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Vineri, in Incerthudini

ne-

eal-
coe-
Re-

■ Inlrucât ziarul „Zori noi“ clin 5 martie 
1993 a informat opinia publică din Valea 
Jiului despre o indexare, generala a sa
lariilor și pensiilor pentru lunile ianuarie 
— aprilie 1993, de 9,1 la sută, suntem 
voi ți să facem unele precizări.
• In conformitate cu metodologia do 
cui înscrisă în Hotărârea Guvernului, 
(icientul de indexare pentru angajații
gi'-i Autonome a Huilei Se determină ra
portând valoarea indexării medii pe sa
lariat de 3150 lei/lunar brut la salariul 
mediu de C9 G85 lei, obținut în perioada 
n'i'mbrie-decombrie 1992. Coeficientul 
astfel obținut este de 3,85 la sută. Sporul 
< periculozitate fiind egal cu salariul 
minim pe economie, se va indexa cu 9,1 
la su'.ă. Aceasta se va răsfrânge n<gativ 
a upra coeficientului general de indexa
re, coborându-1 la 3,38 la sută.

In concluzie, în conformitate cu Ilotă- 
i rea Guvernului salariile celor 45 000 an-

gajați ai RĂII urmează a se indexa cu 
3,38 la sută, nu cu 9,1 la sută, așa cum 
s-a anunțat în cotidianul „Zori noi“.

Confederația Sindicatelor Miniere va 
face demersurile necesare pentru a deter
mina Guvernul să ridice indexarea la co
ta anunțată, adică la 9,1 la sută. Până a- 
tunci, în absența altei decizii, suntem o- 
bligați să ne conformăm metodologiei a- 
nunțate.

Ultimul articol al Hotărârii prevede t 
„Ncrcspcctarea prevederilor prezentei ho- 
tărîri atrage răspund?re-a, după 
ciplinarâ, materială, penală sau 
conform legii“.

Totodată, solicităm mai multă 
atunci când interpretăm textele 
întrucât o răstălmăcire .eronată a acesto
ra poate produce serioase tulburări so
ciale.

Confederația Sindicatelor Miniere
.'clin România

dezbatere
Moțiunea de

de
prîmă\ ară

cenzură

caz, dis- 
cîvilâ,

pruclcnțâ 
de lege,

Luni după amiază, în fața 
merelor reunite ale Parlamentu
lui, opoziția a prezentat „Moțiu
nea de cenzură" adresată Gu
vernului, document care echiva
lează cu un vot de neîncredere 
acordat executivului pentru „Stra
tegia de guvernpe 4 ani. Pe 
marginea Moțiunii/ de *------ ’
vor avea loc dezbateri 
Din partea opoziției/ dl. 
liu Coposu a presizat că „Moțiu
nea de cenzură" trebuie înțeleasă 
ca un avertisment adresat Gu
vernului și un demers democra
tic întreprins pentru a determina 
executivul să-și asume toate res
ponsabilitățile reformei.

Din partea opoziției, Moțiunea 
de cenzură a fost semnată de 
122 de senatori și deputați. (T.M )

ca-

cenzură 
vineri. 
Corne-
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U.T.A. — JIUL
Pentru derby-til dciby.urilor 

cl <. îmbăta, 20 mi.lie, dc la A- 
rad, Ui’A — Jiul, BTT I’e'ro- 
șDti organizează <xlursie cu 

plecarea și sosirea M^fl|ua me
ciului. Amatorii de fottal pot 
apela cu incieck re la serviciile a- 
cestei trine, gata sa cuiere toate 
mijloacele de transport de c'.re 
dispune. Relații la telefonul 
041008 Petroșani.
„IDOLII ADOLESCENȚEI0
Deosebit de interesantă este 

Ide ea unor tineri adolescenți, e- 
levi ia Grupul școlar industrial 
jQin Vulcan, de a realiza gszeta 
„Idolii adolescenței”.^ Am vă
zut-o, am citit-o și IfTn remar- 
cat.o ca fiind deosebit de Inte
resanta. Poate ar trelxii lărgită 
puțin aria ei tematică. Oricum, 
felicitări realizatoarelor dm 
clasa a IX-a A. (T.V.)
AU ÎNFRUNTAT ZĂPEZILE

D i4,a concui tul de schi des
fășurat la cabana „.Straja" Lu- 
pcm, un grup dc schiori .și tot
odată, injinoși turiști de munte 
au tre tt peste V-rf111 sa,-„i ,« 
(IB18 m) la cabana 
can. Au înfiuntat zlpada de.tul 
ele ii are cât și vi>c.ftsl ivit pe 
aloșuii. Grupul a fost ibrmat din 
Ți 'di i >i Aloi I-i ii'Jrur, soții 
Ale . m lru și M.iria Vas1; și frații 
Horin HÂdelu Butaș. După esca- 
ladaic Jjci } -.1 i și trecerea pâ- 
tâalu\ rnu/ului. i ajuns Ja Pasul 
Vul . a ey'.cuU iți, d.u mulț imiți. 
(L.
IS1 CAVI A... PĂGUBAȘUL

Domnul Dan Boitari, s daint 
a i ilvamin-ul ii Petroșani, tele
fon 515521, a găsit in ziua <le 13 
martie, 
ful 
tm portofel cu o importantă su
ma ■ 1 11.....- L ■ ■ 1
șa) 
cu i 
tat ■

vjrful „Straja' 
Pasul Vul-

ora 15.30, la cim matogi a- 
Victoria, fost 7 Noiembrie,

de bani. PaguDaAJ (puguba- 
este rugat(a) să la Ți g dura 

cel in cauză, a cărui! cinestl- 
■ ne face plăcere să o/inserăm 

oa o virtute. Ga intermediari, aș
teptăm șl noi păgubașul să se 
prezinte, ca și găsitorul. Nu vom 
primi decât... mulțumirile. (D.N.)

CITIȚI
IN PAG. a ll-a

H Schi
■ Fotbal
■ Topice
H Rezultate ii Clasamente

în pag. a 3-a
H Au cerut să fie deshu

mați...
■ Agonie și... euforic in 

piețele agroalimentare
■ Record de participare

Au trecut și ele, Babele, i<r 
apropierea primăverii, după toaie 
semnele, este o certitudine. O 
nouă primă> ara și, ca întotdea
una, noi speranțe...

Speranțe, ca de certitudine, 
cind e vorba de viața noastra de 
fiecare zi, nu poa.e fi vorba. 
Speranțele .și ele au rămas fi
rave. Firave .și derizorii. Viața 
ne-a demonstrat că nu e bine 
să trăim cu prea multe speranțe. 
Dimpotrivă. Pentru că, cu toate 
creșterile pe care le anunță sta
tisticile, nivelul de viața a luat-o 
pe vale în jos. Salariile, salariul 

. a crescut în 
I? peste 10 ori. 
jnd un kilogram 
l> de la 37, nu la 
ei cartofii de ia 
pi kilogramul, un 
1, de

mediu bunăoară, 
ultimii 3 ani dl: 
Dar, ce folos, cl 
de carne a ajun|> 
370, ci la 370^ llc 
2 sau 4, la 110 1 
pantof ca lumea, 
12—11 mii, o halbă 
la 3 lei la aproape 
sticlă chiar peste o 
știm ,că avem în țară un milion 
do șomeri, că, cu făina stocul 
fabricilor de pîine a cam ajuns 
la fundul sacului... Dar, astea-s 
cifre. i

Iarna trece, omătul, ajuns des-i 
tul de mare în unele locuri, se 
topește. Ne așteaptă primăvara. 
Cu ce? Ge ne oferă mai marii zilei? 
Deocamdată, parlamentarii dis
cută în sfatul țării programul — 
strategie de guvernare al cabi
netului Văcăroiu pe următorii 
ani... Mult controversatul — De 
bună dreptate — program, căruia 
opoziția i-a hărăzit moțiunea de 
cenzură, gest ce nu semnifică 
altceva decât o delimitare netă- 
E dreptul ci. Doar e democrație. 
Dar, ce aduce bun programul de 
guvernare, ce consecințe bene

fice va avea 
zură pentru viața 
care zi? Vom trăi

Sigur, este sau

la 370 la
de bere de 

o 
Mai

100, iar 
sută.

moțiunea de cen- 
noastră în fîe- 
și vom vedea... 
ar fi ușor să

loan DVBEK

(Continuare in pag. a 3_a)

tartor ocular la un
Bătătorind caile Bucureștilllul, 

am ajuns și la Opera Română. 
Ziceam că audiez și <u o arie 
frumoasă, mai ales că, pentru 
sâmbătă, 13 martie, pe afișul 
respectabilei noastre instituții de 
cultură muzicală din Capitala c- 
ra scris cu litere m iri. „Azi, 
„Rigoletlo". Du ijor, Constantin 
l’ctrovici, in roiul ducelui de 
Mantua (personajul principal al 
operei amintite), un tenor din 
I le publica Moldova". Și se men
ționa „spectacol în limba itali
ana". Bine, fie, mi ain zis. Hai 
la operă! Ajuns acolo, tumba) u 
mare. Vreo 6—7 sute de indivizi 
in fata clădirii (să nu se spună, 
probabil ca n'i se duo bucnreș- 
tenii la teatrul Iii ic) și alte vreo 
2—3 zeci, pe aleea care duce spre 
teatrul muzical al Capitalei și ai 
țarii. Ge să fie, ce să lic? M-am 
(lumii it. Era așteptată, ca în zi
lele... „alea", o persoană „oficia
lă". Una care trâmbițează pesto 
tot că e în vizită neofiaiaiă, 
ticulară, dar care, în fapt, 
„în vizită de lucru". Adică 
ține dc „lucrături"

A' ând imaginea grolescă

lu' Lc(Ana)"de pe timpurile „ciu
ruitului", am înțeles că istoria 
se repetă și acum. Era așteptată 
.protocolar" „Ana din Boui bone- tii 
dc vest". Pe alee, 2—4 tinerele 
cu flori albe in muna, din loc in 
loc, așezate, numai bine pentru

„ spectacol
2—3 milioane de locuitori ai Bucu- 
reștiului... d'inere speranțe ale 
rcgalismuluil A apărut și perso
najul numărul „unu", precedat 
de personajele „minus unu",
di. ă viceprimariil Capitalei, mi-

sust”

a-

(LE)ANA, LA OPUJA l

p ar
esta

$e

a

a l j filmate de camei umanii per
san ții ai iu' doamna Anuța. Ilo
gic, la „li.xl" In fața Operei „ka- 
ratiștii" Ligii studenților dm U- 
nivi-isil.de >i, mai discret „ka- 
ratișlii" noștri, care su i apere 
pe zurbagii de prostie. Polițiștii 
români se certau cu șoferii năz
drăvani, menținând totuși or
dinea. Mai uitai— hai sa arunc o 
privire asupra asistenței. După 
vârsta, o rapidă cl ili- 
cnixi; 150—209 de tineri, 
purtând steagul n 1 b a s t r U 
cu Însemnele „I, S." (Liga stu
denților) și 4—5 sute de .pio
nieri" trecuți binișor de 6o di 
„primăveri". Comparativ cu cele

nus doi, minus trei etc. ele. Ceva 
„adulațu" corale, ceva porii ele 

stil porii elul lui Muu in pieptul 
„ieioluțioiiai ilor" chinezi sau al 
lui Slalin pe pieptul comsoinoliș- 
tilor (dovada ca, intr-adevăr, 
li .i ui 
cl ceva 
Stalin, 
Num ii 
pe frumusețea 
(fiica sa are 43 dc ani).

Bineînțeles, camcramanil „Iu' 
mama Ana trăgeau numai prim- 
planuri să nu so vadă o alee pus
tie șl un foaier gol. Entuziasmul 
a ajuns la paroxism. A urmat 
spectacolul. Un spectacol desuet

, Mi
ile dincolo, a deprins și 
bun de la prietenul lui, 

care l-a decorat in 1911). 
că portretul reprezenta 

sa in vârstă de.,.

care nu se mai termină odată, 
spre nefmcirea poporului 
mun. Zâmbetele Anei din 
boncstii Parmei, cea care, 
cunoscând limba romană 
bine, deși se pretinde... româncă 
și incă suverana, (dovadă că și dis
cursul de la Universitate a fost 
citit de o studentă din țară și 
nu de Anuța din Bourboncști) 
ni le trmiite cu bezele de ve 
Ver.soix, nu ne mai duc cu gândul 
la bine. Nu țin de foame, nici da 
liniște, nici de cald.

Spectacolul jalnic oferit de 
oameni a căror epocă a apus, 
concomitent cu comunismul. Re
gii și dictatorii, deopotrivă au- 
tocrați, sunt ai trecutului. Și să 
faca bine si stea acolo, in cușca 
istoriei pe care, nu o dată au cons
truit-o chiar ci punând cap la 
cap vânzări și crime, trădări și 
fiiD’albiri. Și să nu uitam că 
intre o camarilă regală și o no- 
m.nilatură înalt i nu este și nici 
nu a fost cfin lva vreo deosebire. 
Doar numele, „eticheta" diferă. 
Năravurile, nu. Ca in proverbul 
cu lupul. '

H. AI.LXANDREiCU

ro- 
Bour- 

ne- 
prea

isil.de
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SPORT SPORT-SPORT" SPORT a SPORT
SCHI

Cupa Ligii sindicatelor miniere
Tradiția se respectă. Și este 

bine. La început de martie, de 
trei ani, are loc „Cupa Ligii sin
dicatelor miniere" la schi. Și de 
această dată pârtia din masivul 
Parâng a fost luată cu asalt în 
ziua competiției. Au participat 
în concurs peste 100 de schiori 
amatori și legitimați. Au reușit 
să termine dificilul traseu al 
concursului numai 92 de spor
tivi, de toate vârstele. Desfășura
tă pe 5 categorii de vârstă și des
chisă atât fetelor cât și băieți
lor, competiția a reunit cele mai 
valoroase talente ale schiului 
din Valea Jiului. Atracția a cons
tituit-o și suma mare a premiilor 
acordate în bani de Liga sindi
catelor miniere, 158 900 lei. la 
carc s-au adăugat diplome și 
tradiționalele cupe. O vreme deo
sebit de frumoasă a contribuit la 
desfășurarea în excelente condi
ții a competiției. Dincolo de con
curs, remarcăm efortul salvamon- 
tiștilur. carc au dat ajutor ar- 
bitiilor și au asigurat asistența 
de sper jlitate .precum și cel 
al Clubului Sportiv Școlar din 
Petre, ini • are a făcut tot ce se 
putea face pentru ca acest con
curs să fiv un succes. Domnul 
Eu; ■ n IV. r'fy, arbitrul princi
pal al ..im ursului si directorul 
Ș. ‘. ;r' . din IV ni me

Pop ce

/f. ini:
MARE MI.XE- 
52't5—5176 p.d. 
avatar neoficial 
Mia M ne, care, 
a, i jucat pe 
!ida cu CER Cluj, 
ir-i de princip i-

Rl.l VII -‘AN 
Axând i.i o-.-, 

echipa Aurul 11 
cu ■ zi in urm 
cca .:â ir< na par 
cai p .i, când 
Iul V Pi- i .1 
s-au impui i ă 
reche o : îut.iri 
te' x. iiil >r). 
pu, ca ! ■ i â-ști 
și Siiix-~-t' o, a 
Jo, r • ('■ ,5 p I 
când . ist iib ra xicturici ce
lorlalte o, luri. Duelul cu Brc- 
ban : Dud r, (818 p.d 907 p.d ), 
to‘ ;mima p< reche, ixea s,î fie 
dci ,s,\ in conomia jocului, re
lansând comp .tiția intr-un dud 
de >■ i lasă, la carc au an- 
8 . i ,i . U . ’lc p-.tru forțe a- 

rită toate cuvintele de laudă. O 
surpriză a oferit-o domnul Ro- 
meo Roșia care, evoluând la pa- 
rapante, a demonstrat că legile 
gravitației pot fi sfidate oricând 
omul o dorește. Organizatorii 
ne-au rugat să transmitem mul
țumiri pentru echipa de la tele- 
scaun, „băieții RAGCL". Ceea ce 
și facem. Tot cuvinte frumoase 
se cuvin pentru asistența sanita
ră asigurată de Spitalul munici
pal cn și pentru cei de la 
UMIROM S.A. care au sprijinit 
întregul concurs. Când e bine, 
numai de bine. Singura umbră, 
prezența unor neaveniți, pe pâr
tie, în timpul competiției, care au

ÎNVINGĂTORI, pe ZĂI’ADÂ
‘ CATEGORIA PANA LA 11 

ANI. Băieți: 1. Sebastian An- 
cău. 2. Cătălin Stanciu. 3. Adrian 
Popcscu. Fete: I. Maria Văduva. 
2. Ramona Florean. 3. Oana Droc. 
CATEGORIA 12—15 ANI. Băieți: 
1. Cristi Stancu. 2 Torok Lau- 
rențiu 3 Alfrcd Schmith. Fete: 
1. Cristina Lupa. 2. Ciurca A- 
flela 3. Monica Ciurca. CATEGO
RIA 16—18 ANI Băieți: 1.
Schmith Ditmar. 2. Cristian Me
terez. 3. Valentin Lupa. Fete : 
1. Ecaterina Țandrea. 2. Mihacla 
Diviriccanu. 3. Munteanu Gabrie-

1P popicelor românești: Minerul, 
Jiul, Aurul Baia Mare și Gloria 
București.

A doua pereche Dorin Virg-,1 
și Lconthi Popp (889 p.d. -|- 869 
p.d.) a adus o oarecare speranță 
gazdelor, dar, în final, cuplul 
Belivacă — Grigorcscu (911 p.d. 
+ 891 p.d.)/"» pus capăt iluziilor, 
nu atât ale1 popicarilor de la U- 
nio Satu Mare cât, celor de la 
Aurul, carc așîcpțXu un alt dez
nodământ. Campionatul se între
rupe pentru o perioadă, dar se va 
relua cu câteva derby-Uii pe 
muchie de cuțit, în carc cele do
uă echipe din Valea Jiului — 
Minerul și Jiul — sunt cotate 
ca principale protagoniste. Sa 
speram că nimeni nu va mai pu
tea „doborî" de pe podium visa 
rde campionilor.

încurcat organizatorii. Din feri
cire, au fost lămuriți să stea nu
mai ca asistenți. Și încă „una 
hazlie", remarcată chiar de schi
ori. „Au lipsit paltonarii". Adică 
au fost prezenți numai schiorii 
și oficialii. Cei obișnuiți ani de-a 
rândul să spună că au fost la 
„Cupă" și, în fapt să urce pen
tru o țuică, o ciorbă fierbinte 
și-o... țigară la aer curat, totul 
pe gratis, n-au mai avut obrazul 
gros să o facă. Au fost „descura
jați" chiar de organizatori. Și 
sportul a fost sport, nu cheful 
unora în numele sportului. Ori
cum, ediția a treia a Cupei ligii, 
o reușită. (Al. H.) 

la. CATEGORIA 18—40 DE ANI. 
Băieți : 1. Călin Tipțer. 2. Adrian 
Campcanu. 3. Gheorghe Bucur 
Fete: 1. Liana Grosu. 2. Nelida 
Bucur. 3. Monica Stoica. CATE
GORIA PESTE 40 DE ANI. Băr 
bați: 1 Dumitru Bârlida. 2. Vic
tor Mihuț, 3. Ion Sân. Femei : 
Virginia Petcrffy. 2. Mariana Mi
huț. 3. Roza)ia Kovacs. Cel mai 
bun timp al competiției, Călin 
Țipțer, 25’52”. Cel mai tânăr con
curent carc a terminat cursa, 
Mihai Costachc, 4 ani. Cei mai 
în vârstă competitori, Rozalln 
Kovacs și Dumitru Bârlida.

■ • . •
• •••

Pagină reali/ată de:
Doi ei NEAM IU

Arsenal Reșița — AS Paroseni 
2—0 (2—0).

Dornici de fotbal, reșițenii, cu 
trei echipe divizionare, au umplut 
până la refuz tribunele stadio
nului și au savurat un spectacol 
agreabil, în carc oaspeții, deși au 
fost învinși, și-au vândut scump 
pielea. Au fost suficiente două 
ncsincronizări in apărare, ca să 
se finalizeze cu goluri de către 
atacanții gazdelor carc, dc-i și-au 
mai creat ocazii nu au mai pu
tut modifica până la final ta
bela de marcaj. Primii] gol a 
fost înscris în min. 7 orin vâr-

FOTBAL, DIVIZIA B

Mai mult decât o revanșă
Minerul Uricani — Metalul 

Târgoviște 2—1 (1—0). Circa 2000 
de spectatori au răsplătit cu a- 
plauze victoria elevilor cuplului 
de antrenori Dorel Maria șl Mi
hai Marian, ce șl-au luat o meri
tată revanșă în fața partenerului 
de întrecere, care, în tur, obți
nuse o victorie la proporții incre
dibile. Partida a fost foarte dis
putată, terenul greu spunându-și 
cuvântul, în special pentru teh
nicii Baltaru, Ceacusta, Pricopi, 
defavorizând gazdei^ în construc
ția unor faze cursive. După mai 
multe ratări ale lui Dulcu ți 
Baltaru, oaspeții vor ceda, to
tuși, în min. 43, când, la o fază 
clară de gol, se comite infrac

A fost
MINERUL LUPENI — META

LURGISTUL SADU 0—0. Teren 
aproape impracticabil. Domina

re haotică, 90 de minute. Câte- 
ratări imense. A lipsit gre- 

Arbitraj corect 
Cam acestea 

unui joc. ușor la 
greu pe parcursul 

Gazdele au a-

.a 
șcala fatală, 
și curajos, 
ar fi atuurile 
început, foarte 
desfășurării lui. 
vut momente de dominare totală 
ocazii ratate de Păuna, min. S, ’\ 
Krautil, min. 13, Tutac, min. 15, 
Oaidâ, min. 1 .
pentru că șuturile lor au fost 
blocate sau trimise afară de o 
apărare supranumerică și in
tr-o continuă... disperare. Oaspe
ții au avut și ei două goluri în 
bocancul hunedoreanului Banc, 
min. 17 și 19. când s-a aflat față 
în față cu inspiratul Fliche.ș .și 
o mare .șansă, in min. 41, prin 
Ungurcanu (a nu se confunda).

min. 13, Tutac, min. 15, 1......... . ........
26. în prima reprizăfi') 56, Krautil, 

nețiu, min. 
s-au aflat aproape de 
neșansa și în special 
greu au fost adversarii 
redutabili, de care nu 
să se țină seama. Un debut in
cert, pentru o echipă cu certe ca
lități tehnice, care a vrut totul 
într-o zi care nu i-a fost deloc 
fastă.

Ca în
deplasare.., !

ful Truică, după ce balonul s-a 
Ițpkit în noroi în fața porții, iar 
al doilea, min. 17, la o greșeală 
a^JuȚ/XitoruJui Oprița, de carc 
a profitat extrema Ciocan.

In replică, Neiconi a scăpat 
spre poartă până la gol, fiind 
oprit prin fault în careu, dar 
nu s-a acordat nimic, iar după

țiune în suprafața de pedeapsă.
Penalty-ul este transformat cu 
sânge rece de ex-divizionarul A, 
Ceacusta, și 1—0, scor cu care 
ia sfârșit prima repriză. La re
luare, la o fază ce nu anunța ni
mic, Metalul reușește egalarea, 
prin Dumitru Paul, care reia sub 
bară o centrare din lovitură li- 

_ beră, de la 20 de metri. Tribu- 
* I nele cred In victorie, iureșul gaz- 

| delor are un singur sens și la 
J numai 5 minute, min. 59, după 
^UTT șut expediat de Dulcu, por

tarul oaspeților respinge ia» 
Pricopi, atent, reia direct In 
gol, aducând victoria și cele do
uă puncte formației ce și-a găsit 
cadența.

imposibil
După pauză, Metalurgistul a reu
șit doar de trei ori să treacă 
centrul terenului, prin Banc, min. 
50, oprit greu de Lumperdcan, 
Mocioni și Ocolișan, spre sfârși
tul partidei, în timp ce Minerul 
a trimis toate mingile de la a- 
părâtorii aflați pe linia de centru, 
la bătaie, pentru Krautil, mă
cinat fizic, în duelurile duse cu 
puternicii și înalții Sieoe, Târ- 
noveanu și Tibichi. Șj totuși, Pa- 
j/ichi, min. 53, Ungureanu. min. 

min. 65 și 89. Bră- 
72, Troncea, min. 84 

gol. dar 
terenul 

cei mai 
s-a vrut

pauză echilibrul jocului s-a res
tabilit total, cu toate că pe ta
belă nu a mai intervenit nici o 
modificare. Stanciu a înscris un 
gol valabil, dar centralul a re
fuzat validarea, ca tot el să dic
teze, in min. 77, un 11 metri îm
potriva oaspeților. A faultat O- 
prița, dar tot a apărat penalty-ul, 
Iordache și Neiconi au mai încer
cat poarta dar mingea s-a dus 
de fiecare dată pe lângă bară.

AS Paroșcni : Oprița — Dodcn- 
ciu, Năcreală, Cioară, Ceuță, 
Stanciu, Zvanciuc, Constantinescu 
(Ga.vriluț), Matula, Neiconi, lor- 
dachc.

Fotbal, divizia B
REZI I I.1IE ILhNJCE: Minerul Uricani — 

CS lari’oM.tc ?—1; -Cimentul Fieni — Mine
rul 'lălm.iri 4—2; Ars' n d Reșița — AS Pai o- 
șcr.i 2 ", IC i ir.K.il Dac i.i Pitești 0—2;
Șoim i Sibiu .Minerul Anina 2—0; Electrica 
Curte.i dc X- i ș — CS \I Caransebeș 4—0; Gaz
M"!.m M l i — Unirea Alexandria 6—0; Mi 

ir i il I '■ n. Mi i.ilurgiu il Sadn 0—0; ROVA
Ro-iori — Petrolul Stoin.i 2--0; M .1 Hori (istul
Sl.itm — El ctrii.i 1 icni.

CI XSAME . r
1 I. 'tr Curtea de Alias 20 11 ! 6 36-■23 25
2 l’> trolul Stoin.i 20 12 1 7 35--25 25
3 Cimentul lienj O) 12 1 7 47— 11 25
1. G.iz M. m \I 'i:,i 20 1 1 I 8 45-■23 23

5 Arsenal R'-.ț.i 2'1 10 \ 7 38- 27 23
6 D.i< ,,i Pite,li
7 Mintrai f’ri'mi

20
20

10
1 1 1

-23
■31

23
23

8 Minerul M <t;isari 20 10 1 9 lt 27 21
9 Șoimii Sibiu 29 10 1 9 3.7-■32 21

10. Minorul Amn.i 20 10 1 9 26— 21 21
11. Alinei ul 1 if ni 20 10 1 9 27 — H 21
12. CS Tâ: ,;o\ iAc 20 10 0 10 36— 2 1 20
13 Mei durgistul Slut in., 20 (I 2 9 26— 26 20
11 AS l’.iu, mi 20 9 J 10 32— 3.1 ri
1., ROVA 1 ișiori 20 7 2 10 31 — 28 18
16 1 nu t• i Al<- .indi i.i 20 8 2 10 25 — 39 18
17. CSM C.ir.im.ebo-. 20 8 1 12 29— 10 17
11. Ele' t' ic.i 1 icni 20 8 0 12 22—39 16
I'l M< t il'irgis! ii S.id.i 20 6 3 11 25 — 41 16
2n FC C.ii'.m.il 20 2 2 16 20— 75 6

ETAPA VIITOARE (21 mart ie ): CS Tâigo

Fotbal, divizia C
REZLLIA1E JEHNICE: Mureșul De1 i — Mi

nerul Aninoasa 1—1, Minerul Bârbătcni — Mc- 
talopl istica Orăștie 1—0; Minerul Vulcan _
Minerul Ghclari 5—I; Constructorul Hunedoara 
—- Ilaber Hațeg 6 2; Aurul Brad — Metalul
Criscior 3—0; Minerul Teliuc — Minerul Certcj 
3—1, UI R Simcria — Favior Orăștie 2—0; Vic

Popice
REZULl’ATE TEHNICE : Unio Satu Marc — Mineiul Vulcan 

5205—5476 p.d.; CFR Cluj — Metalul Târgoviște 4992 — 4812 p.d.; 
Aurul Baia Marc — CFR iași 5520—5161 p.d.;

vi..;. — Uimen’iil Fieni; Min'rul Mătăsuri —
A. n ,| h, iț i. AS Paroșeni — I C Caracal. Da
ci a Pilc li — Șoimii Sibiu; Minerul Anina — 
Elcrtrica Curtea de Argeș; CSM Caransebeș — 
Gaz M'tan Mediaș; Unirea Alexandria — Mi
nerul Lupcni, Metalurgistul Sadn — ROVA Ro
șiori: Petrolul Stoina — Metalurgistul Slatina; 
fcl efrie.-i l ieni — Mim rul Uricani.

tori.i C .lan — Parângul I xmca 2—5

CLASAMEN I’

1 Minerul Vulcan 16 12 2 2 40—16 26
2. Parângul Lunea 16 12 1 3 12 1/ 25
.3. Constructorul Hd. 16 II 1 4 47—25 23

1 11 iber 11 'țcg 16 9 3 4 28—20 21
5. Mureșul Deva ( 16 9 0 7 32—24 18
6 Minerul Certei V 16 7 3 6 39—19 17
7. CFR Simcria \16 8 1 7 39—23 17
8. Minerul Bârbătcni 16 7 2 7 23—35 16
9 Viețui ia Colan 16 7 1 8 35—24 15

10. Mvtaloplastica O. 16 7 0 9 47-36 11
11. Minerul Aninoasa 16 7 0 9 31 31 14
12. Minerul Teliuc 16 6 1 9 22—46 13
43. Minerul Ghclari 16 4 4 8 25—37 12
14. Aurul Brad 16 5 1 10 18—32 11

1 â Metalul Criscior 16 5 1 10 23-38 11
16. Favior Orăștie 16 2 0 14 12—113 4

1 71'AI’A VIITOARE (iui 18 mai tic): H. bei
ii,ițeg — Minerul Vulcan; Minerul Ghclari — 
M< talopl.istica Orăștie; Minerul Aninoasa — 
Victoria Culan; P irângul Lonca — CFR Simc
ria; Favior Orăștie — Minerul Teliuc; Minerul 
EcrteJ — Aurul Brad; Metalul Criscior — Cons
tructorul Hmv doai a; Mureșul Deva — Minerul 
Biîrbâteni.

CLASAMENT
1. Minerul Vulcan 12 10 0 2 20
2. Aurul Baia Mare 12 10 0 2 20
3. Jiul Petrila 12 10 0 2 20
4. Gloria București 10 7 0 3 14
5. Unio Satu Mare 12 6 0 6 12
6. CFR Cluj 11 5 0 6 10
7. Metalul Târgovișt. / 11 3 0 8 6
8. Constructorul G. 11 3 0 8 6
9. CFR Iași 11 2 0 9 4

10. Voința București 12 1 0 11 2

Invitație ia zbor
Allam dc la dl. Romeo Roșia, 

antrenorul Delta-para-Clubului 
„Temerarii" din Petroșani că 

secția pc caic o conduce (apar
ținând dc CS Jiul) face noi în
scrieri de tineri și vârstnici ClțX 
aptitudini sportive pentru zbo- \ 
rul cu parapanta și deltaplanul. I 
inimosul antrenor al secției (pa- / 
sionat zburător cu aceste aparate 
care, fie vorba Intre noi, nezbiy- 
ratorii, încearcă limita dc curaj 
a Icai ului modern) s-a înapoiat 

recent din Franța și Elveția de
unde a adus două parapafifc de 
performanță, obținute prin dona
ție, datorita relațiilor dc colabo

rare statornicite cu Delta-clubul 
din Geneva. Mai amintim și fap
tul că dl. Romeo Roșia, împreu
nă Cu un inspector acronautio 
din Aeroclubul Român, dl. Si- 
mion Hadârcanu, a urmat urj 
stagiu dc specializare în organi
zarea și funcționarea acestor 
cluburi.

înscrieri la „Temerarii", după 
țrtHW- ne-a relatat interlocutorul, 
se pot face zilnic fie la sediul 
secției (str. Ștefan cel Mare nr. 
18, lângă bazinul dc apă Ilermcs) 
fie Ia Consignația „Armonia" 

(studioul dc înregistrări mu
zicale) din Petroșani. (LM )

ir.K.il
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4 gon/e JL-_ /?
Un circ vine, iți prezintă spec

tacolul publicului, iar după câ
teva zile iți ia catrafusele și 
pleacă spre alte meleaguri. In 
urma lui rămân spectatorii. Mai 
mult sau mai puțin mulțumiți de 
calitatea spectacolului. La noi, 
la Petroșani, ca la nimeni, cir
cul stăruie și rămâne pe loc de 
câțiva ani buni, cantonat in zona 
piețej agroalimentare. Nu poți 
să cumperi un morcov sau o cea
pă, fără să asculți năucit o 
melodie-zgomot asurzitoare.
Pe căile de acces spre tarabele 
zarzavagiilor s-au instalat micii 
negustori de produse industriale, 
„frutificând" vadul comercial. 
Că „muzica" este de cele mai 
multe ori sub orice critică, nu 
mai interesează pe nimeni.

Că pe lângă casete imprimate 
cu muzică se mai oferă spre 
vânzare clienților de ocazie fe
lurite alte mărfuri industriale, 
băuturi alcoolice, țigări, încălță
minte, aparatură de uz casnic 
și chiar electronică, covoare, tot 
ce vrei sau nu vrei, la fel nu 
interesează pe nimeni. Din loc 

în loc, printre bișnițarii și micii 
comercianți de ocazie, mai pot 
fi văzuți și câțiva vânzători de 
produse agroalimentare sau de 
zarzavaturi. In hală, vânzarea 
este oarecum organizată. Există 
un raion pentru desfacerea căr

nii, unde, in treacăt fie spus, 
țăranii crescători de vite își vând 
carnea prin intermediari, la pre
țuri impuse de piață. In lungul 
unei tarabe sunt așezați, de re
gulă, ciobanii care vând brânză 
ți alte produse lactate. Dar pe 
una din laturile interioare ale 
halei spațiul este ocupat de un 
șir de chioșcuri. Sub pretextul 
că oferă la vânzare câteva pro
duse alimentare, cum sunt pas
tele făinoase, cafeaua și dulciu
rile, aici se desfac și altfel de 
mărfuri, băuturi alcoolice, țigări, 
gume de mestecat. Aparențele 

sunt salvate. Se poate spune că 

nu se vând în chioșcuri mărfuri 
alimentare? Nu! Normal ar fi, 
însă, să nu se vândă țigări și 
băuturi alcoolice. Spațiul halei 
s-a Îngustat considerabil prin în
ființarea acestor chioșcuri. Iar 
mărfurile oferite de chioșcari, de

Marele circ
la ghișeele de după gratii, nu re.ște în mod consecvent, așa cum 
prea diferă între ele, ci se con-' ăT^tcebui, să dea destinația fi- 
curează, fiind de o monotorțîe rească picții agoralimentare. Au 
dezolantă. Stal și te întrebi : ce > existat\ câteva tentative ale pri- 
justifică în aceste condiții, exis- I măriei. I Micii vânzători de pro- 
tența chioșcurilor? Singura |us- j\ duse industriale și bișnițarii au 
tificare ar fi încurajarea iniția- fost împinși, în mod organizat
tivei particulare. Aceasta însă 
nu poate fi făcută cu prețul Ib- 
zării interesului public, al în
gustării halei. In zilele tradițio
nale de târg, marțea și vinerea, 
se produc aglomerări de nede- 
scris.

E bine că avem o piață bogată 
.și aglomerată, vor zice uhii. Și 

le dăm dreptate. Se găsesc și 
cârcotași care doresc să beneficie
ze de avantajul de a-și cumpăra 
in mod ivilizat produsele agro
alimentare necesare coșniței zil
nice. Au și aceștia dreptate. Pînă 
una, alta, însă, nimeni nu urmă- 

spre partea din spate a pieței. 
Poliția a supravegheat și n-a ad
mis ocuparea cu tarabe a rn- 
Xrândului de bulevard in piață. 
Dar micii comercianți și bișnița
rii s-au dovedit a fi cu mult mai 
perseverenți. S-au deranjat ei 
o zi, două, acolo, dar au revenit 
cu aceeași voioșie și aplomb, sfi
dând pur și simplu nepedepsiti, 

poliția și primăria.
In cursul săptămânii trecute, 

printr-o decizie semnată de dl. 
prefect Georgel Răican, piața 
agroalimentară din Deva, care 
funcționa în condiții asemănătoa
re celei din Petroșani, a fost 
redată rolului ei firesc. S-a In
terzis comercializarea în piață 
a băuturilor alcoolice, a țigărilor 
și altor produse industriale. Ba, 
s-a decis și desființarea unor 
chioșcuri în piața din Deva. Pen
tru vânzarea produselor industria
le și încurajarea micilor comer
cianți privatizați s-a organizații», 
altă parte a orașului o piață des
tinată acestora.

întrucât administrația plete! din 
Petroșani este depășită de situa
ția de fapt existentă, supunem a- 
tenției Primăriei și Consiliului el 
analiza oportunității unei decizii 
care să redea pieței adevărata 
sa destinație, agroalimentară.

Dacă se poate la Deva, de ce 
n ar fi posibil și la Petroșani ??T

Viorcl STRAUȚ

FIIND MORȚ1 DE BEȚI,

Au cerut să fie „deshumați”...
LUPENI

N-am dat lovitura !
B Nev cstelc au

'«ăi hatul
•șniți care este cârciuma ce arc 

supi.ifața cea mai mare din Pe
troșani? N ați ghicit, nu este nici 
„minerul", nici „Jiul". De de
parte, c.l mai mare local este... 
piața. Două exemple: Piața Cen
trală .și cea din „Aeroport" care 
se transforma, incet-incct, in pie
țe de dc-facere a alcoolului.

0 Să vorbim puțin despre cea 
din urinL. Un adevărat Eden al 
bețivilor! Dc după tarab:’, vân
zători de țuică te imbie cu un 
păhărel sau cu o sticla pentru 
acasă. Tot prin preajmă, abia 
niai prididesc cu vânzarea berii, 
aiți trei-patru harnmi „comcr- 
sanți".

O veritabilă piață de alcool 
înconjurată, așa cum este și fi
resc, dc alic trei cârciumi oficia
le O suprafață dc câteva sute 
de m.p. in care principala acti
vitate constă in golirea sticlu
țelor, sticlelor, d unigenelor. Cu 
oferta masivă din oraș am fi ten- 

■*®iți să c edem c.â locul pus
tiu z\ș!

An.steziați cir licorii • bachic", 
consumatori profesionali se bâ- 
Jăngâne de 1 , o tejghea la alta, 
m got il..i ba o țuică, ba încă o
UIIIII/llllllllllllINIIIIIIINIilllllHIIIIIHIIIIIII/IIIIIIIIItlIlllllllllllItlIItllIh

Incertitudini de primăvară
(l'rmari1 din p ig. I)

reflectam cu dctașlr asupra a- 
ceirui aspe.' t, clica n ar li vorba 
tocmai de s iru'cirej fio.ijtT a din 
mtimii patru ani, de amarul 
vieții de fiecare zi. Nu întâm
plător, d< 7i viscolul mul bântuia 
in Capitală și alte zone ale țarii, 
demonstrațiile revendic itive ale 
sindicatelor s-ap declanșat ne
răbdătoare pcatfM a avertiza gu
vernul in ii ura cu programul 
și strat* via de guvernare, cerând 
ca reforma economică să aibă 
neapărat in vedere problemele 
sociale devenite atât do acute 

p ntru majoritatea populației.
Ceea ce revendică mișcarea 

sm licalâ esfe pretenția socială, 
mult invocata, mult discutată, 
dar mai mult iluzorie. Pentru 
că, rlacă ar fi reală, nu ne am 
afla, după cum comunică un 
prestigios institut de studii eco
nomice din Viena, cam pe ulti
mul loc in f iropa in privința 
nivelului tic trai. Ce înseamnă 
acest loc ne edifică tot câteva 
date statistice spicuite din presa 
ultimelor zile: în ’92 rata infla
ției a fost dc 19!),2 Ja sută; în 
comparație cu anul preccdvnt, 
în "92 prețurile de consum la 
produsele alimentare au crescut 
m 1568 la sută, Jar vânzările de

nTuri alimentare către popu

suflet și au dreptul dc a-și sluji

bere, .'ioareic strălucește, păsă
relele ciripesc, oamenii cu nasul 
roș și cu s.uarii nnri ingurgitea
ză voioși. trai, nineaca!

In aiara pieței este lumea toa- 
* i. /ilara au rumas grijile, boli
le, necazurile, soțiile cu copiii lor 
cu tot, șefii. Pe dinafară a ră
mas .și Parlamentul și Moțiunea 
de Cenzura .și conflictul din Bos
nia. Înăuntru sunt numai oame
nii aceștia cumsecade cu licorile 
lor fermecate.

B -Sa privim și Piața Centrală 
Nu șt'U cum sc lace, dar și a- 
ceasta este flancată de cârciumi. 
Trei cârciumioare adevărate, in 
pcriecta stare de funcționare. In 
piața, la fel ca și in Aeroport, 
se vând băuturi alcoolice la pa
har. Consumatorii se priponesc 
in j irul tarabei, sorbind cu zgo
mot lichidul b.necuvântat.

Prin aceste locuri iși îngroapă 
oamenii necazurile, dar și sănă
tatea; i;i petrec orele de program, 
dar și timpul liber. Cei morți dc 
beți se „înhumează" singuri sub 
tarabe, între sticlele pe care le au 
băut. Să știți că marii bețivi sunt 
la P 1 dc rari ca și marii amanți. 
Căci nu este dc ajuns să ai se 

lație au scăzut cu 2ll,9 la suta. 
Ruti e că in același timp au scu
zat, continuu, și producția, pro
ductivitate i muncii, competitivi- 
ta* a produ-.'.lor, deci produsul 
intern brut, ceea ce înseamnă, 

implicit, reducerea la minim a 
surselor necesare asigurăm unei 
protecții sociale optime. Așadar, 
oricât de justificate ar li miș
cările revendicative ale sindi
catelor, care cer protecție sociala 
și condiții de viață decente, a- 
ci ste ri vendicăi i nu pot ignora 
relația venituri munca. Guver
nul poate invoca — și o face — 
referitor la protecția sociala, bu
getul. Astea-s resursele, atit pu 
tem da. Pentru că... dc unde nu-i, 
nici Dumnezeu nu poate da. Așa-i! 
Și, totuși. Saracia, cân 1 cuțitul a- 
iunge la os, nu m ii cunoaște 
scuze Nici explicații. Și guver
nul atunci cita un guvern viabil 
când, in afară dc explicații jus
tificative și elaborarea de pro- 
grame-str.ilcgii, eu prevederi mai 
mult șan mai puțin n di-'e, c 
în stare să evajuizc corect situa 
ți.i actuala reală a economici șl 
găsește soluții, inclusiv resurse 
pentru prevenirea convulsiilor 
sociale cauzate de sărăcie și co
rupție șl să asigure condițiile 
necesare un■ i vieți dc?< nlo, nor
male.

tea, trebuie să ai și un stomac 
zdravăn.

„Macuitorii" profesioniști au o 
istorie a lor. Fiecare dintre ei 
a pornit la început din stadiul 
de „pupă" și a ajuns în cele din 
urmă in cel de „larvă". Larvele 
căsătorite sunt deshumate de 
către nevestele lor acre. Acestor 
femei li s-a stabilit prin Codul 
Napoleonian dreptul de a-și sluji 
bărbatul. Soții muribunzi abia 
dacă-.și trag sufletul. Femeile au 
trebuit să aștepte până în scco- 

\lnl al Vl-lca, când Conciliul din 
IMacon a pus în discuție dacă fe- 
tmeia are sau nu suflet. S-a pro
nunțat afirmativ cu o majoritate 
de numai un vot.

Cei care n-au apucat să-și în
temeieze o familie, pot dormi li
niștiți: nimeni nu-i va deranja. 
Nici femeile de serviciu, nici 
Poliția.

Văii LOCOTA

Record
.Simbată, se știe dc acum, c 

piața mare la Vulcan Data dc 
ll a lunii coincide și cu plata 
salariilor la cele două mine cli
pe rjza orașului. Dm aceste 
doua „coincidențe" a rezultat... 

un record. Dc olertu, dar și dc 
participare.

Zona clin jurul Complexului 
comercial și a halei agroaiimen- 
tare era înțesat i ele mașini de 
toate tonajele, așa încât a fost 
necesară intervenția poliției — 
secția C.'ii cnlație — pcntiu a 
face cât ele cât fluentă circulația 
autovehiculelor. Pietonii ap avut 
o sarcină și mai grea. Un con- 
lintiu slalom, cu atenția încor
data atât la mușini cât și la ta
rabele vânzătorilor. Pătrunderea 

în hala se putea face după o 
ribdâ'oare așteptare la Coadă,

I ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZ/ZZZZZZZZZ. 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZzZZZZZ.

HOROSCOP
PI Ș I I - II PI RE

(l'J tebiumie — 2(1 iti.n li<>)
Calitățile <lv voi ii ,.i ,,zi n. u 

mult in evidență p vor .it. i.c 
admiri’.lorii

IJI UIJI C — DK.UION
21 tniirth- — 20 II|1I 11le)

Nu e momi ntnl sa vă i i-ipiti 
locui u acum b mm I .s'.e mdis 
[tx ni. ibil să faecți economii

1 AUK - S Mfl’I'.
(21 aprilie — 2n <nai)

Indiferent dc situ <ți<, nil v■> 
im rv.’iți. Toi ui s, v , a ,,n i i.

Mietcuri. 10 martie, am dat o 
raită prin Lupeni. Ca tot omul 
gospodar, mi-am zis că e bine 
să trec și prin piața agroalimcn- 
tară, poate „dau lovitura" și um
plu cămara. N-a fost să 
fie așa. Iată de ce. De cum am 
intrat in perimetrul picții. pe 
lângă restaurantul „Cina", am 
fost bombardat cu o multitudi 
ne cle oferte speciale. Peste 
tarabe, frumos aliniate, ofereau 
doritorilor țigări, cafea ness șț, 
naturală, băuturi alcoolice și ne
alcoolice ambalate, ciocolată, o 
mulțime de alte produse „daci
ce". Pe o tarabă instalată „cen
tral" tronau, făcând cu ochiul, 
parcă, sticle ele bere la kilogram 
și suc de ananas. Intr-o margi
ne a picții un restaurant în toa
tă regula (să nu-i zic cârciumă) 
oferea cu larghețe... tot berc. In 
hala prin al cărei acoperire mai 
picură, pe ici pe colo, (în [tune
tele esențiali-) ap a, [te toată la

de participare
minată de o depla-ai ■' iu pas de 
mile. .Slavă Domnului, insa, pro
duse erau destule. Nu înșir tot 
ce am putut vedea aici pentru 
că asta ar lua prea mult t im f. 
Consider ca puțini au fost cei ce 
nu și-au jiului satisface dorințele 
in acest sens. Spațiul amenajat 
din spatele Complexului comer
cial s-a bucurat de o la fel de 
mare afluență. Aici „torța" o 

constituiau produsele industriale. 
Pentru o m ii atrngatoare expu
nere a mărfurilor — poate ,i din 
lipsa spațiului — an fost folosiți 
chiar copacii din zonă. Pomul 
cu lalele c nimic. Să fi văzut 
pomi cu blugi geci, lustre și 
alte minunății do genul acest.i. 
M ii departe, pe strada N. Titu- 
lescn, mașinile' și tarabele s-au 
înșirat [vâna in apiopi-T, i Com-

GEMIM - CAL
(21 imn — 21 iunie)

1 as i( i_v a m.ma să ga-v i, a 
cuvintele care ii fac placeie p ir. 
li nei ului dv.

RAC — OAIE
(22 iunie — 22 iulie)

At' nție cum v a paști ați < - 
cretele Nu toți oamenii ,,.i /i-
ne'1 au i intenții buni /

1 I U - MAIMU I \
(2J Iulie — 22 impuși) ,

I iț i in. i im'i c/.i' mu in . i' i. 
ți!'- ilv.

I I ( IOANA — ( O< DȘ( 1.
(2.1 (ii«*iiii>i i«*i

( l>. ir d iea vi s,. r ir,, o un. 
posi l.,i 1,1 iio. r. nimțați p. ir i ii m, 
timp l,| vi ini l>:n bic \'a \ , | i 
regi el i! 

-n carne, 
lă’ / funcționare 

lucra.

ținca, se oferă lor cu punga 
groasă, carne. De porc, de mân- 
zat, de vită. Frumoasă. Doritori, 
însă, ioc. Țăranii șomau, pri
vind — cu mâinile înfipte în 
buzunarele șorțurilor — la pre
zumtivii clienți. Două boxe, din 
cele făcute special pentru des
facerea produselor de șl din 

păreau a fi in stare de 
I.a celelalte două se

Chiar in momentul când 
treceam prin dreptul lor, un bu- 
-briit mi-a făcut urechile sâ fâl
fâie. Doi meseriași îndreptau o 
Ușă De fier. Până in celălalt ca
păt al halci, unde puteau fi văzuți 
6—7 țărani cu o brumă de mar
fa toate tarabele erau goale. Ma
rc lucru nu era de cumpărat. Ce
va morcovi, fasole, ceapă, câțiva 
cartofi și nelipsitele „bomboa

ne agricole". Cam asta fu piața 
din Lupeni miercuri, 10 martie- 
N mi lat lovitura...

i;. XKT'l l.StU

I-....... ..
Aipelat la
/ ii-și atrage client,ii. 

imul stând chiar în
Dm acest bazar cu

plexului comercial „Mireni" do 
cartierul Corocști. Afirmația „A-a 
ceva nu am mai văzut", a putut 
fi auzita de mai multe ori. 
Intr-adcv ir. a fost un record Ța 

.așa o mure afluență în ce pri- 
ive;tc oferta, unii comercianți au 

i modele originale de 
Am văzut, 
genunchi, 

iz otoman
iui puți a lipsi nici poliția, nici 
corpul de control economic al 
primăriei care nu au șomat de
loc. In rest, toate bune. Funie 
mulțumită. Cei ce n-au avut 
(di stui) bani pentru a-și procura 
cele dorite și-iu clătit măcar 
privirile. Ceilalți, doar... buzuna
rele. In timp ce „comersanții* 
I i Irccau satisfâcuți palmele.

Paul NKILISCU

BALANȚA — CTINLLE
(23 sepli mhiie — 22 octonibilc) 
.Aveți idei originale Care aduci 

mari satisfacții.
SCORPION — MINI RE| 

<23 m •' Ilibrie — 21 noiembrie) 
încercați sa fiii dv. inșivă.
Silii. lAlOK — ,'șOllOl.miN 

(22 rioieniln le — 211 dcceinbiic) 
•Succes d 'plin pe plan finan, 

r iar. in conți partida un m.irt 
ol" m vi.iț i senimimlaki

( APRIC ORN - BOU
,21 'Ic. >■ in 1.1 u l'J l.numi Ic)
Azi, sm ura mo l dilate dc » 

ezolva ori-e p oblemâ este u_ 
t.'lizarei simțului umorului Iar 
dv il iv li d.n plm.

\ MiSA 1 or — TIGRU
(20 i.o uai ic — IX tebimiiir)

\ i, ț i dv sen: imenfala v.i v* 
■ ulih e m irj s.i(,„f ifțij.
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Aî IVERSARt

>i ț’ENTRU Daniela și Mariana, 
la aniversar i zilei ile naștere, 
tnultî fericire și noroc in viața.
’l’ărinlil Laur a, l.ijrji, L.liana, 
și Cosmin. (1 4).

1 ■ DRAGA Mariîcna Sava „La
i muiți ani!-1, multă sanâtate și 

fwKire, cu ocazia zriei de naștere, 
iți urează soțul Mihai și copiii 
Ahn, Claudiu, Ramona, Manile la 
și Raluea. (16 '.’).

CENTRU Nicu (Omli ), la ani- 
▼ersarea zilei de naștere, „La 

, tu uiți ani!u „Lunatecii". (1686).
PENTRU M.aioara Jurca, la 

S aniversarea zilei de naștere, sâ- 
tlState, Con și un călduros „La 
inul ți anii* Cu dragoste, soțul, 
mama, capiii, nurorile și nep tul 

i Gvonieă. (loJo).
V1NZARI

țț VÂND apartament 2 camere 
’ decomandate, încălzire c-ntra.a, 

Petroșani — Dimitrov. Tvleltnî 
545517, după ora 18. (1445).

VÂND masă sufragerie 6 per
soane. Petroșani, Avram Ia ucu, 
bloo 2 A/15, intre orele 14—_U.

VÂND apartament 3 cameie. 
Banița, str. Gtrii, bloc A, et. 1, 
ap. 1. Informații: după ora 10.

VÂND Gat 127 VAN Diesel. 
Telefon 570486. (1643).

VÂND video playcr AKAI m 
reeorder Funai, absolut noi. In
formații: teleton 541605. (1690).

VÂND apartament 2 camere, 
Bona Piață — Petroșani. Infor
mații: Deva, telefon 617455. (1691)

VÂND casă, teren, în Petro
șani, str. Vilelor, nr. 4, telefon 
545.62. (1698).

VÂND 1MS, motor pe motorină, 
eu remorcă. Pâtrașcu, Pctrila, 
Republicii, 1 B. (1699).

VÂND televizor color ITT, preț 
100 000 negociabil, video recor-

PROGRAMUL 
IV

MIERCURI, 17 MAR IIE
7 00 TVM. Telematin d 

io',00 TV H lași.
41,00 TVR Cluj.
42,00 Film aMistic. CIIINEZUIk,
13.35 Des ne animate.
il,00 Actualități. Metpo.
11,15 Ore, de muzică.
15.10 Preuniversitaria.
Ij .>0 Ti agerea Pronoexpres.
16,00 Virsta a treia.
16.30 Panoramic.
17,00 Actualități..
47,05 Televiziunea vă ascul ăl
17.30 Simpozion.
18.2Q Fotbal: Steaua — R >y«J 

Club Anvers.
20,20 Actualități.
20,55 Telec .nemateca, 

ARANJAMENTUL.
22,50 Actualități.
23.35 Fotbal internațional.

JOI. 18 MARTIE
7,00 TVM. Telematinul.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,oO Film c.rtistic. URMAREȘ- 

TE AVIONUL!
13,25 Viril o.clipuri.
13.35 Desene animate.
14,06 Actualitâți.
14.35 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 M igrzm in limbj ger,na 

nâ.
1P05 povestea vorbei.
18.35 Tcle.discnl muzicii prpj- 

lare
10,00 Specta ilul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.

!. 20 35 Sport.
■ 20,IQ I nm serial DALLAS.

21,40 Reflecții rutiere.
22,00 Un zimbri pe portativ.
22 15 Azi in fa ini pl in

, 23,00 Actual iți. 

cler Fisbcr, preț 150 000 negocia
bil. Petroșani, str. Gh. Barițiu, 
22. Telefon 545826. (1701).

VÂND casă. str. Burclesti, nr. 
29, l.onca. (1702).

VÂND ARO 320 Diesel, cu 
platformă (camionetă) și video 
player Funai. Preț convenabil. 
Telefon 541565, după ora 16.

VÂND garsonieră confort I 
l’etrila, str. Minei, bloc 10, ap. 
84. Relații zilnic, după ora 16.

VANI) cuptor cu microunde 
austriac. Telcfun 545152. (1709).

CEDEZ contract casă, 2 came
re, 2 bucătării, baie completă 
plus boiler, coridor din sticlă, 
cămară, dependințe și grădină 

mare. Petroșani, Grivița Roșie, 
31/1, între orele 12—16. (1710)

VÂND camion Saviem, 6,5 tone. 
Telefon 545544, după ora 15.

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ apartament pe ter

men lung, plata anticipat. Pe
troșani, str. Oituz, bloo 5, sc. 1, 
ap. 7. (1691).

OFERTE SERVICIU

> SC CONTRASIMEX SRL
) Uricani, angajează două per- ) 
l soane pentru încadrarea pe l 
i' post de cfepălare-barmane (os- .
> pâtari-barmani). Uricani, te- 1 
\ lefon 120, acasă, 283, la bar. | 
I (1715).

SG PAMINCOM SRL anga
jează, prin concurs, în data de 

20 martie, ora 12, casier calcu
lator. Condiții: absolvent al liceu
lui economic, vârsta 20—25 ani. 
Relații: la sediul firmei, str. 1

DECESE

Exploatarea Minieră Valea de Brazi
ANGAJEAZA 

direct sau prin transfer
— inginer topograf cu vechime de peste 5 ani.
Concursul va avea ioc in data de 3 aprilie 1993, ora 

9, la sediul exploatării.

Decembrie, 74, (fosta Expo-mo- 
bila), telefon 545391, între orele 
9—19. (1706).

SC PHOENIX SRL angajează 
absolvente de liceu în vederea 
ocupării a două posturi de bar- 
mani-ospătari. Telefon 542632 sau 
la Video-Bar l'etr.oțani. (1692).

PIERDERI

PIERDUT legitimație handi
capat pe numele Mărcuș Iolan, 
eliberata de Asociația Handicapa- 
ților Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT certificat absolvire 
10 clase, pe numele Palfi Ștefan, 
eliberat de Liceul Industrial nr. 
1 Petroșani. 11 declar nul. (1648)

PIERDUT autorizație macara
giu nr. 67822/1990, pe numele 
Argint Vlad loe.n, eliberată de 

1 ISCJR Brașov. O declar nulă.
PIERDUT autorizație nr. 2181/ 

28.09.1990, pe numele Filon Ma- 
ria, eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara. O declar 

nulă. (1712).
PIERDUT diplomă calificare 

miner pe numele Rotund Nistor, 
eliberată de EM Paroșeni. O 

declar nulă. (1697).
PIERDUT legitimație cL ser

viciu pe numele Hâș Liliana, 
eliberată de Centrul de medici
nă preventivă a județului Hu
nedoara ,O declar nulă. (1700).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Ghită Constan
tin, eliberată de EM Livczcni. 
O declar nulă. (1682).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Călin Constan
tin, eliberată de EM Vulcan. O 
declar nulă. (1705).

Societatea Comercială 
„MIMPROO CONUL* S.R.l.

str. 8 Martie nr. 42 Petrii» 
ANGAJEAZA 

direct sau prin transfer următoarele categorii de personal:
— vânzători

’ — ospătari
— barmani
—- bucătari
— măcelari
•— muncitori nccalificați
Pentru toate categoriile, vârsta 18—35 ani.
La angajare se vor prezenta obligatoriu; acte de stu

dii, recomandare de la ultimul loc de muncă, ruricullum 
vitac.

Relații suplimentare la sediul societății. (1679)

Societatea Comercială
| „HERMES” S.A. Petroșani 

organizează licitație directă, în baza HG 110/1991 și 
IIG 279'1992, pentru închirierea următoarelor spații:

-—11 mp. din magazinul general retrila cu profil 
vânzare produse alimentare;

•— 361 mp. din depozitul de materiale situat în Pe
troșani str. N. Bălccscu — Hale Petroșani pentru activi
tăți agro>-alimentare;

Documentația sc poate procura la sediul societății 
contracost.

Garanția de participare va fi depusă până în data ele 
2 aprilie 1993, ora 12.

Licitația va avea Ioc în 5 aprilie 1993, ora 10, în 
sala de ședințe a societății, cu sediul în Petroșani, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 90. (Mag. Jiul).

R. A, H. Petroșani
str. Timișoarei nr. 2, telefon 511460, 511 161, 512270 int. 
162; 110.

REIA LICITA MA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂ
RILOR DE REPARAȚII LA BLOCUL NR. 13 DiN SfRA- 
DA VENUS — PETROȘANI.

Licitația va fi publică, deschisă și va avea loc Ia se
diul regiei în data de 6 aprilie 1993, ora 10, unde sunt in
vitați împuterniciți! în scris ai ofertanților.

Documentele licitației se pun gratuit la dispoziția an
treprenorilor interesați să prezinte oferte. Depunerea o- 
fcrtclor sc va face până la data de 2 aprilie 1993, la se
diul regiei.

FIIIALA de î! I ȚE LE Electrice Deva
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului do

— CONTABIL ȘEF
la SDI'E Petroșani în dala de 25 martie 1993,

CONDIȚII:
— absoh ent studii superioare economice;
— vechime minimă (5 ani) .— vârstă maximă 35 ani;
— de preferință cu practică în infoi mutică;
— fără cazier.
încadrarea conform CA — CCM.
Informații suplimentare, serviciul l’I’S, telefon G15750, 

int. 121, 131 sau SDEE Petroșani 511830.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani șir. Nicolae llălcescu nr. J 
Telefoane: 511662 (dlrector-redactor fefjj 
545372 (director execufIv.adminisfrăiiv 
difuzare). 5H6G1, 512164 (secții).
Fax : 03 7515972

TIPARUL: Tipografia Petroșani »tr 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 511365.

Cotidianul de opinii și Informații .ZORI NOI” «pare tub egida 
SOLIEI A | II COMERCIAL? .ZORI NOI" SA.

înregistrai;) |a Ri gisliul Comei (ului tub ur
2U/621/1991
Cont virament : 307060201 — HUR Petroșani,
Director ; MIRCE A IHJ JORESC (J
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Materialele necomandafe |i 
nepublicate na ie restituie. Res
ponsabilitatea morală fl luilcll;ă 
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prln6e In articole «pai țin, tu 
exclusivitate, autorilor.
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