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După consumarea parlider, 
au urmat prelungirile: patru «iiiSA LANSAT BOMBA -

■ Deși victima violului nu era ușă de biserică, au ajuns 
in fața justiției

Așa de bine se potrivesc, une
ori evenimentele cil timpul in- 
c. mai ca ajungi superstițios. 
Anume cil dl. Nicolae Văcâroiu a 
prezentat cele două documente 
in ziua de A martie, reamintind 
tracicul seism din 1977, iar exa
minarea d„- către cele două ca
mere reunite ale Parlamentului 
a fost prevăzută tocmai pentru 
ieri, când a fost marți. Și mar
țea, precum se știe, ar fi trei 
ceasuri rele.

ș.-dința celor două camere a 
început intr-o nota de mascată 
t. nsiune, săbiile fiind bine as
cuțite in cele patru zile de ră
ii i-i. Era de așteptat a fi scoase 
cun teacă, așteptându-se doar 
c.lpa potrivită. Pregătita de dl. 
Sergiu Ci.nescu (P.S.D.R ) care a 
prezentat un protest din partea 
opoziției democratice față de a- 
Grmațiile hazardate ale primu
lui ministru, pe care l-a invitat 
să le retracteze. Ceea ce domnul 
Vacărolu a și făcut, deși nu i-a 
fost deloc ușor. Primul vorbitor, 
cam neinspirat, fie vorba intre 
noi, a fost dl. Marțian Dan, cu
noscutul di putut pe listele 
LTSS'J, -.hi >r pre-edinte al Came
rei in Parlamentul antiri r. Am 
r. din di-, tnaul d'.mni .’i sa
la doar un termen, intâinit de 
mi-•? acun vreo doi ani intr-o 
r vist i americană și intr-un alt 
conte-t, anume kleptocrația. 
A itl.ir, după trei ani de căuta
re a dramului tranzitoriu către 
economia de piață, se vorbește 
explicit d spre proporțiile furtu
lui din țara noastră, devenită o 
p p -re, chiar dacii e numită, 
ade >ri. „oculta”.

Plutea in atmosfera parlamen- 
t i o tensiune cu greu ascunsă 
ci chipurile impenetrabile 
a >• m- mbrilor echipei d-lui Ni- 
<(■ ■ Văcâroiu. De mai multe
7d>- era imint nt si se aștepta 
formular ,i moțiunii de cenzură 
f.i d<- guvern, fapt necunoscut 
d- :r ,i bine de 50 de ani in is
terii Românii . Aadir. era 
p ■ :z i i această măsură pen
tru a n convinge încă o dată, 
d i. i mai ora cumva nevoie, că 
r>- : fim în plină democrație
pir n ntirâ. Dar mai înainte 
ci i! P. tre Roman să C'-prime 
i ui r 1 ' i I'iontului Salvă- 
r in strat' ;ia pentru

E. M. LUPENI

Producția de cărbune —
In luna I bruaric, mina Lupcni și_a r< ilizat progiamul de 

Pr" .ti fost extrase 5281 tone <|c cărbune in plus. Doinind
" •' i lista constatare am solicit d domnului ing. Alcxandiu
lliaj. directorul minei un scurt interviu.

— i)1: dirrștor, ștmi câ mina 
I ipenj a străbătut o perioadă 
•' ir i t» ri ■ i' i de m.ui difiiul- 
ti'. Focmile de mină au dijmuit

• paritatea liniei de front activ. 
L> mi do zile se lucrează cu 

■ic h-ași complexe de susținere 
și tăiere mecanizată care sunt 
r< i-a lato și re... ciclate, cu mari 
“forturi proprii. Lipsesc fondu

rile de investiții. Cum se explică 
in ace-te condiții realizările pe 
luna februarie?

— .Semne de reviriment s-au 
Înregistrat încă din prima lună 

următorii patru ani, deci .și adop
tarea moțiunii, a mai luat cuvân
tul dl. Corneliu Coposu, invitân- 
du-1 tot pe dl. Nicolae Văcâroiu 
să spună clar, in temeiul art. 113 
din Constitui ie, cui aparține acest 
program strategic; Guvernului, 
Frontului Democrat al Salvării 
Naționale ori președintelui Ion 
Iliescu. Primul ministru se preci
pita către pupitru, însă i s-a spus 
că nu e nici o, grabă, mai este 
timp. O examinare critică rapi
dă și riguros argumentată a fost 
cea a domnului deputat Mircea 
Ciumara (PNȚ-CD) economist de 
marcă, întrebând în final; spre 
ce societate ne îndreptăm? când 
va începe relansarea economică, 
tocmai in 1996?

Bomba lan- :tă de dl. Petre 
Roman, amorsată de mai multă 
vreme, era așteptată a exploda, 
deși potrivit prevederilor din 
Regulamentul Camerei deputa- 
ților, in ipoteci că nu se întru
nește o maloritate simplă în 
votarea acestei moțiuni, opoziția 
nu mai poate propune în acest 
an o alta. Prin urmare este de 
presupus că de vineri și până 
ieri dimineață, când au fost câ
teva ceasuri grele pentru dom
nul Văcâroiu și echipa lui, s-au 
examinat și perfectat un sistem 
de alianțe politice ale opoziției 
care și-a argumentat punctul 
de vedere pun nevoia unui gu
vern de uniune națională. Alte 
puncte de vedere, favorabile 
strategiei guvernamentale, dar 
și cu rezerve, au avut dl. sena
tor Viorel Salăgean (PUNR) și 
ceilalți aii'ți ai partidului ma
joritar în Parlament, adică FD.SN.

Lupta de idei, nu doar politi
ce, ci cu mai multă concrc’cțe 
economică, a fod agitată, pentru 
a începe. în sfârsit, relansarea 
economică, stăpânirea inflației si 
a .șomajului ctc. și a smuls din 
ațipire pe tontă lumea. I.a urma 
urmei câ se adoptă sau nu mo
țiunea de cenzură nu este în 
mod necesar o nostalgie după 
cupa, cu ambrozie și nectar, pu
terii executive. Scopul unic, sus
ținut de toți, este acela de a 
scoate țara din declinul econo
mic și social de acum. Va fi nsn 
sau nu va fi, iata h.amleti.m.a în
trebare politică actuală.

Tibcriti SI’ATARIJ

a anului, cuiljj, de asemenea,, 
s-a înregistrat o creștere, com
parativ cu aceeași lună din anul 
trecut. Ne aflam într-o perioadă 
de ascensiune, in pofida dificul- 
t îților. Convingerea mea este câ 
îmbunătățirea activității poate 
i atribuită întregului colectiv. 

Începe să se afirme o stare dis
ciplinară mai bună decut în 
ceilalți ani. Nu numai minerii 
care muncesc In abataje, la căr
bune, el și salariațil din celelalte 
compartimente de activitate, 
transportul, serviciile auxiliare.

Sentința penală in cazul la 
care voi face referire s-a dat în 
16 februarie a.c. Faptele pentru 
care au fost pedepsiți cei doi 
protagoniști s-au petrecut în 14 
septembrie 1991. De ce a durat 
atât de mult procesul? „A luat 
mult timp acest caz până la ad
ministrarea probelor și in faza 
de urmărire penală și cercetare 
judecătorească” — a venit lămu
rirea din partea d-lui judecător 
Ioan Perju.

Să ne întoarcem in timp, la 
ultima dată menționată: 14 sep
tembrie 1991. In seara acelei zi
le. Dumitru Sorin Tiberiu, 23 
ani, și Mânu Valentin Marian, 
26 ani. se aflau la barul „Intim" 
din Petroșani. Se dregeau cu al
cool. După un timp, o ochesc pe 
K.I., de 32 ani. O acostează și, 
bruscând-o, o „roagă" să-i în
soțească. Cu un taxi î.și duc a-

— I.e-am spus babacilor că 
nu mai vreau sa (răiesc pe 
spinarea lor și că e timpul să 

I ma apuc ele ccva serios, de 
exemplu de bișniță !!!

Desen de t aii 1,0( 0 ly\

îi; creșîerâ
personalul t< linic-ingincresc, mai
ștrii au dovedit mai multă res
ponsabilitate in activitatea de 
zi cu zi din mină. Comparti
mentul electromecanicilor s-a a- 
firmat cu competență în valori
ficarea resurselor proprii și re
ciclarea complexelor mecanizate. 
Unirea eforturilor colectivului 

s-a concretizat pe planul eficien
ței in creșteri substanțiale ale 
productivității muncii în abataje.

— Există perspectiva unor re
zultate la fel do bune în luna 
martie?

Interviu realizat de 
Viori i STR/AIIȚ

(Continuare Io pag. ■ 2 •)

chiziția la locuința luj S.V. Unul 
dintre cei doi avea cheia de la
apartamentul respectiv. Aici ti
nerii mai beau o bere-două, apoi 
trag la sorți. Cine s-o „ia" 
mul pe K.I. Norocul cade 
Dumitru. Acesta o dezbracă, 
forța, pe K.I. și o împinge 
pat. O violează, deși victima 
implora să n-o facă. Ca 
teză, trebuie precizat — 
scrie .și la dosar — că 
era ușă de biserică. A 
zută des, în compania 
bărbați, în diferite localuri din 
Petroșani. După „meci", au mers 
în baie să facă un duș. Acolo — 
a declarat femeia — bărbatul a

pri- 
pe 
cu 
în 
îl 

o paran- 
așa cum 
K.I. nu 
fost vă- 

multor

obligat-o să-i spele... După care 
a trebuit să facă față unui nou 
asalt.

Odată repriza consumată, in
tră pe teren Mânu. Cu forțe 
proaspete. Intre timp, în aparta

NOTE DE LECTURĂ

LH ERAI URA Al EVARATA 
REZISTA TIMPULUI

Reeditarea unor cărți apaiute înainte de '89 depășește cadrul 
obișnuit al unor atari acțiuni, ea lunci, de cele mai multe ori, un 
act recuperator și de atestare a valorii. Este și cazul reeditării 
romanului „Crepuscul" (Editura Helicon, 1992) al lui Radu Cio
banii, apărut hi 1971 și distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor. 
Un roman și un premiu ce consacrau un tânăr scriitor liunedo- 
rean care 1 icua dovada unui talent viguros, deplin format, ca
pabil sa cuprindă, intr-o amplă construcție avind recunoscuta 
soliditate a prozei ardelenești, destine și caractere memorabile, 
evoluând pe intinse spații de timp și in dramaticele frământări 
ale istoriei.

Romanul „Crepu icul" c .te ceea ce numim o „cronică de familie", 
a familiei Molclovanti (desccndcnți ai unui caut itoi de aur din 
A|>useni), a cărei ascensiune coincide cu perioada ele înflorire a 
societății transilvane, clin preajma Unii ii de la 1913 .și pina la 
cei de al doilea război mondial. Declinul ei nu este insă rezulta
tul a ceea ce un Gabriel G.iixia Marqucz ar numi „un veac de 
singurătate", ci consecința cataclismului declanșat de intrarea 
trupelor sovietice in România, comunismul.* lai ceea ce adu.c 
noii aceasta a doua ediție este tocmai reliefarea fura surdină, in 
r< lele lui dimensiuni, a dramaticului proces distructiv ce spul
bera aspirații și schilodește destine. Autorul are posibilitatea să 
reintroducă pasajele respinse de ccmfurâ și să reîntregească astfel 
adevăiul. Romanul impresionează prin autenticitatea coordonatelor 
epocii, pe care Radu Ciobanu o cunoaște și o prezintă in subtile 
detalii și culori, prin măiestria individualizării personajelor, prin 
starea tensionată a acțiunii. O mențiune aparte merită episodul 
de un tragic lirism al morții bătrânului Sever Moldovanu, per
sonajul central.

Citit după donâ decenii, romanul „Crepuscul" se prezintă la 
fel de viu, Interesant și încărcat de tensiune umană, ceea ce do
vedește că și-a câștigat dreptul la timp, privilegiu al operelor do 
autentică valoare.

Corneliu IlAIHJLESCU

ment sosesc martorii S.V., C.P. și 
T.A. Aceștia și Dumiliu se pun 
la o partidă de rummy. Trece o 
bucată de vreme și din camera 
alăturată iși face apariția Mânu. 
Terminase sau, mă rog. se ter
minase. Refăcut, Dumitru se în
dreaptă spre odaia din care toc
mai ieșise Mânu. De.și K.I. era 
deja îmbrăcată, n-a putut să re
ziste înverșunării carc-1 cuprin
sese pe respectivul.

Dimineața, când cei doi lu
cratori dormeau lrânți de obo
seală, K.I. o tule?te din aparta
ment. O prietenă de a ei anunță 
poliția. Fiâcăii sunt reținuți și 
deferiți justiției. Fapta lor — 
practicarea de relații sexuale 
pnn violență și amenințare — 
este menționată de Codul Penal 
la articolul 197. aliniat 2. cu a- 
plicarea articolului 41, aliniatul 
2. Instanța judecătorească a pro
nunțat, pentru fiecare, câte patru 
ani de închisoare.

Ghcorghe OLTEANU

Cupa „8 Martic“, ia schi
Intr-un peisaj de iarna auten

tică (zapadâ 30 de cm) a avut 
loc la Cabana „Pasul Vâlcan" a 
patra ediție a Cupei „8 Martie". 
Reprezentantele sexului frumos, 
îndrâgostite de culmile inzapezi- 
te ale munților s-au întrecut pe 
pîrtia albă, demonstrîndu-.și mă
iestria in „arta" sporturilor albe. 
Toate participantele au obținut 
locul 1. Să le amintim numele 
și să le felicităm pentru temeri
tate. Ele se numesc: Lidia Bar- 
ticel, Ionela Rolundu, Giga Pul- 
verea, Eva Incze. Rodica Găitan, 
Erika Kakucsi, Monica Pușcaș, 
Maria Pleșa. Frusina Dede. Pre
zența lor a înfrumusețat pentru 
o zi, muntele, a dat viață .și far
mec peisajului alpin. (I,. Deac, 
Vulcan).
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] Nimic nu csie absolut. Nici 
regulile gramaticii nu sunt o 
excepție de la aceasta lege dc 
aur. Deși parcau atât de clare 
în școală, ele s-au făcut ți des
făcut după interesele trecătoare 
ale politichiei. Acjdemia ne-a 
luat. Academia nc-a dat. Grație 
ci, astăzi nu in.u sîntem, ci sun- 
t.m. Ea r i creat și recreat.

Oamenii politici nc-au hotărât 
destinele, ne-au spus cum să 
vorbim — sau chiar ce să vor
bim — totul după o logică bi
nară. Am invapit și noi să răs
pundem fie prin da, fie prin nu. 
Ca ți un calculator: adevărat 
sau fals, zero sau unu. Ei, care 
au fost atât dc dialectici, au uilm 
de atotputernicul „poate" al lo- 
g. i trivalențe.

Ceea ce am încercat In răn- 
d lrilc dc mai Jos a fost să „răz
bun" gramatica pe politică. Și 
nu o puteam face mai bine decât 
băgând politica in gramaticii, 
așa după cum am învățat tot de 
la ci, oam.nii politici.

Am inccput cu cele două ele
mente ale logicii binare: da-ul 
ți nu-ul, afirmația .și negația, 
lată cc-a ieșit:

1. AFIRMAȚIA. Estd mijlocul 
prin care se confirmă, se adeve
resc, se aprobă sau se exprimă 
un consimțământ. Afirmați i poa
te fi sicura s iu m sigură. I ită 
cii v i posibilități de exprimare 
a ...mi sigure:

• Cu ajutorul a Iv. rb lor de

i
Luni, 8 M. tic. Zi de sărbătoare. La florăria „Arad", nici 

f ie. Cealaltă florărie, „de stat", închisa. Adică stă! La floră-
r, ie așezate pc trotuare sau prin piață, prețuri de speriat. Un 
1 uchet de frezii, 5—6 sute. Un buchețel dc ghiocei cu trei fire 
ofiliți ata — 50 de lei. O garoafă sau o zambilă, 180—200 lei. 
Cum poate un copil să ducă mamei sale o floare de 8 Mai tic? 
Cu ce bani? Asta nu-i economie de piață ci „jupuialâ" curată! 
In vremea asta financiarii și primăria caix?-i lasă pc ambulanți 
Sa vândă pe undc-i taie capul, stau la câlduricî. Afara-i zăpadă. 
Tri t a fost, ptntrti c<i mulți și săraci, acest 8 Martie „de piața"!. 
(Al. II).

b u 'ftttiiNWtmr .•iiii/iiiii,’,’iiiiiiiiiiiiiiuitiiinitiiuiiini/iiiiitj>it/iliuir1

Miercnri, 10 mm tic, de la ora 15, ți joi, 11 martie, de la ora 
li, la Librăria din Bărbătcni — Lupeni ți respectiv, la librăria 
din Uiicani, vor avea loc lansări festive ale celei dc-a doua cărți 
a prozatorului Ghcurghe Truță din Lupeni. Titlul volumului, 
apărut la „Editura de v> st“ este „Pagoda". lata <l<ri dună eveni
mente culturale pentru iubitorii artei „cuvintelor potrivite 
Valea Jiului. (Al. Ii.)

Pentru dumneavoastră eram 
țtata să lucrăm la bar I

I

Producția de cărbune
(Urmare din pag. 1)

ab.it.ij dotat 
meca-

— Fârâ îndoială! Pentru men
ținerea capacităților dc produc
ție la același nivel sc vor fina
liza în curm I pr ramele dc re
ciclare ale comp] xelor de usți- 
ncre mecanizat i de la sectarele 
III și IV. Avem în vedere ți 
perspectiva menținerii liniei de 

front în urmâtojiele luni. Pentru 
lun.i mal, la sectorul V, va intra 
In funcțiune o nouă capacitate. 
Este vorba de un
cu complex de susțini re 
nizată, desigur, lot din cele re
ciclate prin eforturi proprii.

— Dar în ceea ce privește o 
perspectivă rrai îndepărtată, vi
zând anii viitori se poale face 
v prognoză ?

— Prioutatca priot itățllor, dacă 
putem spune a?a, o reprezintă 
Investițiile. Am întocmit un cal
cul tehnic, întemeiat pe nevoile 
stringente ale minei, Conform 
acestuia ar fi nevoie dc circa 
4 miliarde de lei fonduri rninimo 
dc investiții. Nu avem, deocam
dată, certitudinea că vom do
bândi aceste fonduri. Dar nu ac
ceptăm să stăm cu mâinile în 
I

principaluj fiind 
de necombâ-

afirmație
„da". Un exemplu 1 
tv.it:

— Iliescu a fost i
— DA!
In cazul de mai 

verbe de afirmație, i 
presive decât „da", 
desigur, 
întocmai.

comunist?
-a

sus, alte acl- 
mult mai cx- 

, sunt: sigur, 
intr-adevăr, adevărat,

S Curs de politică a 
gramaticii și de gramatică 

a politicii

mnda,

exisle

• Cu ajutorul verbului „a fi" 
la persoana a 111-a singular. Un 
alt exemplu de necombătut:

— Domnul C.V. Ttidor este 
naționalist?

— ESTE!
Afirmația nesigură se redă cu 

ajutorul adverbelor mda, 
cam. E’ emplu:

— Ei, chiar să nu mai 
Securitate?

— MDA, așa
— Eu cred că
— CAM asa,
2) NEGAȚIA, 

litâțile de a face o 
limba românii ne pune la dis
poziție imense mijloace de ex
primare a negației. Asta dove
dește că.este mult, mult mal 
ușor și mai la îndemână să spui 

se spune, 
ea există, 
domnule maior! 
Față de posibi- 

afirmație,

totuși.

Lupeni și Uricani

Flori.'e și „jupuiaJa

Eveiiim&nte culturale La

concurs <lc ospătar
■ Ibi reporter de la „Zori Noi“, eiștigător al unui

numai la 
din sub-

sân. Am demarat lucrările 
investiții de la orizontul 
Aici au fost organizate ți și-au 
inccput lucrul trei brigăzi spe
cializate în astfel de lucruri. Cele 
trei brigăzi au fost dotate, tot cu 
eforturi proprii la nivelul minei, 
cu cărucioare-instalații dc per- 
fpr it .și mașini de încărcat, 
prin caic se asigură condiții dc 
realizare a unor viteze sporite 
de avansare. In r ursul acestei 
luni, la orizontul 300 de care 

se leagă multe speranțe de vi
itor, iși va începe activitatea și 
cea de-a p.itra brigadă de in- 
vci 'iții.

— Fondurile evaluate la 4 mi
liarde lei ->e referă 
necesarul d- investiții 
tcr.in?

— Nu. este vorba și 
rle dc investiții prin 
prevăd unele doi ,ri de 
față, strict necesare.

— Mizați pe un sprijin 
partea Regiei Autonome pentru j 
Huilă? !

— Am beneficiat și până acum ■ 
de acest sprijin. Dar sunt pro- ■ 
blcme care nu pot fi rezolvate ■ 
decât la un nivel mal înalt de ■ 
competență, ca bunăoară sub- ■ 
vcnțllle. Oricum, în ceea ce ne ■ 
privește vom face tot ce ne stă I 
in putința. < --------î

-Mii

din

Unii dintre 
au remarcat

„NU“ decât „DA", 
dv. sunt sigur că 
aceasta încă din fața ofițerului 
stării civije, când a fost atât de 
ușor de spus „DA", iar după 
cununie a fost de-a dreptul im
posibil să mai spună „NU".

Cuvintele de negație sunt:
• Adverbele nu, ba și conjunc

ția nici. Exemplu:
— Știți ce face A. Păunescu 

în Parlamentul României?
— NU!
• Pronume ți adjective nega

tive. Verbul negativ este însoțit 
de multe ori de pronume sau de 
adj ive negative: nimeni, ni
mic, nici unul, nici una, nici o. 
Exemplu:

— Câte nume de teroriști cu
noașteți?

— NICI UNUL!
■ Mijloace afective 

a negației. Constau în 
adverbe, locuțiuni .și 
Exemplu:

— Aveți încredere 
nul Văcăroiu?
- AȘ!
— Credeți că el va

mult decât guvernele anterioare?
— TȚȚ!
— Subvențiile?
— BA PUNE-ȚI POFTA-N 

CUI!
• Cu ajutorul prepoziției „fă

ră". Exemplu edificator:
— Măi dragă, eu vă zîmbesc 

ca la niște copii FAPA minte!
Vali LOCOTA.

de redare 
interlccțd, 

expresii.

în Guvcr-

n uși mai

Ziarul nostru găzduiește în paginile sale de publicitate nu
meroase oferte de serviciu din partea filmelor particulare ți, mai 
puțin, de stat. Candidații respinși la astfel de concursuri aduc, 
de multe ori, numeroase reproșuri privind modul în care se 
desfășoară asemenea concursuri. Unele sunt îndreptățite. Altele nu.

Cuiiozitatca m-a împins să particip (incognito) la un astfel 
de concurs. A fost o întimplarc că, joi, I martie, acesta s-a des- 
fașuiat la „Condor bar" din Petroșani .și nu în altă parte. Pentru 
postul do ospătar s-au prezentat trei-patru tinere (una însoți.a 
de mămica ci) .și doi trei tineri — între care și subsemnatul.

Emoțiile au fost foarte mari. Eliminatorii au fost studiile. 
Din start, o fătucă a părăsit încăperea pentru că n-avea nimic 
care să aducă a școală.

Cund mi-a venit rândul, ml-am povestit viața — care
este cu nimic mal veselii ca a dv. — am spus că sunt inginer, că 
am lucrat, dar acum ml-am pierdut locul de muncă și că aș fi 
fericit dacă nț putea ră lucrez ca ospătar la „Condor bar". Patronii 
m-au întrebat dacă vreau să mă angajez pentru o perioadă limi
tată, până găsesc altceva dc lucru, sau pentru una mal îndelug- 
gatâ. I/C-aru replicat încercând să-i fac să se pună (imaginar) în 
locul meu. Ei ce ar răspunde la o asemenea întrebare?

In cele din urmă, după o scurtă deliberare, ml s-a spus că 
ti< bule să mă prezint a doua zl dimineața, la 'rele 8 pentru o 
zl dc probă, 
cam ‘-periat 
darmilfl să-l

Acestea 
a părăsi încăperea. Ml-am dat seama că gluma s a Îngroșat 
am fost nevoit -iu- mi deconspir Idctitațca. Astăzi, cu mal 
că patronii au gustat gluma, pentru aă parcau a fi oameni 
spirit.

In aceste condiții, pot să-l asigur pe toți cel interesați «ă 
acest gen de ofa.lo de serviciu sunt reale și că ele ofeiâ tuturor 
o șansă. Așa că, șomeri din toată Valea Jiului, unlțl-vă șl luați 
cu asalt aceste concursuri! Merită! (Vali LOGOTA)

Sincer 6U fiu, cunoscîndu-ml Îndemânarea, 
pentru că <u abia îmi transport propriul 
duc ți pe al altcuival
fiind spuse, unii dintre concutenți s-au ridicat

PENSIONARI 
NU SUNT

UITAȚI
Una dintre cele m.iî defavori

zate categorii sociale din etapa 
tranziției o constituie, fără în
doială cea a pensionarilor. Toc
mai de aceea, orice înfăptuire 

. spre binele acestora merită con
semnată, ca o rază de buiuiie 
și speranță. Este și motivul pen
tru care consemnăm faptul că 
în acest început de an pensio
narilor minieri, înscriși în Liga 
pensionarilor (președinte dl. Ka- 
rol Deneș) li s-au repartizat 400 
butelii de aragaz, pentru aco

perirea nevoilor proprii. Ele au 
fost distribuite în condiții deo
sebit de corecte, la domiciliul ce
lor care au primit, din Cimpa 
și până în Câmpu Jui Neag. Un 
mare merit în obținerea acestei 
cote de butelii revine domnilor 
Miron Cozma, președintele CSMR 
și Ilie Torsan, președintele Ligii 
sindicatelor miniere Valea Jiu
lui. (G.C.)

BIROU AL DEPUTAȚ1LOR
In sediul Primăriei, la camera 

65 (etajul I), a fost înființat bi
roul deputatilor. In fiecare sâm
bătă domnul deputat GIIEORGHE 
ANA (FiXSN) primește cetățenii 
în audienț , între orele 9 și 12. 
(Al. II.)
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V 
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HOROSCOP
PEȘTI — IEPURE 

(19 febiiiarie — 20 maitfit 
Ie.șiți din învăluirea dc până 

acum ,și atacați frontal.
HERBUL — DRAGON 

(21 martie — 20 aprilie) 
Puteți începe punerea in prac

tică a mai vechiului dv. pioiecU 
TAUR — ȘARPE 

(21 aprilio — 20 mai)
Depuneți un efort siiplimmlaț 

pentru a câștiga simpatia unor 
oameni influen'ți.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie) 

Rezolvați-vă urgent problemele 
de serviciu. Altfel...

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Anturajul trezește tot ce e 
mai rău în dv. încercați să vă 
stăpâniți. ■»

LEU — MAIMUȚA
(23 Iulie — 22 august) 

Faceți astăzi numai ce „vă taie 
capul".

FECIOARA — COCOȘUL ' 
(23 august — 22 septembrie) 

Lărgiți cifra cheltuielilor, dan 
cu mare grijă. Deja sunteți a- 
proape de fundul sacului.

BALANȚA — CIINELB 
(23 septembrie — 22 uclotubrîe} 
Chiar dacii șelii nu vă înțeleg, 

nu cedați nimic din ce ați câș
tigat. J

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie} 
Intimpinați problemele fără â 

vă resemna. Timpul dq este încă 
pierdut.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie} 
Tmplicați-vă mai mult în viața 

sentimentală.
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie} 1 
Perioada critică a trecut. As

tăzi, norocul vă suride în toate 
domeniile!

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 Ianuarie — 18 februarie} 

Cea mai mare satisfacție o 
constituie compania celor ca țiq 
cu adevărat la dv.

Programul TV.
MIERCURI, 10 MARTIE 

7,00 ȚVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași. 
11,Q0 TVR Cluj. .
12,00 Film artistic. Chinezul.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Prcunivcrsilaria.
15.50 Tragerea Pronoexprcs.
16,00 Oameni de lîngâ noi.
16.30 Panoramic muzical. 
17,00 Actualități.
17,05 Mesaje prin milcțui.
17.35 Arhive folclorice. 
18,00 Simpozion.
18.45 Azi în prim plan.
19,jQ Desene animate, 
20,00 Actualități.
20,40 Microrccital Kim V/dde șl 

Jason Doaovan.
20,5a Campionatul Mondial de 

h„ndbal masculin.
22.15 Telecinemateca. „Caleașca 

de aur".
0,10 Actualități.
0,25 Campionatul mondial de 

patinaj artistic.
JOI 11 MARTIE

7,00 TVM. Telcmatinal. 
10,00 TVR Iași. 
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. „Ploaia", ,
13.15 Video-clipuri.
13.30 Descne animate. 
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică. 
15,00 Preunivorsitaria.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane. 
17,00 Actualități.
17,05 Magazin iu limba g ei man ă, 
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tcle-discul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20.35 Reflecți) rutiere.
20.50 Film serial. Dallas. E( 213.
21.45 A’J în prim plan.
22.30 Campionatele MomUale de 

pat<naj artistic.
24,00 Actualități. 
0,15 Cop*1
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Victorie la Iași
9

C.F.R. IAȘI — MINERUL VULCAN 5158—5172 p.d.
Cursa pentru titlu a continuat cu incă o victorie a campioa

nei, care a reușit, după o oboseală a deplasării, să se impună, 
dacă nu net, sigur, în fala CFR-iștilor ieșeni, pasibili, după a- 
ceastă inhângerer, cu retrogradarăți.

Minerul a intrai în arenă cu Pop 912 p.d., Silivestru 911 
p I., Ardac 855 p.d., Befivacă 851 p.d., Dorin 82v p.d., Grigorescu 
815 p.d., totrlizînd 5172 puncte, cu 11 mai mult decât adversarul, 
vducind astfel încă două puncte prețioase, in disputa cu contra
candidatele sale la podium, Aurul Baia Mare, Jiul Petrila și 
Gloria București.

Iată și celelalte rezultate ale etapei: Constructorul G ilați — 
Unio Scilu Marc 5115—5132 p.d.; Aurul Baia Mare — CFR Cluj 
5483—5182 p.d. Partida Metalul Târgoviște — Gloria București 
nu s_a disputat, din motive tehnice.

CLASAMENT

1. Jiul Petrila 12 10 0 2 20
2. Minerul Vulcan 11 9 0 2 18

, 3. Aurul Baia Mare 11 9 0 2 18
4. Gloria București 10 7 0 3 14
5. UNIO Sr.tu Mare 11 6 0 5 12
6. CFR Cluj 10 4 0 8 8

,[ 7. Metalul Târgoviște 10 3 0 7 6
8. Constructorul Galați ii 3 0 8 6
9. CFR Iași 10 2 0 8 4

10. Voința București 11 1 C 1Q 2

Etapa viito.ro: Aurul Baia Maia — CFR la i; CFR Ciut — 
Metalul Târgoviște; UNIO Satu Mare — Minerul Vulcan.

Petroșani
SCHI

c.s.s.
a „coborât"
Desfășurat săptămâna trecută 

lr< polul ionului, concursul repu
blican de schi alpin, de la Miercu
rea Ciuc, destinat copiilor mici 
$' mari de la toate centrele spor
tive școlare din țară, a oferit 
„pârtie** de afirmare celor 15 
concurcnți, 8 băieți și 7 fete, 
de la CSS Petroșani, aflați sub 
comanda profesorului Zoltan 
Toih, trei dintre ei ocupând po

diumul ia festivitatea de premiere.
L :ir până la linia de sosire, 

copiii au avut de înfruntat na. 
vtta celor patru zile de concurs, 
pe o di -anță de 21 km., cu un 
autobuz specirj, plus cele 30 de 
minute de mers pe jos pânl la 
linia startului, ,necum și „câl- 
lura" celor 22 de grade sub ze;o, 

toate punăndu.și amprenta pe 
evoluția de ansamblu a echipei, 
cu toate rezultatele foarte oune 
Cu care s-au întors acasă.

pe podium
Cele două concursuri atestă 

gradul de dificultate al pârtiei, 
ele măcinând forțele „stăpânilor 
înălțimilor*, care în cel de-al 
doilea start au și „coborât" în 
clasament, vrand-nevrând, cu 
un loc, f ilă de puma clasare, 
după întâiul slalom

Drr iată rezultatele obținute : 
Primul concurs: Băieți: Locul I, 
llobert Bnrta, locul doi, Cristian 
Stancu, locul trei. Laurențiu 
Torok. Fete; locul trei: Lupa 

S'istina.
Al doilea concurs: Băieți: lo

cul doi, Robert Barta; Fele: lo. 
cui IV Lupa Cristina; locul V, 
Codruții Domokoș și Monica

Citirea, la .copii mici.
CSS Petroșani c, fost sponso. 

rizat pentru competiție de RA11 
și Liga sindicatelor miniere.

E'i'Al’A A 16-A (7 .MARTIE) 
Metaloplastica Orăștie — Min rul Vulcan 
Parângul Petrila Lenea — '.Iureșul Deva 
Minerul Certej — CFR Simeria 
Favior Orăștie — Victoria ’90 Călan 
Metalul Criscior — Minerul Vuit m Tcliuc 
Haber Hațeg — Aurul Brad
Minerul Ghclari — Constructorul Huned. 
Minerul Aninoasa — Minerul Bărbateni 

ETAPA A 17-A (14 MARTIE) 
Mureșul Deva — Minerul Aninoasa 
Minerul Bărbateni — Metaloplastica 
Minerul Șt. Vulcan — Minerul Ghelari 
Conslruct irul — Ilaber H ațeg 
Aurul Brad — Metalul Criscior 
Minerul V. Teliuc — Minerul Certej 
CFR Simeria — Favior Orăștie 
Victoria *90 Călan — Parângul Lonca 

ETAPA A 18-A (18 MARTIE) 
Haber Hațeg — Minerul Șt. Vulcan 
Minerul Ghelari — Metaloplastica 
Minerul Aninoasa — Victoria ’90 Calan 
Parângul Lonea — CFR Simeria 
Favior Orăștie — Minerul V. Teliuo 
Minorul Certej — Aurul Brad 
Metalul Criscior — Constructorul 
Mureșul Deva — Minerul Barbăteni

’ ETAPA A 19-A (21 MARTIE) 

CFR Simeria — Minerul Aninoasa 
Victoria *99 Călin — Mureșul Deva 
Minerul Bărbateni — Minerul Ghclari 
Metaloplastica — Haber Hațeg 
Minerul Șt. Vulcan — Metalul Criscior 
Con ’ructorul — Minerul Certej 
Aurul Brad — Favior Orăștie 
Minerul V. Teliuc — Parângul I onca

ETAPA A 20-A (28 MARTIE) 
Minerul Certej — Minerul Șt. Vulcan 
Metalul Criscior — Metaloplastica 
Haber Hațeg — Minerul Ghelari 
Mureșul Deva — CFR Simeria 
Minerul Aninoasa — Minerul V. Teliuc 
Parângul Lonea — Aurul Brad 
Favior Orăștie — Constructorul 
Victoria TO Călan — Minerul Bărbateni 

ETAPA A 21 A (4 APRILIE) 
Aurul Brad — Minerul Aninoasa 
Minerul V. Teliuc — Mureșul Deva 
CFR Simeria — Victoria *90 r ian 
Minerul Bărbateni — Haber Hațeg 
Minerul Ghelari — Metalul Ciiscior 
Metaloplastica — Minerul Certei 
Minerul Șt. Vulcan — Favior Orăștie 
Constructorul — Parângul Lonea

ETAPA A 22-A (11 APRILIE) 
arângul Lonca — Minerul Șt. Vulcan 

Favior Orăștie — Metaloplastica 
Minerul Certej — Minerul Ghelari 
Metalul Criscior — Haber Hațeg 
Victoria ’90 Călan — Minerul V. Teliuc 
MOrcștil Deva — Aurul Brad 
Minerul Aninoasa — Constructorul 
CFR Simeria — Minerul Bărbateni

ETAPA A 23-A (15 APRILIE) 
Mincru Șt. Vulcan — Minei ul Aninoașa, 
Constructorul — Mureșul Deva 
Aurul Brad — Victoria *90 Călan

N
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returu^ji
Minerul V. Teliuc — CFR Simeria FI 
Minerul Barbateai — Metalul Criscior 
Haber II ițeg — Minerul Certej 
Minerul Gliei.ui — Favior Orăștie 
Metaloplastica — Parângul Lonea

ETAPA A 24-A (18 APRILIE) 
Mureșul Deva — Minerul Șt. Vulcan 
Minerul Aninoasa — Metaloplastica 
Parângul Lonea — Minerul Ghelari 
Favior Orăștie — Haber Hațeg 
Minerul Certej — Metalul Criscior 
CFR Simeria — Aurul Brad 
Victoria ’90 Călan — Const ’uctorul 
Minerul V. Teliuc — Mi; rul Bărbateni

ETAPA A 25-A (25 APRILIE) 
Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa i 
Metaloplastica — Mureșul Deva 
Minerul Șt. Vulcan — Victoi a '90 Călaa 
Constructorul — CiR Simeria 
Aurul Brad — Minerul V. T liuo 
Minerul Barbăteni — Miner' l Certej 
Met aiul Criscior — Favior Orăștie 
Haber Hațeg — Parângul Lonca 

ETAPA A 26-A (2 MAI) 
CFR Simeria — Minerul Șt. Vulcan 
Victoria *90 Călan — Metaloplastica 
Mureșul Deva — Minerul Ghelari 
Minerul Aninoasa — Haber Hațeg

- Parângul Lonea — Metalul Criscior 
Favior Orăștie — Minerul Certej 
Minerul V. Teliuc — Constructorul 
Aurul B’ad — Minerul Bărbătenj 

ETAPA A 27-A (6 MAI) 
Metalul Criscior — Minerul AnmoasM 
Haber Hațeg — Mureșul Deva J
Minerul Ghelari — Victoria ’90 Colan • 
Metaloplastica — CFR Simeria 
Minerul Șt. Vulcan — Mm.rul V. Teli'-M 
Constructorul — Aurul Brad ,j
Minerul Bărbateni — Favior Orăștia J 
Minerul Certej — Parângul Lonea -||

ETAPA A 28-A (9 MAI) 
Aurul Bici — Minerul Șt. V alean 
Minerul V. Teliuc — Metaloplastica 
CFR Simeria — Minerul Ghelari 
Victoria *90 Călan — Haber Hațeg 
Mureșul Deva — Metalul Criscior 
Minerul Aninoasa — Minerul Certej 
l’arangul Lonea — Favior Orăștie 
Constructorul •— Minerul BârtșăLnJ

ETAPA A 29-A (16 MAJ) 
Favior Orăștie — Minerul Aninoasa 
Minerul Certej — Mureșul Deva 
Metalul Criscior — Victoria 90 fe<..lan J 
Haber Hațeg — CFR Simeria 
Minerul Ghelari — .Minerul V, Teliua 
Metaloplastica — Aurul Brad 
Minerul Șt. Vulcan — Cc istructorul 
Parângul Lonea — Minerul Bmbdteni

ETAPA A 30-A (23 MAT) 
Minerul Barbăteni — Minerul ș . Vulcan 
Constructorul — Metaloplastica 
Aurul Brad — Minerul Ghelari 
Minerul V. Tcliuc — Haber Hațeg 
CFR Simeria — Metalul Criscior .
Victoria *90 Călan — Minerul Certej jî 
MurcșuJ Deva — Favior Orăștie 
Minerul Aninoasa — Parângul Lonea |

Sărbătoare a schiului
Deși viața de fiecare zi, do

ri jiată de griji ți incertitudini 
oferă prea puține motive de du- 
cijrie, concursul de schi dotat 

cu „Cupa veteranilor**, aflat la a 
tXXlf-a ediție, a oferit și mo
rmăie deosebite ele revelație, de 
satisfacție tuturor iubitorilor 
muntelui și ai zăpezii aflați la 
sflrșitul săptămânii trecute la 
„Straja-* — Lupeni. Șl de astă 
dată, „Cupa veteranilor** a fost 
o adevărată sărbătoare a schiu
lui ia care a contribuit, și vre
mea splendidă din ziua desfă
șurării cc a cur. ului — sâmbăt , 
fi martie. O vreme deosebit c _• 
generoasă. Un cct senin, fără 
nor, un soare strălucitor, o ză
padă proaspătă, pufoasă, pe care 
scrii uri le alunecau... „trăznet**. 
De toate acestea s-au bucurat din 
plin schiorii, cei aprorpe 100 de 
concurenți aliniați Ia startul con
cursului, respectiv, 77 la schi 
alDin ți 15 la fond. In afară de 
veteranii din toate localitățile 
Văii Jiului, ap participat și 
schiori din Timișoara, CluJ-Na- 
poca. Deva șl Hunedoara.

Concursul de «chi alpin, con- 
stlnd dintr-o probă combinată 
de slalom uriaș șl sjajom special, 
•-a d'-sîățurat pe prtrția amena
jată pe un traseu <3" f,5 kilome
tri, pe locul preferat ai schiori

lor — pe platoul de tub Virful 
Mutu. A fost proba care a pus 
la o reala Încercare virtuozii; - 
tea sportivă a participanților I i 
lupta cu porțile, cu secundele J 
mai ales, cu denivelările apărute 
pe întregul traseu. Dar, concu
rență au fost la înălțime, oferind 
un frumos spectacol „galeriei** 

prezentă in „tribunele naturale" 
dintre brazii seăldați în razele 
soarelui. Am urn.ăiit evoluții 
reușite, in vi‘eză; au fost și că
zături, au fost șl coa?ur»nți care, 
cuprinși de febra vitezei, au ne-

• * * « • ** • >■ — • mm • mm • «MM « «MB 
(.1'1*A VETERANILOR, 

EDlț'IA a XXll-a
* • MM • MM 4 MM • «MW • MM • «MM

glijat tocmai poarta de sosire, 
unde cronometrau arbitrii, și au 
tre. ut pț lingă... Si p: nțru ca 
vorbim scriem despre arbitraj, 
să spunem că la reușita concur
sului au Cvptțib’nt și irump,ii, 

salvainvntLs.ti, aj Lupeniului. Du
pă curo, la înălțimea competitivi 
au fost de ascni. ijea, băieții <^ro 
asigură întreținerea ți îuncționa- 
rea telescaunuiui șl telcschlui i- 
lor, personalul cabanei.

După concurs, incinta cabanei 
n găzduit festivitatea de premie
re unde celor mai bine clasați

li s- iu oferit diplome și trefec. 
Au sponsorizat aceasta ediție 
a „Cupej veteranilor", sindicatul 
și consiliul de administrație al 
EM Lupeni șl sindicatul EM 
Bârlateni. La recompensarea ce
lor mai buni sportivi și a pro
motorilor acestui sport tradițional 
în Valea Jiului, sport al curaju
lui și... „linei.ții fură bătrânețe", 
au conlrib u EM Paroș.ni și 4 
firme cu va. ital privat din De
va. De asemenea, fi urnea e trofee 
— creații de mctalopl știe — 
a oferit veteranul munților Fran- 
cise Dobncr, din Vulcan.

Ca să fie respectată tradiția, 
a urmat o ruș t.i seară de *a 
bana. A fost, mai întâi, vizionat 
pe „video" documentarul edi
ției precedente a „C ipej vetera
nilor". O casetă semnată de ve
teranul Vasilo Naș din Deva. 
A fost o scară domiuală dc ve
selie, Lună dispoziție, dans și 
muzică (in prim plan Iupcnc mul 
Fetru Tudovc'ci și orchestra de 
muzică populară încrppitî de 
cluji anul lacob Câmpeanu. ală
turi de alțl animatori al muzicii, 
în cabană. J.a „Straja", devenită 
suprapopulată, pînă noaptea tir 
ziu, pentru că „veteranii s-nu 
înmulțit", a fost ț> scară feerică, 
a tinereții fără umbră de b.itrî- 
nețe! (îmin DHBFK)

TRIMI1 CLASAȚI,

PE CATEGORII DE VARSTA

Schi fond
FEMEI, Categoria 36—10 ani: 1. Coslici Ștefania (Bărbăteni)| 

2. Lakatps Maria (l’uroșeni). Cat. 46--50 ani: 1. Schmirlt, Majrgaa 
nia (Paro.șeni). Cat. 56—60 ani: 1. I<ato Terezia (Lupeni); Z Drot- 
zingcr Rozalia; 3. Ambruș Felicia (Lupeni). BARBA (I, categorial 
46--50 ani: 1. Ușurclu Zoltan (Lupani); 2. Șandru Victor (LupcnJX 
C it. 5Q—60 ani: 1. Ambru.ș Petru (l’arașeni).- C >t. 61 — 65 anii I 
1. Drotzingcr Andrei (Lupeni).

Schi alpin
1.1MEI, Categoria 3G—10 an.1: Radoslav Emilii (Timișoara), 

Sanislav Marii (Deva), Domokoș 'f'o.lcrica (Cluj-NapocaX Cate;?. 
41—15 am: Biigiri Dorina (Deva), Olt Elena (Deva). Cat. 46—o# 
ani: Bimilcui Gma (D <a), Mariana Olt (Deva), Valuta Munteanu 
(Deva). Cat. 51—55 ani: Cundea Emilia (Deva), I laici.r Rodi ca 
(Paroșcni), Jiiinsky Virgimca (Deva). Cat. 56—60 ani: Kovaca 
Rozalia (Pelrcșani) BARBAT1, categoria 36—40 ani: Bucur Gacor- 
ghe (I upeni), lacob Câmpean (Cluj-Napoca), Mirean Ungureanu 
(Deva).1 Cat. 41—15 ani: .Sân loan (L'aroșcni), B icz y Teofil (Vul
can), Olt Mircca (IJcvaX Ca' Ti â't ani: Bârliu i Dumitru (Pe
tro-ini), Iosif Sehictit țl.li;.' m), kr.eis» Gnemghe (Vulcan), Cio- 
f.lii a Grigore (Lirnenl). Cat. Sa — 55 am: Acs Alexandru (Fc'ro- 
șam), Ghcorghc M.irchi.ș șl'.uonm’. Ritiș in A.bel (Hur. șt i.ura)- 
Cit 56—60 ani: Zlugncanu Iosif (I .troșani), Cn loan iLu icni), 
'l "-kanyi Ștefan (Hunedoara), s it îl—65 ani: I< n i ; Pa\'i 1 țPe- 
lio.ani), Katți Adalhcit (Lupeni), Racolța R ii (Liipvi'0- CnL 
66—71) ani: B.ncșan Huria (Hunciioara), Anton Dobner (Lupeni), 
Anger Andrei (Petro..mi). CATr.GORIA PESTE 70 DE ANI CtO- 
FL1UA SIMION (I.uponi), KOVAC.S GRIGORE (Vulcan), MUN- 
TEANIJ NU’ț’U (Lupeni), DOBNEI1 FRANCISC (Vulcan).
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EXTERNE
La Casa Albă nu sc (mai) 

fumează
Președintele Clinton și sc>.,a sa 

au declarat Casa Albă zonă „na 
smoking". Aceasta, ca o dovada 
a faptului că America a devenit 
foarte sensibilă la problemele 
sănătății. In timpul președinției 
lui George Bush, fumatul era 
interzis in reședința de la Casa 
Albă și la bordul avionului pre
zidențial „Air Force One“, dar 
era permis în aripa vestică a 
clădirii, unde era situat biroul 
președintelui.

In Rusia se fură...
In timp ce vicepreședintele 

Rusiei, generalul A. Rukțoi, par
ticipa la ceremoniile de come
morare ale bătăliei de la Stalin- 
grad, desfășurate la Volgograd, 
niște „ciolaveci“ de bine i-au fu
rat mașina. Nu e de mirare, din 
moment ce nici ministrul de in
terne nu a fost ocolit de hoții 
de mașini. „Creșterea criminali
tății devine una dintre proble
mele cele rnai prcocupante“ spu
nea Ruțkoi, anunțând deschide
rea ostilităților împotriva crimei 
organizate.

Zidul Berlinului n-a murit
Unele porțiuni din zidul care 

a separat nu numai orașul Ber
lin, cl două lumi opuse, vor 
rămâne in picioare, ca mărtu
rii ale trecutului. O astfel de por
țiune, lungă de 70 metri, este 
cea care despărțea raionul Mitte 
(Berlinul de est) și Vedding (par
tea vestică a orașului). Se va 
păstra și punctul de graniță de
numit „Charlie“, de pe Friedrich- 
strasse, prin care treceau nu
mai diplomații. Alte clemente 
ale construcțiilor din beton vor 
completa colecția Muzeului Zidu
lui Berlinului.

,,Mici cheltuieli** la 
Buckinghani

Conform Constituției, Coroana 
britanică beneficiază de o serie 
de mijloace de transport a căror 
Întreținere revine bugetului na
țional. Anul trecut, trenul regal. 

I care a făcut 50 de curse, a cos
tat in medie pe călătorie 70 000 
dolari americani sau 52 000 lire 
sterline. Iahtul, folosit doar în 
31 de croaziere, a reprezentat o 
factură la buget de 11,4 milioane 
lire sterline. Nota de plată pen
tru mijloacele de transport mai 
mici, precum .și ale unui avion 
de pasageri și unui elicopter nu 
a fost făcută publică. Deh. mă- 
runțișt

Asta da noroc!
Linda Thomas. fostă contabilă 

In Los Angcles, devenită .șomeră, 
după ce și-a pierdut .și casa, a 
plecat In Las Vegas. Spera să-și 
găsească un loc de muncă. îm
preună cu soțul ei și cu niște 
prieteni. au intrat în hotelul A- 
laddin. Aici au încercat să se 
distreze jucând la un automat 
mecanic de 25 cenți. Cu 10 do
lari a „spart casa", cuștigînd nu 
mai puțin rl- I 881 552 dolari. Re
cord absolut in regiune, după 
cum menționează administrația 
hotelului Aladdin.

EXTERNE

ANIV ERSARI

PEN I HU Ciora Ion, un sincer „La mulți ani!", din partea 
familiei. (1492)

CU OCAZIA împlinirii a 7 anișori, părinții Vali și Costel, su
rioara Mihacla ii urează fiului și fratelui Constantin Florin Moisă 
sănătate-, fericire și tradiționalul „La mulți anii" (1521)

VINZARI

VIND autocamion 10 tone în perfectă stare de funcționare. 
Orșova, telefon 0979/61433. (1512)

VIND Mercedes Cobra 200 Diesel, stare excepțională. Infor
mații: telefon 541068, între orele 17—22. (1514)

VIND televizor color Philips, 110 000 lei, negociabil și video 
recorder Hitachi, 150 000 lei, negociabil. Petroșani, Gh. Barițiu, 22. 
Telefon 545826. (1515)

VIND mărci germane. Vulcan, B-dul Victoriei, bl. B2, ap. 42. 
(1523)

VIND video playcr Funai sigilat. Cumpăr forinți. Telefon 
545043. (1530) '

VIND apartament 2 camere confort I, îmbunătățiri. Petroșani, 
str. Aviatorilor bl. 54, ap. 37. Informații, zilnic, după ora 16. (1524)

VIND Oltcit, 1992, IFA, 11 000 km. Telefon 094/162859, Cra- 
iova. (1535)

DIVERSE
FIRMA particulară efectuăm transport de mărfuri cu auto

camion Roman (8 tone), tarif 100 lei/km. Relații: telefon 570386, 
zilnic, intre orele 8—20. (1536)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „Anita" angajează absolvente de 
liceu pe post de vînzător. Relații: la sediul firmei, Complex Pa
rângul Petroșani, între orele 14—16. (1537)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, Petroșani, str. Aviatorilor nr. 
27 A/41, et. 2 cu apartament. (1531)

SCHIMB garsonieră în Petroșani, str. Dacia, bl. 9A/16 (Tirgul 
de porci), cu apartament 2—3 camere. (1534)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Vidican Ma
riana, eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (1513)

PIERDUT legitimație de bibliotecă periodice pe numele Bo- 
țan Adela, eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (1516)

PIERDUT permis de călătorie pe numele Plavia Rodica, eli
berat de Regionala C.F.R. Timișoara. II declar nul. (1517)

> DECESB

SOȚIA Rozalia, surorile și nepoții anunță cu adîncă durere 
dispariția celui care a fost un om deosebit

FILIPINI IOAN (68 ani)
înmormântarea, joi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă de la 

domiciliul din Petroșani. (1532).

CU NEMĂRGINITĂ durere soția, fiica și nepoții anunță 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun soț, tată, și 
bunic

ȘERBAN I RANCISC
înmormântarea arc loc azi, ora 11. de l;i domiciliu. Petro

șani, 1 Iunie, 15. (1519)

COLECTIVUL Direcției Personal.administrativ din cadrul 
RĂII Petroșani aste alături de colega lor cl.na Truică Gabiiela, 
la marea durere pricinuită de decesul tatălui sau

ȘERBAN I RANCISC
Sincere condoleanțe. (1527).

COMEMORĂRI

AU TRECUT 3 ani de la trista despărțire de buna mea prie
tenă

IIEME.SCU IRINA (60 ani)
Un pios omagiu in amintirea ei veșnică, Minii. (1518)

SE ÎMPLINESC 2 ani de când iubitul nostru tată, socru și 
bunic

TAS VAS IȚE (LOCI)
ne-a părăsit.

Nu te vom uita niciodată. Fiica Jrina, ginerele Șandor, nepo
ții Erika, Alex și Robcrt.

Va rămîne veșnic viu în inimile noastre’.
Fic-i țărâna ușoară. (1520)

Societatea Comercială 
DISCO BAR S.R.L. 

Petroșani
patron dl. Ciser Vasile

ANUNȚĂ

redeschiderea sălii noi a Restaurantului Minerul din 
Petroșani, începînd cu ziua de 7 martie 1993.

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

VIDEO-CASETE 
pentru vizionare la domiciliu închiriază

Firma Computer Club
Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 1, etaj 2 (strada spre 

piață, vizavi de Tipografie).
casete noi

— colecție completă. (1525)

Societatea Comercială 
Deteșan — lanc SNC 

EFECTUEAZĂ
B TRANSPORT MARFĂ, INTERN ȘI INTERNA

ȚIONAL
Relații: Lonea, str. Șoimilor, nr. 16 sau Lonca, str. 

B. Delavrancea, nr. 4/2. (1522)

R.A.G.C.L. Vulcan
va scoate la licitație, in data de 8 aprilie 1993, spați

ile comerciale de la parterul blocului 92.
Informații suplimentare, la Primăria V ulcan, came

ra 18. (1528) ’

SC Consmin SA
Petroșani
Str. M. Viteazul nr 11

organizează, în data de 18 martie 1993. vinzarca u- 
nor mijloace fixe casate.

Informații suplimentare la Biroul mccano-cnergetic, 
telefon 541541. (1452)

S.C. Transport Local 
Valea Jiului S. A.

Petroșani
str. Iscroni, nr. 3, telefon nr. 513328,

scoate la vânzare prin licitație, conform Decretului 
50/90, mijloace fixe.

Licitația va avea loc in ziua de 15.03.1993 și în fie
care zi de luni a lunii martie.

Lista poate fi consultată zilnic, între orele îl—13, la 
scaiul unității. (1529)
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