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PROBLEME MARI, LUME PUȚINA De 8 Martie, Ia Petroșani și în toată Valea Jiului i
J

Oaspeți aleși sâmbătă la Pe
troșani, pentru electorat și pri
măria municipală. Senatorii 
beriu Vladislav, loan 
tavian Munteanu, 
Gheorghe Ana și, nu 
rând, noul prefect a' 
ing. Georgel Raican 
piept mai mult de patru ore u- 
nor discuții consistente, străbă
tute de dorința cetățenilor de a-și 
vărsa năduful în cuvinte care au 
acoperit o largă gamă semanti
ca. de la regret și mâhnire până 
la disperare. Regretul, pentru 
faptul cu vindecarea unor dureri 
ale municipiului este mereu a- 
mânată, disperarea că între timp 
proliferează și iau amploare cau
zele care determină respectivele 
dureri. Litre ele, stingheră, mâh
nirea. vecină și cu alte resenti- 
rr nte față de cei care trag că
ruța înapoi.

Intamirea a început cu două 
precizări: „Nu este întâlnirea 
prefectului cu electoratul, a spus 
dl. R.iican, înti ucât prefectul nu 
are elect r at, el fiind numit de 
Guvern, și nu ales de cetățeni. 
Este întâlnirea parlamentarilor 
dir. județ și municipiu cu cei ca
re le-au acordat m rndatul pen
tru legislativ". Era firesc, insfl, 
să fie de față și prefectul, ca 
reprezentant al executivului. Ori
cum, adăugăm noi. prezența dân
sului a fost necesară m.ii ales că 
mulți dintre cetățeni i s-au adre
sat direct cu întrebări, solicitări 
și să spunem pe .șleau, cu „inter
pelări". A doua precizare au fă
cut-o parlamentarii: „Ne aflăm 
ia această discuție nu ca repre
zentanți ai partidelor ci, cg par
lamentari din județ și munici
piu". Cu obiectivitate, consem
năm că oaspeții au dovedit un 
mod unitar de înțelegere a pro
blematicii Văii Jiului, lăsând 
deoparte orientările politice pen
tru a reține, spre cinstea lor, 
ca primordiale necazurile ogme- 
ndor și greutățile administrați
ilor publice locale Dacă tot sun
tem la capitolul precizări, fa
cem și noi una: Lume puțină în 
frumoasa sală a primăriei (re
gretabilă absen'g unor conducă
tori locali, dar poate că nici or
ganizarea nu a fost făcută din 
timp). Lume puțină dar „bună", 
dacă o judecăm după nivelul

Ti- 
Dini.ș, Oc- 
deputatul 

în ultimul 
județului, 
au ținut

con-

ur
mări

discuțiilor. Cu singura excepție 
a cetățeanului turbulent, admo
nestat cu vehemența de publicul 
din sală, discuțiile au acoperit a- 
proape tot inventarul de proble
me cu care de mulți ani ne 
fruntă orașele noastre.

Pe scurt, am consemnat 
mătoarele: Q Se constată
rămâneri în urmă pe planul u- 
nor dotări promise și înainte de 
revoluție (gazul metan) dar și 
după (cuptoarele de pâine, trans
portul local) (Titus Pe.ștenaru, 
președinte as. locatari); O Sânt 
mari și datoriile ante și post-re- 
voluționare în privința gradului 
de civilizație la care ar trebui

întâlnire electorală

sa ne situăm (T. Pe.ștenaru) iar 
politica de constituire a bugete
lor locale este mei eu in dcla- 
voarea primăriilor (Vasile Balta- 
reju, economist pensionar); fj
Prefectura să se implice și sâ
sdluționeze conflictul in mijlo
cul căruia este „prins" primarul 
Pctro.șaniului, care vreg sâ facă 
multe lucruri bune dar nu e lă
sat să lucreze (T. Pe.ștenaru, Ion 
Ghițulcscu, Gergely Clara, Ionel 
Pâdureanu, insp. școlar, Nistur 
Armcanu, vicc-lider sindical din 
comerț, ing. Romulus Cruccru, 
Gheorghe Prodan, administrato
rul pieții ș.a.). Mai expresiv, unul 
dintre ei a amintit că primarul 
nu este al celor puțini 
contestă, ci al celor mulți 
l-au ales (Gh. Prodan); 0 
autonomă de gospodărie 
face datoria dar încasează 
din ce în ce mai mgri de 
populație (Simion Tomuș, 
as. locatari, T.Pe.ștenaru, 
Pâdureanu, sing. Romulus 
dan, ing. Romulus Cruccru ș.a.); 
• Să fie reparate greșelile din 
1990 când a fost schimbată ne
justificat destinația unor spații 
(sanatoriul TBC — transformat 
în restaurant, fără atribuirea u- 
nui alt spațiu pentru sanatoriu 
— (ing. loan Ilerrsan, pensionar) 
și s-au făcut „înlesniri" fură jus
tificare economică in rețeaua 
cooperației (ing. R. Cruccru); O
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Se solicita ajutor umanitar

Sâ se acționeze mult mai lerm 
pentru combaterea corupției și 
întărirea controlului privind res
pectarea legilor (mulți dintre 
vorbitori); 9 Reveniri au fost 
făcute la RAGCL care a devenit 
o unitate mamut, cu o supra
structură împovărătoare, dar a 
știut să se mențină între do îă 
autorități (județ, municipiu) pen
tru a nu fi trasă de niciuna la 
răspundere; • Degradarea unor 
lucrări prin întreruperea execu
tării lor dublează paguba, cum 
este cazul clubului studențesc 
(loan Cucu, responsabil); • In 
materie de garaje s-au făcut a- 
buzuri pe care nu le-a sancțio
nat nimeni (ing. R. Cruceru și 
alin) iar „garajul", spunem și 
noi, a devenit argumentul unor 
încercări de reconciliere cu le
gea, fapt cu care primarul nu 
a lost de acord, atr<..gîndu-și cele 
mai multe „nemulțumiri". Alte 
probleme au fost amintite de 
loan Oțet (alimentarea cu apă 
a unor cartiere), Ludovic Pop 
(salvamontul). Pctie Dragoescu 
(Clubul „Jiul"), Simion Tomuș 
(azilul de bătrîni), Nicolae Râban 
(baia comunală, dar care să fie 
orășenească, la nivelul de pre
tenție al anului 1993). Am omis 
poate, fără voie, unul doi vorbi
tori. Cert este că majoritatea ca
re au avut în vedere probleme 
mai puțin generale s-au referit 
și la cele majore: gazul me
tan, apa, transportul local, sis
tematizarea localităților.

Pentru a nu împărți întâlnirea 
in cele doua părți clasice (discu
ții, versus concluzii) oaspeții au 
ținut să răspundă și pe parcurs 
unor probleme. Unele, au rămas 
insă fără răspuns 
și vom încerca să revenim asu
pra lor. Important este că nu s-au 
făcut promisiuni și s-a discutat 
cu simțul răspunderii și al rea
lismului. La fel de importantă 
a fost și dorința parlamentarilor 
de a vorbi și despre preocupări
le mai puțin cunoscute a'e 1^‘ 
gislativului. Am reținut practica 
senatorilor și deputaților de 
nedoara de a se consulta și 
dopla un punct de vedere 
mun, raportat la interesele 
dețului, atunci când este promo
vată o inițiativă parlamentari. 
Dar despre aceste inițiative și 
preocupări, intr-un număr viilor- 
al ziarului. Ion MLSTAȚA
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a fost sărbătoare!

La bal, in stop umanitar
Sâmbătă, 6 martie, în pregătirea zilej de 8 Martie, în pofida 

faptului că „babele" î.și fac în acest an mendrele din plin. am fost 
martorii unui bal plin de farmec organizat de Filiala Petroșani 
a Crucii Roșii. Scopul balului, nu numai o sărbătorire a femeii — 
este cunoscut faptul că în rândul personalului voluntar al Crucii 
Roșii, majoritatea o formează femeile — ci și în scop umanitar. 
Au luat parte circa 100 de persoane. Din costul invitației — alt
minteri destul de pipărat — suma de numai 200 de Iei de la fie
care persoană a fost donată fondului Crucii Roșii. De asemenea, 
cu prilejul’ balului a fost organizată o tombolă cu obiecte donate 
de persoane și firme particulare și de Societatea de Cruce Roșie 
din Germania. Sumele rezultate au fost, de asemenea virate în 
contul „Crucii Roșii" din România. Balul a beneficiat dc sponso
rizarea firmelor „Vest servicii" SRL — patron domnul Gelu ITcsc- 
can —, „Aurora" SRL — patron doamna Elena Albulescu, „Prie
tenia" SRL — patron domnul Lucian Iflimie. O surpriză pentru 
doamnele și domnișoarele aflate în sala Restaurantului „Jiul", — 
parada modei oferită de societățile comerciale „Tricotaje" SA Pe
troșani și „Stil" — SA Vulcan. A concertat grupul „Acustic". Au 
dansat, oferind momente de coregrafie modernă — membrii gru
pului care reprezintă „Grupa de tineret" a filialei dc Cruce Roșie’ , 
din Petroșani.

In sală s-au aflat, de asemenea, reprezentanți ai Soi i< tații do 
Cruce Roșie din Germania- cu care, aici, la Petroșani, se colabo
rează foarte bine. (Al. IIORAȚIU)

Cu fapta și cu gândul
I

Iată că există 
mos sentiment 
pentru profesorii și 
— femei. Sindicatul minei 
vezeni de comun acord cu con
siliul de administrație al acestei 
exploatări miniere a invitat ieri.

Martie, in sala „Stadion", pen-

încă gcel fru- 
al recunoștinței 

învățătorii 
Lî-

8

tru a petrece câteva clipe plă- 1 
cute, femeile din Școala generală 
nr. 7 din Petroșani, unitate pa
tronată de EM Livezeni. Semn 
că părinții copiilor ce sint elevi I 
ai acestei școli s-au gândit ta 
cele ce îndrumă pe tărâmul cu
noașterii copiii. (Al. II.)

MAXIMA Ulii
Dacă aș fi avut destui bani, aș fi cumpărat o bucată 

noroc. Apoi aș fi răsădit semințe de fericire și aș fide
dăruit, la strinsul recoltei, cite un spic fiecărei femei 1 

Prof. Vasile POP

Domnul Dumitru Muntean, 
din Pctrila, s_a prezentat la re
dacția ziarului nostru pentru a 
solicita sprijin pentru a_și putea 
duce ja tratament copilul, in 
vârsta de 19 ani, in străinătate.

la vârsta dc 1 an, copilul su
feră de otită cronică bilaterală 
care a dus, în pofida îngrijirilor 
medicale acordate îp cele mal 
mari clinici din țuă. la perfora- 
r-a timpanului. Cum maladia 

pn.ip. fi tratată in clinic, de

S-;
peste hotare, se cere sprijin fi
nanciar. Direcția sanitară Deva 
și Prefectura au comunicat dom
nului Muntean că lipseșle valuta 
In consecință, domnul 
trebuie să o procure 
acest scop, a fost
Banca Comercială Română, 
liala Petroșani, contul 

4390-10601. Se cere ajutor p1 
acest tiu aflat In suferir

Muntean 
singur, ir 

deschis 1.,

Ilorațiu AI.FXANDKI Sf I

pe cei mai amărâți ca noi!

miniere la schi
Simbală, 13 mai tic, pârtia de 

schi a Bazei Sportive a Acade
mici de Educație Fizică și Sport 
din madvul Parâng va găzdui 
cea de a doua ediție a CUPEI 
■LIGII SINDIGATEIOR MINIE
RE la schi. Sânt așteptați spor
tivi de toate categoriile de vârs
ta legitimați șl nelegitimați, fete 
și băieți. Concursul va consta

dinlr-o piobâ dc schi alpin. Ins 
trierile, până sâmbăta, la oi a 9 
la secretariatul competiției, care 
va funcționa in baza sportivă a 
Clubului Sportiv Școlar din Pa
râng. Așadar, și la sfir.șitul a- 
cestci săptămâni, inctî o sărbă
toare a sporturilor albe, în Va
lea Jiului. (I.D.)

arc zi, in jurul orelor 
>ot ii văzuți intrând în 
tina cu autoservire de 
rdul Mihai Viteazul din 
.'ei mai necăjiți 40 de 
lin oraș bem. briază d« 
rial prin cunoscuta lor- 
c. iill mai ‘ n arilor". (’u 
I in rntin.1, ori cu oalo 
in plase, vin să-și ia 

Inica dc supraviețuire, 
mai a anului J991, cil 
liniau, patronul firmei 
“ a propus Primăriei 
ia se ocupe duinncglui 
n''. a me C| pi nli'n ne ?li 
ai soartei. Proptim re 
st acer-ptala. De atunci, 
’ați.i loc ila sprijină in- 
aceasla activii ite.
cei 40 no se golește 

ies? „| i ban lă“ din 
rcslaiiranlului li se 

>i lor. I 'ta citeva cxi'in- 
19 ianuarie '93, meniul 
i: ciorbă de zaizavgt, 
u ficat, pâim Prețul 
In 22 ianuarie: ciorbă 

, ciup-rci < rî carne și

la un preț de 490 lei. 
din 19 februarie a.c. cu-

pâine, 
Meniul 
prindea ciorbă de cartofi, tocăni
ță cu carne, pâine. De regulă, 
prețul d pășește alocația de la 
bugetul statului pentru ajutor

Realități care 
clor

i es- 
Prî- 
care 
pa-

social. De fiecare dată, primăria 
a complet it diferența de suma 
■și, așa cum am amintit, este dis
pusă să-și oleic sprijinul și pe 
mai dopai te

l)« acest ajutor beiu l Iciază 
familii necăjite, cum sini cele ale 
lui .S/pbo, formala din I meml.ri, 
Miilor s iu Florea, caic cuprind 
tot cale patru membri furare, 
familiile Rusii. Mihulache și alții . 
Un personaj aparte, Ic coloratură, 
este bătrânul Tancsi (trecui de

60 de ani), arhicunoscut, in oraș. 
Mare talent in desen .și pictură. 
Statutul, ca și persoana sa, sunt 
deosebite. Beneficiază de pensie... 
în Ungaria. Are pașaport maro, 
de rezident și mănâncă la 
taurant, fura cartelă de la 
mtrie. Este privilegiul pe 
i-l acorda celebritatea șo
tronul firmei „Liivulus".

Orașul Vulcan are ° populație 
de aproximativ 40 000 locuitori. 

Se confruntă, ca și celelalte l-l
ealități urbane din țară, cu fe
nomenul șomajului, Cil efectele 

scăderii coniintii a nivelului de 
trai. In această situație este c- 
viclvnt faptul ca numai ui săraci
lor ni; 'f reduce doar li cele 40 
pe persoane cuprinse acum pe 
listele ajutorului social. Pro
bleme s ml mult mm mult'. Să 
amintim doar copiii străzii, așa 
nnmiții „aiirolaci". Și alti amă- 
ră.ștcni ce-și duc traiul aiurea, 
prin oraș, „necontabilizați 
nicj o sci iplă oficială.

Paul MCI LESCU
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„PAGINA TINERILOR» in vizită la

..DICTATURA ADOLESCENȚILOR»

SUNTEM NORMALI ?
Dc curînd am avut plăcerea de a lua parte la o 

tilnire deosebit de interesantă — la 
lui» din București — între realizatorii 
cenților» din cadrul ziarului „Tineretul liber» și 
Capitalei.

Tema dc discuție propusă de confratele și prietenul 
nostru DAN MIRCEX CIPARIU, realizator al „Dictaturii 
adolescenților», a fost deosebit de incitantă și dc actua
lă, din mai multe puncte dc vedere: „Sîntem normali?».

După 5 ore de discuții și parlamentari mai ceva ca-n 
Dealul Mitropoliei, după ce s-au dat numeroase exemple 
din viața cotidiană a tinerilor, după ce s-au făcut referiri 
la citale din Confucius, Țuțca, C-ioran, Beethovcn 
Einstcin, tot n-am reușit „să descoperim apa caldă 
mersul pe jos», cum spune prietenul nostru.

S-au pus aici diverse aspecte ale normalității, 
punct de vedere al parapsihologici, al sociologiei și 
religiei. Pentru că, așa cum se afirma, „Nu trebuie 
așezăm semnul echivalenței între normal și moral», 
xemplificînd „Credeți că este normal ca un băiat să 
drago- te cu o măgăriță ?» Dacă faptul este cel 
absurd, pentru Clina S., elevă la un liceu bucureștean de 
prestigiu, chestiunea este cit se poate de firească. De 
Pentru că, gindiți-vă numai la fete, cu citi măgari 
dragoste !“. Normal, nu-i așa ?

Oricum, pină la un răspuns clar asupra acestei 
leme, este deosebit de edificatoare concluzia lui Cătălin 
Ciinu (șomer, anul I) care afirma că „ar fi anormal să fim 
normali, la virsta noastră !".

Normal !

iu—
,Cafeneaua tineretu- 

„Dictaturii adoles- 
tinerii

sau
Și

din 
al 
să
E- 

facă 
pirtin

ce? 
fac

di-
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Nicolae FURDUI IANCl! 
la UrîcaAi !

...Și a fost 8 Muiuc! In întreaga Vale a Jiului au fost sărbăto
rite așa cum se cuvine frumoasele noastre doamne și domnișoare. 
Și nu numai ele!

Modul în care momentul aniversar de la 8 Martie a fost mar
cat in anumite locuri din Valea Jiului au constituit adevărate e- 
venimente mondene ale vii ții sociale de la noi.

• Cel mai marcant eveniment monckn a' săptii.ninli recent 
încheiate s-a consumat la I ricani. unde — în cadrul XC AMICII 
bi-tL — s-au „produs" două momente aniversare de excepție: Ziua 
Fcmcij i ziua de naștere a domnului Costel Stancu. pa’ronul fir- 
m i. Și cinci spun că acesta a fost momentul cel mai marcant al 
vieții mondene, am în vedeic două aspecte: In primul rând pre
zența unor pc-r., maiit.ili de prim-plan a'c vieții noastre sociale, 
politice, economice și culturale. Iar în al doilea rând, având In 
vedere faptul că celor prezenți le-au încântat privirile și le-a 
înmuiat sufletele cunoscutul și mult îndrăgitul ansamblu dc mu
zică populară „Crăișorul munților" din Alba Iulia, însoțit ele nu 
mai puțin apreciatul interpi t NICOLAE FUTlDUI 1ANCU, venit 
special pentru acest eveniment.'

D E P E C H E MODE
Grupul Depeche Mode este fără- 

ndoială un fenomen. Intr-atîta, 
incit pe lingă raperi, rockcri (mc- 
taliști) sau discomani, ei, fanii tru
pei D.M. au devenit „latură" sepa
rată și distinctă. Ei sînt „de- 
pcche“-l.știi ,pur și sirrrpu.

In ciuda numelui cu sonorități 
efemere ~ ~ /■Irxrvcsnhr* narulo" 
seamnă în 
toare —, 
DEPECHE 
facă o carieră de excepție după 
atîția ani de muzică.

Se pare că pentru quartetul 
britanic, foarte stabil de la în
ființare (Martin Gore, Andy Flcch- 
ter, D^vid Graham și din 1981, 
Alan Wilder în locul lui Virce 
Clarke, 
vea un 
primul 
ani în 
un album «le 
tor" (primul 
Speli" in 1980),

va fi în curînd, prin lansarea ce
lui de-al 10-lea disc.

El este programat pentru lan
sare la 22 martie a.c., și a fost 
imprimat la Londra, Hamburg și 
Madrid. Lansarea unui disc-sin-

* —» a a

„depeche mode“ în- 
franceză modă trecă- 
cl, cei patru băieți 
MODE continuă să

acum la Erasure), va a- 
foarte bun an 1993. Dacă 
jubileu, 
1990, a

împlinirca a zece 
fost marcat de 
excepție, „Viola- 
LP, „Speak And 
al doilea jubileu

CONCURSUL
NOSTRU

„Reporterii tinereții
„Pagina tinerilor" lansează în- 

cepind cu acest număr un inedit 
concurs care se adresează tutu- 
tor tinerilor din Valea Jiului.

Despre ce este vorba? Nimic 
mai simplu. Vă invităm să intrați 
in „pielea" unui reporter al „Pa
ginii tinerilor" și să ne redactați 
unul sau mai multe materiale 
publicistice pe teme de tineret.

Trimiteți articolele voastre pe 
adresa redacției, Slr. N. Bălcescu 
nr. 2 Petroșani, cu specificarea 
pe plic „Pentru Pagina tinerilor".

Cele mai bune materiale vor 
fj publicate in pagina noastră. 
Autorii lor vor fi invitați la 
dezbaterea pe probleme de ti
neret, care va avea loc in curînd 
în Vai t Jiului cu participarea 
unor condeie de prim rang ale 
presei centrale pentru tineret, 
precum și a unor cunoscuți și 
apreciațl realizatori d? emisiuni 
Radio—TV pentru tineret.

Pentru relații suplimentare vă 
așteptam la sediul redacției sau 
la telefon 542IG4. Vă dorim suc
ces și vă așteptăm!

PERICOLUL SIDA (III)
Cum poate fi prevenită trans

miterea HlV-ullli, agentul caiiz;tl 
al bolii SIDA? In atenția mai 
ales a tineret.lini: i .ista clteva 
reguli de fier, firește nu din cale 
aiară dc plăcute, dar care obser
vate înlătură pericolul cont imi- 

n«rii:
relațiile sexuale cu o per- 

K-aiiă ne< intaminată;
-- utilizarea strictă a prezerva

tivului care ap.iră sută la sută 
da virus. .

In străinătate s-a încetățenit 
obiceiul (bun!) ea fiecare pai te
nor să Iși facă testele necesare 
urmlnd să se renunțe la prezer
vativ In cazul testelor negative. 
Ui aici se mai poate spune ceva. 
CSt de serioase se dovedesc cele 
două persoane care acum sint 
negative, dar peste cîteva zile.,, 

Tot din arsenalul prevenirii 
SIDA face parte și metoda „lafe- 
«ex“ adică sex fără risc. Aceasta 
presupune toate manevrele de 
„încălzire" fără penetrarea bu

cală, anală sau vaginală. Eum 
sîntem ți noi românii, meridio
nali se poate adăuga șl relația 
de penetrare protejată prin pre
zervativ. Dar utilizarea prezer
vativului trebuie supusă unor 
reguli striote. din «are amintim:

— să se punfl înaintea pe
netrărilor; să fie utilizare pre-

zervative cu rezervor; să nu fie 
utilizate lubrifiante care pot di
zolva Latexul; se va scoate 
iliat după ejaculare.

Atenție încă o dată la 
zarea prezervativului! Orice 
tură sau fisura reduce la
eficiența lui. In străinătate exis
tă niște standarde foyrte exi-

imc-

utili- 
rup- 
zero

SEXOLOGIE

gcnt€ cu privire la rezistența la 
rupere, culori, dimensiuni, data 
fabricației, etc.

Utilizări a prezervativului poate 
reduce dm romantism și acuitatea 
senzațiilor Intîlnlrii. Alții spun 
că este incompatibil cu sentimen
tul de dragoste, etc. Se poate 
răspunde: Ce doriți în fond? O 
boală gravă și deocamdată ne
tratabilă sau jena de a folosi un 
prezervativ?

Dc ce două persoane neropo- 
zltive trebuie totuși să folosească 
protecția prezervativului? Pen
tru simplul motiv că vb-usul 
,dou* poate trezi pe cel care 
dormitează In celălalt organism, 
decl^nșlnd boala.

Cea mai importantă poartă, 
după cea sexuală de transmitere 
a agentului cauzal al bobi SIDA 
rumine transfuzia. In alte țări, 
testele care apreciază prezența 
HIV sînt deja o practică cu
rentă. Șl la noj an demarat ase
menea teste spre bcnviichil oa
menilor care au nevoie de trans
fuzii fiind suferinzi. Se știe că 
in ultimii ani, se folosesc ace și 
seringi cu unică întrebuințare. 
Dar rămln încă In picioare ma
nevrele stomatologice, ginecolo
gice, de mică chirurgie, etc. Iată 
de ce autoclavarea Instrumente
lor medicale, (la temp. de J00 
grade) tirnp de cel puțin 30 de 
minute ne poate apăra de peri
colul HIV. In protecția persona
lului sanitar este obligatorie fo
losirea mănușilor de cauciuc. 
Pentru distrugerea HIV aflat In 
pielea sănătoasă, care este o ex
celentă barieră, se poate utiliza 
alcool de 70 de grade. Virusul 
HIV rezistă la frig (minus 25— 
30 dc grade) la razelo Gamma, 
ultraviolete. Se vede, prin ur
mare, spectrul extrem de larg 

al supraviețuirii acestuia

(w urma)

Dr. Viorcl MORARI)
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JUBILEU
DISCOGRAFIC

gle din acest albiim a avut loo 
în decembrie ’92 în TOP 40 BI3O, 
direct la locul 0, piesa principală 

I Feel You".
„I Feel You", pe

numindu-se „
In afară de 

albumul ce se va intitula „Songs 
Of Faith And Devotion" („Cîntece 
de încredere și devotament"), ti
tlu, se pare, vizîndu-i direct pe 
fanii lor, se niji află 7 piese: 
„Walking In My Shoes", „Con- 
demnation", „Mercy în You", 
„Judas", „In Your Room", „Cct

Rigbt With Mc", „Rush" și HU 
glier Love".

După lansarea acestui al 10-lcâ 
disc, DEPECHE MODE vor pleca 
Intr-un lung turneu de J0 luni, 
prilej cu care formația londoneză 
va testa impactul asupra nume-, 
roșilor săi fani.

DEPECHE MODE continuă să- 
și mențină ncalterată populari
tatea. Apariția albumului „Songs 
Of Faith And Devotion" se do
rește a fi o încununare a pro
digioasei activități muzicale a 
grupului. Grupul 
r ă m i n e adeptul sound-, 
ului de rock sintetic, cu un prin«i 
cipal suport ritmic scos In ezk 
dență de secția sintetizatoare, 
acolo unde Alan Wilder este UO 
super-profeslonist.

„Songs Of Faith 
osie așteptat cu 

către depcche-iști.
el va fi o adevărată revelației

Discul cu numărul zece, un 
bum dc nota 10? Credem că da(

And Devotion1* 
nerăbdare de 
Să sperăm cil

Gcnu TUTU !
------------------------

VIDEO FILM
Inaugurăm de azi, în cadrul 

paginii de tineret, o ruprică de
dicata filmului pe video. Ne pro
punem chiar să inițiem un con
curs pe teme de film, ciștigutorii 
fiind răsplătiți cu casete video. 
Pină atunci, cîte ceva despre un 
film bine cotat la ora actuală.

THE LAST BOY SCOUT („Ul
timul cerceta.ș" sau „Ultimul 

samaritean"), este o producție 
1991, cu Bruce Willis (vezi „Die 
Ilarii"), un film de acțiune șl 
mult umor în jargon american. 
Bruce Willis duce aproape de 
unul singur acțiunea filmului, el 
fiind în rolul unui detectiv par
ticular, vîrit în afacerile trucate 
ale pariurilor din fotbalul ame
rican. ,

Și tot despre Bruce Willis 
(este căsătorit cu actrița Demi 
Moore). La ora actuală cl joacă 
in rolul unui chirurg estetician 
în filmul „Moartea îi stă bine", 
alături de Merlyl Strecp și Goldie
»■« I 
I

fii-

cir-, 
CCt

Ilawn, în paralel continulnd 
mările pentru „Die Ilard 3".

Și un top al filmelor C^rc 
culă pe casetele video, după 
rerea de piață: I. ANALIZA
FINALA (acțiune, pslbolhrillerj 
cu Richard Gere, Kim Basingerjj 
2. BASIG INSTINCT (polițist^ 
psihotrhiller, erotic cu M. Dou-s 
glas, Sharon Stone); 3. BODY-s 
GUARD (dragoste, suspans CU 
Kevin Costner, Whitney llous< 
ton}; 4. KENNEDY (acțiune, sus-» 
pans, fapt real cu kevin Gos- 
tner); 5. FRUMOASA ȘI BES-» 
TIA (basm, desen an*mal> Prod< 
Walt Disney).

RECOMANDĂRI: DRAGOSTEA 
MEA CU ELV1S (cu Susan Wal- 
ters), PRINȚUL MAREELOR cU 
Barbara Strcissand, Nick Noile), 
HOME ALONE II (cu Macauloy, 
Caulkin, puștiul din video.clipul 
lui Mlchael Jackson „Black ©i? 
White").

Gcnu TUȚU <

Pagină coordonată de
Paul N1CULESCU, Vali LOCOTA, Tibcriu VINȚAN

■
0

CUPIDON t CUPIDON
LORENA P., VULCAN: „Am un prieten de care nu știu curu 

să scap. Maică-mca mă objigă să ies cu el In oraș, la cinema, la 
cabană. E un băiat foarte bun, dar nu e genul meu. Nu știu ce 
să fac, sfătuiți-mă dv.l" Dragă Lorena, din moment ce săgeata 
lui Cupidon nu le-a atins, nu mai e prea mult de făcut. înainte 
de a-i explica mamei, fă-1 pe băiat să înțeleagă tot ccca ce mi-ai 
povestit mie. Renunța la duplicitatea în care te complaci și spune-1 
cinstit, direct tot ceea ce te frănrîută. Altă soluție nu văd?'

MAIHN C. Este un misogin convins. Convins de toate fetele 
pe care le-a cunoscut. Îmi scrie: „Mi-am dat seama că «u Roi 
iubi o femeie in particular, ci femeia în general". E o concluzia 
care nu-1 înveselește nici pe Marin, dar asta el

Cupidon crede că, înainte dc a ajunge la concluzii alît do 
Categorice, trebuie să ai răbdarea dc a cunoaște cît mal multă 
lume. Această lume este, crcde-mă, foarte marc șl este musai să 
existe și pentru tine cineva care să te poată face să vibrezi.

MIIIELA STANCIU: Deși nu sint sigur că acesta este numele 
tău adevărat, cu îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe cară 
le adresezi lui Cupidon. Vorbele tale drăgăstoase mă fac sil cred 
că tu il cunoști bine.

GKB, Petroșani: Sînt speriat de pseudonimul pe care ți Tal 
ales. In aceste condiții nu văd ce aș putea să sfătuiesc pe un 
ditamai GKB-ist. Apelează la SRII

FLORENTINA XYZ. Citea cu stupoare din scrisoarea tal 
„M-anr căsătorii cu un om pe care l-am disprețuit încă din clipa 
din care l-am cunoscut. Nu-mi place nimic la el: nici cum arată, 
nici cum se îmbracă, nici eum vorbește. .Sufăr cînd mă ațeg cu 
el la masă, iar olnd mă atinge îmi ies din minții".

Șcrisoarca este, Jrttradevăr, disperată. Dragă Fiuieu„ua, uu 
știu rtim te-aș putea ajute, eeea ce ai căutat, a' «ă»IH Nu *4d 
dcclt două soluții; ori Încerci să salvezi ceea ce ie mai poale 
salva, ori abandonezi eorabial După cum am dedus, lu ai iugt* 
deja o decizie, tfpi'r c\ măcar acum, știi ee trebuie să Iaci

CALIN Ii., — Lupeni: Te aștept la redacție. ProblcmeW caM 
le ai ridicat depășesc rțrațiui ac<,1-dat acestei rubrici.

i
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Jiul va începe returul cu Mareea Popa

FOTB\L

VER1FI- 
Puroșeni 

2—0 (1—0). Au marcat; Dodu, 
din Hm, min. 25 și Stancu, miri 
65.

înaintea intrării in competiție, 
1.» începutul acestei săptămâni, 

cele două formații s_au întâlnit 
sâmbătă, pe terenul doi, din Com
plexul sportiv Jiul, într_un ultim 
meci de verificare, folosind a_ 
proape toti jucătc-ii, allați în 
componența loturilor. Jiul a înce
put cu Ghițan — C lugărița, Cia- 
l ă, Gașpar, Dodu, Cristea, Stoica,

INTR-O ULTIMA 
CARE: Jiul — AS

iu formație
Buza, Stăncic,- Ilenzel, Stancu, 
iar AS Paroșeni a aliniat în 
prima repriză, echipa; Oprita — 
Dodenciu, Cioară, Nâcre: lă, Ceti
tă, Matula, Zvanciuc, Stanciu, 
Neiconi, C'onstantinescu, Ior- 
dache.

In ambele formații au inter
venit, după pauză, Modificări e- 
sențiale. La Jiul au apărut An
ton (portar), Benone Popescu, 
Buruntia, Cristescu, Mililaru, care 
au evoluat pe posturile jucători
lor: Ga1 par, Dodu. Cioabă, Hen- 
zcl, iar la AS Paroșeni, Gogu 
Tonca i-a trimis în teren pe 
Farcaș, Crețu, Milrofan, Vișan,

Gavriluț, Boldiș, jucători de 
cîmp, în lo u| crlor plecați la 
cabină: Zvnnciiic, Stunciu, Nci- 
coni, lordache, Constantmcscii.

Partida a fost arbitrată de Ion 
Danciu, ajutat de Nicu Lixandru 
și Alin Ciolca.

■ Mircea
folosit, din cauza 
întinderi, survenită 
unuia din jocurile 

în cursul săptămânii
n sin îația luj Emil 

este 
dar se fac ultimele eforturi 'pen
tru a putea fi legitimat, 
din clapa inaugurală.

Popa nu a fost 
unei ușoare 

în timpul 
desfășurate 
trecute.

Marian 
incertă până la această, oră,

chiar,

I

I

1.

Lotul național de rutțby, Ia Petroșani și Lupeni

In premieri absoluLî
1

Mâine, optimile Cupei 
României

9 Bucure,-ti: Dacia unirea Brăila — Minerul Motru; 
V București: Steaua — Progresul;
* Tirgu Mureș: Universitatea Cluj — Dinamo;
®Brașov: Gloria Bistrița — Rapid;

Alba lulia: 1CIM Brașov — FC Maramureș;
Drobeta Turnu Severin: Universitatea Cr. — CSM Reșița j 
Buzău; FG Brașov — FC Selena Ba .. r,
Ramnicu Vâlcea: FC Inter Sibiu — PG Petrolul
Toate p... uciele vor începe la ora 14,30,

KLZULT \ LELE 
FKO.sosroitr 

DIN 7 MARI IE 1J11J
Ancona — Genoa

2. Atalan'a — Inter
3- Foggia — Brescia
4. Juv&ntus — Napoii
5. Milân — Florentina
6. Parma — I.azzio

x
X
X
1
1
1

7.
8.
9.

10. — Verona
— Bologna
— I<ecce

Pescara — Udincso 
Roinu — Cagliari 
Sampdoria — Torino 
Ascolj

11. Andria
12. Fado va
13. Taranto — Venezia

Fond total de câștiguri: 
139 000 000 lei.

i
Reportaje realizate de

Dorcl NEAMȚU

Dacă totul v i fi bine, 'iubitorii 
rugbiului din Valea Jiului vor 

c"1 prilejul, pentru prima oară, 
de a vedea pe vfu, la lucru, lotul 
nețional de rugby al României, 
in două partide de verificare, 
înaintea grelelor partide din cam
pionatul european, cele cu Por
tugalia și Spania.

In 21 martie, pe terenul 
.Lupeni, prima gazdă 
turneu intern, se vor 
lecționata Văii Jiului 
național, iar trei zile 
în 21 martie, la Petroșani, teren 
Știința, Selecționata Transilva
niei de sud cu lotul național, în 
prima intrând și jucători ai 
clapelor Știința și Minerul.

Cei doi antrenori ai selecționa
tei Văii Jiului, Vasile Bcrcu și 
Emil Drumca au o grea, dar fru-

din 
a acestui 

întâlni se
cii lotul 

mai tîrziu,

e-

moașă misiune de-a al a tul cel mâl 
bun 15 al urbei și al sezonului, i 
ambii cunoscând foarte bine va-1 
loarca intrinsecă a celor două 
tcamuri, care vor deveni atunci 
unul singur. Propaganda ce *9 
vrea materializată este numai In 
beneficiul sportului, al rugbyu- 
lui în special, și se așteaptă de 
pe acum, primii sponsori ai aces- i 
tei inedite intilniri de rang iui 
perior.

Vom infera cu nerozitate ia 
spațiul rezervat sportului numele 
acelor care vor participa șl spon
soriza aceasta acțiune în Valea 
Jiului, ca o recunoaștere a tra
diției, valorii și permanentizării 
rugbyului, într-un spațiu atât de 
eterogen, dar atât de compactai 
valorilor morale.

a

I
u
1

* 99
Deliu Fodarii („Știința)) — locul IV

In cadrul concursurilor cu caracter republican, 
I remergutoare finalelor Campionatelor Națio
nale și dotate cu puncte FRSB s-a desfășurat în 
zilele de 2Z și 28 februarie, pe pârtia de sub te
tele ic, „CUPA POIANA" la schi, constind in
tr-o probă de slalom uriaș pentru fete și băieți, 
a cât două manșe de fiecare probă.

Schiorii din Valea Jiului au fost reprezentata 
de sportivi de la CSU „Știința" Petroșani și 
CSS Petroșani.

CLASAMENTUL PE PROBE 
FETE: 26 concurente
1. FEIÎA MIHAELA — Dinam» Brașov 1’46”77
2. LUKACS CSILIA — Univ. Bv. 1’52”22

3. CRISTEA ROX \NA — Dinamo Bv. 1’52”52
4. POD ARU DELIA — Știința Petr. r53”08 
9. M1HUȚ GERLINDE — Știința I’ctr. 1’57”62

Poiana"
I
IBrașov ->

12. BOR R AVION A — CSS Petroșani 
48. SOLYOM MON1CA — Știința Pclr.
19. SABAU EN1KO — Știința Pclr. 
BĂIEȚI: 46 concurenți

1. FOIUCIUG AUREL — Dinamo
2. BUCUR CRISTINEL — Dinamo
3. POPESCU DAN — Amef Buc.

UI. PODARU VILI — Știința
21. PARATE NICOLAE — Știinta
28. FILIP FLORIAN — Știința

Până la finele campionatelor naționale de it*-» 
niori (11—15.03) și seniori (16—20 03) mal mirt# 
programate concursurile dotate cu „CUPA Dl* 
NAMO" (slalom) .și „CUPA ASA“ (slalom urtașXr 
ambele la Poiana Brașov. )j

In perioada 23—25.03.93, pe pârtiile din IPa« 
râng, se vor organiza finalele Campionatelor 
Naționale Universitare. »

Fofbal. Pro
EfAPA A 20- A (7 M \RTIE)

Minerul U'icani — CS Tirgoviște 
Cunentul ticni — Minerul Mătăsari 
Arsenal Reșița — /VS Paroșeni Vulcan 
®C Caracal — Dac.a I’iteștl 
Șoimii COMPA Sibiu — Minerul Anina 
Eiect. C. Argeș — CSM Caiansebeș 
Caz ?>. t < i — ' SM Un. Alexandria 
Minerul Lupeni — Metalurgistul Sadu 
ROVA Ri șiori — Petro iu Stoina

" Iei. Slatina — Eie<. lr«.<i Fieni
ETAPA A 2J-A (14 MARTIE)

CS Tiigoviște — Cimentul Fieni 
Minerul Matâsari — Al ■ •-•nat Reșița 
AS Paroșeni Vulcan — rc Caracal 
Dacrn Pitești — Șoimii COMPA Sibiu 
Minerul Anina — Electr. C. Argeș 
CSM Caransebeș — Gaz Metan Mediaș 
CSM Un. Alexandria — Minerul Lupi ni 
Metalurgistul Sadu — ROVA Roșiori 
Petrolul Stoina — Met. Slatina. 
Electrica fieni — Minerul Uricani.

ETAPA A 22.A (21 M \RTIE) 
Minerul Uricani — Cnn.ntul Fieni 
Arsenal Re?pa — CS Tiigoviște 
FC Caracal — M.ncrul Mdiusari 
Șoimii COMPA —• A* Paroșeni Vulcan 
Liec. C. Argeș — Dacia I . ești 
Gaz Meian — Mineiui Anina 
Minerul Lupeni — CSM Caransebeș 
FOVA Roș,ori — CSM Un. Alexandria 
Metalurgistul Slatina — Metalurg. Sadu 
Eie'tiica Fieni — Petrolul Stoina.

ETAPA A 23-A (.8 MARTIE) 
Cimentul Fieni — ArrenJ I. 'șița 
CS legoviște — FC Caracal 
Mmerul Mătăsari — Șoimii COMPA 
AS Minerul Paroșeni — Elec. C. Arg< ș 
Dacia Pitești — Gaz Metan Mediaș 
Minerul Anina — Minerul Lupeni 
CSM Caransebeș — ROVA Roșiori 
CSM Un. Alexandria — Metalurg. Slatimi 
Metalurgistul Sadu — Electrica Flcnl 
Petrolul Stoina — Minerul Uricani.

ETAPA A 24-A (4 APRILIE) 
Minerul Urioani •— Arsenal Reșița 
FC Caracal — Cimentu] Fieni 
Șoimii COMPA — CS Tirgoviștc 
Elect. C. Argeș — Minerul Măltiinii 
Gaz Metan — AS Paroșeni Vulcan 
Minerul Lupeni — Dacia Pitești

Roșiori — Minerul Anina 
Met Slatina — CSM Caransebeș

gramul retur
Electric i Fii ni — CSM Un. Alexandria 
Petrolul Stoina — Meiuluigistuj Sadu

' ETAPA A 25-A (11 APRILIE)
Arsenal Reșița — FC Caracal 
Cimentul Fieni — Șoimii COMPA
CS Tiigoviște — Eiec. C. Argeș
Minei ui Mătlsari — Gaz Metan Mcdim
Dacia Pitești — ROVA Roșiori
Minerul Anina — Metalurg. Slatina
AS Paroșeni Vulcan — Minerul Lupeni 
CSM (Tar.mscbeș — Electrica Fieni 
CSM Un. Alexandria — Petrolul Stoina 
Metalurg. Sadu — Minerul Uricani.

F.I XPA A 26-A (11 APRILIE)
Minei ul Uricuni — IC Caracal
Șoimii COMl’A — Arsenal Reșița 
Elcc. C. Argeș — Cimentul lieni
Gaz Metan — CS Tiigoviște
Minerul Lupeni — Minerul Mătauiri 
ROVA Roșiori — AS Paroșeni Vulcan 
Metalurg. Slatina — Dacia Pitești 
Elcchna Fieni — Minerul Anina 
Petrolul Stoina — CSM Caransebeș 
Meiujurg. Sadu — CSM Un. Alexandria

ETAPA A 27_A (18 APRILIE)
I C Ca ncnl — Șoimii COMPA Sibiu
Arsenal Reșița — Elec. C Argeș
Cinu ntul 1 uni — Gaz Metan Mediaș
C-'S llrgoviște — Mineiul Lupeni 
Minerul Matâsari — ROVA Roșiori 
AS Pan șeni Vulcan — Met. Slatina
Dacia Pitești — Electrica Fieni
M nerul Anina — Petroiul Stoina
CSM Caransebeș — Metalurgistul Sadu
CSM Un. Alexandria — Minerul Uricani

ETAPA A 28-A (25 APRILIE)
Șoimii COMPA Silnii — Minerul l'iiiai,! 
Elec C. Argeș — I C Caiacul
Gaz Motan Mediaș — Arsenal Reșița 
Minerul l.upnrii — Cimentul Fii r.i 
ROVA Roșiori — CS Tirgoviște 
Met. Slatina — Minerul M.ilâsari 
Elactrica Fieni — AS Paroșeni Vulcan 
Petrolul Stoina — Dacia Pitești 
Metalurg. Sadu — Mineiul Anina 
CSM Un. Alexandria — CSM Caransebeș

ETAPA A 29-A (2 MAI)
Șoimi COMPA Sibiu — Elec. C. Argt 
1'C Carucal — Gaz Metan Mediaș 
Arsenal Reșița — Minerul Lupeni 
Cimentul Fieni — ROVA Boșforl 
C.s Tirgoviște — Mrt. Slatina
Minerul Mutăwrl — ElccUlca Fieni

ului, Divizia
AS Paroșeni Vulcan — Petrolul Stoina 
Dacia Pitești — Metalurgistul Sadu 
Minerul Anina — CSM Un. Alexandria 
Minerul Uricani — CSM Caransebeș

ETAPA A JO-A (9 MAI)
Elec. C. Arg«ț — Minorul Uricani t 
Gaz Metan — Șoimii COMPA Sibiu 
Minerul Lupeni — FC Caracal 
ROVA. Roșiori — Arsenal Reșița 
Metalurgistul Slatina — Cimentul Fieni 
Electrica Fieni — C'S Tirgoviște 
Petrolul Stoina — Minerul Mătăsari 
Metalurg. Sadu — z\S Paroșeni Vulcan 
CSM Un. zMcxaridria — Dacia Pitești 
CSM Carans be.ș — Minerul Anina

ETAPA A 31-A (12 M \I)
Elec. C. Argeș — Gaz Metan Mediaș 
Șoimii COMPA Sibiu — Minerul Lupeni 
FC Caracal — ROVA Roșiori
Arsenal Reșița — Metalurgistul Slatina 
Cinii ntul Fieni —• Electrica Fieni" 
C.S Tirgoviște — Petrolul Stoina
Minerul Mătăsari — Metalurgistul Sad i 
ăS Paroșeni — CSM Un. Mexandua 
Diiiia Pitești — CSM Caransebeș 
Minerul Uricani — Minerul Anina

El APA A 32-A (16 MAI)
Gaz Mfctan Mediaș — Minerul Uricani 
Minerul Lupeni — Elec. C. Argeș 
ROVA Roșiori — Șoimii COMPA Sibiu 
Mei. lurgistul Sl.itina — FC Caracal 
I'Jcclji< a Fieni — Arsenal Reșița 
Metalurgistul .Sadu — CS Tirgoviște
CSM Un. Alexandria — Minerul Mutăsiii 
Petrolul Stoler» — Cimentul Fionl
CSM Cnrn ’s b.,ș — AS Paro, »[ Vulcan 
M'm ru) Anina - - Dacia Pitești

ETAPA A 33-A (23 MAI)
Gaz. Metan Al îiiaș — Almei ul Lupeni 
Etic. C. Argeș — ROVA Roșiori
Și imn COMPA — Metalurgistul Slatina 
I < Cai a< al — Electrica Fieni
Aibtnal lieșița — Petrolul Stoina 
(.iniantul Fieni — Meialuig. .iul Sadu 
C'4 Tin;o isu» — CAM Ua. Ah -andria 
Minerul Mniiîsaii — CSM Ui»r<inset>i>ț 
AS Paroșeni Vulr-an — Minerul Amnu 
Minerul Uricani — IJacin Pitești

ETAPA A 34 A (36 MAI)
Minorul Lupeni — Minerul Uricani 
ROVA Roșiori — Gaz Metan Mediaș

B, seria a 3-a
Metalurgistul Slatina — Elec. O. Argeș , 
Electrica Fieni — Șoimii COA1PA Sitn» J 
PclioluJ Stoina — FC Caracal fi
M' lalurgistul Sadu — Arsenal Reșița Jf 
CSM Un. Alexandria — Cimentai Fieni f 
t'SAl Caransebeș — CS Tirgoviște 
Alinei ul Anina — Minerul M^.iasari 
Dacia Fiu /ti — AS Paroșeni Vulcan

ETAPA A 35-A (6 IUNfS)
Alinei ul Lupeni — ROVA Roșiori ,
Gaz Metan Mediaș — Melalifrg. Slatina ] 
Elec. C. Argeș — Electrica Fieni
Șoimii COMP \ Sibiu — Petrolul Stomia J 
FG CuracaJ — Metalurgistul Sadu
Ar.senat Reșița — CSA1 Un. Alexandria . ; 
Cimentul Fieni — CSM Caransebeș 
CS Tirgoviște — Alinerul Anina 
Mineri l Mâtăsaii — Dacia Pitești
Mmcn l Iricani — AS Paroșeni Vulcan j 

TAPA A 36-A (9 IUNIE)
ROVA Ru.iori — Minerul Uricani 
MelalU'g. Slatina — Minerul Lupeni 
Electr, u I eni — Gaz IZetan Mediaș 
Petrolul Stoina — Elec. C. Argeș 
Metaluig. Sadu — Șoimii COMPA 
C :M Un. Alexandria — FC Caracal 
C !M Caransebeș — Arsenal Reșița 
Minerul Anina — Cimentul Fieni 
Dacia Pitești — CS Tirgoviște 
AS Paroșeni Vulcan — Minerul M, tfaar]

E l’APA A 37-A (13 JUNUil)
ROVA Roșiori — A etalurgislul Slațina 
Minerul Iaipcni - Electrica Fieni 
Gaz Afelcn Medi iș — Petrolul Stoina 
Elec. C. Argeș — Metalurgistul Sidu 
Șoiimi COMPA — CSA1 Un. Alexandru» 
FC Caracal — CSM Caransebeș 
Arsenal Reșița — Minerul ?\nina 
Cimentul Fieni — Dacia Pitești 
<75 l’lrgovișlc — AS Paroșeni Vulcan 
Minerul Uricani — Minerul Măt.lsnri

El’APA A 38-A (20 IUNIE)
Mcliilurgisiul Slatina — Minerul Uririint 
l''.l<.,( ti icn Fieni — ROVA Roșiori 
Peliolul Stoina — Mmcrul Lupeni 
M"t.i)ur«. SidU — Gaz Metan Mediaș 
C.'iM l ti. Alexandria — Elect. C. Aiyeș 
i HM Caianselx-'Ș — Șoimii COMPA 
M'.nerul Anina — FC Caracal
AS Paroșeni Vulcan — Cimentul Pirm 
Minerul Mfuftxflrl — CS Tirgoviște 
Dacia Pitești — Arsenal Reșița
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EXTERNE
Il
• Vizita tic cîteva zile a mi

nistrului român de externe, dl. 
Teodor Meleșcanu, în capitala 
Republicii Belarus a fost rodni
că. Intre partea română și cea 
belarusă s-a semnat tratatul de 
colaborare bilaterală ce statuea
ză relațiile tradiționale de ami
ciție șl cooperare dintre cele do
uă țări.

O Acțiunea de parașutare a 
ajutoarelor materiale pentru 
populația din estul Bosniei Her- 
țegovina, organizată de SUA, a 
început să se deruleze fără inci
dente deocamdată. Deși după 
prima zi, nici un cetățean din 
această zonă nu a confirmat a- 
jungerea ajutoarelor, în cea de-a 
doua z'- tin radioamator a lan
sat știrea potrivit căreia ajutoa
rele alimentare iu ajuns la sol. 
Altfel, totul ar fi părut doar o 
snoavă dc-a președintelui Clin- 
ton.

© Președintele rus Boris Elțin 
a solicitat Consiliului de Securi
tate al ONU să i se cicg dezle
gare pentru menținerea păcii pe 
teritoriul fostei URSS. Solicita
rea sa a stârnit puternice reac
ții de protest din partea unoi 
republici foste sovietice, printre 
care și Ucraina, care apreciază 
ca acest nou demers al pre
ședintelui rus nu e>te altceva de- 
cit o încercare mascată de re
facere a fostului imperiu sovie
tic.

0 Președintele Franței, Fra- 
coij Milterand va efectua o vi
zită la Moscova, incepînd cu 
data de 16 martie. Vizita este 
precedată în perioada actuală de 
intense relații diplomatice intre 
cele două părți, care potrivit re
latărilor agențiilor de presă, pre
gătesc și un tratat de prietenie 
și colaborare intre Rusia și Fran
ța, ce urmează să fie semnat cu 
ocazia vizitei anunțate.

• Irakul, potrivit ultimelor 
declarații ale președintelui Sad- 
dam Ilussein. este gata să pro
moveze noi relații cu SUA. în 
ca:* se speră să se plece de la 
bazele încrederii reciproce. Deo
camdată apelul lui Saddan. a 
rămas fără ecou la americani, 
dar observatorii politici aPrec,a" 
ză că nu este exclus ca în viito
rul apropiat relațiile dintre SUA 
și Irak să intre pe un făgaș nou.

0 Japonia este implicată în 
acordarea de ajutoare către Ru
sia, dar acest lucru este încă sub 
posibilitățile reale în care s-ar 
putea face datorită contenciosu
lui dintre cele doua țări, privind 
insulele Kurille, a declarat o 
înaltă oficialitate japoneză, la 
solicitarea Germaniei de a se 
mări ajutorul acordat Rusiei 

pentru traversarea perioadei de 
criză, din timpul tranziției.

O Publicația londom ă Timos 
a destăinuit faptul că autoritățile 
militare ruse și iugoslave s-au 
întîlnit pe teritoriul României 
(lingă Timișoara) pentru a pune 
la cale o tranzacție privind vîn- 
zarca de arme. .Știrea este dez
mințit i de autoritățile române și 
ruse, care potrivit principiului 
st tbilit de ONU respect.i cu 
stricta!/ embargoul impus Iugos
laviei.

EXTERNE

mica publicitate!
ANIVERSARI

PENTRU dragul nostru Acs Dionisie, la aniversarea zilei de 
naștere, sănătate, bucurii și „La mulți ani!“ Cu dragoste, soția, 
fiica Și fiul. (1491)

CU OCAZIA împlinirii a 10 anișori, surioara Diana, mămica 
Florica și tăticul Mihai Crîșmaru îi urează fratelui și fiului. 
Marius Crîșmaru din Uricani multă sănătate, .fericire și tradiționa
lul „La mulți ani!" (1488)

PENTRU patronul meu Lovas Cristian, multă fericire și îm
plinirea tuturor dorințelor, alături de un sincer „La mulți anii**. 
Cu multă dragoste, Dana. (1502)

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, din partea finilor 
Metchoiu Gheorghe și Țurcaș Ioana, nașului Iuga Dumitru, un 
călduros „La mulți ani!" (1503)

V'INZARI

SC. „SELECT MARKET" S.R.L. Cimpulung Muscel, distribuitor 
autorizat al S.C. ARO S.A.. vinde autoturisme și piese de schimb 
ARO. Asigurăm „service" in garanție și post garanție. Relații și 
inscrieri la tel. 513009 pînă miercuri, 11 martie. (1509)

VIND casă și teren in Petroșani, str. Vilelor, nr. 4. Telefon 
545562. (14-t2)

VIND Ford Siera Diesel. Petroșani, str. Căprioarei, 2A, (zona 
IUMP), intre 8—16. (1489)

VIND camion Savicm 8 t, nou (1991) cu rodajul terminat, ca- 
rasat cu prelată. Brașov, telefon: 185143; 182059, 136371. (1459)

DEPOZITUL de materiale de construcții Petroșani (in spatele 
Gurii) vinde, la prețuri avantajoase: var, ciment, uși, ferestre, 
cherestea, paichet, țiglă, bolțari, coame. (1490)

VIND autoturisme Datsun 100, Dacia 1300, bună funcționare, 
cazane de țuică de 60, 100, 120 litri, preț foarte convenabil. Vul
can, str. Gării nr. 21 (in curtea brutăriei). (1508)

VIND „Telccolor" stare bună, 100 000 lei. Telefon 541631. (1507)

VIND Citroen BX16, stare perfectă. Petroșani, Aleea Tranda
firilor, bl. 4/57, după ora 17. (1506)

VIND Moskvici 412. Telefon 544 193, intre orele 8—12. (1505)

VIND sau închiriez garsonieră confort I in Petroșani, str. 
Saturn, bl. 9/25. (1510)

VIND IMS cu remorcă Putrașcu. Petrila, Republicii, 1B (1493)

VIND videa player Akai, made in Japan, telecomandă, traking 
automatic, absolut nou, preț 140 000 lei. Telefon 545993. (1504)

VIND urgent la preț foarte convenabil video player „Funai". 
Relații: la telefon 542754, după ora 15,30. (1511)

SC Consmin SA 
Petroșani 
Str. M. Viteazul nr 11

organizează, în data de 18 martie 199.3, vinzarca u- 
nor mijloace fixe casate.

Informații suplimentare la Biroul mecano-encrgetic, 
telefon 511511. (1 152)

Societatea Comercială 
D1SCO BAR S.R.L. 

Petroșani 
patron dl. Ciscr V; sile

ANUNȚA

redeschiderea sălii noi a Restaurantului Minerul din 
I’etro>ani, incepînd cu ziua de 7 martie 1993.

Programul de funcționarei 10—24. Ciulă formația „Ad 
IIoc“ din Petroșani. Soliste vocale: Mariana June și Ileana 
Bcrclii, Locuri rezervate, consumație minimă obligatorie. 
Personalul restaurantului vă invită să petreceți seri de ne
uitat intr-o ambianță plăcută și servire ireproșabilă, (1479)

OFERTE DE SERVICIU

S.G. POP-FARCAȘ SNC Petroșani angajează de urgență șo
fer pe microbuz. Relații: în Petroșani, str. Republicii, 74/45, între 
orele 16—18. (1498)

SG VILCEANU — Bianaru angajează ospătare și barmane, 
vîrsta 18—35 ani. Relații: în Vulcan, str. 1 Mai, nr. 9, între orele 
16—18. (1499)

SOCIETATEA Comercială „ONIX1* SRL Vulcan angajează 
urgent barmane, ospătare, vînzătoare. (1495)

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră zonă centrală, Petroșani str. Constantin 
■Miile bl. 2/17 cu apartament 2—3 camere, aceeași zonă. Telefon: 
542961, orele 16—20. (1500)

PIERDERI

PIERDUT legitimație statut handicapat, de călătorie și pentru 
butelie pe numele Balogh Elisabeta, eliberate de Asociația handi- 
capaților Petroșani. Le declar nule. (1497)

PIERDUT legitimație de bibliotecă periodice nr. 473, elibera
tă de UT Petroșani. O declar nulă. (1501)

PIERDUT carnet membru pe numele Merticariu Ioan, elibe
rată de Sindicatul liber EM Petrila. II declar nul. (1496)

COMEMORARE

FIICA Simina, ginerele Măricel, nepoții Toni. Aurel, Ionel și 
Ștefan amintesc cu aceeași durere că au trecut 8 ani de la des
părțirea de iubita lor mamă, soacră și bunică

MIHAILA MARIA
Nu o vom uita niciodată. (1494)

..................

HOROSCOP
PEȘTI — IEPURE

(19 febiuarie — 20 martie) .
Astăzi, norocul vă zâmbește. 

Ie.șiți în întâmpinarea lui.
BERBEC — DRAGON 

(21 martie — 20 aprilie)
O inițiativă foarte bună. Apli

cați-o I
TAUR — ȘARPE 

(21 aprilie — 20 mal)
Mișcările de primăvară pre

gătesc unele frământări mai am
ple.

GEMEM - CAL 
(21 mal — 21 iunie)

Ajută-te singdr, că și Dumne
zeu te va ajuta!

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Indiferent cum se va mate
rializa dorința, plecați cu bucu
rie !

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Fiți consecvent principiului de 
a acorda protecție socială celor 
cu venituri mici.

FECIOARA — COCOȘUL 1 
(23 august — 22 septembrie) 

Evitați excesele de orice fel. 
încercați să excelați în accastal 

BnLANȚA — CTINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie' 
Mintea, inima și trupul să 

suplinească lipsa posibilităților 
concrete de a-i ajuta pe cei din 
jurul dv. _>i

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Trăiți o schimbare benefică. 

Prosperitatea economică poate fi 
obținută și în condițiile unui me
diu curat, sănătos.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Se vehiculează date eronate 

despre dv., vina fiind împărțită.
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 49 ianuarie)
In pofida glumelor care se fac 

pe scama dv., trăiți clipa din 
plin.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Relații foarte bune cu... Vărsă
torul. Nu ratați ocazia!

PROGRAMUL TV
MARȚI, 9 MARTIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
10.30 Transmisiune direcții de la 

Mănăstirea Antim din Bucu
rești.

12,00 Teatru TV. „Levis și Alice".
13.40 Desene animate,
14,00 Actualii ați. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Prcuniversitaria.
16,00 Conviețuiri.magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut, prietenii (I)
18.35 De la lume adunate...
19,00 In memoriam: Gcorge Cio- 

răncscu.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 Sport.
20.15 Film serial. „Povestiri din 

IJollywood". Episodul I.
21,45 Șlagăre la... zero grade.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Salut, prietenii (II).

MIERCURI, 10 MARTIE "3

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. Chinezul.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo
14.15 Ora de muzică.
15,00 Prcuniversitaria.
15,50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Oameni de lingă noi.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Mesaje prin milenii.
17,35 Arhive folclorice.
18,00 Simpozion.
18,45 Azi în prim plan.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,40 Microrecital Kim Wilde șl 

JasonsDonovan.
20,55 Campionatul Mondial de 

handbal masculin. România 
— Norvegia.

22.15 Telecincmateca. „Caleașca 
de aur".

0,10 Actualități.
0,25 Campionatul mondial de 

patinaj artistic.
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