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Intre optimism 
și circumspecție

Dc trei ani cuvântul „privati
zare”, cu toate derivatele lui, ba 
chiar și cu canotațiile invidios 
persiflatoare, nu numai că n-a 
ajuns desuet, ca multe altele, ba 
este in cea mai fierbinte și ome
nească actualitate. Unica posi
bilitate de relansare economică 

este această acțiune de privati
zare care a ajuns acum în sta
diul întreprinderilor mic și mij
locii, chiar dacă nu sunt clare 
încă criteriile de diferențiere 
intre ce se numește „mic“ și 

„mijlociu'*. Desigur că este vorba 
de numărul salariaților, variabil 
d la un loc la altul.

Din punct de vedere omenesc, 
eh.ar în așteptarea chinuitoare 

de acum, in apropierea Qrcștinc.ș- 
tci sărbători de Paște, a ce se 
va petrece după 1 mai, privati
zarea este tentantă. Unii sunt 
mai circumspecți deoarece au o 
doză de neîncredere intr-o astfel 
de evoluție a stării de lucruri, 
deoarece poat-e că nu realizează 
ce alternativa ar fi in caz con
trar. Teoretic, toata lumea este 
de acord că actul privatizării va 
antrena multe și diverse unități 
sectoriale, cu cele m ii diferite 
activități sp. cificc. mai ales cele 
car.- produc și vor procnue, pe 
un fa; iș nou in rentabilitate.

Nicicând ideile noi nu au fost 
întâmpinate cu încredere, ava 
« t ni' i această posibilitate de a 
fi acționari la o firmă oarecare 
nu este privită altfel, așa cum 
s-a i petrecut lucrurile in primul 
an, ba si in al doilea, din atât de 
originala noastră democrației O- 
ri are om de afaceri, serios, când

Nou! mers ai trenurilor de călători
intra in vigoare începând 

din data de 2.3 mai 1993. Va 
fi ceva mai subțire decât cel 
precedent, deoarece s-au e- 
liminat din motive de ren
tabilitate numeroase curse.

In ceea ce privește cursele 
locale Petroșani — Bârbltcni, 
avem ciocni vești. începem cu 
cea proastă: trenul 2731, cu 
care majoritatea elevilor și 
studenților fac naveta, va 

pU'ca cu o orâ mai devreme 
din gara Bârbăteni. Prin ur
ni ire ,v a ajunge și cu o oră 

ar

pornește intr-o direcție nouă, 
investindu—și banii și energia 
morală, chiar dacă analizează to
tul in detaliu, știe de la bun în
ceput că ori va câștiga din capul 
locului, dar nu prea mult, ori 
va pierde o perioada dar va câș
tiga mai târziu, acoperindu-și 
acele pierderi. Dar privatizarea 
in economia românească este al
ternativa încurajata insistent de 
acele organisme bancare inter
naționale pe care le tot curtăm 
de aproape doi ani. Prin urmare 
ideea privatizării întreprinderi
lor mici și mijlocii nu se mai 
poate spune că bate la uși, ci 
s-a și concretizat, dar acolo 
unde oamenii au fost curajoși și 
receptivi la această idee.

Dintr-un alt punct de vedere 
circumspecția oamenilor este 
motivată, chiar dacă nu explicit, 
de două argumente. Primul și 
cel mai temeinic este acela din 
lipsa banilor, îndeosebi in apro
piata perspectivă de eliminare 
a subvențiilor la unele produse 
și servicii, puține câte au mai 
rămas. De fapt este de ordin 
public faptul că după noiembrie 
1990, de când a inceput procesul 
de liberalizare a prețurilor și 
costurilor, populația din Româ
nia a sărăcit. Așa că atunci când 
vine vorba de privatizare, deci 
de cumpărarea capitalului so
cial care aparține statului, bu
nele intenții ale salariaților in-
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(Continuare io pag. ■ <î-a)

mai devreme in Petroșani. 
Adică la ora 6,13, tinerii mai 
având timp sa se plimbe 
două ore prin oraș până la 
începeri a cursurilor. Timp i:i 
care le pot veni alte idei.

Iar acum, vestea bună: 
domnul Victor Iloiu, șeful 
RCM din Stația C'I II Petro
șani, nu exclude posibilitatea 
ca, la cererea navetiștilor, :.ă 
introducă o cursă suplimen
tară pe aceasta ruta.

Iată orarul curselor de pe 
ruta Petroșani — Burbatcni,

PRIORITĂȚI
Un oraș cum este Lupcniul 

are multe probleme. Este un a- 
devar ce nu mai trebuie demon
strat, iar primăria locală este 
cea mai conștientă de acest lu
cru. Iar acolo unde sunt pro
bleme, ele nu sunt doar pentru 
că așa este firesc, ci ele sunt 
pentru că există o acută lipsă 
de posibilități financiare.

Cu toate acestea însă am con
statat la primăria din Lupeni 
un oarecare optimism, dătător 
de speranțe pentru locuitorii ora
șului. Și asta dip cauză că echi
pa conducătoare. împreună cu 
Consiliul local, dorește să facă 
ceva pentru oraș. Lucru care 
nu-i rău deloc, dacă avem în 
vedere faptul că în orașul Lupeni 
există încă o mare cerere de lo
cuințe, există o serie întreagă de 
probleme de ordin social nefi
nalizate din anii anteriori. Nu 
ne propunem însă să inventa
riem toate aspectele ce dau bă
tăi de cap primăriei și locuitori
lor orașului. Sunt prea multe și 
ajungem vrând-nevrând la posi
bilitățile financiare, care sunt

In ziarul nostru dc mâine, 
rare va apare în 8 pagini, 
puteți citi:
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care, repetam, intră in vi
goare din 23 mai ’93. Spic 
Lupeni, trenurile pleacu din 
gara Petroșani la orele: 3,20 
(sosire in Lupeni la oi 4,00); 
5,13 (sosire 6,10); 7,00 (8,00); 
11,40 (15,30); 18,12 (19,02);
20,15 (21,30); 23,55 (0,-10).

Spre Petroșani, trenurile 
pleacă din gara B u'bâtcni la 
orele: 5,23 (sosire în gara Pe
troșani la ora 6,13); 8,20 (so
sire 9,05); 14,30 (15,15); 15,50 
(16,37); 19,20 (20,0 1); 22,16
(23,30).

Vali LOCOTA

OLTENIA EXPRES
Fropuncri’.i ca acest îmi să-și 

prelungească traseul pana in Pe
troșani, nu-și poate găsi (deo
camdată) materializare. Fiind un 
tren special, se impune efectua
rea pnor revizii tehnice amănun
țite in gara Pctroș ini, care ar 
deveni cap de linie. Acensta pre
supune și construirea unui ca
nal c ire să permită accesul sub 
vagon.

Pctroșaniul mai trebuie să a- 
sigurc paza trenului, salubrizarea 
lui, cazarea însoțitorilor de va
gon și a personalului de soia i_ 
cili din tren, până când toate i 
ceste probleme vor fi laZolvate 
„Oltenia Expres" nu v.i ptil»'a 
circula mai departe de Tg. -Im.

PE AGENDA PRIMĂRIEI
așa cum sunt. Am ebordat cu 
dl. primar Gheorghe Abalași, 

doar problema investițiilor la 
nivelul orașului și trebuie să 
spunem din capul leului că, 
în ciuda greutăților financiare, 
caracteristice mai tuturor pri
măriilor, în Lupeni se întrevede 
posibilitatea înfăptuirii unor lu_

LUPENI 

„DIVERT1S” ment

lua cahlfi, două reci...

A treia varianta..♦
Anul trecut, cam prin toamna, s-a făcut ceva t.mi-t.im in 

baza faptului ca, in gara Petroșani s-au construit doua noi case 
de bilete, prin ocuparea linei părți din spațiul sălii de așteptare 
clasa a doua. Din discuția purtata alun’i cu șeful gării, am înțeles 
că acestea au fost concepute cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
serviciilor. Mai concret, sc sj in .< < i astfel, calatorii nu vor mai 
sta in curentul dc pe cllloaru. <1 tr< _■ dinspre pi ron spre .spa
tele gării — mai ales iarna, când csli foarte irig — ghișeele i- 
cci stor case de bilete fiind orientați înspre sala de așteptate. 
Intenția a fost lăudabilă, leali io a invers. Ghișeele dau 11,1
spre culoar. [atu insa ca a li ut i i i venit primăvara, i ir 
cele doua casc de bilete; aliate in st.ulm de finalizare stau nefo
losite. Gurile r.’lc afirmau < i <1> : i >'■ i ace lora ar fi fost alta. 
Anume, di chioșcuri, gen Lu'-r Re.i it,.t a infirmat — cel pu
țin deocamdată — și varianta • ' ilui aii și pe cea a „oamenilor 
de bine" O li existând — in 'fitul no.t'u ciracii ristic .și origi
nal — și o a treia variantă'.’ (I* vi I

Staț onare moda

lari, e.trc vor viisiiiii in scuit timp aceste staționare moderne, 
i u vor avei o lubla militat vor adăposti oamenii pe vreme 
neprielnica .și vet ii"-tiișura > activitate comerciala în folosul 
îiilrcprii izbitorilor purta ui ii i. Si reamintim că c o id c bună care 
a și dat primele r iade: la Nr.e stadiul construcției staționarului 
e»tZ’ anin ' I rmeaza și cel.'l.ilt •. (Gli.C.)

lini inițiativa primăriei >ra 
lin ;«■ iocui'i, luci urile oe cousti

.ului 
UfțlC

in 
iile

1.11]
UIIOI

in, au inceput in 
st.ipon.n ■> in st i-

ține de autobuz.
Primai i i 1( concesii nat Ier. lltll 111)01 mircpi inz.otoi i parttcu-

în decembrie, în blocul E 4, as
tea fiind investiții cu termen mai 
lung, așa cum este și noul spital 
și policlinica la care deja au 
demarat lucrările de construcții.

In afară de astea însă se lu
crează intens și la alte obiective, 
respectiv blocul 21, din Bărbă- 
teni cu 10 apartamente, cu ter
men la 1 mai și dacă se va pu
tea și la blocul M 2 și E 3. In
tenții există mai multe, dar bani 
sunt cam puțini. Față de un ne
cesar de 300 milioane abia s-au 
adunat 160 milioane, iar speranța 
că se va mai face ceva în plus 
se leagă de promisiunile Con
siliului județean, promisiuni caro 
deocamdată au rămas la acest 
stadiu. Iar de aceste promisiuni 
se leagă și mult visatul po.d, din 
Bărbăteni, care nu se știe încă 
al cui este.

Insă cu toate greutățile finan
ciare, se desprinde un lucru foar
te important: Primăria și Con
siliul local doresc să facă ceva 
și vorba mult uzitatei reclame: 
„Dacă vrei. poți!** 1.

cruri in acest domeniu vital. 
Iată doar câteva exemple sem
nificative pentru dorința primă
riei de a face ceva în acest an. 
Lucrările au demarat la blocul
E 3, de pe strada Tudor Vladi- 
mirescu și în scurt timp se va 
finaliza acest bloc, aflat în sta
diu de finalizare în proporție 

de 75 la sută. Dealtfel termenul 
de predare pentru constructor, 

respectiv CONPET Petroșani, este
1 septembrie și nu există nici o 
piedică pentru ca el să nu fie 
respectat, moment în care 20 de 
familii vor primi casă nouă. Alte 
20 de apartamente vor fi gata

Cunoscuți maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate grație foarte scurtelor și 
meteoricelor apariții la televiziu
ne (în ultima vreme, teveracul 
le-a închis ușile de pc Doroban
ților și I’angrati), membrii gru
pului „D1VERTIS" nu mai au 
nevoie de prezentare. Pronunți 
„Divcrtis" și este de ajuns. Cei 
care îndrăgesc acest grup (mai 
sunt și din acei „cu contra"!"), 
au ocazia să-l vadă și, mai ales, 
sâ-1 aud! în cele douâ spectacole

In Vulcan, porțiunea de drum 
cuprinsă intre lampa de miner -și 
intrarea in păduricea de conife
re din zona „Brazi" va fi moder
nizată. Se lucrează la Icrasarca 
benzii a doua. Asta este vestea 
bună. O veste proastă ar fi că, 
dc la o vreme, „cineva" și-a fă
cut un obicei din a tăia arbori

Gheorghe CIIIRVASA

pe care lc va susține astăzi, pe 
scena Casei de cultură din Pe
troșani, de la orele 17,30 și 19. 
Sponsorii spectacolelor sunt 
firmele „AREXJM", „DINATEX* 
și „DMV“ (patron Dumitru Vir- 
gil). In timpul spectacolelor este 
interzisă utilizarea aparatelor de 
imprimare audio .și video.

Sâmbăta, la ora 10, ziariștii 
sunt invitați la o conferință de 
presă. Aceasta va avea loc la 
galeriile „Cameleonul". (Gh. O.) 

din pădurice. Menținând ritmul 
acesta, in scurt timp brazii din 
zona de agrement „Brazi" vor 
rămâne doar o amintire... Mai 
mult decât atât, in acest perime
tru prinde contur o veritabilă 
groapă d» gunoi. Ceva trebui© 
lacul, cât mai este timp... (P.N.) 
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ț Astra S. A.
Lupeni

f! nouă unitate
De curând in orașul I.upeni, în 

rețeaua Societății Comerciale 
ASTRA SA Lupeni au început 
lucrările de amenajai^ a unei noi 
unități alimentare.

Eote vorba despre spațiul în 
care a funcționat până de curând 
o unitate de măcelărie. și care 
din anumite motive ■, i-a inc. tat 
activitatea.

Gestionar al unității este doam
na Livia Silași iar modul în 
care decurg lucrările ne îndrep
tățesc să credem că această uni
tate va fi una dintre cele mai 
moderne din rețea, a cărei apro
vizionare va fi pe măsura in- 
v.'.ițici făcute. <Gh. C.)

MArAjuoxD Efecfe;e noii orientări chineze
în timp c< în intre.u i lume 

s îm iriistn ază o > vi icni.i rc_ 
.. — une economică, inclusiv >n 
mult avansatele țări occidentale, 
>.ir țările e-t-cm opene, afla’e 
in perioada tra.i ;’,i i, au curi'34-

A-.idar, problema prioritară a

.ideri spect.irul ia a'c pro
du tivi, dc pân i la 30 la sută,
<■ < ■nomia Chinei arc O 1 re..icre
V. iomivă niftlie anuală de 12,5

bi.lr de până la 20 la sută.

Folo: Ștefan ( IMI’Ol

CERȘETORII și MAFIOȚII
F- întâmpla dr fl ■ multa vreme un fenomen <c tindo să 

* «snerali. cze și p < a •? nimeni nu încearcă s..-l curme. Fs'.c 
vr.rbu despre fl.ijș Iul cerși tonei care a umplut până la limita 

larn oi ișul icp dința de municipiu, precum -i alte localii.iti 
ale Vad Jiup.il.

crșetorl. In ’prclal copil, mal mult smi mai puțin h miile 1- 
f i sunt oblr.du ți dc m.dioții ce-i țin sub observație și Ic înca
sează micile venituri, obținute din mila publica. Dacă in afara 

a i da bani mai pin și alte intrcb.ni unui astfel de cerșetor 
I’Ui S' o pățe ti căii i uilelc sunt mereu prin apropiere. Așa cn 
stimați ■ un-jt. '/ ni vă avertizam, or; le il.iți bani, < ri va vedeți 

tr aba. Orice î i rubare in plus va poritc crea niaii neplăceri 
«■■ci bișnițarii mafioți nu șih; r|c glumă.

A

Intre optimism și...
_______(Urmare din p ig f)

trp .ă se clatin'-. Al doili i ,i|-. 
gunient, do.u intuit, < ste acela 
că deocamdată tot est iiim.ti- 
ri.m procedural, în prin, ip.il 
modalitatea dș plată ori dc tre- 

re a capitalului social în mâi
nile salariaților, e,'c Învăluit îu 
f 'ța. Insă limpezime ncr-'-tni 
P sc este iminentă întrucât mulți 
dintre cei care vor fi solicitați 
pehtrii ereditar", cunosc modCtt- 
t*le posibilități financiare ale 
omului nevoit să sc (li-s- urrr greu

<i apropiata avalanșă de după 
1 frinl și care se Va tempera 
abia înspre toamnă când se vor 
ivi urm nete •n*. icfdiîri Intre 
*>-rere .și MaaA,

De la poliție

Un „cumpărător1 profesionist!
Pentru locuitorii din Vulcan, 

aglomerația de sâmbătă din 
piață este deja un fapt normal. 
Fiecare .știe că aceasta este ziua 
în care trebuie să fii „stăpân" 
pe buzunare, uentru că acum „se 
poate fura" cel mai bine.

Probabil că pe faptul că acum 
se poate fura cel mai bine s-a 
bazat și Kalanyos Ladislav, de 
27 de mi din Vulcan, când a 
făcut sâmbăta trecută o „vizită 
de lucru" prin piață. Și ca tot 
omul venit la cumpărături s-a 
oprit și românul nostru în fața 
unei tarabe. Bine intenționat, a 
întrebat respectuos cât costă un 
cartuș de țigări. Răspunsul, ba- 
rc-se, nu l-a satisfăcut, pentru

Chinei nu este creșterea econo
mica, ci atenuarea „supraîncăl
zirii" economici. Este un feno
men care, în opinia analiștilor, 
reprezintă un adevărat miracol 

chinez și se întemeiază pe noua 
orientare a conducerii chineze, 

exprimată prin conceptul lansat 
de I’irlidul Comunist Chinez 

și consaci at în Constituția țării 
— „economia de piață socialistă".

E-te vorba de un Concept și

lil a analizând . u seriozitate 
toate aceste laturi i-sti_. cî.ir ca 
buna ziua că situația comportă, 
încă, o doza de confuzie. Doar 
singura ultimativă pentru un 
foarte apropiat vlit<»r este aceea 
<a ilari,iții să devină acționari 
piin cumpărarea activelor. Dar 
a< e-jtu nu este decât primul pas 
prin care orile societate comer
cială actuală, mică (am mijlocie, 
se iui ine să obținu profituri mal 
consistente, astfel încât oamenii 
Mi câștige mai mult, asiguiândit-și 
prin ei înșiși, înlr-o concepție 
managerială modernă, realistă, 
protecția socială, atât de mult 
iutonrsii pe tonte fețele posibile,

Ei Furtul — un mod de viață 
că a preferat să-1 ia (cartușul) 
pur .și simplu punându.și-1 în 
geacă, după care dându-d o 
alură de borfaș a plecat Jacând 
pe... prostul.

La fel a procedat .și la o altă 
tarabă, de unde a „cumpărat" 3 
cartușe de țigări (incomplete) și 
o cutie de ness. In timp ce se 
îndrepta, Dumnezeu știe unde, 
s-a gândit să mai scape de „greu
tăți". Așa că a mai vândut câteva 
pachete de țigărj și cutia de 
ness. După care, consecvent pro
verbului „am un leu și vreau 
să-l beau", s-a dus direct la res
taurantul „Flora" al CAP. Aici 
și-a exersat din nou veleitățile 
de „comersant" vânzând alte 

de o orientare caracteristică con
ducerii Chinei din ultimii ani. 
Odată cu revoluția economică, 
în ciuda menținerii monopolului 
puterii de partidul comunist, cla
sa palitică a început să cunoas
că schimbări semnificative. In 
Adunarea Națională Populară 

(parlamentul chinez) există deja 
zeci de milionari în dolari, cei 
mai bogați oameni de afaceri 
care, până in anii trecuți erau 
categorisiți drept dușmani ai po
porului.

Semnificativ c și faptul că 
recentele aleg'-rl ale noii conduceri 
a Chinei confiiniă rolul condu
cător al Partidului Comunist 
Chinez, controlul total al aces
tuia asupra instituțiilor sfatului 
și d< notă menținerea în fruntea 
puterii a promotorilor noii orien
tări, definită prin amintitul con- 
c-pt al economiei de piață so
cialiste.

Fotbal Divizîa Națională
REZULTATE TEHNICE: Progresul București — Oțelul Galați 

2—0; I C Selrn.i Bac.iu — Petrolul 2—0; „U" Cluj — Univ. Cra- 
iova 0—2; C.SM Reșița — Steaua 2—0; Dinamo — FC Brașov 3—0; 
Sportul .studențesc — Gloria Bistrița 1—0; Dacia lipirea — 1'
Inter 3—2.

Uimaloarca clapă, 17 aprilie 1903.

Fotbal campionatul 
județean, seria a Il-a

REZULTATE lEHNlCE: Utilajul Petroșani — Jiul l’etrila 
0 3; Sunidatca \ ulcan (T) — Saniit.itca Vulcan (S) 0—3; Minerul
LiVezcni — < FII Petroșani 7 0; Tractorul Bărâști — Energia l’a-
ro.jcni 10—1.

CLASAMENT
1. Jiul Petrii a 8 7 1 0 31— 3 15
2. Tractorul Bfirăști ll 6 1 1 33—16 13
3. Utilajul l’itrnșnni « 4 1 3 20-13 9
4 Sanutatca Vulcan (.*>) II 4 1 3 20—20 9
5. Minerul Llvczeni 8 3 2 3 28—19 8
6. CT R Petroșani li 3 0 5 14—20 6
7. Siinrttati a Vulcan (T) 8 2 0 6 13—31 4
II. EneiRi.’i l’.iroșcni 8 0 0 8 10—17 0

\OLEI FEMININ
• JIUL l’BXl ROȘANI — RE

CORD CLUJ 3-0 (H, H, 9). 50 de 
lniniile a durat ultima partidă 
a ediției 1992—1993 la Volei fe
minin, divizia 112, pai lldu în 
care sextetul anharforului l’uiu 
Silsărann (Lm-iir, Fihche, Chitic, 
Tiidoroiu, Karpinccz, BoiOȘ), n-a 
la al nici o șansă celui anlicn.it 
dc .simpatica Fluviu Danclu.

In primul set (15 minute) sco
rul evoluează 3—0, 5—1, 9—4,
penii u ca el să fie clștIgut pe 
ultimele tr»i servicii nle Danielei 
Uudorom.

câteva pachete de țigări.
Numai că, între timp, ce! pă

gubiți n-au stat cu mâinile în 
sân și au reclamat furtul. Urgent, 
un echipaj al Poliției Vulcan s-a 
deplasat la fața locului. Depis- 
tându-1 pe cel incriminat oa
menii de ordine l-au cam 'luat 
la întrebări. Văzând că n-o scoate 
la capăt cu „vorba" omul a dat 
să fugă. Numai că nu l-au ținut 
picioarele și a fost readus rapid 
in poziție de „pe loc repaus".

Acum, Kalanj os Ladislav în
vață în arestul poliției care este 
diferența între cumpărături și- 
furt calificat în dauna avutului 
particular. In paralel este cerce
tat de organele competente. Pre
judiciul de 11 820 lei a fost re
cuperat în proporție de 75 la 
sută.

Tibcrlu VlNȚAN

De luni, 5 aprilie, Avicola 
Iscroni a fost nevoita să ridice 
prețul de livraie catre-beneficiar 
al ouâlor la 30 Ici bucata, fă
când, dupn o perioadă de „aus
teritate" de circa 8 Juni, prima 
majorare de preț.

Comercializarea lor de către 
agenții economici, în speță so
cietățile comerciale, se face la 
lU-ețul dc 31,50 lei bucata, iar 
discuțiile între cumpărători cu 
privire la practicarea altor pre- 
turj de către comercianți scot 
din calcul numita societate.

Producția de ouă s-a mărit în 
ultimul timp, iar prezența lor 
masiva pe piață, anunța parca 
sosirea sărbătorilor. (D.N.)

In silul 2 (20 minute), oaspe
tele vor conduce cu 2—1, dar, 
In mare forma cu Simonn Fili- 
che la serviciu, se" Va ajunge 
la C—2, după care Jiulistclc se 
Vor distra pînă în finalul setului!

In line, ultimul set (15 minți
le) este echilibrat piuă la 8—8 
(do la oaspete, Ancă Cozma fiind 
„șurubul" principul), după care 
Jiul Încheie triumfător, în aplifu- 
rclc ud'll public care crtfdi'ni că 
se poate declara mulțumit de 
tvoluțifl echipei Jiul Petroșani. 
(Genu TU'I'U)

HOROSCOP
BERBEC — PllAGON ‘

Un mic rendez_vous în com
pania unei Fecioare.

TAUR — ȘARPE
O mică petrecere vă va creat 

prilejul de a vă întâlni mai... con
sistent eu o persoană recent cu
noscută...

GEiVJENl — CAL
Trebuie să redeveniți realist(ă) 

și rezonabil(ă) în relațiile senti
mentale.

RAC — OAIE
Sunteți în sfârșit mulțumit(ă) 

de dv. înșivă.
LEU — MAIMUȚA

încercați să evitați o schim
bare neplăcută în carieră.

FECIOARA — COCOȘUL
Ar putea fi o zi plăcută dacă 

vă veți menține în vervă!
BALANȚA — CÂINELE

Acum e momentul să accele
rați în plan sentimental.

SCOllPbON — MISTREȚ
Atmosferă plăcută cu partene

rul de viață.
SAGETA/OR — ȘOBOLAN

Relațiile socio-profesionale ă- 
ting azi punctul de maximă im
portanță.

CAPRICORN — BOU
Azi e mai bine să optați pen

tru o întâlnire amicală.
VĂRSĂTOR — TIGRU
Relații foarte bune cu o per

soană de sex opus din zodia 
Taurului! 4 gf

PEȘTI — IEPURE
Nu vă mai gândiți la el(ca). 

Oricum nu e pentru cine se pre
gătește...
*******•«*********«•*•««•4

PROGRAMUL 
r v

VINERI, 9 APRILIE

7.00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. 
12,00 Film serial.

DIN VOIA DOMNULUI. 
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică. 
15,00 Preuniversitaria. 
15,2? Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto. 
16,00 Tn obiectiv. 
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17.35 Pro Patria.
18,00 Spectacol de gală prilejuit 

de împlinirea a 75 de ani 
de la Unirea Basarabiei cU 
România. ■,

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI 
IIOWARD. Episodul 63. 

21,45 Muzica la castel.
22.15 Azi în prim plan. 
23,00 Actualități.
23.15 Mhgâkin cinematografie. 

0,15 Jazz-Fan.
SAMBATA, 10 APRILIE

9,00 Bună dimineața... do Ia 
Cluj-Napocal

10,00 Actualități. 1
10,10 Ala — Bala — Portocala I 

F’crițl-vă de măgăruș.
11,00 Film serial pentru copii. 

AVENTURILE LUI BLACKI 
BEAUTY. 
Episodul 18.

11.30 Avanpremiera TV.
11.40 Handbal feminin: Rapid —

S.K. Leipzig. ,
12,20 Alfa și Omega. 
13,00 Ora de muzică.
11,00 Ora 25 — Tranzit TV.

DIN SUMAR : Știri, Desen* 
animate (ora 14,05), Atlas. 
Film serial (ora 18,15): PO
VESTIRI CU FINAL NEh 
AȘTEPTAT. Mapamond^ 
(Tclcencîclopcdla (ora 19,15/« 
Actualități (ora 20,00). Edi^ 
torlalul săptămânii de Paul 
Everac (Ora 20,35). Politlcd 
In top. Film artiștlo (orâ 
21,00): CARACATIȚA)
Film serial: MIDNIGII7, 
CAL.ER. Episodul 9. i i’ 4 
serial ELLIS ISLAND. Ulf 
tlmul episod. Topul intrt®* 
cal £uropean al «ăplAmăr'lr

Jiup.il
anlicn.it
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Cu gândul la Basarabia (III)
1917, patriotul 
foaia politică

l.a 1 octombrie 
On. Ghibu scoate 
„Ardealul", transformată in co
tidian, la 24 Ianuarie 1918, sub 
nuWide de „România Nouă", al 
cărui subtitlu era „organ ds 
propagandă pentru unirea politică 
a tuturor românilor", și In care, 
tn ziua întâiei apariții, s-a publi
cat Cea dintâi Declarație de unire 
Intr-un singur stat a 
românilor, redactată de el.

După pacea de la Buftea, da
torită nucleului din jurul 
mâniei Noi", Chișinâul 
literalmente, centrul politicii 
unire a tuturor provinciilor 
cuite de români.

Suflarea românească era 
prindă de „frigurile" eliberării 
jugul străin, iar când Rusia 
veche se prăbușea în anul 1917, 
românii din Basarabia procla
mară Republica Moldovenească 
independentă de Rusia (2-1 ia

nuarie 1918), Iar la 27 maitie 
acel an — acum 75 de ani — 
se hotărâ, îi Sfatul Țârii (Ca~ 
mer.i Basarabiei ) — Unirea cu 
țara mamă — România. „Reo'i- 
L!i< i Democratică Moldoveneas
că (Basarabia), în H Tirele ci din
tre prut. Nistru, Marca Neagră 
ți vechile granițe cu Austria — 
se arată In Declarația oficială de 
unire —, ruptă de Rusia acum 
o sută de ani 
trupul vechii 
rea dreptului 
de neam, pe

tuturor

„Ro- 
devine, 

de 
lo-

cil- 
dtn

.și mai bine d n 
Moldove, in pute- 
istOTÎc și dreptului 
baza principiului

că noroadele singure să-și hotă
rască soarta lor, de azi înainte 
și pentru totdeauna se unește cu 
mama sa România". Actul de 
unire a cuprins o seamă de con
diții, printre care păstrare i «au
tonomiei provinciale, având un 
Sfat al Țării ca „organ împlini
tor" până la legiferarea reforme
lor ulterioare.

75 DE ANI DE I. \ UNIREA 
CU ȚARA M AM A, 

ROMÂNIA

fost

Guvernul ucrainian a adresat 
note de protest prin c.a.e afișa 
pretenții asupra Basarabiei, res
pinse în ă de guvernul Româ
niei Mari. i i i

Reocuparea Basarabiei a
pregătită de guvernul sotictic în
că din anul 1921, când a înfiin
țat așa numita Republică Socialis
tă Sovietică Autonomă Moldove
nească, pe lin teritoriu situat pe 
malul stâng al Nistrului, având 
o populație majoritară româ

nească. In anul 1941, România a 
eliberat teritoriile Ocupate în 
mod ilegal și nelegitim de U_ 
niunea -Sovietică. A fost Insă con- 
stiânsă să le cedeze din nou, în 
1944.

Uniunea Sovietică a luat mă
suri drastice de deznaționalizare

românești din terl- 
în chip samavolnic.

a populației 
toriul ocupat
A fost ucisă .și deportată o mare 
parte a populației românești pe 
care a înlocuit-o cu populație 
rusească. Ncrecurroaștcrea limbii 

române, înlocuirea alfabetului la
tin cu cel rusesc, reducerea dras
tică a numărului școlilor româ
nești, persecutarea religie; și bi
sericii sunt doar Câteva acțiuni 
cu grave consecințe pe plan ma
terial .și moral.

Populația românească din te
ritoriul ocupat de Uniunea So
vietică a opus o permanentă re
zistență acestor încercări de pân
găriră a identității naționale si 
Creștine. Ea — «acum — sede în 
reuni fie are a cu Români.a un 
ideal național, «a cărui realizare 
este Inevitabilă, într-o perspec
tivă apropiată ți conjunctură 
ternați.an<ilă favorabilăI

Românii din Basarabia — 
si col din Bucovina de Nord 
ținutul Herța — nu nevoie 
sprijinul fraților din România, 

vom fi adovărati români dacă 
vom sustrage îndatoririi iio.H- 
sfinfe de a_i sprijini pe 
ații noștri în lupta lor

in-

ca 
și 

de

Nil
ne 
tre 
f r 
dreaptă, c^ toată ființa noastră.

Purtăm cu toții o răspundere 
în fața istorici și vom fi Judecați 
cu asprime de Înaintașii si de 
urmașii noștri dacă nu vom fi 
la înălțimea menirii noastre in
tru împliniiea^acestui ideal na
țional !

D, PELIGRAD

VULCAN

Un cont pentru... 
sponsori

Așa cum v-am mai informat, la Vulcan a luat ființă „Fun
dația susținătorilor clubului copiilor ți elevilor". Anunțam, tot In i 
tr-unul din numerele trecute ale ziarului, că această organizație . 
este în căutare de sponsori. Apelul, pare-se, a avut succes, pentru . 
că de alune; mulți agenți economici și chiar persoane particulare I 
și au anunțat intenția de a sponsoriza această fundație. Dar du I 
se cunoaște modalitatea de transfer a sumelor către club.

Dl. Dumitru Feloiu, directorul clubului copiilor din Vulcan 
ne_a precizat că orice oferte de sponsorizare se pot face fie di- I 
rect la sediul clubului, fie prin contul unităi; — nr. 43110973 —■ 
deschis la unitatea CEG din Petroșani. (T. VINȚAN)

Nu se înghite orice !
O firmă din Ungaria — STAD1.ER—KTT, si-a gă>it o filieră, 

prin firmele Ifosse SRL din Odorheiul Secuiesc .și RUML1EII 
SRL Oradea, de introducere în țară a unei cantități foarte mari 
de băuturi ațcoolicc nocive. I’e această filieră scrie „Tineretul 
liber", într.un număr recent, a fost comercializată m ii ales prin 
județele din Ardeal o mare cantitate din respectivele băuturi, fără 
certificate de calitate. E vorba, mai ales de Cseresznye... și Ea- 
rack Palinka, Rum .și Brandy Okcchei.

In urma unor sesizări, poliția economică, împreună cu Gardă 
Financiară și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor a prelevat 
probe din mai multe sortimente din astfel de băuturi. în urma 
analizelor de laborator a rezultat că nu e vorba nici de... pălind, 
nici de rom, ci de rachiuri industriale preparate din alcool etilîo 
rafinat, „înnobilate" cu arome sintetice și apă. A fost confiscat dă

• la cele două firme întregul stoc dc băuturi... în valoare de peste 200 
milioane lei.

Deci, atenție' Vin sărbătorile... Și de ce să creadă unii că la 
noi se înghite orice! (I. DRAGAN)
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SIDA, Ia cote de alarmă YOGA la îndemâna tuturor (III)

I
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Numărul toxicomanilor bolnavi 
de SIDA din Franța' a crescut 
in mod alarmant in ultimii ani 
•— se afirmă îatr-un rapoit of" 
ci.d dat pub'icității la Paris. Po
trivit rapoitubn, numai în re
gi mea Parisului numărul toxi
comanilor bolnavi dc SIDA a 
crescut de cim 1 «ti în pciio.ada 
1987—1991. De la apariția ma
ladiei si până in f' nn'-iic 194'1, 

in Franța au 1 st im* rlstr.ite 

HAPPY END
Prințul meștenz r al .Japoniei, NARUIUK>, in vârvlă de 33 

d ani, i,i cxn a < ia-c familia și consilierii imperiali pentru că 
nu voia s. se inso ire. In urmă cu șase ani a cunoscut o foarte 
drăguță domnișoaia, ; I , ,,l;o Owada, în vârstă de 28 de tini, 
diplomat de carii fiica ministrului adjunct de externe al Japo
niei, licențiat.i ! i Harward și Tokio. Tânăra nu sc putea bobiră 
să devină viitoare imp;.rateu' i. An avut loc mai multe întâlniri 
pi itocolare, d.ir d< eaba. Până la urmii iiTiî M<ișiiko-«nn a cedat. 
Așadar, s-a anunțat logodna ,i Japonia va avea o prințe i moș
tenitoare.

A

îndreptar de ciocnit ouâle
Nu este nimic mni ușor pe lum? decut să scrii un articol d<j 

«li vertisment. l’cnttu aci. asta ti :buic mai intui să emigrezi o pe
rioadă oarecare d'n țara. Întors acasă, trebuie să bei o canu cu 
vin. Kcșu. lolanit în fcrtoll , cp o țigară intre buzele superioare, 
cu pixul Intre ckgcte, dă-i 'trumull

.Scrie tot Ce-ți trece prin minte. Serie despre fata din vecini, 
despre prim.arul orașului, despro Illescu — totul esty divcrtls- 
mcntl Să sorbt-ști din când in când dintr-o ceașcă de cafea ți 
sa-ți juri că t.il ma; citești astfel de articole. Eu sunt sigur că 
dumneavoastră aveți ceva de spus mult m i rekaxant, mult mni 
deconectant decut subsemnatul. Ceva carc să i scoale din mormânt 
pe morți. Po.-ite ceva care să ne scoată și pe noi, col In Viață, 
din nemernicia vie;ii dc zi cu zi.

Pufăiți ușor din țigară. Cu sprâncenele ridicate, gândiți-vă 
cine va da 15 lei pc articolul scris de dv. Dacii nu aveți 
suficiente rude pentru a mcnțin0 tirajul gândiți-vâ ce putem 
face dacfi în aceasta situație cei care est ■ musai să semneze acest 
«articol, nu va vrea să o facă.

Ce să ne facem dacă ți ci, sărmanul, air tot atâtea probleme 
ca și dv ? Dacă aseară a băut iIn pahar fie bere in plus și astăzi 
tiu are nici un chef să scrie cov^ vesel?

Mai bine lăsați autorul să artlnce pana și să se tolănească 
alături de dv in fotoliu, Lăsați-1 să soarbă și el din cafea. Câștigă 
ir.ioit mai puțin dccit dv, Icrtați-1 pentru că astăzi nu.și poate 
îndeplini datoria cea de 15 lei față de dv,

l.«‘<sați-l in fotoliu, puneți mâna pe condei și scrieți divcrtis- 
rr< nt. Eu Jur ca vă voi citi ți că voi râde din toată inima. Dați 
frâu Jlbcr imaginației dv., nu vă jenațiI Oricât de prost veți 
scrie, SC va găsi măcar un cingtir prktcn cari.* să vft spună că 
sunteți g<niai. Ful atunci cO mai «tați? Dați-i-naintcl

Vali l.OtOTA |

3776 cazuri dc SIDA în rândul 
toxicomanilor dintre care numai 
în regiunea Parisului 14C6 ca
zuri. Fană la 30 septembrie 1992 
In Franța fuseseră înregistrate 
23 921 cazuri de SIDA. Dintre 
bolnavi, ma; mult dc jumătate 
au decedat. Potrivit estimărilor, 
numărul toxicomanilor scrupo- 
zitwi variază intra 30 000
35 000

Yoga nu este nici religie, nici 
hipnoză, nici scamatorie. Este 
un sistem care se ocupa cu com
portamentul uman, conducând la 
siguranță dc sine, promptitudine 
în luarea hotărârilor, înlăturarea 
oboselii, nu câmp biocnergctic 
cu mult mai mare decât al ce
lui mai dotat Liu.er; pnnt.

Obiectul acestei practici este 
corpul omenesc, iar scopul ci 
constă în stăpânirea acestuia. Cu 
toate funcțiile lui: respirație, cir
culație, e'c., precum și o educație 
psihică orientată pozitiv care să 
contribuie la creșterea potenția
lului fizio .și intelectual.

Yog«a este o minunată școală 
de lăbdarO, calm, stăpânire de 
sine. F i dezvoltă atenția, puterea 
de cOnccnfr.ire,

Prin yoga învățăm să gândim 
organizat, sâ ne menținem un e- 
chilibru nitino-psihic, să respi

răm și să ne alimentăm corect.
lntr-iin cuvânt yoga ne dă po

sibilitatea să ne disciplinăm func
țiunile și acțiunile 
noastre, ■ puncre.a acestora 
sub un control perfect în scopul 
menținerii unul ritm normal de 
existență, ma; ales în condițiile 
actuale de stress accentuat greu 
dc suportat de un om obișnuit.

In cOi'a ce privește cunoaște
rea așa-zisel „lumi de dincolo" 
de fapt a nenumăratelor lumi pa-

NOUTAȚI IN TRANSPORTURI

Prin ntn.ibilitatca șefului Re
gulatorului de circulație ți miș
care, stația Petroșani a SNCFR, 
suntem în măsură să vă infor
măm Că, în perioada 29 martie 
—22 mai circulă — cu caracter 
experimental, deocamdată — tre
nuri rapide dc marfă nuilligrup. 
Efectiv, prin stația Petroșani 
trece garnitura cu numărul 20128,

Consiliul N.ițlon.il (Român 
UNICEI-, in colaborare cu de- 
p-nrtaniL'ntuI administrației pu
blice locale al Guvernului a 
luat Inițiativa extinderii pe scară 
națională a mișcării „Primarii — 
prieteni și apărători al copiilor".

La Vul.-an, această innițiativă 
«a și fost pusa in practică prin 
Înființarea „Fundației susținăto
rilor clubului copiilor șl elevi
lor" al curci pieșcdlnlo este dl. 
Ing. Ovkliu Avranic.sc-ii, primarul 
Orușului.

Sub egida acestei organizații 
o fost Inluc-mit un plan de mă
suri din Care consemnăm nrmii- 
lonrelri • construirea unui pa

ralele care există în același spa
țiu timp cu cca în care trăim, 
dar pc care nu le percepem în 
mod obișnuit, datorita vibrației 
diferite, yoga oferă tehnici spe
ciale de dedublare (asemănătoare 
așa zisei experiențe de „moarte 
clinică") accesibile celor ce și-au 
pregătit suficient structura prin 
tehnici preliminarii.

De.și țelul suprem în yoga este 
cunoașterc«a de SINE, revelarea 
Adevărului Ultim, pe calea eli
tre esență este posibilă apariția 
puterilor paranormale — siddhis 
■— Care nu sunt un scop în sine, 
fiind considerate chiar o piedică. 
Dintre acestea, primele care a- 
par, multe fi îd mai mult sau 
mal puțin activate chiar în mod 
obișnuit sunt tclepatia, capacita
tea de a distinge culorile sub
tile (aura) prin clarviziune, posi
bilitatea do proiecție In trecut 
sau în viitorul probabil prin 

Intermediul planului Akasha 
(structură subtilă a universului 
In care se înregistrează eveni

mentele, gândurile, et<) cum a 
fost cazul vizionarului NOSTRA- 
DAMUS, tclckinezie, levitație, 
teleportăre, fiind posibile chiar 
îndeplinirea dorințelor șl o dc- 
derminare a viitorului șl îndc- 
plinire.a dorințelor permise pen
tru că în yoga totul este posibil 

Trenuri rapide de mărfuri
venind de la Curlici, Arad, Si- 
merka triaj, cu o capacitate de 
1 100 tone brut. De aici i se pot 
adnuga până la 2 500 tone. Ruta 
continuă prin Graiova, București, 
Fetești, Medgidia, cu punct final 
stația Constanța. Prin sistemul 

obișnuit de transport, durata de 
la încărcare până In descărcare 
era dc D—6 zile. Noul sistem 

tinoar care, vara, să fie folosit 
ca teren dc tenis • amenajarea 
unei săli dotate cu video ți TV

« MM» • —• •

INIȚIATIVA UNTCET

„Primarii 
prietenii 

copiilor1'
* 9 f 9 9^^ • 9^^ • 9 • 9^

color pentru organizarea activi
tăților cuhurnl-diplractlvc; • crc«a- 
rca unui fond bănesc pentru or
ganizarea unei excursii In Ju
deț; • amenajarea —- împreună 
cu asociațiile <to locatari — a

dar nu orice este permis ci doat 
ceea ce este orientat in mod 
nei'ic. 1 ;

Cel care aspiră să facă yog4 
— și o poate face oricine — in« 
diferent de sex, vârstă, religii- 
sau poziție socială nu se poat< 
însă iniția singur. De altfel, cuw 
vântul „inițial" vine din latL, 
neseul început .și prin extensieț 
el înseamnă „intrare". Inițiatul 
în yoga este prin urmare, cel 

„îndrumat", l’rin aceasta se deo* 
sebește yoghlnul inițiat de mis« 
tic care este, ccl mai adesea* | 
un nesistematic, un izolat, ua ț 
neordonat. « '

Yoga prin formele ci tradițio , 
nalc de abordare — Ilalha Yogtț 
Roja Yoga, Hhokti Yoga, Karml , 
Yoga, Laya Yoga este puc știa 
ințifieâ, deoarece este sistemalfr] 
că, nu se opune metodelor df 

cercetare științifică, este unlvcn, 
sală in aplicațiile sale, se preteas 
ză să fis verificată da oricine 
printr_o experiență personală din 
rcctă. K.

Astăzi noile descoperiri în Im . 
z.iologie, bioelectronică, demon* 
strează că acestui sistem 1 M j 
pot aduce argumente .șHnțlfîca, 

ncadmițând nic; ritualuri, ntflî 
dogme, ci fiind profund rațional.

Di. Călin GIREA țî
profesor YOGA

reduce durata la numai 37 ore 
Ceea ce constituie un avantaj 
demn de luat în seamă de cotrfl j 
agenții economici. I’ână acun»,j 
din Petroșani s-au expediat pa 
acest sistem 76 vagoane. Fre»»^ 
vența este de o garnitură 14j
24 dc orc. începem să luăm (11 
noi în serios sloganul «Tlme M 
mone>“. (P.N.) f

tuturor spațiilor de Joacă pentru, 
copii și dotarea acestora cu in* 
gtalații aferente; « so vor avei 
in vedere copiii străzii și copilk 
cu problema sociale deosebite; • 
lunar, primarul ți membri ai cort» 
siliu'.ui local sc vor Întâlni OH 
copiii, în școli. *Dq asemene# 
te vor avea In vedere șl alto 
propuneri pentru activitatea clu
bului. >4

Nu putem decât să le urăm , 
succes celor carc, prin această 
activitate, vin în sprijinul copl- ■ 
jior din acest oraș. Sperăm cV 
In curând, vom putea consemnai 
și banxpuncrea in practică Ăj 
acestor propuneri. i 4B*

N.i%25c8%259blon.il
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Societatea Comercială 
„BERGO” SA Tg.-Jiu

str. Macului nr. 3,

VINDE

■ BERE LA BUTOI

pentru firme particulare și de stat, preț rezonabil, cali
tate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0929/16785, între o- 

rele 8—16.

S.C. „TARCO-EXIM” SRL 
Petroșani

organizează concurs, duminică, 11 aprilie, ora 16,
în vederea angajării a

— TREI VÂNZĂTOARE
Relații și concursul — la Magazinul „Montana**, Pe

troșani Nord (vizavi de B.C.R.). (2 108)

Agenția Economică 
Româno • Germană 

Societate Comercială
str. General Dragalina nr. 6, Tg. Jiu, județul Gorj, 

ANUNȚĂ:

în vin se află adevărul
Cele mai bune soiuri de vinuri din renumitele podgo

rii ale țârii, livrate la export de \ inexport Arad (ARVl- 

NEX) le puteți cumpăra in orice cantitate de la AGENȚI \ 

ECONOMICA ROMANO-G1 RMANA TG. JIU, str. Gene

ral Dragalina, nr. 6, județul Gorj, DIS'l RIBU1TOR UNIC.

Se livrează 8--10 sortimente cn gros din depozit (te

lefon 0929/15019) eu detail la magazinele tip ABC din 

Tg. Jiu.

In același timp, livrăm și un sortiment bogat de li

chioruri, vodcă, și romuri de calitate superioară la cele 

mai scăzute prețuri.

Relații suplimentare se pot obține și de la sediul so

cietății, telefoane 17611 și 11690.

tz///z/zzzz/zz//z/z/zz/zzzzzz/z/zzzzz//z//zzz///zzz//z/z<zzz/zzzzz///zzz//zzz/zz/zz//z//ii 

 DECES!

SUNTEM alături și împărtășim durerea colegului nostru I.ați 
ia decesul iubitului său tata

SZABO LADlSl.AU
și transmitem condoleanțe familiei. Colegii <lc la Serviciul 
Geo-Topo, EM Vricani. (2102)

SOȚUL, fiica, fiii, ginerele, nurorile și nepoții anunță cu 
nemărginită durere, încetarea din viață a iubitei lor soție, mamă, 
soacră și bunică

ARJOCA ANDREANA
Odihnească in pace!
înmormântarea are loc azi, ora 15. Cortegiul funerar pleacă 

din Petroșani, stada Păcii. (2392).

DE P R
MAFIA CAUCAZIANA 

A BENZINEI
In pofida embargoului ener

getic instituit de Azerbaidjan îm
potriva Armeniei din pi icina con
flictului din Nagorno-Karabah, 
mafia caucaziană „și-a dat mâna", 
transportând mii de litri de ben
zină în Armenia. Deși controa
lele poliției ii opresc la intrarea 
în orașe, la trecerea dintr-o re
giune in alta, traficanții de ben
zină reușesc să-și aducă marfa 
în Armenia, plătind sume uria
șe de bani: zeci de mii de ruble 
se lasă la fiecare post de control 
de pe teritoriul Gruziei. Și cu 
toate acestea, „afacerea" rentea
ză: după ce lasă obolul, chiar o 
mașină a poliției escortează con
voiul de autocisterne spre bara
jele următoare. Și astfel, odată 
ajunsă la destinație, la Erevan, 
benzina de la Baku se vinde în 
plină zi cu 300 ruble litrul. Și 
asta intr-o țară în care salariul 
mediu lunar este de 3000 ruble. 
Un singur transport de 10 000 li
tri benzină aduce mafioților un 
cîștig de trei milioane de ruble.

SALON AL CĂRȚII
Cel de-al 13-lea Salon interna

țional al cărții s-a desfășurat re
cent la Grand Palais din Paris. 
Invitată de onoare a fost India, 
țară cu 850 milioane de locuitori, 
vorbind 15 limbi principale, și 
unde 7000 de editori publică a- 
nual circa 40 000 de titluri de 
carte. Ea a expus 600 de lucrări 
in principal în limba engleză.

Ediția din acest an a salonu
lui a însumat 430 de standuri, e- 
talate pe o suprafață de 15 000 
de metri pătrați în care au expus 
1200 de editori, dintre care 851 
francezi. Au fost prezenți, de

MICA PUBLICITATE
ANIt ERSARE

LU[ TEODOR Birjac, cu oca
zia zilei de naștere, părinții ii 
urează multă sănătate, fericire și 
„L i mulți ani !“. (2390)

VÂNZĂRI
VÂND video player Akai, si

gilat, preț negociabil, 140 000. Te
lefon 542031. (2395)

UNIVERSITATEA Tehnică Pe
troșani vinde cartofi sortați pen
tru consum și sămânța la prețul 
de 100 lei/kg. Informații la tele
fon 512580, interior 134 sau la 
cantina studențească, str. Insti
tutului. (2353)

FIRMA, vindem urgent, cn 
gros, televizoare color, diferite 
mărci nemțești, diagonala G7 cm, 
cu defecte mici, rcparabile 90—95 
la sută, la prețuri deosebit de 
avantajoase. Telefon 094/123 115 
Craiova. (2387)

VÂND Renault 25, Dic.scI, Olt — 
cit, 16 000 km, televizoare color 
import, prețuri convenabile. Te
lefon 543592. (2386)

VÂND Opcl chibița Diesel, preț 
negociabil. Relații : petroșani, 
str. Independentei, bloc 4, ap. 11, 
între orele 18—20. (2329)

VÂND apartament proprietate 
personală, 2 camere, post telefo
nic, carlicr 8 Martie, Pctrila. Te
lefon 542135 sau 511931. (2330)

COMEMOR ARI

AU TRECUT 6 săptămâni de lacrimi și durere de la trista 
despărțire de dragul nostru

TODORICI iOAN (LAMBERT)
Va riimtinc veșnic in amintirea părinților și fraților. (2391)

.SOȚIA Vas.lica și fiicele Cristina, Lama, Claudia, Rita, Ra- 
mona, ginerele Liviu, nepoata Andreea anunță că se împlinesc 6 
saplamunj de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

K1.S.S GHEORGHE
11 vom plânge mereu. (2396)

E T U T I N O E N I
asemenea, 150 de editori franco* 
fonj și 10 țări reprezentante, în
tre care Norvegia, Israel, Italia, 
România și Vietnam.
CANCERUL LA PLĂMÂNI — 
BOALA PROFESIONALA LA 

ZIARIȘTI
Ziariștii nu mor numai de 

gloanțe în „zonele fierbinți" ale 
planetei în timp ce-și exercită 
meseria, ci și din pricina situa
ției încordate în care sânt ne- 
voiți să lucreze în propriile re
dacții — este concluzia medicu
lui Vasilov Spanos, comunicată 
la o conferință de presă la U- 
niunea Ziariștilor greci. Ca ata
re, a spus el, față de alte catego
rii sociale, ziariștii mor în nu
măr mai mare din pricina can
cerului la plămâni. In ultimii 30 
de ani, a spus el, în 42 la sută 
din decesele înregistrate în rân
dul ziariștilor din Grecia, cauza 
a constituit-o această maladie.

ZBORURI DE SPIONAJ 
DEASUPRA URSS

Statele Unite au efectuat mii 
de zboruri de spionaj deasupra 
Uniunii Sovietice în timpul răz
boiului rece — afirmă publicația 
americană „US Nctvs and VVorld 
Report" și canalul de televiziune 
ABC, bazîndu-se pe documente 
oficiale, a căror publicare a fost 
recent autorizată, $i pe mai mult 
de 150 de întrevederi cu oficia
lități americane și ruse.

Sursele citate de France Presse, 
relevă că în cursul a cel puțin 
10 000 de misiuni, sau chiar 20 000 
au fost survolate instalațiile so
vietice de apărare antiaeriană, 
de-a lungul frontierelor URSS 
(și ale Chinei) între 1950—1970.

Pierderile americane au fost 
considerabile, precizează surse

VÂND mobilă dormitor, cana
pele, fotolii, frigider și Fiat 1300 
in bună funcționare. Petroșani, 
Gh. Barițiil. 21.

VÂND video player Elckta, si 
gilat, preț 130 000, negociabil. 
Petroșani, Oituz, bl. 3, sc. 11, ap. 
6, după ora 15. (2410)

VÂND video player Funai, ab
solut nou. Telefon 541605, după 
ora 14. (2368)

VÂND urgent apartament 2 
camere decomandate, petroșani, 
Independenței, 12 A/20. Telefon 
514906. (2345)

VÂND casă cu curte, 600 mp 
gradină, dependințe, in Pctrila, 
str. Rîndunicii, nr. 8 (în spatele 
Laboratorului Patiserie). ‘(2401)

■VÂND video playere Aiwa, Tu
nai, absolut noi, 1 10 000, negocia
bil, Aleea Trandafirilor, 13/13, 
Uarbăteni. (2399)

VÂND microbuz Barcas 1000, 
video recorder cu afișai, tele
comandă, frigider cu congelator, 
televizor color Grundig Pul-Se- 
cam, prețuri convenabile. Tele
fon 515923. (2397)

LADA 1500, cu prețul din 
Ungaria, o găsiți în Petroșani, 
telefon 543253. (2105) 

le, incluzând 31 de avioane do
borâte și 24 de piloți uciși; 90 
dintre aviatorii doborâți au su
praviețuit și au putut fi recupe
rați, dar 138 sunt dați dispăruți, 
putând fi capturați și deținuți în 
fosta URSS.

Singura violare a spațiului ae
rian al URSS, recunoscută ofi
cial de SUA, a fost cazul cele
brului avion U-2, doborât în 1960, 
al cărui pilot a fost capturat și 
apoi schimbat în 1962 cu un 
spion sovietic.

PRESUPUSELE RĂMĂȘIȚE 
PĂMÂNTEȘTI ALE ULTIMILOR 

ROMANOVI
Identificarea presupuselor ră

mășițe pământești ale ultimei fa
milii imperiale a Romanovilor se 
apropie de stadiul final — a de
clarat șeful laboratorului de ge
netică al Ministerului Sănătății 
din Rusia, Pavel Ivanov. După 
părerea sa, vâlva stârnită în pre
sa britanică și rusă privind au
tenticitatea osemintelor găsite Iă 
Ekaterinburg dăunează desfășu
rării unei expertize complete. 
„Nu trebuie să se denatureze 
faptele istorice de dragul unor 
rezultate dorite", a subliniat el 
adăugând că cercetările, care 
durează de mai bine de un an, 
s-ar putea să se încheie în de
curs de trei luni. Activitatea 
principală de cercetare se desfă
șoară în Rusia și numai analiza 
comparativă moleculară se face 
în Anglia. Date utile pot fi obți
nute după exhumarea oseminte
lor lui Ghcorghi Alexandrov-"’ 
Romanov, fratele ultimului împ: 
rat al Rusiei, înmormântat în 
catedrala Pctropavlovsk, și a- 
ceasta se va face în curând cu 
acordul autorităților orașului și 
al conducerii muzeului Petro* 
pavlovsk.

VÂND televizor color RFG, 
funcționare perfectă, 90 000 lei, 
telefon 541902. (2103)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, zonă centrală. Re
lații, telefon 541201. (2104)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială
CLUB ’90, prin magazinul din 
Vulcan, (intrarea curățătoriei), 
angajează vânzătoare magazin și 
vânzătoare ambulantă (toncte în
ghețata) fără obligații. (2388)

SOCIETATEA Comercială „Dri 
la și Morar" SNC angajează 
prin concurs in 10 aprilie, bar
man, ospătare. paznic (bărbați). 
Relații, la telefon 545791 sau la 
sediul firmei (lângă Stația de 
salvare minieră Petroșani), Com
plex comercial Parângul, peste 
calea ferată. (2323)

SCI11MD LOCUINȚA

SCHIMB casa de colonie, Pe
troșani (in apropierea Fabricii 
dc pâine), cu apartament 2 ca
mere. zona strada Independen
ței. Petroșani. Gh. Șlncai, nr. 
5/3. (2109)

PIERDERI

PIERDUT carnet student po 
numele Rovența Gheorghe, eli
berat de UT Petroșani. îl declar 
nul. (2361)

PIERDUT carnet șomer nr. 
3011034. eliberat de OMPS Pe
troșani. 11 declar nul. (2407)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Aboghioaci Vasile, 
eliberat de R.AGCL Vulcan. 11 
declar nul. (2393)
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