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GREVĂ DE AVERTISMENT
După cum ne informează liderul Filialei județene a Sindica

tului șoferilor, dl. Vasile Beldie, in loc de mitingul motorizat ce 
se anunța, luni in toate societățile comerciale din Valea Jiului 
afiliate acestui sindicat a avut loc o grevă de avertisment de două 
ore, între orele 12—14. Lucrul a fost oprit, efcctuându-se doar 
transporturile de persoane către unitățile economice, Cu care a- 
ceste autobaze au contract, pentru a nu se deregla procesele de 
producție. D„ asemenea, s-au efectuat pc această perioadă și 

«transporturile de marfă destinate aprovizionării populației cu 
p. oduse dc strictă necesitate.

Acțiunea revendicativă a șoferilor marchcaza declanșarea 
conflictului de muncă, la nivel național. (Gh. C.)

Eleganța $i distincția 
coniecțiilor de Vulcan

Multe întreprinderi prospere 
l> na acum trei ani și aproape 
patru luni au înregistrat o Ra
dere vertiginoasa datorită fap- 
tnlui că, in accc ij perioadă cu 

1 •- i i”'-1 . CAER . a
fost JJffiuni Sovietice, unde se 

.'VxtJ relațiile de export, a 
sV\~a*ru’. o pi »ța care înghițea 

<i mire parte din producția pen
tru export. Intr-o situație identi
ca <i fost ș'. Întreprinderea de 
(. infecții din Vulcan care expor- 

i 8.. la suta din producție In Est. 
Despre ce s-a petrecut, după 
|8 if), am „vut o convorbire cu 
ci mina ing. Margareta Zeides, 
diri.taul gen - d al fabricii.

— Cum v-ați descurcr.t în a- 
c arii ?

— A fost greu, nc-am străduit 
sa diversificăm producția. Astfel 
ca am ajuns . trec.m de la fa
bric ir?a de fuste pentru rusoaice 
la o alta concepție, astfel incit 
producem tot ce este imbracă- 
mint ■ exterioară pentru o femeie. 
Njm.ii in <c st fel nc-am păstrat 
mtr g colet ivul de sa.aririți. Si
li înțeles cei care au dorit să 
rărnan.i in continuare.

— Si ați reunit să s impum ți 
p" p' i’ t interna

— w i, da: a ,ț m .'-' -.ara o 
nur . f .inie i | 1 creație și pre
gătire tehnică, pi ntru a concepe 
ni ide’.f nwLrir; elegante Am Tibcriu SI’ATARU

Cu „Divertis“ despre 
corupția î:i democrație

• I’ șed ntc era altul, dar tot bun la suflet, ca și celalalt.
• Am pornit împreuna, continuam in neștire. • Tabletele Evcrac
— sin pirul medicament pentru care se mai acordă subvenții • 
Din cu Iul „Șapte ziie — “apte vicii": „Minciuna are picioaie scur
te... d.ir gro.r,. . Se-'.’-simbolul corupției românești, filă in față

■ organul • După 1 mai, buzunarul românului va avea 7 ni
x I m. • P< coiiipție nu o . decât d,n ... apare leg, i stalul' lor.
• Djoi boboruJ se iriți i iz i, mai lacum o bucurie la bobor. •
SoninoiiMf pa iele p-, la Parlament se alină.. • Dcbilsolații 
In'.'p sa se busolczc.

(■'■i lî (apostoli ai umoiiilni) au 
('•nit li Petro ani cu „gând bun 
• i norocii'". S-.i văzut pe scena 
( iaci <li cultură, vineri, s-a ('ti
zul și li Conferința de presă 
ore iniz.it i sâmbătă, la Galeriile 
„Cameleonii". De vineri și până
■ ist izi nu s-au terminat poveștile 
pe scama celor două spectacole

■ l« Grupului „Divcrtis", care an 
umplut până la refuz sala mare 

avut și comenzi și desfacere de
oarece modelele noastre au plă
cut, prin originalitate și dis
tincție, dc aceea au venit co
menzi și de la Constanți, Cluj, 
Buzău ctc.

— Ați încercat sa reintrați pe 
piața externă ?

— Am încercat insă c foarte 
greu să pătrunzi pe piața exter
na, unde este mare concurență. 

Am stabilit rel iții eu o firma mixta 
româno-itali ană. De aceea peste 
88 la sută din salariați lucrează 
pentru Italia, l’ână în luna oc
tombrie avem acoperită capaci
tatea de producție. Numai o for
mație lucrează pentru piața in
ternă. partenerii noștri sunt 
foarte mulțumiți de modelele 
noastre și de calitatea lor.

— Ați înregistrat profit marc 
în anul trecut ?

— A fost un profit mic insă 
noi n.-am propus, in primul .și 
în primul rând, să supraviețuim. 
Dc aceea și politica noastră dc 
prețuri a fost mai modestă, scă
zuta, astfel încât sa dam de lu
cru salaria’ilor. A fost principa
lul nostru scop, nu neapărat un 
profit conastent. Mai important 
este câ cci care ne cumpără pro
dusele au cuvinte frumoase des
pre calitatea Și eleganța lor.

a Ca .ei de cultură din Petroșani.
Conținutul, comprimat până Li 

cs' nță, a fost totuși, alât de... di
vers încât mi-C foarte greu să 
aleg un moment (sacrificând un 
altul, la fel de valoros), pentru

Ștefan CIMPOI

(Continuare iii png. a 6-a)

Regretabil accident de 
muncă

B Lovitura ia cau7at o puternică hemoragie la cap. 
A murit în drum șpre spital.

S-a pcti-ecut vineri, 9 aprilie, în jurul orei 9,30, in sectorul ID 
al EM Paroșcni. O echipă alcătuita din șase persoane, coordonată 
de maistrul minier Savin Gheorghc, efectua transportul suban- 
sambleîor unui complex CMA 511, ce urmează să fie montat in 
panoul 6, stratul V, blocul V, orizontul 360. Operațiunea dc trans
port a] subansamblelor se făcea cu ajutorul unor platforme des
tinate special acestui scop.

In timp ce era încărcată o platformă cu talpa primei secții, 
s-a ajuns în dreptul stației dc acționare a instalației de nwnoiai 
tip ITM. Platforma a fost împinsă manual și a căzut de pe linie 
Conducătorul formației de lucru a hotărât ca talpa să fie ridicată 
cu ajutorul unei macarale pneumatice de G tone, aflată pe plat
formă. în timp ce maistrul intenționa să lege talpa secției in 
vederea trădării, aceasta s-a dezechilibrat surprinznndu-1 în po
ziție ghemuit, între talpa secției și niște bandaje din lemn depo
zitate p(. galerie. Lovitura primită la cap i-a cauzat o puternică 
hemoragie. A fost transportat de urgență la spital. Din nefericire, 
a decedat înainte dc a ajunge acolo.

Gheorghe OI.TEANU

Ziua 
absoiveniuiui
Sâmbătă l’droșan ui a trăit o 

zi a tinereții. Absolvenții pru- 
moției 1993 din liceele din oraș 
și din l'etrila au fost in prim 
plan. Am asistat la un simpo
zion care c, pus in discuție pro
blematica adolescenților, îndeo
sebi a absolvenților, in socie
tatea zilelor noastre, la un bal 
in care momentul culminant l-a 
constituit concursul celor in..i 
frumoase perechi, (un fel dc 
concurs „miss" in... doi — scu
zați-ne expresie, prea puțin aca
demică), d mai fost ' insarca 
revistei „Tincriail.i' editată de 
elevi, o întâlnire cu redactori ai 
revistei „Salul" din București, 
care, in acest an. au fost invitați 
dc onoare la „Ziua absolventului" 
și, firesc pentru tineri, o „disco
teca". Asupra tuturor acestor 
momente caro au făcut deliciul 
„Zilei absolventului". |a Petro
șani, vom reveni in num ,rul vi
itor al ziarului. (Al. 11 )

Calul adolescenților
In după amiaza zilei de 11) aprilie, in sala marc a Casei de 

cultura din Petro,.ani, alatuii de perechile înscrise la tomursiil de 
Miss și Mi.tcr Adolescența, o evoluție la fel de reușita a avut și 
publicul spectator. Personajul colectiv, vorba lui l'ony Grecii. 
Pre> Titatorul, Miu a Spânii (Liceul de informatică), s-a aflat în
tre două tabere, pe care a știut sa le „manipuleze" timp de doua 
ore. Noi nc-am aflat in ala, dornul .să va rodam nu atât evoluția 
celor de pe scena, ci a celor din sala. I’i in urmare, i.ttă ce am 
văzut și auzit in timpul spectacolului conc urs :

• Primul moment: sunt inx iț iți pc scena red -Io ii de la re
vista „Salut". La cuvintele d șoarci JJabela IT.inciM, redactorul șef 
adjunct, < uni ca dorește „sala in picioare", cineva din sala ii 
adresează minatorul mesaj dc salut: „Hai, pa!" • La apariția pe 
scena a celor șase perechi aspirante H lilllll de Miss și Mister, 
per nanele de sex masculin din sală parcurg senzație după senza
ție, una m ii tare ca alta. • Bătutele pe loc ale grupului de dan
satori de la l.îceul economic sunt însoțite de frumoase strigăte 
populare, dc tipul: „ALmaă" și „Zi-i, inii". Văzând in ce hal le tremură 
picioarele, cineva spline: „Vai, ce emoții aul“ • în sfârșit, prima 
probă din concurs. Fiecare pereche arc la dispoziție două minute 
pentru a imprr iona publicul și juriul. Prima pereche încearcă un 
număr dc- iluzionism. O hârtie este arsă și azvârlită inlr-tm coș. 
liimul se răspândește în sălii. Cineva striga: „A luat foc coșul 
Următoarea pereche dorește să danseze pe o melodie cunoscută. 
Vocea diă sală cere: „Banii vorbesc". Perechi î numărul trei pre
zintă un număr cu ( il 1 Băiatului ii trebuie vată (71), iar fata

Val! I.OCOTA,

Vulcan

Miss Primăvara

Vineri și sâmbătă, pc scene, 
clubului sindicatului EM Vul
can s-a desfășurat concursul dc 
frumusețe Miss Primăvara — 
1993.

După doua zile de spectacol, 
din cele 19 concurente a strălu
cit cea mai tânără, LORENA SE- 
CEI.EANL1 de numai 11 mi Prin 
grație, frumusețe, inte.igența și 
poale clii.o puțină șansă, a 
cei .sta a fost încununată cu tit
lul dc „Miss Primăvara — 19 »3“, 
beneficiind totodată de un pre 
miu acordat de sponsorul con
cursului, SC „Minodora" SRL, 
Vulcan.

Dur, despre acest concurs, 
mai pe laig, intr-un număr vi
ilor. (T.V.)

(('onliiiiiarc in pag. a 6-a)

„Lumea se va cutremura dacă 
voi pierde referendumul din 25 
aprilie" — a declarat președin
tele Boris Elțîn. „Dacă nu va mai 
exista un șef de stat, puterea va 
fi acaparată de forțele extre
miste, ceea ce va echivala cu o 
catastrofă pentru economie, a 
adăugat liderul rus.

Vorbind la o înlilnire cu re
prezentanți ai mijloacelor de in
formare în masă, Boris Elțin a 
precizat că dacă totuși electora
tul va acorda încrederea sa pre
ședintelui, pronunțindu-se și
pentru alegeri legislative antici
pate, Sovietul Suprem î.și va
pierde toate prerogativele, iar
șeful statului va putea acționa 
„conform sistemului puterii pre
zidențiale". El a calificat consul
tarea populară drept evenimen
tul ce va decide „soarta Rusiei", 
relatează agențiile ITAR-TASS 
și France Presse.

Președintele parlamentului Ru
siei. Rnslan Ilasbulatov, a afir
mat că „alegerile anticipate au 
devenit cu siguranță indispen
sabile". într_un discurs pronun
țat la o reuniune a deputaților 
din consiliile locale (sovietele), 
Hasbulatov a afirmat că (mediat, 
după referendum ar trebui con
vocat Congresul deputaților po
porului pentru o hotărî viitoarele 
alegeri anticipate. După ce a 
criticat guvernul și pe democra
ții ruși care „violează Constitu
ția în permanență": liderul par
lamentului a cerut constituirea 
urgentă a unui guvern „de con
sens național".

Serviciile secrete poloneze au 
dejucat o tentativă de atentat 
împotriva președintelui I.ech W.i- 
lcsa. a anunțat Irene Popof. pur
tător de cuvint al acestor insti
tuții. Serviciile secrete au desco
perit unele „pregătiri ce se fă
ceau în vederea atentatului", dar 
„în prezent, nici viața, nici sănă
tatea președintelui nu sint în pe
ricol". I

Refuzind să oferi alte detalii 
legate de aceasta a tăcere, Irene 
Popof a afirmat doar câ „a fost 
angajată o anchetă de rutină".

în schimb, noi aza AI'P, coti- 
<1 anul „Zyci Warszawy" susți
ne câ un complot organizat de 
mai multe persoana a fost deju
cat iii qoap’l a de micii uri spre 
joi, saptâmm.i trecuta.

Mediatului Comunității EiinF 
pene in criza iugoslava, David 
Owcn, a apreciat că este posibil 
ca, in ( iilor, comunii ilca inter
naționalii să fie nevoita _sa re
curgă la forța pentru a pune ca
păt con11iilului iim Bosnia — 
transmite agenția Associated 
l’iess.

După prezi ntarea in Adunarea 
Naționala a Franței, a programu
lui său politic pc minatorii cinci 
ani, premierul Edouard Hallarhir 
a obținut încrederea acestui fon 
cu 4.>7 voturi p< ntru, 81 împotri
vă și 2 îbț'ncri. Programul nou
lui guvern francez sc axează pc 
prioritatea „absoluta" acordată 
problemelor ocujiiirii forței do 
muncă și pe preocuparea de a 
asigura țării o poziție optimă în 
Europa și pc plan mondial, a- 
miiileștc AI'P. «I

iniz.it
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SOCIETARA COMERCIALA JOTA“ U. EIJPENI
în concurență cu ea însăși

• In oiice acțiune economică rezultatele con
tează cu condiția ca ele să nu provină din alte... 
conturi.

• Obiect de activii de: comercializarea mărfu
rilor nealiJDCntare.

• Pe terenul concurenței SG „NOVA" SA Lu
pcni are de înfruntat cel mai puternic partener: 
propria-i concepție despre privatizare.

• SC „NOVA" Lupeni cuprinde un număr de 
17 unități deservite de 75 de salariați, toți cu o 
calificare profesională ridicată.

• programul tuturor unităților zilnic 10—18; 
sâmbăta și duminica închis.

• Desfacerea: In 1091, volumul mărfurilor 
vândute popiu.it;'i exprimat in cifre absolute 
a fost de 250 milioane lei. In 1992 realizările 
obținute in urma vânzării produselor contractele 
a depășit cifra de 400 milioane lei.

In 1993 se estimează o desfacere cu amănun
tul de p' te 6u<) milioane Ici, printr-o organizare 
superioară a u. tiv :t...ii fiecărej un.lăți din sub
ordine.

• Profit :
— In 1991 firma a obținut un profit net 

7,5 milioane lei ;
— In 1992 profitul înregistrat ș_a situat 

11 miii" rne lei;
— In 1993 se prcconizea/ă un profit de 

milioane lei.
« Volumul de activitate lunara al societății 

c .te de p' s'e 50 milioane lei, angrenând toate 
yâ,ghide specifice economiei de piață: mana
gement, marketing, etc.

• furnizori :
Toată gama sortimentală expusă și comercia

lizați poartă n ca unor firme de prestigiu din 
țară și de peste hotare.

Depozitele, sucursalele, firmele particulare, so
cietățile comerciale producătoare sunt vizitate 
permanent de oamenii de specialitate, șefj de 
unități, direct- r, pentru a silocta, contracta, și 
cumpără in par'iie mari fondul de marfă, eo
ni*. rcializ.it poi per bucată conform normelor 
in igo.uc.

Nr. 58
Bijuterie — Cosmetică

— aur din cenușă —

de

ia

20

urează cu acest 
MULȚI ANI I".

cu 30 de locuri

• Suprafața comercială a societății SG 
„NOVA" SA Lupeni, depășește 4000 mp.

• In 80 la sută din cazuri se elimină verigile 
intermediare, adaosul comercial fiind sub 30 
la sută.

• Economia de piață a disponibilizat eforturi, 
acțiuni, demersuri, curaj și... resurse.

e Unitatea are contracte cu asociațiile de 
participațiune, conform codului comercial.

• La 1 aprilie 1993 SG „NOVA" SA Lupcni a 
împlinit doi ani de la înființare.

• Consiliul de administrație 
pilej tuturor salariaților „LA

• Obiective penlm 1993 :
— deschiderea unei cofetării

dotata cu mobilier modern, aparatură specifică, 
dozator răcoritoare, bar frigorific, expresou ca
fea, toate în siguranța .și mânuirea unui perso
nal bine selectat și calificat.

• înființarea unui Baby-magazin cu articole 
specifice: jucării, dulciuri, articole nou-născuți, 
răcoritoare, ilustrate, papetârie, incăllăminte, 
îmbrăcăminte, bunuri ele folosință specifice vârs
tei.

„Avem o gândire de concentrare a activității 
in spațiile existente, disponibilizând mari su
prafețe comerciale în vederea încheierii con
tractelor cu asociațiile in participațiune, regle
mentate de codul comercial. Suntem intr-o cui să 
de autodepășire, fiecare dintre salariați dovedind 
loialitate, pricepere și interes, mult peste gra
dul cu care eram catalogați nu cu mult timp în 
urmă.

Salarizarea .și veniturile, deși nu sunt cores
pondentul firesc al întregii noastre activități, de 
o mare importanță socială, au totuși alt efect 
asupra muncii proprii, în care începe să apară 
oferta înaintea cererii.

Cu ocazia sfintelor sărbători de Paști, în nu
mele întregului personal din societate, urez 
clienților noștri sănătate și petrecerea acestor 
zile în pace, liniște și încredere.

SĂRBĂTORI 1ERICITE !
Director : Andrei Oslrowski.

Șef unitate: Angelica Vas; ajutor: Ionela Daniela Tu- 
dor ;

Raionări; bijuterie: inele, gablonHui, aur, argint 
ceasuri, articole foto, aparate muzicale, papctăric, albume 
foto, cercei.

4
— cosmetice: săpunuri, cleodorante, parfumuri, lame, 

șampon, spray-uri ;
Furnizori : Bijuteria București, depozitele Petroșani, 

Deva, Societățile comerciale Norvea Brașov și Farmec Cluj.
Realizări lunare: peste 2 milioane lei in condițiile în 

care cu numai câteva luni în urmă unitatea era în pragul 
falimentului.

ML 54 FER O METAL
— electronice: radiouri, 

televizoare indigene și impoit, 
piese electronice;

:»o

un

Nr. 46 Contscții - îniăițăminh
de la unu la șapte milioane

Desfacere lunară : 7 milioane Ici ;
— Șef unitate; Olimpia Biro.
Furnizori; Confecții Vulcan, Deva, limișoara, Oradea, 

Petroșani.
Adaos comercial — sub 30 la sută ;
Program • 10—18.
Unitatea desface: confecții, costume, încălțăminte 

Guban, pardesie, impermeabile, confecții femei încălță
minte femei.

Profit in 1992 — 2,5 milioane lei;
Personalul existent: V iorica Milroi, Mas ia S ivester, 

Matilda Ilolas, Judit Diodică, Adriana Preciip, Colina Sima.
O activitate constant ascendentă.

t

sanitare: instalații s<... 
tare, chiuvete, lavoarc;

Nr. 44 ȚESĂTURI
Șef unitate: Elena Mal.r 

sărcan.
Cea mai marc rentabilitate 

pe care o au unitățile din ca
drul societății —. 7,3 la sută;

Desfacere: normă 3 milioa
ne; realizări 5 milioane.

Program: 19—18.
Desface: covoare naturale

Și plușate, stofc bumbac și 
naturale ;

Furnizori; Dumbrava Si-

biului, Sighișoara, Alba, Pe
troșani, Dcu, București.

Adaos comercial între 8 20
la sută.

Beneficiul pe 1992: 3 mi
lioane lei.

A fost stimulată cu un fond 
de premiere de 100 mii Ici.

Personalul existent: .Icni 
ca Sico, IXIaria Platon, Dana 
Mczaroș.

Pagină coordonată de 
Ghcorghc CIIIRVASA 

și
Doici NEAM IU

Șef unitate: David IXlibai.
Desfacere lunară: 8 milioa

ne lei;
Adaos comercial: sub 

la sută ;
Raionări: moto-vclo —

de se desfac biciclete și acce
sorii combinate cu articole de 
sport ;

— electrice: becuri; bate
rii; vcio'c; corpuri de ilumi
nat;

— electrotehnice: aspira* 
toarc, râșnițe, mașini de spă
lat;

— uz 
nolcurn,

casnic: mușama, li- 
aragaze;

•— uz 
cuie, sape, 
broaște, yalc;

Personal calificat.
Programul unității: zilnic 

10—18.

gospodăresc agricola 
greble, lopeți,

Magazinul nr
Șef unitate: Mariana Fulop.
Program — 10;—18.
Raionări: încălțăminte copii, femei și 

bărbați;
— confecții femei și bărbați;
— tricotaje;
— mercerie;
•— galanterie;
— marochinărie;
Realizări — peste 3 milioane Ici. 
Unitatea a devenit rentabilă după dota-

NR. 41 TEXTILE
Șef unitate : Ana
Realizări: peste 2 

ne lei ;
Beneficii in 1992: 3 milioa

ne;
Program

Ilic.

lliilio.i-

li) -18.

30 A B C
rea cu mobilier, investiții în modernizare 
și preluarea ei de către noul șef de unitate.

De la un milion jumătate, la circa 3 mi
lioane lei realizări.
Personal de servire: Elisabcta Djurj, Rn- 
dica Racolți, Iolanda Ceauș.

Furnizori: Sarniitcx Deva, Petroșani, 
V âlcea, Brad, București.

Colaborări cu cooperativa Hațeg.
Adaos comercial până la 28 la sută.

Clienți din intreg orașul Lupcni și din 
împrejurimi.

GALANTERIE
Furnizori : Deva, Timișoa

ra, Sebeș, Ilin. Vâlcea.
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DOUA VIEȚI PIERDUTE
□ Cu toate eforturile depuse, nici fetița n-a mai putut fi salvată

Am relatat filmul accidentului petrecut. în 
dimineața zilei de 30 martie, la Banița. Rulând, 
in acea zonă a DN 66, pe un carosabil acoperit 
cu polei, cel aflat la volanul autoturismului 1 
GJ 6838, a intr-.t în derapaj, s_a izbit violent 
de o autobasculantă ce venea din sens opus, 
după care mașina mică a fost proiectată per- 
pc-ndii ular, Jumătate pe carosabil, jumătate în 
afara acestuia. Șoferul și-a pierdut viața înain-

te de a ajunge Ia spirt il. Din nefericire, la câte
va zile,’ .și fetiței de cinci ani, aflată în autotu
rism cu mama ci, i s-a curmat firul vieții. La 
Spitalul din Timișoara, unde a fost transportată 
de urgență cu elicopterul, medicii au făcut 
lot ce era posibil pentru a 0 salva. Nu au reușit

In imagine, aspect de la locul în care s-a pe
trecut tragicul accident. (Gh. OLTEANU)

Precizare 0 teapă pentru autamabiîiști ?

Pc vremuri, ni se propuneau programe de mărețe 
înfăptuiri. Primăria clin Vulcan vine cu ceva mai realizabili

-în o oră, menționată 
r-c u „Traseu cu final trist 
Ic >'l, g .-! 'zie, ci m .', res- 

r- .-.-ctiv ca două noaptea, când 
— se pred: i in articol — crimi
nalul și vi arca sa victimă s-au 
dus la buf' '.ui de pe s’.ra la l’re- 
I i d.n Vulcan sâ bea o
t- re. patronul localulu; a făcut o 
r ■ z .re. Aceea că „la ora 23 
bufet ii era deja închis. Am mar
tori in ace->t sens. I’e la ora unu 
și jumătate am plecat spre casă. 
Eu, soția și lucrătorii de Ia bu
fet. In total șapte persoane. La 
Oi a aceea, trecând prin zona în 
•are S-a petrecut crima, n-am 

. 6b. va' nimic n bi.nuit“. (Gh.
Ox-iEANU)

După 24 de ani
«

Di 21 de ani. Valea Jiului nu 
e mai fost reprezentata in con- 
tursuiile naționale de interpre
tare a muzicii culte organizate de 
Niniiterul învățământului, p n- 
tru elevii din școlile și hc-ele 
de muzică. Șj lată că în acest 
iBn s-a relnnodat tradiția.

De curind, la Timișoara s-a 
cleuașurat un astfel de concurs 
național, la care suntem din nou 
prezenți prm R«zvan Alstanî, 
Aurel ian Epuraș și Gabriela Co- 
concț, cu toțij elevi in clasa a 
JV-a a secției de muzică a Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani, 
sa de pian.

Lată ca izvorul de talente 
tistire d<n Valea Jiului nu a 
cat, Prezrnța copiilor noștri
fost facilitată ;i de gcnerozita’ca 
bnor spon ori, precum Liga Sin
dicatelor Miniere, firma „Pamin- 
Com“ SRL și Consignația „Mi- 
nerva".

Se mai găseso ți oameni 
suflet care știu că in
nu avem numai handicap iți 
copii ai străzii, cj averp rti ii ales 
talente valori autentice, 
comparabile cu cele din 
țări, c; vor lua sau nu 
capiii nj.itri, contează m 
Important este că el s-ap califi- 
eat in această fază națională a 
concursului, adică avem trei co- 
ph-muzicieni în primii 40—50 de 
copii, muzicieni ai țării. (Q. IIQL- 
BAN)
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H Propunere pentru eventuale pariuri: cât va costa litrul 
<lc benzină ?

De cum s-a lansat zvonul că, după paștele roșu muncitoresc, 
se ta scumpi benzina, efectul s-a văzut pe loc. La stațiile l’ECO 
ma inile s-au aliniat bară n bară. Numărul lor varia de la o zi 
la alta. Media cia cam de 20—2â. Acum treburile s-au mai liniș
tit. Probabil că cei mai fricoși automobiliști și-au făcui 
Și așt'-aplă. Dar câtă benzina poți să aduni ? O canistră, 
trei, ilai, zece I Dar și asta se termină odată .și-odată. După :i 
tot la l’ECO ajungi. Mașina-i mașină și cine vrea să rămână domn 
și s-o birjărească în fiecare zi trebuie st școala banul peniiu 
carburant. Indiferent cât costă litrul.

Chestia este Insă alta. Ca și alt idată, se lansează, 1 
zvonul. Așa, ca să fie lumea fericit... După care poporul 
și răbdător este lăsat să fiarb i in suc propriu. Nimeni 
nu .se arată pentiu a confirma sau infirma vorbele care 
pe întinsul patriei. Iar vorba umblă și se amplifică. Că 
de „I’reniium" va fi trei sule optzeci și ceva d lei. Ba, 
licitează chiar la patru foi. Și finalul '! 11 vom vedea după ce 
taie macaroana la produsele numite subvenționate (in paranteză 
fie voi ba, in afara de pâine, nu știu care mai putea fi găsit pun 
magazine). Iar daca benzina se va face — să zicem — două sute 
sau două sute .și ceva litrul, mulți vor răsufla ușurați. Și vor grăi: 
vezi că n-a fost chiar a,a 7 Și în ac st caz, tot cel care a pregătit 
„surpri i“ — statul, adii h — va ieși cu fața curata. Deși țc ipa a 
lost trasă.

Unii cu încasările, tsiții cu paguba
In orașul Vulcan, după cum 

am aliat din surse oficiale, cetă
țenii sunt taxați cu o sumă im
presionantă: 7 milioane lei pen
tru consumul de apa potabilă. în
casările intră in cifra de iikiceri 
a RAGCL. Dar taxele încasate nu 
Justifică consumul. Drept bază 
de calcul se ia un consum de 
8 mc apă pe c .p de locatar. De 

n ici
nor»

livrat, insa nu se livrează 
un sfert dm acest „consum 
mat zilnic". In'.i-o perioadă, des
tul de lungă, au existat restric
ții Ia consumul de apa, datorită 
efectelor unei secete prelungite. 
Acum, în- , când barajul de la 
Valea de pești este pun cu apă, 
situația din Vulcan se menține. 
Rețelele d • alimentare dm con
ducta magistială p-mă la consu
matori simt deteriorate, pruad ci
tând ri -niinoir it<- scurgeri. Cei 
trej oameni câți există lepar- 
tiziți <1; HAGCE pentru întreți
nerea rețelelor de apă din ora
șul Vulcan, sunt, practic, d< pă
șiți de illuația de pe teren. Dar 
cel m ii giav lucru este efi la •- 

stocul, 
două, 
ac.-ca

mai întâi, 
, muncitor 

„de sus" 
zboară 

un litru 
unii îl 

se

Gh. Ol,TEA NU

tajele superioare ale blocurilor de 
tip D și !•’, care au mai multe 
etaje, apa nu mai ujcă, i.iicuri 
zile in șir, pană la consumatori. 
(Xur.enn surit n. voiți să-și caic 
■ //i cu galcalu la etajul 10. 
Colac peste pupăză, nu merg 
multe din lifturi, blocate <k ani 
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REAUTAȚI DUREROASE

Dar ce

d zile fura ■ peranța dc a fi re- 
pli ,e in Iiincțmiic. t>r..ișiil dispu
ne de rezervoare tani| vii care 
permit acuinul.ii ca unor c mii- 
t iți de apa care sa asigure nece
sarul de consum.
d n iii omeni ce stațiile in’i-rim.- 
«Ji.irc di pompare nu funițioma- 
ză ? In prizctil, dm c< le 
pompe cu câte e dotata 
nici una nu -.e află m < 
funcționai c...

Indignați de lipsa dc 
t.ițcmi se adresează zilnic 
gen pe la primărie sau

: cinci
stal.a, 

stare de
I 

apă, ce
ru plân- 
pc la

comentăm 
realizeze, 

din Vul- 
figu ează 

repara- 
dru- 

cincva 
circulă.

într-una din zilele din ultima 
decadă a lumii trecute, consilie
rii primăriei din Vulcan s-au re
unit, au dezbătut și, apoi, au 
aprobat. Ce anume 7 Programul 
lucrărilor ce urmează a se rea
liza, in 1993, din bugetul local. 
E o treabă serioasă prin care se 
urmărește relansarea economi
că și socială a orașului.

fiind în posesia unei copii a 
acestui program, suntem în mă
sură să spicuim și să 
cele ce și-a propus să 
în acest an, primi.rin 
can .La capitolul I-1I 
străzile. „Întreținerea, 
rea și construirea dc noi 
muri“. Nu cred că este 
căruia să nU-i pese cum 
Maț ales când o face intr-un ve
hicul. Străzile noastre sunt așa 
cum le știm'. La noi ca la ni_ 
m ni. Sperăm ca aceste capitole 
ale programului să se materiali- 
zeze in întregime. Începând cu 
B-dul Mihai Viteazul și termi
nând cu străzile din Sohodol 
— Paroșeni (cârpite pe joi pe 
colo), toate arterele de circulație 
ale Vulcanului necesită inter
venții serioase. Despre salubri
tate și zone verzi se vorbește în 
capitolele III-I-V. Și aici intenți
ile sunt lăudabile. Dar, pentru 
ca toate să nu rămână doar la 
stadiul de intenții, va fi nevoie 
de respectarea strictă și la o_ 
bicct a clauzelor contractuale 
dintre asociațiile de locatari și 
RAGCL. Despre care am mai vor
bit intr-o pagină publicată nu 
cu mult timp in urmă.

In ceea ce privește partea 
primăriei, nu se poate spune că 
nu a luat probleme, in serios. Nu 
e dimineață în care femeile de 
la salubritate, cu ale lor căru
cioare, să nu poată fi văzute pe 
bulevard ori pc strada 
Titulcscu. fiecare cu 
ei. Capitolul V se referă la mo
dei nizarea pieței agroalimenta- 
re. Orice vulcânean știe cum a- 
rată, sâmbăta, tron jnul de pe 
strada Nicolae Titulescu, înce
pând de la intersecția cu strada 
l’rcparației 
„Mercur". Ticsit 
negustori. Lume 
Ticul rutier este, 
sufocat. Tocmai 
crările propuse a se 
acest capitol sunt de 
e reorganizarea vechii 
• amenajarea unej piețe

• betonarca
nr. 48 • amplasarea 

piață — acoperite, 
piață. Nu despre 
piață. Asta c trea- 

Nicolae 
sectorul

spre. Complexul 
de mașini și 
in prostie. Tra- 
pur și simplu, 
de aceea lu- 

realiza la 
re’ inut : 

piețe 
în zona 
in zonagării CER 

complexului 
de mese tip
Atât despre 
economia de

conducerile sindicatelor libire 
Ia care sunt membri, cu nădej
dea că se sa interveni intr-un 
fel sau altul Se formulează ce
reri uiiciule căire RAGCL pen
tru rezolv irea acestor plângeri. 
Dar (ură rezultat. „Eu sunt mai 
indignai d> cui popul ițit. pentru 

lipsa de receptivitate care frizea
ză nepusarca celor din consi
liul d administrați', al RAGCL, 
ne-a declarat dl. ing. Ovidip A- 
vraim seu, primarul oia.(ului Vul
can. Pentru a c.i putea face o 
imagine a acestei lipse de răs
pund, re vă relatez un caz. Marți, 
fi aprilie a c., la prim i oră a 
dimineții, mu incerctil, I i țclefon, 
o convorbire cu din torul 
RAGC1.. Dar n-am găsit pe ni
meni din conducere cu care să 
discul o problemă arzătoare pcii-

obiect 
ciot ario-ații,

J.a chestia as- 
ora.ș care, luat 
s i ițea pe roze, 

ul muncii din
■ 1 a teaptă, voi 

i ce scrie la ca-
„• întreține

rii-1 o-.tralci si 
’n sj i e • rcpar.u.

l a a 1 ir.i f i .i. D ică vor. Ca
pitolul al șaselcz arc ca 
„lntrețimue, i 
tehnicP-edi ital 
la nu cred cu-i 
la bani mârun i, 
Și pentru ca i u 
Vulcan sa ști •. 
r"pra luce și ce?' 
pito'ui nv nți 
rea și repar.ir.a m-i 5- tralci 
canalizărilor n.,n,j’ie • re
ții la locuințe în cartierul Mic o 
3 B o reț conduct', de dis
tribuție ep'ă po'ahd i o : tllclii de 
fezabilita-L.- pri'. ,nd < optan ; pâ- 
râ'irllor \ ama ii și J' rța și 
Baleia o realizarea dc prol lc 
pentru casa d" cultură și s l'ul 
primăriei". ca o păreri per
sonală, cred că lurr.iile in cau
ză sunt dir.tro c.4c mai imp.o.'lan- 
te. Este, de f.,pt. ceea ce cir, e 
locatar sesiz aza im. liat: că are 
apă, că are căldură, că nu c te 
nevoit să_i cheme prea des pe 
cei cu colacii de sârma c.i.e des
fundă can lele etc. Capitalele VII 
și Vili se intitulează „L.cobna- 
t:iri“ .și „întreținere, reparare 
și mocierniz..rc dc rețele electri
ce". Albi - pâr; ilui Valea Morii 
— in mod deosebit porțiunea cu
prinsă între vechea piață și 
locul în care pârâul se varsă în 
Jiu — arata groaznic. Sufocată 
de tot felul de mizerii. Dacă pri
măria și-a pus in gând s-o facă 
lună, va avea nevoie ca după 
aceea, lo-narii din preajmă să o 
păstreze tot așa. Și, zău, n-ar 
strica niscaiva amenzi, aplicate 
celor care confundă Valea Morii 
cu tomberonul pentru reziduuri 
menajere.

Ceva din ultimul capitol al 
programului a început să se în
făptuiască. Și anume iluminatul 
public. Pe B-dul Mihai Viteazul 
funcționează toate lămpile fluo
rescent:- Rămâne ca primăria să 
mai zieă „l-'IAT-LITX“ pe toate 
străzile și va fi O K. I Lucrările 
din program au fost contractate 
cu RAGCL Vulcan. SC 
M1N“ Petroșani, secția 
Vulcan și If’H Deva. Să 
speranța că ambele părți 
titor și executant — vor 
treabă bună, și nu a*a. de 
leiii. Și, in încheiere, dură 
se menționează în finalul 
gramului, încă un amănunt: 
mili '.ane lei au fost alocate 
fondurile de investiții 
construcția blocurilor 93. 66, 67 
și 67 A, punctul termic 7 A, 
stalația de brichetare și gaz mo 
tan '

(
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„CONS- 
RENEDi 
tragem' 
— plă- 

face' 
dorul 
cum' 
pro 

79 
din 

pcntrtf

tru populația orapilui: nu merg 
pompele de la instalația de um
plere a rez rvoarelor. O situație 
caic dăinuie de mai multe zile. 
Nl sa cerut să reparam noi. pri
măria, pompele. Dar de unde 
bani, chiar dacă am accepta 0 
astlel de aberație 7 Nici in pre
zent hidiofoarele nu realizează 
presiunea necesară alimentării cu 
apa a apartamentelor de la eta
jele ti ci in sus, în câteva din 
caiTiirel orașului. Dacă aș avea 
eu celi î milioane lei care se în
casează lunar pe degeaba de IA 
populația Vulcanului, aș rezolva 
definitiv problema capturilor da 
apa, intr-o singura vară!1*. I

In cursul anului trecut, în o- 
r.i.iil Vulcan s_au înlocuit 3 km 
d - conducte din rețeaua de ali
mentare cu apă. Dar se veda 
tri iba c,i mai sunt multe de fă
cut până la rezolvarea proble
mei. întrebarea e : de ce și pună 
când sa suporte consumatorii 
plata unor s rvicii care nu li sa 
prestează 7

Viorcl STKAUȚ
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(KE)DEBUi ȘI CADOU
MÂINE, DE LA ORA 20, PE STADIONUL GHENCEA : 

ROMANIA — CIPRU,
în grupa a IV-a europeană

JIUL PETROȘANI — ICIM BRAȘOV 3—0 (2—0). Spectatori: 
circa 2000; teren moale; au marcat: Dodu (min. 22), din 11 metri, 
Stoica (42) și Militaru (72); cartonașe galbere: M. Popa (Jiul), Mu- 
reșan și Ologii (ICIM). Șuturi la poartă 16—8; pe spe.țiui porții 
7_ 3; cornere: 5—4; ocazii 6—1. A arbitrat bine Andraș Czikman-
tori (Tg. Mureș), ajutat de Stelian Dabi (Ploiești) și Florin Veri- 
geanu (Rm. Vâicea). Observator federal: Mircea Constantinescu 
(București). Partida a fost transmisă de „Radio Craiova".

JIUL: Ghițan — Călugărița, Gașpar, Dodu, Mircea Popa, 
Cioabă (min. 46 Huza), Militaru, Stoica, Stancu, Stăncic, Henzel 
(min. 73 Frumoca). Rezerve: Anton, Lazăr. Cristian. B. Popescu.

ICIM: Incze — Drăgănoiu, Ologu, Mure^an, Ganca, Stoica, 
Kercszteș, Ghileanu, Sala, Gali (min. 46 Gcorgescu). Rezerve : 
Turdean, Dudăti, Petruș. Spinache.

A redebutat Mircea Popa și 
Claudiu Frumoca. A fost această 
victorie și un cadou pentru Du
mitru Marcu, care, vineri, 9 apri
lie, a împlinit... 40 de ani. „La 
mulți anii".

Partida nu s-a ridicat la un 
nivel tchnico-tactic deosebit. Jiul 
acuzând oboseala acelui 1—0 de 
la Baia Mare și simțind in teren 
forța adversarului, o echipă te
nace, robustă ți cu ști:nța jocului 
la construcție, in care mâna Iui 
Dumitru Anescu nu este străină.

Jiul a intrat pe gazon fără 
Cristea și Cristescu, doi mijlocași 
cerebrali, fiind nevoită să aco
pere partea stângă prin mutarea

tactică a lui Militaru de pe 
dreapta, trimițându-1 acolo pe 
incisivul Henzel, care alăturj de 
Stancu a forțat mereu bara'ul 
format de cele două linii de a- 
pârare ale oaspeților.

In min. 3 ICIM-ul a bătut pri
mul corner, dar imediat Stoica 
a reluat in careul advers mult 
peste transversală. Peste două 
minute tribunele au văzut gol. 
Sala a trimis milimetric balonul 
cu capul pe lângă propria-i poar
tă. Militaru a obținut trei lovituri 
libere, toate insă au fost trimise 
pe lângă bară.

Primul gol s-a marcat tot in zona 
Militaru. Henzel a continuat ac
țiunea, a intrat in careu, a fost

agățat de Drăgănoiu și fără ezi
tare, s-a dictat penalty. A trans
format Dodu. specialistul casei, 
și 1—0 min. 21. Jiul a „curs“ in 
continuare tot spre poarta lui 
Incze, dar acesta, ca ș> neșan.a, 
s-au opus insă desprinderii. Oaspe
ții au avut două atacuri pun Ghi
leanu și Ganea, stopate de M. 
Popa și Stăncic, in timp ce gaz
dele i-au avut aproape de gol pe 
Stancu, Militaru, Stoica, Henzel. 
In min. 42, la o mare presiune a 
Jiului, Drăgănoiu a respins pu
ternic șutând intr-un coechipier, 
fâcându-1 groggy, mingea a de
viat la Dodu, recentrare, și Stoi
ca din careu a înscris cel de-al 
doilea gol al partidei.

După pauză, ICIM-ul pare mai 
hotărită, este la trena jocului in 
primele 10 minute, dar incet-încet 
valurile Huza. Stăncic, Militaru, 
Stancu nu mai pot fi oprite. Du
pă două ratări. Henzel și Mili
taru și o acțiune Stoica, tabela 
de marcaj se va modifica din 
nou. Acțiune personală Militaru, 
dubling în careu, șut pe lângă 
Incze, mingea a lovit bara și a 
intrat în poartă : 3—0, min. 72. 
A intrat in joc și juniorul Fru
moca, dar conturile erau înche
iate.

CLASAMENT
1. Belgia 7 6 0 1 12— 3 12
2. România 5 3 1 1 17— 4 7
3 Țara Galilor 5 3 0 2 10— 7 6
4. Ccho-Slovacia 4 1 2 1 7— 4 4
5. Cipru 6 1 1 4 4—10 3
6. Insulele Feroe 5 0 0 5 0—22 0

„Catolicul" Ceacusta
MINERUL URICANI — ARSE

NAL REȘIȚA 1—0 (0—0). Joc 
greu pentru gazde, Arsenal a- 

’vând un gabarit și o mobilitate 
peste așteptări, opunând o dâr- 
ză rezistență întHo partidă în 
care Minerul n-a „prins“ chiar 
o zi foarte bună. Jocul s-a des
fășurat mai mult in terenul ad
vers, Tolciu. Ceacusta, Pricopi, 
fiind de nenumărate ori tlocați 
în preajma careului de 16 m, 
neputând fructifica baloanele de 
angajament trimise mereu la bă
taie de Florescu, Roșea sau Orni- 
mișan. Jocul de pase, centrările 
lungi și infiltrările în atac au 
avut de suferit din cauza tere
nului moale, iar reușitele 
tehnice au fost destul de rare. 
Spre sfârșitul primei reprize Fio- 
rcscu trimite puternic la noartă,

dar ultimul apărător re.șițcan se 
interpune în calea balonului, Iă- L 
nând tabela de marcaj imaculată.

După pauză aspectul iocului 
va fi același. Cursă de urmărire 
a Minerului, care forțează re
duta adversă, aceasta trebuind 
să cedeze. Fault in careu, spe
ranțele se îndreaptă spre Gea- 
custa, care transformă penalty-ul 
acordat și 1—0, min. 52, spre 
bucuria unei tribune pline. Re- 
șițenii, care nu mai au ce pier
de, ies la atac și în min. 75, Szil- 
vester scoate golul egalizator. 
Până în final ambele echipe mai 
forțează poarta, dar golul nu ca
de și întâlnirea se încheie cu o 
victorie meritată, e drept la un 
scor minim, care ține Minerul 
în plasa plutonului.

Vasile Stafie la Jiul? Fotbal, divizia B
«rzzzZF."ZB'W»#z»rzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZWZAWWWZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ«

S-ar părea ca viitorul manager in fotbal, Vasile Stafie (Mine
rul I.upeni) va apărea cât dc curând la Clubul Jiul. Noi ii dorim 
succes ca și Jiului in lupta pentru promovare.

$1 Jtcă țxistă o incertitudine, există și o... certitudine Cris
tian Lazăr (21 ani), mijlocaș, fost la Polj și Moldova Nouă, junior 
cândva al Văii, este legitimat cu drept dc joc la Jiul. Să-i urări) 
bun ■■ nit [« gazonul unde a fâcutprimii pași fa fotbal

Lumeț |otbaiuiul îl așteaptă la prima întâlnire cu... balonul 
și cu .. publicul. Succes, Cristiane I

CAMPIONATUL ITALIAN - 27

< I AS \ MEN I

REZULTATELE ETAPEI DIN 10 APRILIE : Ancona — Roma 
I 1, Fiorontina — Brescia 2—2; Parma — Cagliari 3—1; Lazio — 
loggia 1 — 1; Inter — Milan 1 — 1; Alalanta — Pftscara 2—1, Na
poii — Sam’pdori.i 1 — 1. fuvcnțus — Torino 2—1; Genoa -- l Ji- 
re.« 1—0:

1 Mijn 27 17 9 1 57—24 43
2 Intern Wio'i.ili 27 1.) 10 4 46—31 36
3 Pnrma 27 13 6 8 36—27 32
4 Ixizio 27 10 11 6 53—39 31
& Juventu- 27 11 8 8 42—35 30
fc Topino 27 8 13 6 30—23 29
7 Sampdori.i • 27 10 9 8 41—38 29
8 Atalantu 27 11 7 9 32—34 29
9 Roma 27 8 12 7 32—26 28

10, Cagliari 27 11 6 10 30—29 28
11 Napoii 27 9 8 10 40—38 26
1? Foggia 27 8 9 10 28—41 25
13 FiorerVin.! 27 7 10 10 41-44 24
14 Udincv 27 9 5 13 33—40 23
•5 Gcno,) 27 6 11 10 31—46 23
16 Bre«i< ia 27 6 9 12 34—36 21
17 Anconrt 27 5 7 15 33—52 17
18 Pescara 27 4 4 19 32—58 12

v "IAPA VIITOARE, 18 aprilie; Cagliari — Ancona; Udincse 
— Atlanta; Pescara — f'oggia, Torino — Genoa; Hrescia — interj 
Mdnn — luventus; Roma — Lazio; Fioirntina — Napoii; Samp- 
c’oria — Parma.

Pagini realizate de

Porci NEAMȚU

„Bulevardul*1 
0. desen

MINERUL LUPENI — DACIA 
PITEȘTI 3—3 (1—1). Meciul a 
avut momente dramatice in te
ren și dc tensiune din tribune. 
Până I.?, urmă s-a făcut dreptate, 
oaspeții plecând cu un punct, 
poate nesperat la începutul par
tidei.

In min 9, Togan (Dacia) a des
chis scorul, iar la numai două 
minute Krautil a egalat din 11 
m- Tot acum a fost eliminat din 
joc Ungurcanu (Minerul), lăsân- 
du-și echipa In 10 oameni.

La pauză, scorul a fost egal. 
Imediat, la reluare, Preda «1 
lasă spectator pe Codescu, cursă 
până in careu și gol, 1—2, min. 
46. Efortul gazdelor este uneori 
umbrit dc intervențiile dure ale 
lui Lumpcrdcan, dc jocul foarte 
slab al liniei dc apărare și de 
nesincronizarca în uncie rânduri 
a cuplului de înaintași.

Oaspeții, cu Preda, Ghcrgu, 
Daniel Zamfir, Viluu și Ștefan, 
toți foști divizionari A, au jucat 
legat, declanșând atacuri peri
culoase prin același Preda, care 
in min. 81, l-a lăsat din nou pe 
drum pe Codescu ți nu s-a mai 
oprit până la gol. La 1—3 intră 
Patrichl In locul lui Codescu șl 
Împreună cu Păuna Nclu, celă
lalt intrat, iimpezcso jocul. Ulti
mul readuce speranțele In tri
bună, șut din marginea careului 
ș) gol în colțul lung: 2—3. Tri
bunele trec la Încurajări frene
tice, Minerul este In plină domi
nare, ratează Krautil (70), Col- 
ceag (81), Cimpeanu scoate Încă 
un gol (85) șl In ultimul minut 
de |oo Krautil aduce cgalarea 
Gol din 6 metri, Înscris dintr-un 
pachet dc npărâtori care au fost 
supuși în ultimele 20 de minute 
Ia on adevărat asediu.

Arbitraj slab in prima repriză, 
mal bun după pauză. Felicitări 
galeriei, Jn frunte eu dl Iosiî 
Vincze, care după 1—3 a dus 
echipa spre un egal jn care mulți 
nu mat credeau.

Rezumatele concursului 
Pronosport 

din 10 aprilie 1993

I. Aneona — Roma 1—1 x
2. Atalanta — Pescara 2—1 1
3 Fiorentina — Brescia 2—2 x
4. Genoa — Udinese 1—0 1
5. Inter — Milan 1—1 x
6. Juventus — Torino 2—1 1
7. Lazio — Foggia 1—1 x
8. Napoii — Samdoria 1—1 X
9. Parma — Cagliari 3—1 1

10, Pisa — Padova 1—0 l
11 Reggiana — Ascoli 0—0 x
12 Spăl — Monza 0—0 x
13. Tcrnana — Piacenza 0—2 2

• NATA: Pentru Brescia au 

înscris Hagi (69) și Răducioiu (70).

Duel Frățilă - Tonca
GAZ METAN MEDIAȘ — AS 

JWpȘEMI 3—; '2—0), Gazdele 
au deschis scorul in . m. 7 prin 
Dumitrache, gol din foâr/e(^* si 
l-au majorat după o greșeală in 
lanț a apărării, care l-a servit 
pe tavă pe Puștay șj 2—0 min. 28.

Oaspeții se avântă în atac, con
struiesc câteva acțiuni dar Iorda- 
che, Mitrofan și Ispir ratează 
nepermis. Putea fi 2—1, min. 39, 
când Mitrofan față în față cu 
portarul, ridică balonul peste el 
dar și peste bară. Repriza s-a 
încheiat cu avantaj pentru echi
pa lui Titi Frățilă.

După pauză, jocul s-a echili
brat, iar scorul acestei reprize a 
fost egal. A înscris pentru Gaz 
Metan Jiveleanu, nou intrat în 
teren și a redus din diferență Ne- 
creală, din 11 m, mm. 87. >

Jocul a fost curat, cu arbitraj 
corect, cîștigat pe merit de for
mația care nu renunță la titlu.

Popice — Superligă
REZULTATE TEHNICE: Jiul Petrila — Unio Satu Mare 

5359—5066 p.d.; Gloria București — Minerul Vulcan 5398—5451 
p.d.; CFR Cluj — Constructorul Galați 3026—4810 p.d.; Metalul 
Târgoviște — CFR Iași 5035—4974 p.d.

CLASAMENT

1. Minerul Vulcan 14 12 0 2 04
2. Aurul Baia Mare 14 12 0 2 24
3. Jiul Petrila 14 11 0 3 22
4. Gloria București 14 8 0 6 16
». CFR Cluj 14 7 0 f 14
C. UNIO Sa tu Mare 14 6 0 > 12
V. Metalul Târgoviște 14 5 c 9 10
8. Constructorul Galați 14 4 « 10 8
». CFR Iași H 4 0 10 8

FOTBAL, Campionatul judefean, seria a Il-a
flEZULTATE TEIINIGE: Sănătatea Vulcan (T) — Energia 

1’aro.șenl 1—1; GFR Petroșani — Tractorul Bărăști 2—2; Jiul Pe- 
triJa —’ M'norul Livczcni «--0; Sănătatea Vulcan (S) — Utllajbl 
Petroșani 0—3.

CLASAMENT
1. Jiul Petrila 9 8 i 0 37— 3 17
9. Tractorul Bârăști 0 8 2 1 35—18 14
a. Utilajul Petroșani 9 S 1 3 23—13 tl
4. Sănătatea Vulcan (seniori) 9 4 1 4 26—23 9
1. Minerul Livezcnf 0 8 2 4 28—25 8
e. GFR Petroșani 0 3 1 6 16—25 V
r. Sănătatea Vulcan (tinerel) 9 a 1 8 14—35 5
8 Energia Paroțcni 9 0 1 8 11—48 1
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Joc frumos, rezultat nedecis
MINERUL LUPENI — CSM 

SIBIU 17—17 (12—5). Sibienii au 
venit la Lupeni cu un nou an
trenor și cu cei doi titular) din 
națională, Fugigi și Seceleanu, 
luând pulsul partenerului In pri
ma repriză, pentru ca în partea 
a doua să-și „trateze- boala cu 
un injectabil administrat de pe 
banca tehnică, în ultimele 15 
minute.

Minerul a făcut un joc deschis, 
cu destule reușite, având în Pa
tricii) un lider de necontestat, in 
jurul căruia echipa se adună în- 
tr-un pachet de mare forță, ex
plodând apoi cu șarje purtate la 
mână, până la aripile Văduva

și Boșneag, mereu gata dc start.
Gazdele au deschis scorul prin 

Ștefan, min. 5, eseu, după o ac
țiune de mare frumusețe: atac 
purtat de pachetul de înaintași, 
deschidere, regrupare, din nou 
deschidere și 5—0. Transforma
rea a fost ratată însă de Patri- 
chi. In min. 15 fază fierbinte : 
Patrichi este oprit să joace ba
lonul și încercare de penalizare 
la centru. Transformă Pândele 
— 12—0. Sibienii revin și culcă 
balonul în but, prin Fugigi, 12—5, 
scor cu care se încheie prima 
repriză.

început furibund al gazdelor 
după pauză, cu două ratări din

Știința în sferturi
MINERUL BERBEȘTI — csu ȘTIINȚA PETROȘANI 13—20 

(3—10). Fă>a să facă un joc foarte bun, aceasta și din cauza adver
sarului foarte obstrucționist îndeosebi în tușă pe omul 2, studenții 
au trebuit să se întrebuințeze spre finalul jocului pentru a-și a- 
Propia victoria. In min. 10, gramadă pe 22, obligă pe jucătorii 
Minerului să scoată balonul în tușă. Se joacă o tușă sigură cu 
Bolea, care prinde, pas cu Mureșan și a-Vta înscrie o încercare 
0—5, transformă Drăghici, 0—7. Minerreduce din diferență 
pnntr-o lovitură de pedeapsă, 3—7, dar imediat în replică Drăghici 
reduce diferența tot prin același procedeu, 3—10, scor cu care 
se niheie prima repriză.

In repriza a doua Minerul se apropie de terenul de țintă lot 
mai mult și reușește o încercare cu înaintarea pe care o și trans
formă 10—10. Beneficiază de o lovitură dc pedeapsă pe care o 
fructifică luând conducerea cu 13—10. Studenții iși aduc aminte 
că sunt de divizia Al, și ies mai mult, la joc. P,ațiu sparge și în
scrie a doua încercare, preluând conducerea 13—15, ratcază trans
formarea Drăghici. Tot printr-o încercare se ajunge la rezultatul 
final, în care și-a adus contribuția întreaga echipă înscriind aripa 
FancU, 13—20, ratcază Drăghici transformarea.

5 metri, dar și nesincronizări în 
apărare, momente de care profi
tă oaspeții, care reduc din handi
cap, prin Zeicu, 12—10. Funda
șul Patrichi, în zi bună, reușește 
desprinderea, eseu, 17—10, dar 
în ultimele minute colegii săi de 
lot aduc echipa lor la un egal 
nesperat. Cocîrcă pune eseu, tran
sformă Amariei și 17—47, du
pă un joc în care a primat fair- 
play-ul și poate mai pun rezul
tatul. ambele echipe fiind ieșite 
din cursa pentru cîștigarea Cupei 
României.

MINERUL: Pingcrt, Ștefan, Po
pa, Sușinschi, pavai, Cîșu, Vere.ș, 
B.ivid, Chiru, Piu, Văduva, Năs- 
tase, Pândele, Boșneag, Patrichi. 
Au mai jucat Dimulescu, Deac, 
Mărmănean.

DlViZiA NAȚIONALA
REZULTATELE COMPLETE ALE ETAPEI a 23_A: Progresul 

— Oțelul 2—0; FC Selena — FC Petrolul 2—0; „U“ Cluj — Univ. 
Craiova 0—2; CSM Reșița — Steaua 2—0; SportuT Stuciențesc — 
Glor.a Bistrița 1—0; Dacia Unirea Brăila — FC Inter 3—2; Di- 
namo — FC Brașov 3—0; Electroputerc Craiova — Rapid 2—0; 
„Poli" Timișoara — Farul 3—0.

CLASAMENT

1. Dinamo 23 18 4 1 57—14 40
2. Steaua 23 18 3 2 55—14 39
3. Universitatea Craiova 23 11 6 6 34-24 28
4. Rapid București 23 11 5 7 29—25 27
5. Gloria Bistria 23 11 3 9 33—26 25
6. Sportul Studențesc 23 10 5 8 32—30 25
7. Electroputere Craiova 23 10 5 8 20—17 25
8. Oțelul Galați 23 10 4 9 24—24 24
9. Universitatea Cluj 23 11 1 11 31—31 23

10. FC Inter Sibiu 23 8 6 9 27—31 22
11. Dacia Unirea Brăila 23 7 6 10 23—28 20
12. FC Farul Cdnstanța 23 8 4 11 32—42 20
13. Politehnica Timișoara 23 6 8 9 21—33 20
14. FC Brașov 23 7 4 12 21—32 18
15. Progresul București 23 5 7 11 24—37 17
16. FC Petrolul Ploiești 23 7 1 15 27—34 15
17. FC Selena Bacău 5 5 13 14—33 15
18. CSM Reșița 23 4 3 16 23—52 11

Cu Movilă nu-i de joacă
PARÂNGUL LONEA — MINE

RUL VULCAN 4—1 (1—0). At
mosferă de mare derby, cu două 
galerii pașnice și atașate echipe
lor de suflet. Organizatorii au 
oferit suporterilor vulcăneni un 
loc special în tribună, având din 
acest punct de vedere un punctaj 
special din partea departamentu
lui sportului județean.

Gazdele au deschis scorul prin 
Movilă, adevărat senator de 
drept, care și-a luat partea leu
lui, el mai înscriind încă de trei 
ori până la sfârșitul partidei.

Cu acest gol, min. 8, s-a încheiat 
prima repriză.

După pauză, min. 50, 11 metri 
în favoarea Parângului, transfor
mă Movilă și 2—0. Tribunele 
sunt in picioare, iar în teren 
conturile încă nu sunt încheiate. 
Dar a venit min. 53, care a rupt 
total echilibrul. Gol Movilă, 3—0, 
oaspeții simt .șocul și într-un 
ultim efort înscriu tot din lovi
tură de pedeapsă, prin Topor, 
dar Crețu își spune ultimul cu
vânt... 4—1, min. 76, rezultat fi
nal.

Divizia B, seria a lll-a
REztjLlATE JeHNICE: Minerul Urieani — 

Arsenal Reșița 1—0; FC Caracal — Cimentul 
Fieni nu s-a dsputat); Șoimii Sibiu — CS Târ- 
goviște 1—0; Electrica C. de Argeș — Minerul 
Matasari 2—1; Gaz Metan Mediaș — AM Paro- 
ișcni 3—1; Minerul Lupeni — Dacia Pitești 3—3; 
ROVA Roșiori — Minerul Anina 2—0; Metalur
gistul Slatina — CSM Caransebeș 5--0; Elec
trica Fieni — Unirea Alexandria 2—2; Petrolul 
Stoina — Metlurgiistul Sadu 2—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 24 15 1 8 42—27 31
2. Gaz Metan Mediaș 24 14 1 9 51—23 29
3. Electrica T. de Argeș 24 13 3 8 41—31 29
4. Cimentul Fieni 23 13 2 8 51—35 28
5. Dacia Pitești 24 12 4 8 38—23 28
6. Minerul Urieani 24 13 2 9 38—37 28
7. Minerul Mătăsan 24 13 1 10 50—31 37
8. Arsenal Reșița 24 11 3 10 42—33 25
9. Șoimii Sibiu 24 12 1 II 41—37 25

10. Minerul Anina 24 12 1 11 32—27 25
11. Minerul Lupuni 24 11 2 11 34—37 24
12. Metalurgistul Slatina 24 10 3 II 33—32 23
13. AS Paroșeni 24 11 1 12 40—41 23
14. Unirea Alexandria 24 10 3 II 31—45 23
15. ROVA Roșiori 24 10 2 12 37—32 22
16. GS Târgoviște 23 10 1 12 39-29 21
17. Metalurgistul Sado 24 8 4 12 31—45 20
18. Electrica Fieni 21 9 2 13 26—44 20
19. GSM Caransebeș 9 1 14 32—51 10
20. FC Caracal 22 2 2 18 21—81 6

ETAPA VIITOARE (14 aprilie) : Arsenal Re
șița — FG Caracal; Cimentul Fieni — Șoimii 
Sibiu; GS Târgoviște — Electrica G. dc Argeș; 
Minerul Mâță sari — Gaz Metan Mediaș; Dacia 
Pitești — ROVA Roșiori; AS paroșeni — Mine
rul Lupeni; Minerul — Anina — Metalurgistul 
Sadu; CSM Caransebeș — Electrica Fieni. Uni
rea Alexandria — Petrolul Stoina; Metalurgis
tul Sadu — Minerul Urieani.
• FC Caracal «■ a retras din campionat

Fără drept de apel
MINERUL AN1NOASA — 

CONSTRUCTORUL HUNEDOA
RA 6—2 (3—0). Partida a debutat 
cu ocazii la ambele porți, cu 
intervenții de ultim moment ale 
apărătorilor, pregătind parcă vi
itoarele reușite, pentru publicul 
ce și astăzi și_a făcut datoria; 
Primul gol a fost înscris de 
Chifu (30), lovitură de maestru, 
de la 18 m, mingea catapultând 
aproape la vinclu. A urmat golul 
lui Modreanu, min. 40 și apoi 
Fătu a transformat lovitura de 
pedeapsă acordată în min. 44, 
ridicând scorul la 3—0, repriza 
incheindu-se imediat. Deși golul 
lui Ititesc înscris din plonjon 
la 1—0 a fost anulat, el merită 
a fi consemnat.

In partea a doua, tot gazdele 
conduc ostilitățile și înscriu, chist 
în minutul de debut al reprizei 
prin Berbece, care l-a înlocuit pe 
Țipțer. Oaspeții reduc din dife
rență prin Drăghici, min. 52, Pa
ter urcă scorul la 5—1, min. 67, 
Chircă face 6—1, min. 75, iar în 
ultimul minut, același Drăghici, 
înscrie pentru Constructorul.

La juniori 3—1 pentru Mine
rul.Au înscris Bulancca (2), Blco- 
jui (1). Tot mai buni de la meci 
la meci Pctrcscu, Pocs, Bleoju, 
Domci, llcs, Doja.

Divizia A, seria I
REZULTATE TEHNICE: Poli Iași — Portul 

Constanța 30—; Gloria CFR Galați — Flacăra 
Moroni 1—0; Gallatis Mangalia — Chimia Rm. 
Vâlcea 2—1; ASA Tg. Mureș — Faur București 
1—0; Unirea Focșani — Steaua Mizil 1—0; Ceah
lăul P. Neamț — FC Argeș 0—0; CS Olt ’00 — 
Foresta Fălticeni 2—1; CSM Suceava — Gloria 
Buzău 2—1; Autobuzul București — Unirea Slo
bozia ’2—0.

CLASA MEN f

Autobuz) Bucure' ti

1 Ceahlăul . 22 11 6 5 32—21) 28
2 Gloria Buzău 22 H 3 8 48—35 25
3 Callalis Margali.i 22 II 3 8 28—23 25
4 FC Argeș 22 8 8 6 31—22 24
5. Unirea Focșani 22 9 6 7 28—22 24
fe Flacăra Moneri ’ 22 II 2 9 31—26 24
7. Gloria Galați 22 10 4 8 31—27 24
8 Portul Constanța 22 10 3 9 40—36 23
9. CSM Suceava 22 9 5 8 25—27 23

10. ASA Tg. Mureș 22 10 3 9 26—29 23
11. Steaua Mizil 22 9 3 10 45—26 21
12. „Poli" Iași 22 9 3 10 31—32 21
J3. Chimia Rm. \ ăl< c,i 22 8 5 9 38—11 21
14 FC Olt *90 22 9 2 11 24—45 20
15. Autobuzul 22 8 3 11 30—34 19
16 Faur București 22 8 3 11 27--32 19
17’ Foresta Fălticeni , 32 8 3 II 20—29 19
18 Unirea Slobozia 22 4 !• 13 16 -46 13

ETAPA UHMATOAIITl: IV Rigeș -— Unirea
Focșani; Steaua Mizil — ASA Tg. MmBș; l‘ ml
București — CSM Suceava; Foresta Fălticeni —
Ceahlăul P Neamț. FI; icfira Morcnj — „I’o li"
Iași; Portul Constanța -- G'.S Olt *90; Chimia
Hm. Vâlcea — Gloria U Fit G; i lăți; Unirea S ’u
boZia — Callalis Mailj-alila. < lloria Buzău

ETAPA VIITOARE: Steaua — Elcctropulere; Rapid — t>i- 
nami; FC Brașov — Sportul Studențesc; „U“ Cluj — FC Selena; 
FC Petrolul — Progresul; Oțelul Galați — CSM Reșița; FC Farul 
— Dacia Unirea Brăila; Gloria Bistrița — „Poli" Timișoara; Uni
versitatea Craiova — FC Inter Sibitk

DIVIZIA A, seria a 11-a
REZULTATE TEHNICE: Tractorul Brașov — Metalul Bocșa 

1—0; Jiul IEL1F Craiova — Corvinul 3—1; Metalurgistul Cugir — 
Unirea Alba Iulia 2—0; Metrom Brașov — UTA 1—0; Olimpia 
Satn Mare — CFR Timișoara 2—0; FC- Bihor — FC Maramureș 
1—0; Jiul Petroșani — 1CIM Brașov 3—0; Gloria Reșița — CFR 
Cluj 1—0; Armătura Zalău — FG Drobcta 1—0.

CLASAMENT

1. Gloria Reșița 22 13 2 7 28-18. 28
2. U.T.A. 22 12 2 8 42—23 26
3. JIUL Petroșani 22 12 2 8 41—23 26
4. Tractorul Brașov 22 11 4 7 35—27 26
5. FC Bihor 22 10 4 8 28—25 24
6. Metrom Brașov 22 9 5 8 22—23 23
7. Jiul IEL1F Craiova 22 10 3 9 27—36 23
8. Corvinul Hunedoara 22 9 4 9 34—31 22
9. Unirea Alba Iulia 22 J0 2 10 29—37 22

10. FC Maramureș 22 9 3 10 37—26 21
11. FC Drobeta Tr Sexerin 22 9 3 10 21—20 21
12. Armătura Zalău 22 10 1 11 33—35 2J
13. Metalurgistul Cugir 22 9 3 10 28—45 21
14. Metalul Bocșa 22 8 4 10 25—34 20
45. CFR Cluj 23 8 3 11 40—41 19
16. ICIM Brașov 22 7 5 10 23—28 19
17. Olimpia Satu Mare 22 8 2 12 36—40 18
18. CFR Timișoara 22 7 2 13 21—39 16

ETAPA VIITOARE, 14 aprilie: FC Maramureș — Olimpia 
Salu Marc; CFR Timișoara — Metrom Brașov; UTA — Gloria 
Reșița; ICIM Brașov — FC Bihor; Corvinul — Tractorul Brașov; 
Metalul Bocșa — Jiul Petroșani; Unirea Alba lulia — Jiul IELIF 
Ciaiova; FC Drobcta — Metalurgistul Cugir; CFR Cluj — Armă
tura Zalău.

• Partidele ICIM Brașov — FG Bihor și L’TA — Gloria Re
șița, se dispută joi, 15 aprilie.

Divizia C
REZULTATE TEHNICE; Parângul Lanea — Minerul Vul><«»t, 

4—1; Favior Oj-âștie — MetalopJastica Orăștie 0—0; Mincru) Cer
tai — Minerul Ghelari 2—1; Metalul Criscjor — Haber Hațeg 3—1; 
Victoria Călan — Minerul Telițjc 5—0; Mureșul Deva — Aurul 
Br;,d 2—2; Minerul Aninoasa — Constructorul Hunedoara C- 2; 
CFR Simeria — Minerii; Bărbăteni 5—0.

CLASAMENT
1 Parângii) Lenea
2. Minerul \ ulcan
3 Consiructoru] 1 lunednar.i
4. Haber Hațeg
5. Murcșii) Dfiv.i
6 CFR Simeria
7 Minerul Certej
8 Minerul Aninoas.i
9. Victoria Calau

10 Meta.iopla*tica
11. .Metalul CTiscior
12. Minerul Bărbâti iii
13 Aiifiil Brad
11 Minc-iul GJieiai
15 Minerul Tcliiic
16 I avi(Și Orăștie

I I APA
Aninoasa; t <
— Vi(.|ori.i Câl.in; 
batem — Metalul 
no ul < lliel.iri
I .Ol! ‘.I

>2 17 2 3 62--21 36
16 3 3 60—25 35
r* 4 6 61—39 28

?? ti 4 7 39—37 26
?2 11 3 8 39—28 25

ii 1 10 48—35 23
>.?. 9 4 9 53—36 22

11 0 11 51—40 22
22 9 3 10 45-31 21
22 9 1 12 54—47 19
22 9 1 12 36—48 19
22 9 1 12 32—54 49
22 7 3 12 32—41 17
22 6 5 11 35—14 17
22 6 2 14 24—62 14
22 3 3 16 17—94 9

Minerul Vulcan — Minerul
Murcșul Deva; Autul Brad 

- CFR Smcriii; Minerul Bar
il.ițeg Minerul Certej; Mi-

Mi't'dopl.i Jie.i Oiăitie — Parângul

Minerul.Au


3 ZOlil NOI MARȚI, 13 .APKILIE 19'»3ț

Ce fac copiii in vacanță ?
f • DISCOTECA LA VULCAN. Sâmbătă, 10 
aprilie, oi a 18,00, la restaurantul firmei „Lucu- 
lus* SRL din Vulcan (pe bulevardul M. Vitea
zul, foMa cantină cu autoservire) s-a deschis 
d discotecă. Cu titlu experimental, pentru a 
yedOj car. este Impactul în rândul tinerilor din 
pra? Bucurându-se de succes — sala a fost 
plină — inițiativa se va transforma în certitu
dine. Așadar, în fiecare zi de Joi, începând cu 
ora 13.00 „Luculus" deschide discoteca. D.J.-ul 
pcesieia va R ăhreea Rasa. (P. N.)

r ■ PROGRAM INTENS LA CLUBUL COPI- 
ILA R DIN VULCAN. La clubul copiilor și ele
vilor din . dcan, zilnic, în perioada vacanței 
țcolaie, dc-slașoară activități cultural-distrac- 
tive și cpor.ivc, la alegere. Există chiar intenția 
de a se deschide o minidiscotecă pentru copii. 
fC-V.)

1 • LA D1SCO MONTIS — PROGRAM SPE- 
CLAL. Dopa cc a organizat cu mult succes, în 
flata de 3 aprilie, un veritabil concurs Miss 
Primăvara, Firma Montis a inaugurat de ieri, 
ora 20.00, un program special, pe toată durata 
vacanței școlare. Organizatorii anunță o serie 
de surprize plăcute. Astfel, sâmbătă, 15 aprilie, 
'Bici se va desfășura o seară deosebită, care va 
cuprinde Tombola Iepurașului de Paști, un 
loncurs de dans, urmate de bal mascat. Vor fi 
o mulțime de premii. Sponsor — firma Montis. 
(P.N.)

B^iui adoiesc&nțhor
(Urmare din pag. I)

nu l poate da mai mult de un pachet. Sala: „E pe cartelă l“. In 
fața următoarei perechi, sala rămâne mula. Nu prinde glas decât 
in momentul in care băiatul fixează microfonul la înălțimea po
trivită. personajul colectis’ nu crede că aceea ar fi potrivită, și 
strigă: „Mai josl“. Fata din cca de-a cincca pereche e înnebunită 
flupa Alice Cooper. La întrebarea: „Cc-ți place mai mult la A.G.7",

■ sa.a se grăbește să răspundă: „Limbai". Recită un fragment din 
^Luceafărul". Sala: „Da, lucea farul 1". Se aude un sunet in boxe, 
datorat unei microfonii. „Asta a fost farul", spune prezentatorul. 
Ferechea părăsește scena promițând că la următorul spectacol va 
veni și cu traducerea în limba română a acestui text. Ultima 
pereche uită ce are de spus. Mircea, prezentatorul, îi salvează ! 
„.-> >une sponsorii l“. Fata cere ceva dulce. Sala: „Kukurukul", Râ- 
6-te.

q Urmează un moment muzical. Sala cere „Az a szep“. Tre- 
tui să fie vocea sponsorului Istvan Horvath, după spusele lui 
Mircea. • începe proba de dans. Re „Big in Japan", perechile e- 
volueaza împreună pe scenă. Delir în sală. Rând pe rând, fetele 
tută mișcările. Personajul colectiv behăie. Urmează rap, disco, 
rock, muzică grecească. Uncia dintre concurente i se iveso 
dedesubturile, din pricina efortului prelungit. Sunt salutate cu ova
ții prelungite. • Următoarea probă este una de estetică. Fetele 
trebuie sa aleagă una din bijuteriile care le sunt plimbate pe sub 
nas. Unii doresc ca acestea să treacă și prin sală. • In timpul 
momentului artistic al Oanei, sala devine nerăbdătoare. Persona
jul colectiv se trage de păr. • La proba de spontaneitate se dis
tinge in mod special sala. Un concurent trebuie să improvizeze o 
invitație la film către partenera lui. Sala strigă: „la-o cu șprițu*, 
nu cu filmu’!“ și „Vino, ia cheia de la garsoniera mea!". In tim
pul evoluției celorlalte perechi, se strigă din nou: „Kukurukul ln- 
toarce-te cu fața ! Ficanc I".

• Proba cu bananele este cca mal savurată de către persona
jul colectiv. Prezentatorul a dialogat pe rând cu fiecare pereche 
despre dimensiunile bananei, culoarea șl tăria ei. După această 
reclamă mascată, fetele au mâncat cu poftă banana din mâinile 
partenerului • Juriului nu 1 s-au distribuit banane, rămânând cu 
buzele umflate. • Urmează un nou moment de dans susținut de 
Către trupa Liceului economic, după care revin în scenă concu- 
renții. Urmează ultima probă din concurs: dansul clasic.

Acesta a fost concursul. Juriul s_a retras să delibereze. Iar 
«ubsemnatul s-a dus să vorbească cu o singură pereche. Cea care 
avea să câștige. Fata pare sigură de farmecele el șl-mi spune doar 
atât: „Sper să câștig". Băiatul, ceva mai modest, îmi spune: „Nu 
<tiu*.

După deliberare, Juriul desemnează perechea numărul patru 
ca fund câștigătoare Ea va pleca acasă fericită, cu un bilet la 
mare, cu mascota firmei și cu capul plin de vise. Dar despre a_ 
ceștia veți putea citi pe larg lntr-un număr viitor al ziarului nostru.

Magazin 
pentru lactate

In orașul Vulcan a început a- 
menajarea unui magazin care va 
fi profilat pe vânzarea produse
lor lactate, inițiativa aparține u- 
nui întreprinzător particular. 
Pornind de la faptul că în re
țeaua alimentației publice se re
simte puternio lipsa produselor 
laclate, ’ întreprinzătorul comer
cial se va aproviziona de la o 
societate comerciaă cu profil a- 
grozootehnic din Timișoara.

Spațiul de comercializare a fost 
asigurat cu sprijinul primăriei o_ 
rașului, iar magazinul Lși va oferi 
mărfurile in curând. (V.S.)

Furt sau pierdere ?
In ziua de 26 martie 1993, în

tre orele 14—17, după Campiona
tele Universitare de schi, pe 
traseul Telescaun — Universita
tea Tehnică Petroșani, s-a pier
dut (furat) o rolă cablu transrpl-

Cablul a fost folosit de orga
nizatori pentru preluarea .șl co
municarea datelor între secreta
rii de concurs aflați la liniile de 
start și de sosire. (D.N.)

siuni, aparținind unității mill-
tare.

Gel care pot da relații sunt
rugați să telefoneze la numă-
rul 542973 sau 542580.

Cu „Bivertis“ despre corupție
(Urmare din pag. 1)

a-1 aduce in fața celor care n-au 
avut norocul să vadă pe viu cum 
se fao de râs, cu mare artă, la 
Petroșani, niște oameni de la 
București, in unanimitate bărbați: 
Gatalin Mircuță, Silviu Fetcu, Do- 
ru Pirculabu, Cristian Grețcu, Va
lentin Gora, Toni GTecu, loan 
Pascu, Ghighi Bejar. .oan T. 
Morar, Doru Antoncs.. Darie Va
lentin și Florin Gunoi- ntin. Q 
Încercare pot, totuși, sa fac.

In spectacol au rost auzi
te nume de ingineri, c. .ar din 
televiziune, instituție cure a be
neficiat de un spațiu umplu. În
cepând cu buletinul ue știri 
(„Familia... mulțumește pentru 
medicamentul trimis și invită 
la veșnica pomenire", „Tablete
le Everac au ramas singurul me
dicament subvenționat; 25 la su
tă de la buget și 75 la suta Co- 
troceni", „Cine a pierdut ieri, 
6000 lei în față la 11P, este ru
gat să piardă și astăzi 15 000..."), 
continuând cu confruntarea din
tre membrii unei societăți ro_ 
mâno-straine acuzați de corup
ție și reprezentantul legii, djn 
care reiese clar că: „autoritățile 
române sunt străine de corupție, 
iar autoritățile străine nu sunt 
române" și înciieind cu un „pot 
mai puriu" executat (și) cu vi
oara deasupra capului de Va
lentin Darie. TVR-ui a fost per
sonajul principal, deoarece „emi
siunile de actualități sunt uneori 
spectacole de divertisment mult 
mai bune decât ce facem noi 
aici". De exemplu, un cunoscut 
comentator politic spune: „Ve
nind spre această emisiune, am 
întâlnit două canale. A făcut do
uă ture la stânga, după aia total 
dreapta și am reușit să scăpăm 
cu viață... cei din spate". Aluzia 
e străvezie și nu e nevoie de ex- 
plicitare.

Societatea româno-străină, a- 
vând ca obiect de activitate co

merțul cu stafide, acuză lipsa 
„legii stafidelor", iar organul 
contracarează: „Domnul cere le-, 
gea stafidelor, dar nu este legea 
cozonacului, cine să-1 mănânce; 
stânga sau dreapta 7”. Partea 
străină (Ilassan al 22-lea) o ia 
cu Începutul: „Era iarnă, nc an-, 
trenam pe mare, la dc ant, din 
aer și din apă. Nc-au chemat, an* 
iacul bucurie la bobor și boboruj 
a ramas vesel de-atunci. Din 2UOO, 
au mai ramas vreo 200, dar an-, 
trenați. O parte s-au dus direct 
la Allah, unii au primit alt® 
sarcini. Noi mai rămânem o pe
rioadă și, dacă boborul se întris
tează, mai facem o bucurie la 
bobor".

Societatea româno-Străină a 
mai adus .și alte fiucte, între 
care cămile, dar au avut proble
me la vamă, pentru că „in Româ
nia, daca ai apa la spate, sau 
la genunchi sau la hotel, nu-i a 
but.

„ Jivertis“-ul n-are femei în 
grup de aceea iși poa'e permite 
mai multe cicluri pe zi, chiar pe 
ora. Din ciclul „Leneșul mai 
mult aleargă și prostul mai mult 
se gândește", ni s_a servit un 
cântec de leagăn: ...să ne crească 
mâricel/și fâ-1, Doamne, caporal/f 
și trimite-1 la canal" — „căci în
cepuse sa se vorbească iarăși de 
bine despre canal, pentru că mi
niștrii de alunei erau miniștri: 
de acum și poeții de atunci ef 
senatorii de astăzi. E drept v_ 
președintele era altul, dar tot 
bun la suflet, -ca și celălalt",

Finalul (neașteptat) a rev- nit 
la nota optimistă, pnn imitarea 
unei reclame (TV) cu guma de 
mestecat, precedată de* o altă 
„publicitate", .pentru altă Insti
tuție „de divei "I „Intr-n
țară care se scum înalță
o singură instituție — ■ '’imon- 
tul României: Somnoroasa pasa 
rcle/Pe la Parlament se adună,/ 
Se ascund în scăunele,/Noapte 
bună...“.
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germania : Proiect de lege privind reforma dreptului de azil
f După mai multe luni de disen
siuni coaliția cancelarului llel- 
mut Kohl și opoziția social-de- 
mocratică (PSD) au prezentat 
împreuna parlamentului un pro- 

■ foct de lege destinat să limiteze 
lirict numărul solicitanților do 
£Z1I, în creștere vertiginoasă du- 
JJ prăbușirea comunismului in 

tjyropa. „A venit timpul să se 
l Mțiopte acest proiect", a afirmat 

■flnislrul de interne Rudolf Sei- 
' .fers de la tribuna Bundestagulul, 

JUnde textul a fost examinat în 
primă lectură. Nici una din mă
turile de fermitate la care a re
curs guvernul pînă în prezent 
Au a permis să se limiteze „uti
lizarea abuzivă" a dreptului de

azil, a afirmat Ei win Marschew- 
ski, în numele Uniunh Crc.știn- 
Dvmocrate (UCD) a lui Hclmut 
Kohl. Iii luna februarie, a amin

cilor formulate de unii membri 
ai săi, un compromis Cu coaliția 
Iui Kohl. l’SD a acceptat în 
principal să modifice articolul

o listă a țarilor sigure, ai cărei ce
tățeni nu vor mai putea cere drept 
dc azil. O a doua listă definește 
țările ai căror cetățeni vor avea

DOCUMENTARUL SĂPTĂMÂNII

tit cl, la granițe s-au prezentat 
38 0(1(1 de nui solicitariți de tizii, 
in timp ce numai 1,6 la suta din 
ciicri mi primit răspuns pozitiv.

in cursul întregului an 1992, 
Germania a primit un număr 
record de 438 000 dc solicitariți, 
o cifră fără echivalent în Europa. 
Sub presiunea electoratului său, 
PSD a negociat, în pofida criti

16 al Constituției, care afirmă, 
pur și simplu, cu persecutații po
litici se bucuia dc „drept de a- 
zil" și obliga Germania sa des
chidă o procedura peiilru orice 
solicitant. Reforma Constituției 
face obiectul unei proceduri se
parate, cc a fost lansată la 21 
Ianuarie în fața parlamentului. 
Proiectul de lelormă stubilejle

drept la o procedură accelerată.
Deși PSD a subliniat dorința 

sa de a se vota cit mal repede 
p: mix tul de lege, a cerut să lie 
încheiate acorduri, înaintea b- 
doptarii reformei, cu Polonia și 
cu Republica Cehă, pentru ca 
solicit.mții care au tranzitat prin 
aceste țări să fie trimiși înapoi 
de acolo. R, Seitcrs a replicat că

o astfel de exigență riscă să sa
boteze negocierile dificile pc ca
re le poarta în prezent la Var
șovia și la Prag.i. PSD refuză 
de asemenea să diminueze aju
torul acordat solicitanților de 
azil, care face obiectul une| legi 
separate. „Dacă nu se votează a- 
ccaslă reducere, Germania va 
continua să fie atrăgătoare pen
tru refugiații economici", a sub
liniat deputatul liberal J. van 
E <n. Organizația pentru apă
rarea drepturilor omului Amncs. 
ty Internațional a îndemnat Ia 
manifestații în peste 20 de orașe 
din Germania pentru a protesta 
împotriva reformei dreptului de 
azil.
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Divertisment in Săptămâna Patimilor
Noe, primul emigrant 

din Balcani
i

Această ipoteză de senzație aparține 
oamenilor de știință americani — Wiljiam 
Ryan, de 54 de ani, și Waltter Pietmann, 
de 68 de ani, de la observatorul geologic 
de pe lângă Universitatea Columbia.

La 23 septembrie 1992, cei doi oameni 
e știință au înaintat raportul și scheme

le elaborate de ei privind această desco
perire unei organizații științifice america
ne de mare prestigiu, ccrându-i sprijinul 
pentru efectuarea unor cercetări cu aju
torul unei nave oceanografiei în Marea 
Neagră — zona bulgară.

Oamenii de știintă menționați susțin că 
’ - ’ ’ Ma-

lao 
de 

Oceanul mondial. Fundul mării s-a adân
cit cu 100 de metri sub nivelul actual. 
Astfel malurile sale deveniseră un loo 
prielnic pentru locuit. Referitor la acest 
c pcct, cei doi cercetători expun amănun
țit presupunerile lor privind condițrle care 
l-au făcut pe locuitorii zonei să i nunțe 
la vânătoare pentru a se îndeletnici cu 
agricultura.

In susținerea ipotezei Ryan și Pielmann 
încearcă să demonstreze cum și dc ce a 
crescut nivelul oceanului mondial, cum 
'if ce la un mom.-nt lat apa sărată s-a 
r! * pe- te Bosfor și a umplut Marca 
Neagră, al cărei nivel era scăzut. Prima 
revărsare J fel, potrivit Ipotezei lor, de 
circa 500 kilometri cubi pe zl. C dcululâ 
în cifie, această presiune de tip cascadă 
nemaipomenită era cu o magnitudine de 
2 grade mai ridicată d jt a celei mai 
m-ff’T'c^sca-ae a lumii. Apa in Mar-a Nca-

în ultima p rioadă a erei glaciale 
rea Neagră s-a transformat Intr-un 
uriaș despărțindu-se pentru un timp

KSalcani
gră creștea cu 18 centimetri pe zi. Aceas
ta a provocat revărsarea mării la distan
țe de sute de kdomctri. In scurt 
niveluj mării a crescut cu 100 de 
Desigur această revărsare a apelor 
îngrozitoare și distrugătoare pentru 
lația locală. O parte dintre locuitorii care 
au supraviețuit s-au împăcat cu soarta și 
au revenit la ocupația lor anterioară — 
— vânătoarea, alții insă au preferat 
caute văile, locuri inundate periodic, 
tiu practicarea agriculturii.

Probabil că atunci s-au îndreptat 
Mosopotamia, izvoarele Eufratului 
du-se doar la o distanță de 200 kilun Iii 
la sud de Marea Neagră. Altfel potopul 
i-a împins pe strămoșii noștri acolo unde 
s-au născut legendele babilonicne despre 
barca lui N°e.

Dacă cei doi oameni dc știință ameri
cani au acordat o atât de mare importan
ță studiului zonei Mirii Negre bulgaro, 
poate că totuși există ceva. Dacă este așa, 
răspunsul il not oferi — în opinia cerce
tătorilor americani — doar datele sonda
jelor In zona de nord a Mării Negre ți a 
Mării dc Marmara precum și interpreta
rea datelor seismice. In opinia omului 
știință bulgar Bojidar Dimitrov ipoteza 
te interesantă și... credibilă

De fapt, cei doi renumiți oameni 
știință americani expun o ipoteză potrivit 
căreia potopul mondial nu s-a petrecut în 
Mesopo'im.a, cj pc malurile Mării Negre, 
în zona bulgartî. In opinia acestora, acest 
potop a dat un impuls dezvoltării civiliza
ției umane prin urmările sale. întâi — mi
grarea omului și doi — trecerea de la 
ocupația de vânătoare la cca de agricultură.

tiinp, 
metri, 
a fost 
popu-

să
yen-

spic 
aflun-

dc 
es-
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A doua venire a lui 
H R IS TOS

M<i de membri ai sectei e- 
vrclcții ultraorlodoxe Lubavitcher, 
care au umplut la refuz cartierul 
general din New York pentru un 
serviciu religios ce a fost trans
mis în toată lumea, au fost deza
măgiți când marele rabin Mcna- 
chern Mendcl Schnecrson, în vârs
tă de 90 de anî, nu a acceptat 
mantia lui Mesia. Cu puțin timp 
înainte ca o cortină de catifea 
aurie să se desfacă în centrul 
Brooklynului pentru a-1 dezvălui 
pe lider așezat pe un scaun roșu,

l

nn asistent a spus membrilor 
congregației; „Acest lucru nu tre
buie interpretat ca o încoronaro*-, 

Mulți dintre credincioși au ră
mas cu convingerea că âceasta 
era cea dc-a doua venire a Iul 
Ilristos. Dina Rubin, în vârstă de 
14 ani, care a luat parte la cern» ( 
monia frenetică, a fost puțin mal 
circumspectă. Ea a afirmat ctf 
rabinul „a dovedit mereu și mo 
reu că are toate calitățile de a 
fi Mesia. El esle Uq candidat*’.,

Osemintele țarului 
Nicolae al II - lea I

Cine nu bea are...
In rândul țăin->r feri? pretind 

■ fi pat ■ a ce.ui mai bătrân1 locui- 
■>r al planetei a in» at Iranul.

‘ inform unei șt.ri, pablkale in
.iul „Atrar", intr-unii] din sa

de de lângă orașul A-,tara de pe 
litoralul Mărit Ca-pice trăiește 

. -/iz Aii Iodavar. El este pe dcpbn 
sănătos și poate efectua multe 
treburi gospodărești.

După cum alirmâ ziarul ,,A- 
brar", bătrânul locuit zr î .i a- 
mlntețtc perfect de cârmuitorii

200
trei 
de 
dl

de milioane

Mare 
dragoste
mare,”

o tânără fran- 
pe un tânăr 

i sud- 
Bi i t anii 

că

perși din a doua jumătate a se
colului ai XIX-lea — Nasreddin- 
Șah, Muzufaruddin-Șah și Ahnud- 
Șah.

Iodavar a fost însurat de 
ori. Actuala sa soție are 50 
ani, iar cel mai vârstnic fiu
sâua a împlinit 110 ani. Iodavar 
are zeci de nepoți și strănepoți, 
dar numărul lor exact nu-1 știe.

Fană la vârsta de 120 de ani 
cl nu s-a arătat medicilor, a mers 
toa’ă viața pe jos ți a mâncat 
Hume, fructe, produse lactate.

Lisa Mărie l’rcsley, unicul co
pil al luj Elvis Prcslcy, a devenii 
una dintre cele mai bogate femei 
din zlmerica. Ea a moștenit a- 
verea celebrului său tată la îm
plinirea vârstei do 25 dc ani.

Valoarea moștenirii este de 
Peste 200 milioane dolari

Ministerul Sănătății din Rusia a cerut sprijinul pentru identi
ficarea osemintelor țarului Nikulai H autorităților prefecturii ni» 
pone Sliiga. Intr-umil din muzeele provinciale din această ptefec» 

. tură se păstrează deja dc mai bine de un secol obiectele cu urme 
dc sânge ale țarului Împușcat Este vorba despre stabilirea ADN» 
ului, care este purtătorul informației genetice individuale a ulti
mului monarh din ca«a Romanovilor, După cum presupun specia
liștii, acesta este singurul mijloc exact de identificare a oseminte» 
lor care i se atribuiau Iul Nikolai II și care au fost descoperite 
în anuj 1991 in raionul EJ^alerinburg. |

Recent, Ministerul Sănătății al Rusiei a adresat Japoniei o ce
lei c de a i se pune la dispoziție obiectele cu urme de sânge alo 
țarului pentru analize, Obiectele se păstrează din enul 1391, când 
țaieviciul Nikolai Romanov călătorise prin Japonia și într-o sta» 
țiunc de pe malul pitoresuluj lac Biwa a fost atacat de unul d n- 
•ic polițiștii locali — membru secret al unei organizații naționalis
te antnuseșu. Viitorul monarh a fost lovit cu laiul săbiei ți nu a 
R t accidentat prea grav, dar a pierdut mult sânge De atunci în 
n> m'l °lSU se păstrC02ă 0 batistă cu care au legat rana
lin Nikolm Romanov, sabia atacatorului, divanul pe care l-au așe
zat pe țarcviciu ramt ctc. — In toltj șase exponate. j
anunț nZ Comisiei neutru educație din prefectura Shiga a
anunța‘ nAn,u> ITAR-TASS Că nici nu poate fi «Jba
despre tmmterea acestor obiecte atât de vechi in Rusia și pro
pune deplasarea reprezentanților Federației Ruse la Otsu pentru, 
cercetarea eșantioanelor de sânge ale ultimului țar al Rusiei.

!

i

Dragostea pentru 
țuzoaică l-a făcut 
din orașul Falmoutii din 
vestuj litoralului Marii 
să-ți amintească de faptuj 
p. .ntre conaționalii săi au existat 
mari navigatori ți amatori de a- 
venturi. Furând o barcă pneuma
tică Înzestrată cu Un mic moto
raș șl înarmat cu o minusculă 
hartă a lumii, cl 5-a îndreptat 
spre iubita sa, a comunicat A- 
genția France Pressc.

„Spuneți-mi, plutesc corect spre 
Franța?, o asemenea tntiebare a 
adresat-o acest navigator coman
dantului unui tiaulcr dc pescuit 
întâlnit la 25 mile de mal „Mer 
feți In direcția oputfi, iar urmă
toarea escală va fi Canada", i-au 
răspuns pescarii și i-uu sfătuit 
pe ghinionistul indiagostit 
arce la bordul vasului.

La revenirea în Folmouth, târî i- 
nil a fost reținui de poliție pen
tru flirtul bărcii și a fost deferi, 
justiției. „Nu s ar fi descurcat ca 
navigator, chiar dacfl ar fi avut 
cu el benzină suficientă pentru 
a pluti până in Franța El avea 
rn sine doar o sacoșă, Fir in ei 
încălțăminte fie rezervă, un s, nd 
wich și o haită a lumii*, a deflo
rat procurorul După «pusele a 
vocalului, tânărul se îndrăgostise 
dc franțuzoaică atun< I când e,i 
venise în Anglia pcnlt'U a-și per
fecționa cunOfbnțelc de limbo en
gleză și era diapcr.it din cauza 
absenței scrisorilor din partea 
•k

In patru
Unui Politician:
Despre cl, ce „iurd-vura”, 
zic cu toții: „Vai, săracul, 
doar atât il duce capul!",..
Dar mai mult il duce gura!
Modestie 1
Ea l-a întrebat duios:
„Tu eșll, dară, 1 ăt-Frumos?"
El, modest, a convenit;
,Eu sunt... Făt-Obișnuit!"
La farmacie:
Ea, cu amabUitalc. 
dându-i restul înapoi,

rânduri
i-a spus: „multă sănătate 
și... mai poftiți pe la noi!" 
Unui 
L-uu 
când
cum 
însă
Unei perechi: 

cu slujba-i 
lucrează cu

gestionar;
vorbit cat să-i ajungă, 
ajunse în „derivă”, 
că are 
mintea

mana lungă 
dimpotrivă.

El 
ea 
El 
i A

iar în vânt, 
folos.

îi ține de Urât,
„il ține".,, dc frumos.

Mii cea ANDRAȘ

Când vă enervați, bateți covorul!
Florida este primul dintre sta

tele americane care au’ instituit 
o seric dc comisii care să exami
neze cazurile ce intră sub inci- 
d nța așa numitului „sindi-om al 
femeilor bătute" Comisiile au 
menirea de a revizui procesele 
și de a formula recomandări pen
ii u schimbarea pedepselor feme
ilor condamnate pentru Uciderea 
soților sau a concubinelor aces
tora.

Aslfcl, ia 10 martie anul aces
ta, Kimbcrley Bliss Soubiclle, in 
vârstă de 27 do ani, care după 
ce șl-a ucis soțul o ispășit deja 
cinci ani ‘lin cei 15 ia care fu-

sese condamnată, a benelici.it de 
revizuirea procesului și scinmbdi 
rea pedepsei. Ea a cupuiat toi 
15 am, etaj- cu punerea Ut jibei^l 
late sub supraveghere, datorită4 
concluziilor unei astfel de co»4 
misii. De asemenea, comisia • 
recomandat aplicarea unu» iia» 
tument medical atât fcntell cât ț| • 
fetiței acesteia, In vârstă iw Opl i 
ani ...Jj

„Esle un mesaj formidabil pț 
plan național", și Florida te ÎV 1 
scrie ca „precursor" în acest do»! 
meniu, este de părero doamnă 4 
Condica Slaughter, foridaionrctf 
Comisiei naționale pentru apăra» 
rea femeilor din închisoare. I

ATENTATE ÎMPOTRIVA AMERICII
Redăm mai Jos, în traducere tn Imba română, cronologia a- 

tent,ițelor ce se consideră a fi fost îndreptate exclusiv împotriva 
Statele Unite ale Amirhii, publicate în această formă <le revista 
„Timc" din 8 martie. Trecerea in revistă a acestora este prilejuită 
dc explozia tic la World Prade Cciftcr din Ni iv IiiiJj.

croazieră Achillc Lauro. Este ucis 
ți aruncat in mare americanul 
I con Klinghoffcr, țintuit Intr-un 
scaun <Jc Invalid

■ 27 DECEMBRIE 1985 RO
MA Șl VIENA,

■ 29 I)L< l.iVliJRIE 1975.

Acropoi tul I.u Guaidia, li ca
ne,i; .unt uciși. în urma explo
ziei un< i l urribe la rampa dc îm
barc,nft a f omp.ilib i 1'cVA 

■Uvnlat cstc su--poft.it i’AI.N, 
grup
If-nța

ITe
un 

ind'-p' u-

25 IANUARIE 1993,

Caii, iul General al CIA. Pa
li u salul i i,| m CIA sunt iinpUș- 
- ați In p ucarca din fața sediu
lui agenției, Se < rcrlc că autorul 
este un pakistanez care #-u 
solidarizat cu cauza nnp.ijlmaniior 
din Bosnia,

M

’e paie, 
«n| In 
Cinli.'ilâ

19 7 OCTOMBRIE 1985. I 
PROIMEREA EGIPTULUI.

Ca răspuns al urnii atac 
Ipin O'.upiq sediului OEP 
tfunh, |patru palestinieni 
pă timp de trej zile vasul

in n-

isme- 
din 
Ocu- 

do

O bombă plasată Intr-un avion 
oj companiei PAN American u- 
cide cei 259 dc pasageri, printre 
care 35 de studenți dc la .Syractise 
Uuivcrsity, distrugând case 
ffrtâml victime la

Q 5 APRILIE 
NUL DE VEST.

S«
sol.

1986. B1RI.L

O bombă Intr-o 
vcnlutu de soldați 
soldează cu un morL Președinte
le de atunci, R. Reagnn, conside
rând Libia vinovată, ordonă bom
bardarea orașuldi țTrlpoti.

discotecă frac- 
omcricanl ie

Grupul palestinian condus d<J 
Abu Nidal acționează In acccațj^ 
zi pe ncroporlurile celor 
metropole. Sunt 
soane. Intre coj 
uciși o fetiță

IS

_■ doua
ucise 2Q d<j per» , 
cinci ir ici icanj . 
da 11 ani.

I>î
1985. BEIRUT,'

efortul de a elibera teroriști 
închisori, 

un 
țin’ 

ucid

11 IUNIE

In
libanezi deținuți tn 
musulmani șiițl deturnează 
avion al companiei l’V.’A, 
pasagerii ostatici 17 zile ți 
un american.

■ 5 SEPTEMBRIE 198(5 
K ARACI.

unPatru teroriști dcturnc.i/.ff 
avion al companiei TAn Amcri- 
con *i ucid 21 de posageH dlfl 
nindu] ostaticilor, printM caafl 
«Joi americani.

diapcr.it
benelici.it
poft.it
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ANIVERSARI

PENTRU dragul nostru Ioan 
Marius Ghimpău, la împlinirea 
celor 5 anișori, multă sănătate, 
viața să-i fie numai bucurie. „La 
mulți ani!", bunicii. (2106)

CU OCAZIA împlinirii a 24 
de primăveri, dorim dragului 
nostru Teodor Mircea I.conescu, 
multă sănătate și fericire. „La 
mulți ani!1- Părinții Liza și Mircea 
și fratele Laur. (2442)

„LA MULȚI ANI !“, împlinirea 
tuturor dorințelor și multă feri
cire lui Teodor Mircea Leonescu, 
La aniversare?, zilei de naștere. 
Cu drag, Mircla și familia Mol- 
dovan. (2442)

PENTRU Mircea Leonescu, cu 
ocazia zilei de naștere, un sincer 
„La muiți ani!". Cu dragoste 
Simona. (2î0l)

46 DE TRANDAFIRI, sănăta
te, fericire pentru Ghcorghe 

Bolohan aia pai tea soției Tin- 
cuța și a fiicelor Mariana și 
Mcnica, alături de un cald i''C» 
„la mulți anii" (25 ji,

PENTRU Țucușor, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, mul
tă sănătate și fericire. Cu drag, 
prietenul. (2498)

(TOATE florile din lume în
soțite de un călduros „La mulți 
ani!“ pentru „Boanca" din partea 
prietenilor Evi, Ani, Iiuș, Loli, 
Nicu, Jeni și surorii Claudia. 
(2515)

VANZARI

VÂND motoretă Hoinar. Tele
fon 543818, până la ora 16. (2520)

VÂND urgent video recorder 
sigilat, Funai sau Akai. Infor
mații: Cămin studențesc 4. (2519)

CONDUCEREA Bisericii Pen
ticostale din orașul Lupeni oferă 
spre vânzare clădirea situată în 
Lupeni, str. Apeduct nr. 17. In
formații: Calea Brăii, nr. 11, preț 
negociabil. (2506)

SOCIETATE Comercială anga
jează vânzătoare (chioșcuri) și 
măcelari (sacrificarea mieilor). 
Telefon 542326, după ora 16. (2509)

VÂND apartament 3 camere, 
str. Zorilor bloc 3, ap. 14. Pe
troșani Nord. (2443)

VÂND casă lemn Uricani și 
teren arabil. Telefon 770043, sau 
Purece Petru, Baru Mare, sat 
Valea Lupului, nr. 77. (2444)

VzYND .'\RO 10 și baracă me
talică 12/3 m. Telefon 545363. (2145)

VÂND garaj metalic în Petro
șani, str Dacia 1/1 (lângă Gră
dinița din colonie). (2447)

VÂND receptoare satelit LA- 
SAT (Germania), 120 canale, ste
reo) Telefon 541271. (2505)

VÂND combo chitară 50 W 
Taifun, flanger Roland Boss, 
Club Vulcan, orele 17—20. (2516)

VÂND garsonieră preț nego
ciabil, Vișinilor (Stadion). Tele
fon 542883, după ora 14. (2514)

VÂND mobilă dormitor, cana
pele și fotolii și Fiat 1300 preț 
negociabil. Petroșani, Gh. Bari- 
țiu, nr. 24. (2513)

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATEA Comercială „Ro- 

dica“ IMPEX SRL angajează 
urgcnl barmani, ospătari, bru
tari. Informații, zilnic, la sediul 
firmei „Cerbul de Aur“ Petrila, 
Republicii, nr. 27, intre orele 
14—15. (2420)

CAUT femeie îngrijire copil 
1,5 ani. Petroșani, G-tin Miile, 
bloc 4/24, după ora 17. (2508)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
CEDEZ apartament proprieta

te, 3 camere, bucătărie, 2 băi, 2 
balcoane, zonă centrală, contra 
apartament 2 camere, aceeași zo
nă. Telefon 545197, după ora 17. 
(2441)

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliote

că periodice nr. 7751, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(2446)

DECESB

FAMILIA Birtalan mulțumește tuturor acelora care le-a fost 
alături, vecini și cunoștințe, in momentele grele priciniute de depe- 
sul celei ce a fost

SEBESTVEN ELISABETA (2512)

COMEMORĂRI

UN AN de lacrimi și durere de la dispariția prematura a 
scumpei soții

ȘTEFAN GIZELA 
născută FLACHSEL

Soțuj îndurerat, avocat Ștefan Nicloae. (2526).

AU TRECUT 6 ani de tristețe de când bunul meu sot
, BREITIGAM OSKAR

a plecat pe drumul fără întoarcere.
Amintirea lui va dăinui veșnic. (2434).

SOȚIA și fiicele anunță că s-au scurs 2 ani de la dispariția 
celui ce a fost

MIHÂILA AUREL AURELIAN (2507)

Societatea Comercială 
INDCROM S.R.L.

Petroșani
Str. 1 Decembrie (peste drum de Hotel Petroșani) 

VINDE 
cu ridicata și cu amănuntul : 

cafea NESS, cremă ciocolată F1NETTI, produse de sticlărie 
(la comandă), aparatură frigorifică (garanție 2 ani) ctc. 

Prețuri avantajoase!
Telefon 545982. (2143)

SC Samir et. Comp. SNC 
Petroșani
LIVEZENI, SAȘA 1

ACHIZIȚIONEAZĂ
de la persoane fizice, întreprinderi, societăți comerciale cu 

capital de stat și privat
■ FIER VECHI Șl DEȘEURI METALE NEFEROASE

(cupru, aluminiu, bronz, plumb, ctc.).
la prețuri foarte avantajoase.

Relații suplimentare la sediul firmei sau la telefon 
515208.(2100)

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Feriți-vă de demersurile duș
manilor neprevăzuțil

TALIR — ȘARPE
Mici neplăceri în ceee, ce pri

vește profesia dv.

GEMENI — CAL
Nu va facți iluzii că veți rrimi 

bani de la un prieten.

RAC — OAIE
Ocoliți azi contactele. Cu pre

cădere cele publice.

LEU — MAIMUȚA
Sunteți irilat(ă) de partenerul 

de viață și cel de afaceri.

FECIOARA — COCOȘUL
Starea sănătății, destul de pre

cară, vă obliga să apelați la un 
medici

BALANȚA — CÂINELE
Nu vă faceți probleme în ceea 

ce vă privește, din punct de ve
dere profesional.

SCORPION — MISTREȚ 
întâmpinați neplăceri cu in

vestițiile hazardate!

SĂGETĂTOR — ȘOBOL
Din cauza unei relații intime vă 

puteți certa cu rudele și mal 
ales cu părinții.

CAPRICORN — BOU
Nu știm ce ați câștigat, dar 

azi sigur sur.leț’ predisDUs(ă) pier
derilor]

VĂRSĂTOR — TIGRU
Sunteți prea solicitc,t(ă). Răs

pundeți, pe cât posibil, tuturor, 
dar nu uitați prietenii!...

PEȘTI — IEPURE
Vă certați cu partenerul dv. 

dintr-un motiv, practic, inexis
tent! Lăsați copilăriile!

RAGCL Petroșani - Aninonsa
ANUNȚĂ

In atenția Asociațiilor de locatari

In vederea stabilirii modului de execuție și de plată 
a lucrărilor de reparații la părțile de folosință comună 
(terase, subsoluri, ascensoare, casc de scări) la blocurile 
de locuințe din Petroșani — Aninoasa, toate asociațiile de 
locatari sunt rugate sași trimită reprezentanții la ședința 
ce va ax ea loc in dala de 15 aprilie 1993, ora 13, la sediul 
RAGCL Petroșani.

PROGRAMUL 
T V

S.C. DANIMPEX S.R.L. 
Petroșani

sli. Independenței, cartier Aeroport, telefon 512518 
VINDE EN GROS:

18 ȚIGĂRI: LM — 330 lei; VV’incliester — 230 lei; 
iMonle (ario — 230 lei; Assos (Grecia) — 285 lei; Kcnt — 
700 lei; B.T. cartonat — 185 lei; ■ CAFEA Ness Atnigo 
— 925 lei/100 gr.; M ALUNE — 105 lci/100 gr.

■ Produse alimentare, dulciuri, băuturi fine si bere. 
(2518).

MARȚI, 13 APRILIE
7,00 TVM. Telomatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. BONANZA.
13,00 Lumea copiilor.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Frcunivcrsitaria.
15,30 Tcleșcoală.
16,00 Conviețuiri — ina/azin.
17,00 Actualități.
17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prietenii (I)
18.35 De la lume adunat®...
19,00 Documentar TV. Lumină 

șî spirit,
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.50 Film serial. POVESTIRI DIN 

MOLIA’WOOD; Pământul de 
aur.

21.50 Azi in prim plan.
22.35 Airto Morcira și Flora' 

I’urim Fourth World în 
concert la Galele Camei 
Jazz z\live Summit

23,05 Actualități.
23,20 Salut, prieteni! (II)
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