 0 2 200—124 23
5. CSM Sibiu 9 5 i 3 118—119 20
6. CER Constanți. 9 4 1 4 153—127 I»
7. Dinamo 9 4 0 5 188 — 182 17
8. Știința Petroș iri 9 3 1 5 86—156 ie
9. Știința Baia Mare 8 3 1 4 114 — 125 15

10. Minerul Lup-ni 9 3 0 6 197—220 J5
11. CSM Suceava 9 3 0 6 105—167 ÎS
12. Sportul Studențesc 9 2 0 7 91—218 13

ETAPA VIITOARE, 14 noiembrie: Alin'rul lupeni — CER 
Conștiința: Steaua — Sportul Studențesc; Dinamo — CSM Sucea
va; Știința Baia Marc — Știința Petroșani; Parul — Grivița Bu
curești; I nivcrsit.Jea Timișoara — CSM Sibiu.

Fotbal, divizia C
CAMPIONATUL 

JUDEȚEAN*
REZULTATE TEHNICE: Mineiul Vulcan — Aurul Brad 

2- ., AI ii-i:- i-.tna Oraț'ie — Minerul Teliuc -2; Mur iul 
G -Gri — CER mieria 3—2. llabir II iț,g — Victoria Ca .in 
. 'i; ; J -ta! ii C'riscior — ,'Iurc.ul D'va 1—0; I.neru! CertcJ —

• l i. i d Anine.-.,! 2—0; 1 asii r Or-i-tie — P.irini ui l.onc.i I—7| 
Mineri.l I'.' 1 Meni — Constructorul llun'duaia 1 — 1.

CLASA MENT

1. .1 llllTUl V lll. ■ li 13 IU 2 1 30 II '.2
2 Pțirins ii Lunea 13 9 1 3 33 - 15 1')
3 nslra. trul Hun' 'i<.. rd 13 9 1 4 31 — 19 17
4. H.ib, r Jlațf g 13 7 3 3 21 — 13 17
5 Minerul (<:; J 13 6 3 1 36 13 15

. 6 ( i R Sim ri.i 13 7 1 5 31- 17 15
7. M t ,n,p|«it|, ;i f >| nștlC 13 7 0 6 II 30 1 1
8 ’•■ i t'.ri,i Cai m 13 6 I 6 25-•17 13
9. ..l,n i ui Barbati. m 1.1 6 1 6 20- ■30 13

10. M;u\ ni Di Va 13 6 0 7 21 — 23 12
11. M m rid An:m, >-.i 13 6 0 7 20—-23 «2
1 Mm rul Ghelaii 13 3 4 6 19-■2!) 10
13 Mitaliil Criscior 13 4 1 8 19— 26 0
II Mine,-i>| Teliuc 13 4 l 8 17 ■ 11 9
l Aurul Brad 13 3 1 9 13- 28 7
16 ••'a'-ior Ora .tiv 13 2 0 11 12— 63 4

I- TA PA V11 i! )A i . ierul Anino isa — i'a vior (JrAștii; Mi«» 
reș'il D.-va — M n-r::l Ci.-‘-i; Victoria <ilnn — MeUili.l ('rlsciorț 
CTR Sim. ,ia — Jteb'r Hațeg; M ner il Teliuc — Minerul Ghe
țari. Aurul Brad — M, talonlastica Orăștic; Construi torul Hu- 
»i loara — Minerul Vulcan, Minerul BarbAtcni — Paringul Lom a.

Popice - superligă

Două victorii
CI R CI U I — MINERUL VUL- 

C/1N 5017—5109 pd. Oaspeții 
și-au confirmat valoarea, ciștl- 
gmd aproape deta.'t in fața 
unui adversar care la im moment 
dat conducea ostilitățile. Cele 
.">109 pd au fost realizate pe plan 
individual de Silivestru 895 pd 
Popp 881 pd. Ardac 871 pd, 
Pi.școi 856 pd, Orare 812 pd ți 
Lupu 791 pd, ultimul mult sub 
cota pri stațiilor sale.

JIUL PETRI LA — CER IAȘI 
5231 5068 pd. Victorie prețioa
să a Jiului care reușește să in- 
nuade șirul succeselor, și să ati
ce sigur victoria din meciul ca
re urmează, cu Gloria Bucure,tl 
Punctele au fost realizate do 
Dobrică 911 pd, Marian A. 947 
prl, Scorțea 865 pd, Hordilă 854 
p<l, Dobrică M. 847 pd ți Ghețea 
Marius 8 13 pd.

Kulrrliâ rcaliznlA <lc 
llnrql NEAM I'U

Hotărirea nr. 2320 
din 1992

privind concesionarea sau închirierea unor terenuri 
pe care sint construite clădiri avîncl altă destinație, garaje, 
cabane, chioșcuri, ateliere-

Consiliul local al municipiului Petroșani,
In temeiul disp. art. 21 lit. g și 29 din Legea nr. 69/

1991, privind administrația publică locală,

H O T \ R Ș T E :

Art. 1. — Se concesipnează fără licitație terenurile 
din zona dc agrement „Pa^gul Mic“, pe perioada exis
tenței construcției (99 de ani) în limita a 250 m.p. maxirn, 
cu taxa anuală de 100 lei/mp, conform Ilotărîrii nr. 870/ 
1992 a Consiliului local al municipiului Petroșani, pentru 
un număr de 92 de cabane (căsuțc dc vacanță), aflate în 
diverse stadii fizice, amplasate conform Detaliului ac 
sistematizare a zonei „Paringul Mic“, aprobat (nominali
zate în anexa 1, care poate fi consultată)

Art. 2- — Se concesionează fără licitație terenurile 
situate in intravilanul localității Petroșani pe durata dc 
50 de ani, cu taxa anualii minimă corespunzătoare zonei 
de încadrare în teritoriu pentru Un număr de 210 garaje, 
executate din materiale durabile, care respectă condițiile 
specifice in referatul prezentat, nominalizat în anexa 2, 
(poate fi, de asemenea, consultată).

Art. 3. — Se concesionează fără licitație terenurile 
situate in intravilanul localității Petroșani pe durata -de 
50 de ani cu taxa minima anuală corespunzătoare zonei 
de încadrare în teritoriu pentru un număride 6 construcții 
cu scop lucrativ și comercial, nominalizate în anexa 3, 
(se poate consulta).

Art. 4. — Contractele de concesiuni vor avea men
țiunea expresă ca beneficiarul să Se angajeze a respecta 
condițiile din certificatul, dc urbanism, din autorizația de 
construire, normele de proiecție sanitară, de proiecție a 
utilităților subterane și aeriene precum și registrul de 
aliniere.

Ari. 5. — Se inchiriează anual toate terenurile ap.ir- 
ținind statului și domeniului public preluate de persoane 
fizice sau juridice de la data ocupării acestora cu con
strucții de orice fel, altele dccît cele destinate JocuiuVelor 
conlorm Ilotărîrii nr. 19/28 aprilie 1992 și 8B6/J6 iunie
1992, a Consiliului local al municipiului Petroșani.

Persoanelor fizice sau juridice ture au degradat tere
nuri de stat în vederea executării unor lucrări de con
strucții sau in alte scopuri li se vor aplica aceleași taxe, 
pîna la redarea in starea inițială a terenurilor.

Art. 6. — Pentru construcțiile de orice tip executate 
fără forme legale, atît pe tergn proprietate de stat, : au 
particular, se vor impozita do la data executării ace itora, 
in funcție de valoarea lucrărilor.

Art. 7. — Aceste laxe și impozite se vor aplica piriă 
la data concesionării terenurilor și autorizării corn truc- 
țiilor de mal sus, în baza aprobării unor noi nlanuri de 
urbanism și dezvoltarea orașului no-,tru.

Art. 8. — Taxele și impozitele se vor stabili anual, 
acestea cxtinzîndu-se alît asupra terenurilor pe care se 
afla construcțiile, a terenurilor din incinta construcțiilor 
(curți, terase, ele.) precum și ale căilor dc acces de la 
drumul public la incinta sau construcția respectivă.

Art- 9. — Serviciul de urbanism și amenajarea teri
toriului și centrul agricol se vor ocupa de convocarea 
persoanelor beneficiare în vederea întocmirii sau com
pletării documentațiilor hecesarc, cheltuielile care se 
efectuează cu accst0 activii ti fiind suportate de benefi
ciari,

Art. 10. — Plata ratelor se va face cu ocazia încheierii 
contractelor șl conform clauzelor acestora,

Art. 11, — Termenul pentru încheierea contractelor 
de concesiune și de închiriere este 31 decembrie 1992.

major.it
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Din presa străina

Madonna vinde flSEX”
Madonna are de ce să fie mul

țumită. încă din prima z[ cînd 
a fost pus în vînzare faimosul 
său volum „Sex“, cu fotografii 
și texte super-erotice, s-au vîn- 
dut, în ciuda prețului piperat 
(49,95 dolari), numai în Amenlca, 
nu mai puțin de 150 000 de e- 
xemplare (dintr-un tiraj total de 
500 000). Librăriile și celelalte 
centre de desfacere au fost, pur 
și simplu, luate cu asalt. Cozile 
erau atît de mari, îneît aminteau 
de vremea războiului, cînd se 
făcea coadă la ziare pentru a se 
afla ultimele știri de pe front. 
De precizat că Madonna a pri
mit în avans pentru această 
carte de scandal 5,5 milioane 
dolari 1 Jessica Reif, analist fi

nanciar al unei firme de specia
litate, anticipa că profiturile fi
nale vor fi „incredibile**.

Gel care l-au răsfoit spun că 
volumul este o colecție la fel de 
incredibilă de îmaginl-șoo care 
surprind secvențe de sado-ma- 
sochism, homosexualitate, ex
hibiționism și pansexualism (mai 
direct spus, amorul în grup). Pe 
bună dreptate, reviste de mare 
tiraj, ca „Vanity Fair“, „Vogue** 
șî „New York Magazine**, afirmă 
că „așa ceva nu s-a mai văzut3.

Una din secvențele cele mai 
picante este cea în care Madon
na, complet goală, consuma tas- 
ticos o pizza Intr-unui din ne
număratele localuri de specia
litate din New York. Totul a 

fost Improvizat. Autoarea po
vestește cu mult umor, dezvă- 
luindu-și Intr-un surîs larg din
tele de aur pe care e imprimată 
litera „D“, de la numele celebrei 
actrițe Dita Parlo, unul din sta
rurile cinematografului francez 
interbelio pe care Madonna și-a 
propus să o imite în amintitul 
volum, că a intrat în pizzerîa 
respectivă purtînd doar o haină 
de blană și nimic altceva pe de
desubt. Imediat după ce a dat 
comanda, Ia un semn al fotogra
fului care o însoțea, și-a dat 
jos haina și a început să muște 
cu multă poftă din pizza, sub 
privirile uluite ale celorlalți con
sumatori...

Cum se explică succesul ex
traordinar al volumului într-o 
Americă deja blazată de valuri
le precedente de erotism? Revis
ta „Newsweek" vine cu o teorie 
interesantă. Intr-o epocă în care, 
datorită teribilului flagel al 
SIDA, atletica sexuală a devenit 
un adevărat risc, lumea preferă 
să privească, sa contemple de- 
cît să... acționeze. Altfel spus, 
„voyerismvl** ca perversiune se
xuală cunoaște o adevărată ex
plozie. Practic, asistăm la o ex
traordinară mutație de ordin 
psihic, iar Madonna, cu extra
ordinarul ei simț al afacerilor, & 
sesizat imediat această tendin
ță șl a știut să profite (și încă 
cum !) de pe urma ei.

HuPOSCOP
SCORPION

Minciuna, chiar îmbrăcată în 
straie de gală, are picioare 
te și... cocoașă.

SĂGETĂTOR
Deși sînteți ocupat(ă) pînă pes

te cap, găsiți timp și pentru o 
bîrfâ nevinovată, ocazie cu care 
reveniți cu picioarele pe pămînt.

CAPRICORN
Rîsul sănătos vindecă uneori 

chiar rănile vechi și adinei.
VĂRSĂTOR

Sub impulsul unei inspirații de 
moment, comiteți o gafă impar, 
donabilă.

PEȘTI
Sînteți pus(ă) în legătură cu un 

Individ fără scrupule, do •■■c a- 
tîrnă viitorul dv.

BERBEC
Aveți „mînă bună** la jocurile 

de noroc. încercați cel puțin un 
loz!

TAUR
Norocul dv. poartă barbă și vă 

privește prin geam...

PUBLICITATE DIVERSE

Societatea Comercială 
„Mixt” S, A. Uricani

SCOATE LA LICITAȚIE 
DE CHIRIE URMĂTOARELE SPAȚII:

■ Unitatea nr. 308, str. Muncii, bloc 11;
■ Unitatea „înregistrări muzicale**, str. Muncii, 

bloc 2.
Licitația va avea loc în data de 26 noiembrie 1992, la 

sediul Societății Comerciale „Mixt“ S.A. Uricani.
Taxa de participare la licitație este de 3000 lei. (Fact. 

816),

COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A

Relații la telefon

93 - 545972

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I

SOCIETATEA Comercială „Pet-Pet Travel** SRL vinde en 
gros margarină import la cutie. Relații și comenzi Ia telefon 
545262, 5 44748. (5531)

SOCIETATEA Comercială IMPEX ADICON SRL angajează 
tînără pe post de vînzătoare. Telefon 545907, între orele 6—7,30 
sau 19—21. (5627)

VINZARI
VlND video Funai și Orlon sigilate, preț convenabil. Telefon 

545181, între orele 10—20. (5623)
VlND vilă în roșu, Petroșani, zona Spitalului nou. Telefon 

543615. (5628)
VlND casă, grădină, garaj și anexe în Petroșani. Telefon 

544230. (5620)
VlND Dacia 1300. stare bună. Relații: telefon 550662. Petrila. 

Traian Vuia, 11 A. (5631)
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, Petroșani, Aeroport, str. Avia
torilor, bl. 25 A/14, cu apartament 2—3 camere. (5633)

SCHIMB apartament 2 camere. Independenței 33/32, cu fi- 
partament 4 camere. (5609)

ÎNCHIRIERI
CAUT pentru închiriere garaj Petroșani. Adresați, str. Avia

torilor, bloc 34/5. (5625)
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fararu Gheor- 
ghe, gjiberată de EM Vulcan. O declar nulă. (5630)

PIERDUT abonament călătorie pe numele Călean Mihail Că
tălin, eliberat de Agenția de voiaj Deva. îl declar nul. (5629)

DECESE

COLECTIVUL <1e cercetare din ICPM-SA Petroșani este ală
turi de colegul lor IVIathe Dionisie in momentele grele pricinuite de 
decesul tatălui său

MATIIE IOSIF
Sincere condoleanțe familiei. (5632)

I COLECTIVUL Laboratorului de tehnologie minieră ICPM este 
alături de domnul Liviu Băcăian, la dispariția prematură a ma
mei sale.

g Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5626)

COMEMORARE

A TRECUT un an de cînd soarta nemiloasă m-a despărțit 
pentru totdeauna de dragostea și ocrotirea scumpului naeu tătio

TERIIES VASILE

Te va plînge mereu a ta fiică Luminița, care te va păstra 
mereu într-o amintire vie pentru ea.

Lacrimi șl flori pe tristul său mormînt,
Odihncască-se în pace I (5615)

GEMENI
Sînteți purtat(ă) ca banul șl 

prețuit(ă) ca... leul.
RACI

Nu căutați să urcați cît" trei 
trepte dintr-o dată!

LEU
Inîlnirea mult dorita se amînă 

— din vina dv.
FECIOARA

Delăsarea în urma unui sua- 
ces discutabil, își arată consecin
țele...

BALANȚA
Mâcinînd „grăunțe" de im

port, dațî apă la moară adver
sarilor dv.

PROGRAMUL 
TV,

MIERCURI, 11 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na' 

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal, 

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARC și SO- 

PHIE. Episodul 17.
11.20 La Sept.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.15 Civilizația montană.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interprețl de mu

zică populară.
16.20 15, 16, 17, 18.
16,50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 Reflector.
18,00 Microrecital formația „Com

pact**.
18.15 Studioul economic.
18.45 Baschet masculin.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. MAMA LU

CIA. Episodul 5.
21,40 Memorialul durerii.
23,00 Universul cunoașterii.
23.45 Actualități.
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