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C 0 M U
C nsiliul dc coordonare a Ligii Sindi

cate. r Miniere „Valea Jiului", ținând sea
ma c j conjunctura politică-economicâ și 
gociai prin care trece țara, a analizat u- 
aelo i robleme specifice momentului, sta
bilind conduita pe mai departe a organi- 

. zației.
Deoarece, in uit’ na perioadă, se publi

că, din ce in ce mai frecvent, știri false, 
des. e sindicatele lin Valea Jiului, pen
tru informarea coiectă a opiniei publice, 
Biroul executiv al Ligii comunică urmă
toarele:

1. Liga Sindicatelor Miniere „Valea 
Jiului" este o organizație sindicală ACTI
VA. Ea recunoaște dreptul de acțiune, 
pentru toate organizațiile sindicale din 
țară. Solidarizarea, di- 
rc ă sau de principiu și desolidarizarea, 
'de unele acțiuni cu efecte naționale sunt 
probleme statutare, iar Liga își rezervă 
dreptul să le hotărască conform sl Mutului 
propriu și hotărârii membrilor săi de in
dicat.
, 2. O parte a presei scrise readuce ten-

N I C A T
dențios în atenția opiniei publice „minc- 
riadele". In Valea Jiului, „mineriadele" 
nu sunt recunoscute ca acțiuni PUR sin
dicale, ele fiind fenomene mult mai com
plexe, care nu pot fi explicate intr-un co
municat. Vom reveni cu explicații și de
talii.

3. Membrii de sindicat din Ligă, mi
neri, ingineri, proiectanți, preparatori, cer
cetători, constructori, constructori de ma
șini, șoferi, lucrători din fabricile de pâine, 
din aprovizionare ș a., sunt adopții trecerii 
României la economia de piață. Toți sunt 
conștienți că tranziția necesită unele sa
crificii.

Considerăm că acesle sacrificii sunt 
artificial amplificate de corupție și încer
cările de îmbogățire ilegala ale unor așa 
ziși întreprinzători, sunt nejustificat am
plificate de slăbiciunile puterii sau de 
unele acțiuni sociale dirijate abil din um
bră de unele forțe politice antiromânești.

BIROUL EXECUTIV 
Președinte, 

IIie TORSAN

Foileton

Paradisul Navetiștilor
In visurile fiecărui navetist există o oază în c ire se poate 

refugia din calvarul navetei dc zi cu zi. Re acel tărâm, autobuzele 
circulă regulat, oamenii nu se înghiontesc la urcare în mașină, 
iar tinerii își cedează bucuroși locul celor mai vârstnici.

In Petroșani visul a devenit realitate. I.ocul'cu pricina se 
numește chiar așa: „Oaza" și se află în stația din piața Victoriei. 
E un loc mic, pe lângă care oricine altcineva in afară de un 
navetist poate trece indiferent, fără să-i bănuiască impor'anț.t. 
„Oaza" aceasta este un mic restaurant cu gradină de vară prin 
care curge întotdeauna un râu de bere.

Cunosc bine un navetist căruia i-a intrat în obicei să facă o 
haltă acolo. Tolănit pe un scaun, cu o țigara Iară filtru intre buze 
și cu o sticlă de bere în mână, el visează neslingherit la Para
disul Navetiștilor. La apropierea fiecărui autobuz, se ridică de 
la masă și aleargă în stație. Încearcă (din instinct) să urce în 
mașină. Nu reușește pentru că el nu se înghesuie nicioda'ă. Ră
mâne clâtinându-se în stație. Nu-i bai, îsi zice: întoarce spatele 
lipsei de civilizație a semenilor sui, le dă cu tifla și se întoarce 
în „Oaza" lui.

Așezat din nou la masă, închide ochii și, încet-încct, prin fața 
lui se perindă autocare strălucind de curățenie conducători auto 
politicoși și nu șoferi mitocani ca cei de pe pământ. In lumea

Vali LOCOTA

(Cont. în pag. a 2-a)

Primim
Cu un af • insolit aninat dc 

O gonJoi c g. ila („Frim.m marfa 
in twr..sr ma; iz.nul tini-
ver >al „Juil", nain l ia de altă
dată și dintottkauna a comerțu
lui p 'rj_anean, înaintează tip
til, ti Li, și cu nu. e l tiare de 
scamă spre cea mai ■ mvingă- 
Joirc ipa de prezentare econo- 
P. și financiara din întrega sa 
exi .'-.•nț j. Timp de aproape un 
d-C- niu. d.,<i cam pana prin 
193B—19VJ, acest colos comercial 
Q vândut populației fel de fel 
de m rb.iri, iar pent ru noua sa eta
pă de prosperitate așteaptă să i 
le dăm înapoi, (in consignație!) 
c- sa le mai vândă o dată, la 
alt. prețuri decât cele dinainte 
d- liberalizare.

Specialiștii m.n’azinului au a-

Pensionarii nu sunt uitati
în urma mal multor demer- 

su i efectuate de Liga pen donă
rilor minieri din Valea Jiului, 
forurile competente au dat urmă
torul raipuns, pe care, 11 aducem 
la cunoștința celor interesați 
(pensionari din Valea Jiului), în 
speranța ca le vom reda o mică 
raza de bucurie.

> „Urmare memoriului dv. adre
sat domnului JTim-ministru 
Mlcolne Văcăroiu, înreg. la nr. 
6/1133/NV/1993 și trimis spre 
Soluționare Ministerului Muncii 
ți Protecției Sociale, vă facem 
cunoscut următoarele:

A g r e s
Cu o zi înainte de ridicarea subvențiilor, la intrarea în scara 

blocului, domnul M.R. din Vulcan a fost acostat trei huligani 
care, fură prea multe vorbe, l-an luat la bătaie. Cotonogit bine, 
MU. a fost buzunărit. Negăsind bani, golanii s-au rtzbun.it căl- 
c-ndu-l în picioare pe bietul om. Astăzi, domnul M it. circulă 
piin orașul Vulcan cautandu-i cu un or Iii vânăt pe agrcsoi i.

" PUBL 7 c7 TA TE''
Tinerii care doresc să participe 

l i concursul de admitere in insti
tuțiile militare dc învățământ 
sunt rugiți sa se adreseze la

marfă
jun.s la concluzia elaborată ști
ințific (marketing și alte chestii) 
i i prețurile de altădată nu au 
fost bune, deci cine a cumpărat 
în trecut frigidere, covoare, cor
turi, candelabre, paltoane sau 
pantofi, h njerie de diferite între
buințări și, ma rog, orice alte 
mărfuii neliberalizate, ar face 
bine dacă le-ar restitui cu încre
dere magazinului (in consigna

ție) atât pentru a reumple raf
turile și gondolele goale do as
tăzi cât și pentru a li se stabili 
prețuri mult mai corespunzătoare 
economiei de piață, 1 .ră de care 
nu mai pupăm noi, niciodată, 
Europa.

In funcție de evoluția indice
lui prețurilor de consum, venitu
rile populației au fost permanent 
corectate prin măsuri de indc- 
xarc-compeivarc aplicate succe

siv.
Astfel, în prezent, pensia me

die pentru munca depr ,ă și 
limita de vârstă cu vechime in
tegrală a devenit de 17 333 lei 
față de 2068 lei cât era la 31 
octombrie 1990.

Glicorghc CIIIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cotii indamcnfill militar muniH 

pal Petios mi, str. Constructoru

lui nr. 2. (2tU ')).

(Continuare in pag. a Z-a)

Ion MUSTAȚA

Bietele mașini!
Urmând firul principal de șo

sea ce străbate Valea Jiului, pe 
porțiunea Lupcni — Petroșani, 
orice autovehicul arc obligatoriu 
(cel puțin) 5 puncte m.u’i „ele 
cumpănă". Acestea sunt; trece
rea' la nivel cu calea ferată in 
Lupcni; zona „bombardată" din 
Paroșcni; „tranșeele" de pe bu
levardul Mihai Viteazul din Vul
can, cele dc dinainte si de după 
podul de la intrarea in cartierul 
Aeroport. Când se va ocupa cine
va si de problema drumurilor ? 
(I’.N.)

F a r a s i
Minerul pensionar Vasele Ne

gați, care lor. nește m Lupi ni, 
B-rlul Racii, bloy 3', .p. 52, a
trimis redai ți'.’i o scrisoare pini 
care ni roag i să l.icim publica 
situația disp r.itJ in c ire se află. 
Din 12 aprilie a.c., nu i m.ii 
funcționează telefonul, eu nr. 
56001a. Apelurile sale repetate li 
oficiu] poștal local, pentru de
panarea telefonului an rămas fără 
răspuns. „A venit I i domiciliul 
meu un tânăr, care mi a cnnlir- 
mal ca sunt luat m ev id nț i

Costum dc mire, haine grele
O Căsătorie este pentru mulțr un eveniment unic. Fericirea 

acestui moment nu se poate măsură, dar la fel de nemăsuraî 

este și efortul financiar' făcut de către părinții tinerilor căsătoriți. 

Numai acordurile lăutarilor care însoțesc alaiul pe ultimul drunl 

al burlacici costa... 12 000 de lei. Dacă drumul mire—naș—mi

reasă—Starea civila se face per pedes, tariful se dublează. De 

protocol, nici nu mai vorbim. Ține de omenie, nu-> așa? Dar asta 
este situația in economia noastră de piața. Mai ales acum, după 

eliminarea subvențiilor. Adică udata cu 1 mai. Dar, ce sa facă 

tinerii? Sa nu se mai ca sil tocească? (V.L.)

t în s u f
pentiu t pararea telefonului, ne 
scrie, printre albie, cil. V.isile 
Ncguți. Dar mia spus clar că 
până nu sar la cap s iu nu stan 
la mantinela cu cafea sau ceva 
de băut nu se poate face dvp i- 
narca. Mențiomz că sunt para
lizat și zic imobiliz.it în pal. O 
asistenta medicala mă in„ri|i ;te, 
iar când am ciize, chim telefo
nic modicul cb‘ la circă și acesta 
vine și îmi fac c trai mv ului. 
Lila de ce telefonul iini este

e r i n ț ă
strict nan sar. Am plătite la zi 
toate taxele. Sunt singur. Soția 
a decedat mai demult. Dacă rnerh 
ționați public in ziar situația 
mea. poate ca se vor îndura să 
fi mai omenoși cei dc la lele- 
ioane". f

Speram ca demersul nostru 
publicistic ii va sensibiliza pa 
cei ce. piin simplul act al în
deplinirii un i elementare înda
toriri. pot ajuta lin om părăsit 
in suferința sa solitara. (V.S.)

rtzbun.it
imobiliz.it
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La Loto - Prono Lupeni, se poartă:
Aria calomniei și legea bunului plac!

Știam că la Lupeni, mai ales 
In ultima perioada de timp, au 
fost foarte mulți câștigători la 
sistemele de joc Loto-Pronosport. 
Mi-aș fi dorit sâ-i întâlnesc pe 
Iericiții câștigători, pentru a în
cerca să descopăr și eu care este 
„cncia succesului", aici la Lu
peni. Fără îndoială cea mai au
torizată părere și cel mai bun 
sfat aș fi putut să-l primesc unde 
altundeva?, decât la Agenția 
Loto Pronosport. Și spun „aș fi 
putut" pentru că deși am încer
cat toate variantele „onorabile" 
nu am reușit. De ce? Pentru că 
la Agenția Loto-Prono din Băr- 
băteni se pare că se „poartă" le
gea bunului plac.

Dar despre ce este vorba?
Animat de curiozitate am po

posit sâmbătă — cc-i drept cu 
numai 15 minute înainte de ora 
închiderii — la amintita agenție 
Loto din Lupeni. Aici, ușa ză
vorâtă pe dinăuntru. Chipurile 
se făceau banii! Deși — reți
neți! — mai erau 15 minute

Păgubaș 
așteptat

T.a administrația ziarului a fost 
adus livretul militar al lui Ghi- 
nea Gheorghe, născut în Piatra 
Teiului — Neamț. Până acum am 
primit fel d- fi 1 de acte găsite 
de oameni pe stradă sau în alte 
locuri publice: documente con
tabili, diplome, legitimații, pa

șapoarte ș.a. Acum am ajuns să 
ni se aducă și documente mili
tare. Ceea c. nu este deloc o 
lauda. încă nu s-a înțeles că ac
tele de identitate nu se lasă 
oriunde și oricui. N-ar strica și 
vreo amenda pentru astfel de 
fcftjiatii. (Al. 11 )

99«99999999999999999999999999999999999999999999999
Pensionarii nu sunt uitati»

(Urmare din pag. I)

In cadrul programului său pri
vind protecția socială Guvernul 
este preo' upat atât de evoluția 
salariilor și pensiilor în cuantum 
absolut, cât și de cea a raportu
lui pcnsie-salariu și cea a diver
selor categorii de pensii față de 
pensia de bază.

Masurile adoptate au avut 
drept scop înlăturarea unor de- 
«orelâri precum Și menținerea 
unui echilibru între pensiile ce
lor pensionați anterior anului 
1989 și ale celor ce se pensio

nează in prezent.
Printre alte masuri de prolec- 

ți.~ socială întreprinse, pot fi 
menționați cele referitoare la 
compensarea unei părți din pre

f

u
r, 
»■ 

*
l k

Paradisul Navetiștilor
(Urmar* din paj. I)

hccea ni< i măcar taxatoarele nu injurii. Ceea re este cel mii greu de 
crezut este ca ele nu numai ca iți iau banii, ilar iii dau chiar și 
bilet! în autobuz nimeni nu miroase a transpirație, ci numai a 
flori dr câmp.

’ Cu încă o b- re, iși r onstruiește CU migală visul. Vi de o taxa
toare tânără și superbă. 8 îmbrăcată într-un minuscul costum de 
baie. Ea il sărută pe obraz la urcarea In mașinii și-i plătește bi- 

, !'tul. chiai dai ă el are alxir nicnt. în iiitobnz aint numai femei 
frumoase. Ele -e ridica zâmbitoare de pe scaune și-l invită să ia 
lor ('• i ma. frumoasă dintre ele se olcra să-l țină în brațe.

în locul zgomotului produs de către motor se aud acorduri 
do harfă. Din podele se ridica un norișor pufos, ca în ceruri, Bine-i 
de trăit pe lumea acesta! în timp ce bea următoarea sticlă de 
L,.ro r,ffo3Zrt ntât c) rA( sticla.

•Scara tâi/.ii, ■;! jșj simte 
ț <7ț« alât de UȘOI ' șic I idil a 
âre.'iptă trist dc mo nte spis i 

'cam Vi i- eojil. rțe aminte., simți 
m ir la,., și se cuibăre-ș, p ,

Aiun .. .1, si vâra sub
pană Im iiia1 cu pumnii strânși și visea/j cu i 
mo rl'p.cle In z<,ri tr< ieste cu a< izi baze in 
sunt rușii si tirduue să bi i J.i)>! . dar f,i;irb ui ii i 
mult Af ra ’ st, fri> i ir el se indi aptă târându-si 
spre stația dr lUfobllz. |' ia lislll , Ullde e'Ji?

trupul ca d plumb, dar sufletul 
i 1 ii greu! iti de la masă și v în- 
ultima dubă care merge spre I ri- 

miroslll apăsător dr '.alopt *0 
bani a d' lemn.
o patină subțire, unde '.tă numiși it 

și si'.ia/n 
arizi și I

până la ora închiderii. Cu toate 
că aș fi întrebat: „dar cu progra
mul cum stați? n-am făcut-o. 
Pur și simplu m-am recomandat 
și mi-am exprimat dorința de a 
purta o discuție profesională cu 
cea de dincolo de geam. A fost 
momentul în care, spre surpriza 
mea și nu numai onor „doamna" 
de la tejghea s-a năpustit asupra 
mea ca o veritabilă mahalagioai
că, tunând și fulgerând cu invec
tive și injurii pe care hârtia nu 
le poate reproduce din bun simț, 
(ceea ce îi dorim și „distinsei" 
doamne) atât la adresa subsemna
tului cât și la adresa publica
ției noastre. Motivul? N-am reu
șit să-l aflu nici până astăzi, așa 
cum n-am reușit să aflu nici nu
mele „onorabilei" (care conform 
legii ar fi trebuit să-și arboreze 
ecusonul, în timpul programului).

Cu toate că, din câte am înțeles, 
era vorba de ceva de genul „Ce 
dacă ești de la ziar, nu vezi că 
e închis! Voi ăștia, cum aveți 

tai midieann nt lor, compensa
rea integrala a creșterii prețuri
lor protezelor medicale, facilității 
la călătoria pe calea ferată, a- 
eordarca de bilete ele tratament 
cu plata unor contribuții reduse.

Specialiștii Ministerului Muncii 
și protecției Sociale lucrează, de 
asemenea, la reorganizarea sis

temului asigurărilor sociale, im
plicit a unei noi legislații în do
meniul pensiilor, reținând în a- 
ccst scop și sugestiile dv.“.

(Director general, ce. Paula 
Apătcan).

Informam pensionarii că sâm
bătă, 8 mai, ora 10, la Casa de 
cultură va avea loc adunarea 
generală a Ligii pensionarilor mi
nieri clin municipiul nostru. 

o legitimație cum vă aruncați 
să-mi furați banii de pe masă!" 
Despre program... ce să mal vor
bim. Cât despre furtul banilor 
s-avem pardon I

Am încercat să explic ce vreau 
de fapt, dar cu o impulsivitate 
inimaginabilă, smulgându-mi pur 
și simplu legitimația din mână, 
d-na și-a continuat „repertoriul" 
mahalagesc. Vă mărturisesc, îmi 
era deja rușine de rușinea ei!

Ca să nu mai spun că în final, 
în loc de „la revedere!" mi se 
promite că „te aranjez eu pe 
tine. Te dau pe mâna poliției!" 
Ca un om sensibil la „frumos" 
am părăsit scena în timp ce 
onorabila doamnă continua să 
intoneze cu deosebit talent „aria 
calomniei".

Nu vreau să comentez acest 
incident nefast. Pentru că în me
seria noastră întâlnim mereu *ot 
felul de oameni și „oameni". Dar 
așa ceva...

Tiberiu VINȚAN

Audio ta Video h Business
• AUDIO. Lumea trăiește nostalgia muzicii pop-rock. Foarte 

solicitate, in cursul săptămânii trecute, au fost casetele muzicale 
conținând piese cu Deep Purple, Pink Floyd, The Beatlcs, Quecn 
etc. Alături de ele vă recomandam spre cumpărare și imprimare 
— pe o excelentă aparatură Technics Panasonic — ultimele apa
riții cu Ioan J’ascu „Compact" („The Bcst Of"), „Techno Pop Su
per Hits", voi. 1—1, „I Fee] You", Dcpeche Mode, „Ilappy Nation", 
Ace of Basc.

• VIDEO. Un top al celor mai solicitate filme — dintr-un ca
talog cuprinzând 400 de titluri — ar fi: J) „Singur acasă" II; 2) 
„Necruțătorul"; 3) „Sa nu pot fugi nicăieri"; 4) „Bodyguard"; 5) 
„Basic Instinct". Pentru această săptămână vă recomandăm câteva 
titluri: „Adevărații șefi" (Supcracțiunc, cu Patrick Dcmpsey, An- 
thony Quinn), „Parfum de femeie" (dramă psihologică, cu Al Pa- 
cino. Premiul Oscar 1993), „Fugi!" (acțiune, comedie cu Patrick 
Dcmpsey), „Confruntare ilicită" (acțiune, intrigă, sex, cu Joan 
Severance).

Titlurile de mai sus pot fi procurate de la studioul GET 
AUDIO VIDEO Petroșani — lângă librăria nr. 33.

PRIMIM
(Urmare din pag. 1)

in trecut frigidere, covoare, cor
turi, candelabre, paltoane sau 
pantofi, lenjerie de diferite în
trebuințări și, nui rog, orice alte 
mărfuri neliberalizate, ar face 
bine daca le ar restitui cu încre
dere magazinului (în consigna
ție) atât pentru a rcumple raf
turile și gondolele goale de as
tăzi, cât și pentru a li se stabili 
prețuri mult mai corctjaunzătoa- 
re economiei de piață, fără de 
care nu mai pupam noi, nicio
dată, Europa.

Aflăm că după ce i;i xa con
solida noua ( I ipă de prosperita
te marele magazin unixei' il (în 
prezent unii itiT.d !) va desfășu
ră ample acțiuni de sponsoriza 
!'■ a celor m ii devotați di purtă
tori pentru dezvoli.iri i comi r- 
ț'ihii d" consignații Magazinul 
va slabiii d" as, menea relații cil 
dfe lirniv similare din Ungaria, 
l’aloni.i. (armenia și. după seni
li ar i păcii, din foșt i Iugoslavie 
pentru a le oferi w p' ricnț.i în

Reîntoarcere 
a mass* mediei 
spre „Vale”?
Joi, 29 aprilie, pe postul națio

nal de radio, la ora 19, a fost 
transmisă o emisiune care a avut 
ca protagonist „Corul Armonii 
tinere" din Petroșani. Emisiunea 
a cuprins patru înregistrări mu
zicale ale formației din anul 1989. 
Este prima prezență a corului, 
după 13—15 iunie 1990 pe postul 
național, deși prilejuri au mai 
fost, dar redactorii radioului, pro
babil timorați, ocoleau Petroșa- 
niul. Cine i-a timorat și de ce, 
este o altă poveste.

în prezent se lucrează la o 
emisiune televizată cu copiii-ar- 
tiști din Valea Jiului. Emisiunea 
este realizată de doamna Liana 
Săndulescu. Se intitulează „Ba 
nu, ba da!" și o vom putea vi
ziona în ziua de 5 iunie, la ora 
10, pe programul I al televiziunii, 
în studiouri — emisiunea va fi 
transmisă în direct — se vor 
afla 60 de copii din toată Valea 
Jiului, și interpreți de muzică 
cultă (elevi ai secției de muzică 
a Școlii generale nr. 1 din Pe
troșani), muzică ușoară — (elevi 
ai Clubului copiilor tot din Pe
troșani), precum și o formație de 
dans modern. Un merit impor
tant în organizarea manifestării, 
prima ce se realizează cu copii 
din Valea Jiului, după decembrie 
1989, revine Ligii sindicatelor mi
niere din Petroșani. Să fie într-un 
ceas bun această reîntoarcere a 
mass-mediei către Valea Jiului. 
(C. HOLBAN)

Cofetăria SC Alinprodcom- 
fel Petrila este de departe 
unul dintre cele mai solici
tate locuri din oraș.

Foto: Ștefan CIMPOI

MARFĂ
domeniul rccirculațici mărfuri
lor după metoda „Jiul".

Personal, dar numai din întâm
plare, port frumoasa amintire a 
unui obiect — un beculeț de lan
ternă — pe care l-am primit ca
dou din partea conducerii ma
gazinului când am trecut pe ușa 
de intrare purtând titlul „cum
părătorul nr. 1 milion". M am 
hotărât să restitui bz>culcțul (in 
consignație) și deoarece numărul 
cumpărătorilor crește vertiginos, 
am să pândesc momentul să mă 
strecor pe aceeași ușă dc Intrare 
toimal când se petrece miliardul. 
Generos, cum sunt, voi cumpăra 
bcculetiil la noul preț stabilit 
de magazin, contribuind pe a- 
ceasta c ile la relansarea comer
țului in acest magazin de faimă 
iutei naț.onala (vreau sa spun că 
i s-;1 dus faima).

Propun ca metoda ,,.Iiul“ de 
relansare a comerțului de altă
dată să fie brevetată și popu
larizata in toata Europa, spre 
binele altor milioane și miliard, 
de cumpăr dori. (I.M )

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE ,

Singura posibilitate de a evada 
din starea în care vâ aflați este 
inițiativa.

GEMENI — CAL
Lucrați pe cont propriu, dar 

nu vă împărtășiți nimănui pla
nurile.

RAC — OAIE
Atenție! Fripturiștii vă așteap

tă la cotitură.

LEU — MAIMUȚA
Atenția dv. distributivă vă a- 

jută în rezolvarea rapidă a pro
blemelor profesionale.

FECIOARA — COCOȘUL
Pentru a reuși e bine să atra- 

geți lângă dv. persoane adecvate.

BALANȚA — CÂINELE
încet, vă veți da seama că ci 

(ea) este cel (cea) așteptat(ă)...

SCORPION — MISTREȚ
Acțiunile personale și cele pu

blice câștigă teren în viața dv.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
E timpul să faceți un popas, 

examinând exact unde vă aflați 
și ce urmează să faceți.

CAPRICORN — BOU
S-ar putea să descoperiți și la 

dv. une.e greșeli, însă absolut 
intamplatoare...

VĂRSĂTOR — TIGRU
Vă place echilibrul. Daci gân- 

diți-vâ la o... Balanță.

PEȘTI — IEPURE
Azi sunteți deosebit de greu 

abordabil(ă)!

BERBEC — DRAGON
Vă animă o dorință de eficiență 

crescută. Puneți-o in valoare!

PROGRAMUL 
IV.

MIERCURI, 5 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Vidco-satelit.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Clasa a X-a TV.
16.55 Actualități.
17,00 Conviețuiri.
18,00 Documentar artistic.
18.30 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Tele-discul muzicii popu

lare.
21,10 FOTBAL: Borussia — Ju- 

ventus Torino.
23,05 Actualități.
23.20 Film serial. MIDNIGHT 

CALLER. Episodul 4.
0,10 închiderea programului.

JOI, 6 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR CluJ-Napoc.i.
12,00 Film serial. MAGUY.
12.55 Super Channel.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
11.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.45 Cronica Jazz-ului.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
16.55 Actualități.
17,00 Magazin în limba germană.
18,00 Dc la lume adunate...
18.20 O viață dăruită artei.
18,50 Ancheta TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rostiri, ros'urî.
20,40 Sport.
20.15 Film serial. DALI.AS
21.45 Memorialul durerii.
23.15 Simpozion.
24,00 Actualități.

0,15 închiderea programului.
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Săracu’ Mișu!
Prin amabilitatea domnului 

Ioan Munteșnu am izbutit să 
intrăm în legătură cu doamna 
R.B., fostă doamnă de onoare la 
Curtea Regală a României în 
anu ’30—MO, Punând cap la cap 
iniormațiile verificate ulterior și 
confirmate, avem, in sinteză, si
tuația averii fostului rege al 
României. Recuperarea acestei 
uriașe averi strânsă de Casa 
Regală (ceea ce nu trebuie con
fundat cu Coroana României, care 
însemna statul), este, se pare, 
unul dintre argumentele subitei 
dragoste manifestată de Mihai 
de Hohenzollcr'n. Ana de Bour- 
bon Parma și fiicele celor 'oi, 
pentru România. Este, de altfel 
și unul dintre argumentele forte 
în Jocul de „culise" al sferelor 
înalte ale unor partide privind 
acordarea cetățeniei române ex- 
regelui. O simplă lectură a docu
mentului dovedește că toată ago
niseala prin orice mijloace, pe 
spatele poporului înfometat in 
anii ’80, de clanul Ceaușescu — 
Petrescu a fost o joacă de mici 
copii comparativ cu ceea ce de
ține Măria Sa Mișu moștenită de 
la tâticuțul său Carol (Caraiman) 
"Hohenzollern.

Iată numai unele dintre cifre: 
168 de castele și conace. 150 mii 
hectare pământ arabil, pășuni și 
pădure (agricultor de frunte, ce 
mai!), venituri ca urmare a ti
tlurilor și acțiunilor atribuite 
gTatuit sau pe nimic, de firme 
din România și cumpărate „gras" 
pe banii țării. în străinătate, pre
cum: Bank of Romania Bucu- 

?sti. Banca Națională a Româ
niei. Credit Suisse.— Zurich,
Bank of Romania — Londra, 
Deutsche — Bank Berlin, Fabrica 
d" ciment Azuga, Fabrica de hâr
tie Bușteni, Societatea de va
goane „Astra", Roval Deutchland 
Co. Rheinishe Bank, Viile de
x///////xzzzzz4A/xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zz tl’tfU.'lft tniftufntuiftf/iirrrtriitm

Să v-arăt eu cuin se sapă!

Cu gunoaiele
Spațiul — oarecum amenajat 

— din spatele complexului co
mercial central din Vulcan este 
destinat practicării comerțului 
„la tarabă", .'sâmbătă de sâmbătă 
se desfășoară aici „forțe" impor
tante. Se oferă tot soiul de pro
duse, de la „bomboane agricole", 
la motociclete și chiar autotu
risme; de la ștechere la combine 
muzicale și televizoare. Toate — 
sau aproape toate — acestea sunt 
ambalate în ceva (carton, mate
riale plastice șa). Ei. după ce se 
termină târgul. In acel spațiu 

rămâne... doar o mare pestriță 
rle ambalaje. S-ar putea crede că 
asta se întâmplă numai sâmbăta. 
Nu este așa. In fiecare zi, in
trând în acel perimetru, ai sen
zația ca te afli într-o curii a 
gunoaielor. Munca lucrătorilor

DE LA „OPT IN SUS"
In ’.’id' n, ..1 "-urile sunt niște 

blocuri. Li sc mai zice și fluture. 
De fap‘. -.unt blocuri-turn. Cu 
nouă < aje. Niimnrându-lr, ies 
12. Patru pe strada Prepar >ți<i, 
două pe bulevard, patul in zona 
șt iției l’ECO și ap două in spa- 
t de m.'igazinului „Mercur" clin 
Coroești. Mai toți locatarii care 
toci ii la etajele superioare ale 
acestor turnuri au un necaz co
mun: la robinet nu le curge apa. 
I n oct.ițeau caro stă la npart.’l- 
m ut d nr 35 al blocului „F" 5 

Munchen, Meklemburg Schwe- 
sm. Fabrica de postav Azuga, 
ș.ă., însumând un capital de 
241 246 mii lei. la cursul anului 
1938, fără a pune la această so
coteală valoarea castelelor, cona
celor și a pământului.

Stupefiantl Sunt cifre care apar 
in bilanțurile contabile oficiale 
ale Casei Regale. Se trăia bine 
în România, la casa măriei sale. 
Suportul economico-hrăpăreț al 
amestecului acoliților lui Mihai 

de Hohenzollern și al său per
sonal în viața politică a Româ
niei după 1990 vizibil, iar până 
atunci „mascat" — vezi declara
ția de la Budapesta de prin anii 
'80 semnată cu inconștiență de 
Mihai — apare cu atât mai clar. 
Cel sub a cărui domnie s-a pier
dut Basarabia, ar fi vândut si 
Ardealul și Banatul. Doar, doar 
mai „pica" vreo moșie. Am pu
blicat aceste date pentru că se 
face mare tapaj prin unele ziare 
de ziua de 10 mai, când Carol 
de Hohenzollern — Siegmaringen 
venea în România. Și dacă în 
anii domniei lui Carol I și Fer- 
dinand, în pofida disfuncționali- 
tătilor sociale și economice, s-au 
înfăptuit și multe lucruri bune — 
scriu acestea pentru că nu am 
nimic Cu monarhia ca instituție. 
Numai după 1927 până în 1948 
regii noștri au fost de-a dreptul 
P'-nibili. Cel care a instaurat 
DICTATURA pentru prima dată 
în România, nu a fost nici co
munist, nici legionar, nici militar, 
ci însuși regele. In fond, care 
es’e diferența între camarilă și 
nomenclatură? Este bine să cu
noaștem aceste adevăruri. Și noi 
și copiii noștri pentru ca în țara 
asta să nu mai existe camarile, 
nomenclatură, dictatori, partide 
unice și altele, și nici „cei mai 
iubiți fii", (H. ALEXANDRESCU)

Foto: Ștefan CIMPOI

cum stați?
de la RAGCL are o viață tot 
atât de lungă, cât și aceea a 
efemeridelor.

In Anglia, de exemplu, după 
ce sc încheie picnicul, fiecare își 
strânge intr-o pungă resturile și 
ambalajele și le depune într-un 
loc special amenajat. Și in zona 
menționată rin Vulcan există 
câteva containere pentru . gunoi. 
Nu asta lipsește, deci. Un minim 
spirit fie disciplină sau, la urma 
urmei, bunul <*imț lipsește. Nu
mai in bazai ele turcești mai poți 
întâlni așa ceva. Chiar și in zona 
"uropeană a Turciei. Citez, așa
dar, dintr-un nou refren „popu
lar"; „liâi , i hârș, '.u â' -giâpiș/ 
tropa, tropa, noi intrăm în Eu
ropa I"

„Dar cm gunoaiele cum st iți?" 
„Nu cunoaștem rolul!"

l’AUZA DE... AI’A
de pe strada Prcp.irații i mi- i 
relatat, snmb.it.' după aim.i/ă, iâ 
este nevoit să care apă „de jos", 
de la o pompă, încă clin dcccm- 
lirie. A verific if, d întrebat pe 
unul, pe altul și a aflat că, la 
v lelalte blocuri din Jur, tot tur
nuri si tot „F“-liii, apa ajunge 
cât de cât și la „nouă". La ci, 
nu. „Piesiunc este, în jur rle pa
tru atmosfere, m-am dus la cen
trală și am văzut. Nu știu alunii 
do ce, de la opt în sus, n a iunie 
ap (Gh. OI.TEANU)

Crosul petrii ea n
Sâmbătă, 1 mal, s-a desfășurat 

la petrila cea de-a Ill-a ediție 
a crosului petrilean, organizai 
din inițiativa AS Jiul Petrila și 
a sindicatului EM Petrila (pre
ședinte ing. G. lorga), cu partici
parea unor entuziaști de profesie, 
mUlți dintre ei sosiți din îndepăr
tate zone ale țării. Spectatorii 
prezenți de ocazie au putut ur
mări pe cel mai tânăr concurent, 
Claudiu Poșîrcă, 7 ani, și pe An
ton Ionescu, 83 ani.

Iată primii trei câștigători pe 
categorii de concurs: categoria
fete sub 14 ani: 1. Oana Fodor, 
2. Liliana Băluță, 3. Corina Tor
cea — toate din Petrila; Băieți: 
Ion Sereanu, Tibor Cotona, Ma- 
rius Oprea — toți din Petrila; 
categoria 14—18 ani: Fete: Ana 
Maria Izvernar (Petroșani), Lau- 
ra Lăutaru si Daniela Ungurea- 
nu, ambele din Petrila; Băieți :

FOTBAL. DIVIZIA B

0 repriză de excepție
MINERUL, LUPENI — CIMENTUL FIENI 3—1 (3—0) Gazdele 

au avut prima repriză de excepție, dominându-și adversarul ca 
intr-un meci de box din care a lipsit doar prosopul. In min. 1, 
Branețiu a deschis scorul cu un șut din interiorul careului, după 
ce Chivăreanu a respins mingea trimițând puternic de la 20 de 
metri de extrema Varga. Aflați în corzi, oaspeții nu au putut opri 
tăvălugul amenințător și în min. 15, Păuna a fost faultat în ca
reu. A executat pe mijlocul porții Krautil și 2—0 cu tribunele în 
picioare. Betz a scos golul de pe linia -porții, min. 17, Păuna a 
trimis in bară, min. 25, iar în min. 35, Varga a pus cu capul min
gea în poartă din excelenta centrare a fundașului Patrichi. După 
pauză rolurile s-au schimbat. Cimentul a avut 20 de minute bune 
de joc, a dominat și a înscris prin Ioniță, min. 66, un gol merit it 
după aspectul jocului. Dosan și Codescu, proaspăt intrați, au re
echilibrat forțele și partida a revenit la normal, cu Minerul la 
cârma jocului. Ultimele 10 minute au aparținut gazdelor care au 
mai ratat incă două ocazii clare, și aprecierea unanimă este că 
cineva nu are condiție fizica pentru 90 de minute.

fotbal, divizia b

Gaiiieie în avantaj
ȘOIMII SIBIU — MINERUL 

UR1CAN1 2—0 (0—0). Gazdele 
și-au impus victoria abia in re
priza a doua când au profitat de 
o greșeala a liUvroului RosCa și 
au beneficiat și de ajutorul a- 
mabil al arbitrului de centru. 
La pauză rezultatul a fost egal, 
dar Dulcu a ratat în min. 44 
deschiderea scorului șutând din 
10 m in portar. Primul gol a 
fost înscris in min. 64, de Bru- 
maru la acea fază descrisă mai 
sus, iar al doilea in min. 70, mo
ment de deschidere favorizat de 
acordarea unei lovituri de pe
deapsă transformată în gol de 
Munteanu. Cu toate eforturile 
oaspeților de a reduce din han
dicap, Jocul s-a încheiat cu re
zultatul stabilit in acel min. 72.
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RUGBY

Știința in sferturi
Sâmbătă, 8 mai, Știința Pe

troșani va întâlni la București, 
formația Rulmentul Bit Iad, în 
cadrul sferturilor fie finală ale 
Cupei României la rttj'by, pu- 
nându-și mari speranțe într-o vic
torie. Din lotul echipei lipsește 
jucătorul Bolea, chemat la națio
nală, pentru meciul cu Tunisia, 
de sâmbătă, 8 mai.

Echipa mulțumește conduceri
lor celor doua exploatări miniere, 
EM D.illi și !■ Al Paroșcni, care 
le-au asigurat condiții excelente 
de pregătire pentru partidele din 
campionat și speră < a acestora 
s.î li se mai alăture si alti ns- 
ținătoii penlrn dificila întâlnire 
cu rugbyștii bârlădeni.

Rubrică realizată <le

Doici NI 1M|U

Ovidiu Chirică (Petroșani), Pe- 
trică Belber (Lupeni), Florin Ca
zan (Petrila). Senioare: Diana
Drăghici (UTP), Iuliana Palade 
(EM Petrila), Daniela Radu (Pe
troșani). Seniori: Andrei Zolnay 
(Mediaș), Petru Pidmalinski 
(Certej), Vasile Ailincăi (Petrila). 
Categoria 35—55 ani, femei: Li
liana Mihalache (Petroșani), Li
liana Stănculescu (Locomotiva 
București), Gabriela Marinescu 
(Locomotiva București). Băieți, 
40—55 ani: Vasile Hîrjoc (Cugir), 
Ion Dan Ioșca (Oradea). Dumi
tru Constantinescu 'Ploiești). Fe
mei, peste 55 ani: Popescu Vero- 
nica (L. București), Livia Niță 
(Rapid București), Oros Maria 
(Rapid București). Categoria băr
bați, peste 55 ani: Petru Ambruș 
(Lupeni), Nicolae Neacșu (Rapid 
București), Emil Suflețel (Alba

FOTBAL, DiVIZ A c
PARÂNGUL. LONEA — MET Al 

I.UL CRISCIOR 5—0 (4—0). Jo
cul a fost la discreția echipei 
antrenată de C. Catuți și C. Sălă- 
jan, care și-a dominat copios 
adversarul in prima repriză, ad- 
ministrându-i nu mai puțin de 
4 goluri până la pauză. Scorul 
a fost deschis de Movilă care a 
transformat o lovitură de pe
deapsă, după care Frimu l-a ma
jorat la 2—0. Și-a făcut datoria 
și Crețu, iar Lăzăroiu a încheiat 
seria celor 4 goluri, cu primul 
său gal. După pauză, L,ăzăroiu a 
mai punctat o dată și rezultat 
final 5—0. dar diferența putea 
fi mult mai mare.

CFR SIMBRIA — MINERUL 
Vulcan o—i (O—oj. Echipa iui 
Petre Libardi a smuls două 
puncte prețioase pentru bătălia 
clasamentului, jucând tranșant 
și numai pentru victorie. După 
un 0—0 la pauză, cu o bară a

REZULTATE TEHNICE: Minerul Anino.isa — Ilaber Hațeg 
4—0; Mureșul Deva — Minerul Ghelari 1 — 1; CFR Simcria — Mi
nerul Vulcan 0—1; Parângul Lunea — Metalul Criscior 5—0; Mi
nerul Teliuc — Constructorul Hunedoara 4—3; Aurul Brad — 
Minerul Bărbâtcni 6—0; Victoria Călan — Met.i’ opl ist ica Orăștic 
2—1; Favior Orușlic — Minerul Certej 5—2,

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE, 6 mai: Metalul Criscior — (Minerill Ani- 
noasa; Il.iber II.iț g — Mureșul Deva; Minerul Ghețari — Victo
ria Calau; Mdaloplastii 1 Orflștic — CFR Simcria; jjlinerul Vul
can _  Minerul Teliuc; Construcloi fii Hunedoara — Aurul Brad f
Minerul Bărbateni Favior Oră tic: Minerul Certe,1 — P.irân.cnî

1. Parângul l.onea 26 20 . t .1 7.5— 23
2. Minerul Viile, in 26 19 3 4, 69— 2!) 4)
3. Constructorul Hun îo.ua 26 11 * 4 69— 48 32
4. Mureșul Deva 26 12 1A 10 46— 36 28
5. H.iber Hațeg 26 12 4 10 43— 47 23
6. Minerul Anino.isa 26 11 0 13 59— 44 26
7. Victoria Cnlan 26 U 3 12 50— 38 25
8. CFR Simcria 26 12 1 13 52— 41 25
'i. Alinii Brad 26 11 3 12 43— 42 25

10. Minerul Bărbați ni 26 11 2 1.1 40— 63 24
11. Minerul Certej 26 9 5 ti 59— 51 23
12. Metalopl.astica Ora șt ic 26 10 0 l j 59— 5.5 22
13. Metalul Criscior 26 10 O LI 42— 57 22
1 1 Minerut Glielari -26 8 6 rj 41— 54 22
15. Mimrul Teliuc 26 7 3 IC 31— 71 17
16. 1’ a\ i<>r Oraștie 26 5 3 if 21-106 13

1 ■ ne 1. 

lulia). Categoria extremei Oros 
Maria, 66 Bai (București1, lones- 
cu Anton, 83 Ani (Bicurești), 
Claudiu Poșircă, 7 ani Petrila), 
Mirela Butart (10 ani — Petrila).

Deși nu s-a clasat între câști
gători, Constantin Coroma, 73 
ani (Roman), a terminai curca. 
La start au fost prezenK 160 de 
concurență S-au acorda: urmă
toarele premii: pentru copii 3000 
lei locul I. 2000 lei locul II și 1000 
lei locul III. Pentru seniori și 
veterani, 5000 lei locul t. 3000 
lei locul li. 2000 lei locul 111. 
Pentru copiii mici și vârstnici, 
2000 lei plus diplome, '"’ei sosiți 
din alte județe au nvut cazarea 
și masa gratuită «econtându-se 
și biletele de deplasare.

Secretarul de concurs al aces
tei acțiuni a fost toamna Biro 
Carmen a șutată de colegi de la 
EM Petrila.

Din 11 iiietri
ELECTRICA FIEisî — AS PA- 

ROȘENI 2—fi. Joe dFasebit de 
disputat, arnațle echipe luptând 
din răsputeri pentru câștigarea 
celor două puncte puse în Joc. 
Oaspeții și-au organ.zat mai bi
ne jocul, închizând culoarele 
în fața porții și au ’ansat con
traatacuri periculoase, din păca
te nefructificate.

Scorul s-a menținut alb 75 de 
minute când s-a acordat 11 m 
în favoarea gazdelor;. A înscris 
șutând puternic G. Petre, deschi
zând scorul. Oaspeții au alergat 
după cgalarc, dar iu min. 39, a 
fost 2—0, prin golili înscris de 
Arscne.

lui Din Voicu, min. 37, jocul a- 
vea să se Încheie favorabil pen
tru vulcâneni, care au înscris go
lul victoriei în ultimele minute 
ale partidei prin Ractu Banc, în
locuitorul lui Topor Marcel pe 
extrema stânțâ. Munteanu a sal
vat în min. 3 deschiderea sco
rului.

MINERUL ANINO.VSA — HA- 
I3ER HAȚEG 4—0 ț2—0). Două 
goluri în fiecare repriză. Fătu 
a punctat în min. 5, din 11 m, 
iar Farkaș a trimisf talonul di
rect în vinclu de la 35 m, min. 
36, stabilind rezultatul primei 
părți. După pauză, oaspeții aii 
înscris în propria poartă, iar 
Chifu, după ce a driblat tot, a 
marcat golul patru, Victorie fără' 
drept de apel a elevilor conduși, 
de Marin Petra. La juniori, 8—0. 
Au înscris Bleojiu (2), Pocsk (2), 
Buiancca (1). 1’etreScu (1), Dojo 
(1), Mojoatcă (1).
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ȘTIRI EXTERNE
Se va redeschide 

procesul lui 
Mike Tjson?

. Judecătorul însărcinat cu pro
cesul lui Mike Tyson a comis 
mai multe erori tehnice și fos
tul campion de box al lumii va 
trebui să fie rejudccat, a decla
rat doamna Alan Bershowitz; 
evocata boxeurului in cadrul au
dierii sale în fața Curții de Apel 
din Indianapolis.

Curtea, formata din trei Jude- 
eători, i-a ascultat pe reprezen
tanții celor djuă părți, dar nu a 
precizat data când va anunța 
decizia sa. Tyson, care ispășește 
talr-un centru de detenție din 
statul Indiana, din martie 1992, 
o pedeapsă de șase ani de închi
soare pentru viol, nu a fest pre
zent la audiere.

Avocata a insistat asupra fap- 
i tulul că judecătoarea Patricia

Plffard a respins trei martori ai 
i ^țiăiării, dar a autorizat jurații 
-- a* asculte înregistrarea unui apel 
B

de urgență lansat de către victi
mă, Dcsiree Washington.

Gci trei martori i-au văzut pe 
Mike Tyson și Desiree Washing
ton îmbrățișați în mașina cam
pionului, în timp ce reclamanta 
afirmase că nu avusese în mași
nă nici un contact fizic. Potrivit 
avocatei, apărarea a fost întâr
ziată în acest caz, dorind mal 
întâi să se asigure de veridicita
tea declarațiilor. „Este nedrept 
să fie pedepsit Mike Tyson, pen
tru că avocații săi nu au acțio
nat de bună-credință“, a declarat 
doamna Bershowitz.

Lawrcnce Reuben, reprezen
tant al statului, a opinat că 
doamna Bershowitz ar încerca să 
deturneze judecătorii Curții de 
Apel de la adevărata problemă 
a acestei afaceri. „Apelul nu a 
fost făcut pentru a reevalua pro
bele, cum se încearcă1* — a con
chis Reuben.

Managerul Don King s-a de
clarat optimist în ce privește vi
itorul lui Tyson. „Crpd că s-a a- 
sistat la o denaturare a justiției, 
a declarat el apropo de condam
narea pentru viol. Dar ceea ce

face grandoarea Amerlcil este 
oportun'tatea de a răsturna si
tuați a“.

Un nou studiu 
asupra aspirinei

O pastilă de aspirină luată 
zilnic poate să înlăture pericolul 
unui atao de cord, însă cercetă
torii avertizează că acest medi
cament nu este pentru oricine. 
Potrivit unul studiu publicat re
cent într-o revistă specializată a- 
mericană, aspirina este într-ade- 
văr utilă în cazul bolnavilor car
diaci și poate preveni un al doi
lea atao de cord. Studiul averti
zează însă, că aspirina poate a- 
vea efecte secundare importante, 
mal ales la oamenii suferinzi de 
ficat sau rinichi, sau cei cu ul
cere peptice sau alte tulburări 
serioase gastro-intestinale.

Noile Instrucțiuni publicate 
sunt destinate medicilor specia
liști pentru a determina dacă

uzul cotidian al aspirinei este 

lipsit de risc pentru pacient. Se 

recomandă prudență pentru pa- 

cicnții bătrâni sau de vârstă 

mijlocie, unde riscul unul prim 

atao de cord este suficient de 

mare pentru a evita posibile e- 

fecte secundare datorate unei 

folosiri îndelungate ă aspirinei 

— afirmă autorii studiului, efec

tuat sub conducerea dr. Valentin 

Fuster, șeful clinicii cardiace de 

Ia Massachusetts General TTospl- 

tal.

Potrivit dl. Charlcs ITennekcnS, 

profesor la llarvard Medical 

School, studiul a confirmat că 

folosirea de către pacienții Inter

nați în spital a unei doze zilnice 

de aspirină, timp de 30 dc zile, 

reduce rata mortalității cu 23 la 

sută. Acest studiu atrage,’ de a- 

semenca, atenția asupra altor fac

tori de î'iso în bolile de inimă 

ca fumatul, hipertensiunea arte

rială, nivelul ridicat al colestero

lului și lipsa unei activități fizi

ce regulate.

TARIFE

Mica publicitate
ANIVERSARI

CU OCAZIA prinderii celui 
de-al 18-lea fir de trandafir în 
buchetul vieții, dragă Balint Csa- 
bl. părinții, fratele Tibl, bunica 
șl unchiul iți doresc sănătate și 
„La mulți ani 1“. (2911)

O FLOARE, un zâmbet și un 
sărut alături de cele mai calde 
ur..ri de fericire, noroc și un 
sin; r „in mulți ani 1**, pentru 
(Jn.ijureanu Luminița, cu ocazia 
m.i Aratului din partea prietenu
lui sau, Sorin. (2915)

PIERDERI

PIERDUT legitimație biblio
tecă, periodice, nr. 5683, elibera
ta de UT Petroșani. O declar 
nulă. (2931)

PIERDUT carnet și legitimație 
handicapat nr. 314, eliberate de 
Asociaț.a Ilandicapaților Petro

șani. Le declar nule. (2921)
PIERDUT contract închiriere 

pe numele Iordache Paraschiva, 
eliberat de RAGGL Petroșani. 11 
declar nul. (2920)

PIERDUT ștampilă cu înscri
sul „Sindicatul șoferilor din 
România — Organizația 22t Pe
troșani**. O declarăm nulă. 
(2917)

DECESE

SOȚIA anunță cu durere încetarea din viață a iubitului soț 
l’Ol’A ȘTEFAN (NICI) (73 ani)

VINZARI - CUMPĂRĂRI

VÂND televizoare color, marcă 
gf’rmană, 95 000 lei și cutie viteză 
1 lat Ritmo sau Regată. Petro
șani, Timișoarei, nr. 19/1 (lângă 
Bariera). (2918)

VÂND apartament 2 canserc, 
decomandate, Lupeni, str. Viito
rului, bloc C3, sc. 4, et. 2, ap. 
70. (2895)

VÂND Dacia 1300. Vulcan, Gă
rii (in curtea Brutăriei). (2932)

CUMPĂR autoturism Renault 
5. tamponat, înmatriculat. Hu
nedoara, telefon 717425. (2921)

VÂND garsonieră. 2 milioane, 
Petroșani, Avram Iancu, 2/20 
(Piața). (2927)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, zonă centrală, telefon 

. 644934, între orele 17—20. (2928)

OFERTE SERVICIU

f
SC DISCO-BAR SRL Petro

șani, angajează tinere In me
seria de ospătar, femei de ser
viciu șl portar. Informații, la 
Hiastria „Minerul**. (2905)

DIVERS8

ABSOLVENȚII Liceului indus- 
h U Peirila, promoția 1983, cla- 

i XH-a C, sunt așteptați 
m uri, 5 mal 1993, la sediul 
I 1 "'*i „Lido-club* Petroșani, 1 

r.brie, 96. (2875)

I AMII.I T Dr. Riuru Vladimir aduce un ullim omagiu unchiului 
drag

POPA ȘTEFAN
Dumnezeu s.i-1 ierte! (2930)

I OȘTII colegi dc la I iccul economic Petroșani silul alaiuri 
de ll.idgia Sofia in durerea pricinuită dc pierderea soțului

IIADGIA PETRU (2920)

SOȚI L Ianc Ion anunță cu adâncă durere dispariția fulgerătoare 
a soției . •

<s IANC IULIANA
născută Crăciun, în Anlnoasa.

. înmormântarea va avea Ioc miercuri, 5 mai 199 1, ora II. de 
la domiciliul din str. Gelu, nr. 1, Petroșani.

Dumnezeu s-o odihnească ! (291G)

FAMILIA Moraru este alaiuri de Ianc Ion in cea mai grea 
încercare pricinuită dc decesul soției sale , .

IANC IULIANA
Lacrimi și flori Pe tristul ci mormânt. (2910).

FAMILIA l’risecaiu deplânge dispariția bunei lor vecine
IANC ll'I.lANA

și transmite condoleanțe familiei. (2925).

MEMBRII Sindicalului liber din cadrul !• M Peirila deplâng 
dispariția prematură a celui ce a fost un bun coleg șl prieten

BiRSAN GHEORGIIE
și transmit condoleanțe familiei. (2933).

practicate de Societatea Comercială „ZORI NOI" SA
la prestațiile publicitare, începând cu data de 12 aprilie

Denumirea serviciului U.M. Tarif lei/U.M.
Decese cuv. 15
Comemorări 20
Cereri de serviciu 15
Schimb dc locuință 30
Oferte de serviciu 25
Aniversări 25
Pierderi 25
închirieri 30
Vânzări-cumpărări 40
Diverse 40
Matrimoniale 30
Mare publicitate cm, p. 150
Marc publicitate pag. 100 000 negociabil

MAJORĂRI TARIFE
Publicitate în pag. I — 50%
Publicitate în chenar — 50%
Urgență sau publicare in 
ediția de sâmbătă 1r^ 50%
Literă distinctă — 50%
Anunțuri de mică publicitate 
pentru pers, juridice — 100%

ALTE PRESTAȚII
— Telctransmisii 100 lei/buc, format Al, dactilogra

fiat la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor 
telefonice, conform tarifelor IlOMTELECOM.

i— Copii format A4 — 50 lei/buc.
— Transport auto — 100—150 leî/km, negociabil și 

10 lei/min, staționare. *

S.C. ROM-EDUARD SRL 
Filiala Petroșani

strada \ Iad Țepes, nr. 12 (in colonie, 
lângă fostul Teatru de stat), 

vinde EN GROS și EN DETAIL
□ Rom „Jamaica** — 700 ml, 36 510 Ici
■ Votcă — 1/2 1, 36 400 Ici
■ Vinars „Drobeta" — 1/2 I, 12 435 Ici
■ 7\ic*ool sanitar — 1/2 I, 80 210 Ici
■ Paste făinoase — 0,5 kg 152 lei
■ „Eugenia" — biscuiți 21 —16 Ici
■ Fasole uscată 200 Ici
■ Alte produse.
Adaos comercial 0—15 la sută.
Program zilnic: 8—16, in afară dc duminică. (2885).
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' • i hanul do opinii șl informații „ZORI NOI** apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

t i (Urată la Registrul Comerțului sub
> UG21/1991.

virament; 607060201 — BCR Pe*
n. ■ ♦ ■ —

lor; MIRCEA BUJORESCU
ct.ir executiv; Ing. Alexandru 
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str, Nicolao Bălcescu nr. 2. 
Tclcloanc: 511GG2 (director-redactor șef); 
515972 (director ețbcutiv.adinlnlstrativ 
difuzare), 512 161 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. 
Nicolao Bălcescu nr, 2. Telefon 511305.

Materialele nccomandalo și 
ncpublicalc nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse in articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU;
Secretar de redacție 
Ghcorghe ( II1RVASA

Responsabil dc număr 
Tibcriu SPATARU

Corectura 
Emilia ACHIREI 
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