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J_________  JLECȚIA GREVEI

Nu știu dacă mai era nevoie 
să se repete experiența grevistă. 
Din nesecata dorință de inovație, 
pe ici, pe colo, prin țară au fost 
tr cele două zile și accente ex
cesive. De izolare, pur și sim
plu, a localităților prin intenția 
de blocare a drumurilor. Și ob
servând că acest conflict, cu 
pagube economice ce nu se vor 
calcula nicicând. In obiceiul 
nostru maț nou, negocierile din
tre Guvern și federațiile sindi
cale au fost productive, ajungân- 
du-se la semnarea acelui proto
col care să dezamorseze tensiu
nile sociale cu efecte economice 
întunecate. De aceea este opor
tun s.1 ne dăm seama de ce s-a 
ajuns jn această situație pentru 
a cârci depășire nu a fost nece
sară cine știe ce diplomație, cl 
pur și simplu o omenească fle
xibilitate a celor două părți. Și, 
L? urnaa urmei, de respect reci
proc intre partenerii de discuție, 
linul fiind mai orgolios decât 
celălalt.

Tendința de exagerare, precum 
că ziua de 1 mai, semnificând in 
ace.>t an eliminarea subvențiilor

la produsele și serviciile cunos
cute, ar fi sfârșitul lumii, este 
înrădăcinată In făptura oameni
lor care știu bine, de ani în șir, 
că prețurile n-au cunoscut în 
istoria ultimilor douăzeci de 
ani decât o singură direcție : în 
sus. Creșteri după creșteri, dar 
nici un recul. Din acest punct 
de vedere lucrurile nu s-au 
schimbat, iar sindicatele au in
dicat această slăbiciune. Chiar 
dacă dolarul înghite atâția lei... 
Ins,, nu doar Guvernul este răs
punzător, ci chiar și sindicatele 
a căror presiune revendicativă a 
avut în vedere, cu insistență, sa
larii mari, ce nu se pot acorda 
de fiecare agent economic, decât 
într-un singur fel: creșterea ex
plozivă a prețurilor de vânzare, 
profitul rămânând o chestiune 
aproape simbolică, fiind sub sem
nul întrebării viitorul unor în
treprinderi, prospere cândva.

După respingerea parlamenta
ră a moțiunii de cenzură, care 
a produs, și n-avea de ce, des
tulă îngrijorare in rândul cabi
netului domnului Văcăroiu a ur
mat o bună perioadă de inflexi

bilitate evidențiată în declarații 
pripite. Au fost rănile mândrii; 
adică noi, federațiile sindicale nu 
suntem parteneri serioși de dis
cuție 7

Am fost dezamăgit să văd un 
premier arătând, ca un elev, cu 
bățul nijte tabele din care rezul
ta că o vom duce mai bine de 
acum încolo. Nu aceste aspecte, 
importante si ele. desigur, con- 
* ’uie substanța atribuțiilor dor- - 
nului Văcăroiu de la care tot 
acest popor așteaptă atât date 
statistice, dar mai ales sinceritate. 
Anume că ne va fi greu, foarte 
greu, însă n-avem ce face, asta 
este eficiența economică, astea 
sunt consecințele embargoului 
asupra Iugoslaviei, astea sunt 
condițiile impuse de organisme 
bancare, etc, etc. Și oamenii în
țeleg și apreciază sinceritatea.

Aceeași tactică și strategie a 
aplicat-o în negocierile cu sindi
catele, care s-au supărat și au

Tibcriu SPATARU

LUPENI — IN GOSPODĂRIREA ORAȘULUI

TOATE LA TIMPUL LOR...

(Continuare In pag. a 2_a)

Strada 
bețivilor?!

Sâmbătă, 8 m.ii, pc strada Vi
itorului d‘n Lupeni (lângă Com
plexul de al mentație publică), un 
grup de aproximativ 40 de per
soane stătea grămadă, ca la horă. 
Se Întâmpla in jurul orei 10. Su
biectul curiozității acelor < 
țcm îl constituia un puști 
10—12 ani, beat mort, căzut 
trotuar. Din când in când 
scuturat de convulsii. Cineva 
ridicat de pe asfalt și l-a depus 
pe spațiul verde. In aproximativ 
20 de minute a apărut și mașina 
Salvării. Nu mult după aceea, 
pe aceeași stradă, un alai de 4—5 
puști se distrau pe seama unui 
trilrăm Beat și acesta. Copiii în
cercau să-j tragă pe cap... o pla
să. Un locatar din cartier remar
ca: „Daca ar fi să luam in consi
derare numărul de bețivi pc 
trii pătrat și pe oră, strada 
(torului ar trebui rebotezată 
strada Bețivilor*. Acesta să 
v.UnroJ 7 (P.N.)

Vulcan

Manifestări
de Ziua independenței
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Precedată viner; după-amiază, 
la Cercul Militar din Vulcan, de 
o expunere asupra semnificației 
zilei de 9 mal și de un spectacol 
artistic, marcarea Zilei Indepen
denței a continuat duminică di
mineața la monumentul ostașului 
român.

Au fost prezenți în parcul de 
la Școala generală nr. 1 cu pri
lejul acestei manifestări dl. Ing. 
Ovidiu Avramescu, primarul 
rașului, numeroși membri 
Primăriei și Consiliului local,
prezentanți ai Garnizoanei mili
tare din Vulcan, veterani de răz
boi, precum și un mare număr 
de cetățeni. Părintele ortodox bă
nică Braicfiu a oficiat o slujii 
de pomenire a eroilor căzuți în

o- 
ai 

re

S îmbăta, după amiază, la Vukan
A EXPLOD \T DIN NOU O Bl TEI IE

Pli ora unu și ceva din după 
amiaza zile; cic sâmbătă, 8 
un eveniment neplăcut s-a 
trc-xit în apartamentul nr. 
scara a treia, a blocului E3 
Vulcan.

Venită in vizită la familii 
r iliată aic i, d-na C.L., a 
servită cu o cafea. După cc gaz
da a preparat delicioasa băutură, 
in timp c = o consumau și discu
tau. butelia de aragaz, aflată In 
debara a fii'ut explozie. Trei 
f- rsoane au suferit arsuri. Dom
nul V.V. și soția sa au fost Irans-

mal, 
pe-

3, 
din

do- 
fost

portați la spitalul din Petroșani. 
D-n C.L a fost internată la 
spitalul din Vulcan. Soțul aces
teia din urmă se găsea Ia șut, in 
schimbul al doilea. Aniintat de 
dispecer, s-a deplasat urgent la 
spital pentru a vedea cum se 
simte soția sa.

Butelia care a f.ir-ut explozie 
este do construcție rusească, In 
ea Încăpând încărcătura n două 
butelii de aragaz obișnuite. Se 
pare . explozia s-a datorat unor 
scăpări ele gaze.

Glicorglic OI.TEANU

Curs de management
Din 7 mai. pânti in 19 iunie, în Petroșani se dcsfășnntă, 

fiecare sâmbătă și duminică, t ' , .......
gemeni la care participă directori de ngenți economici clin 
Văii Jiului. Acest curs este organizat de Regia Autonomă n Huilei, 
prin Inspectoratul de perfecționare a personalului, in colaborare 
cu Institutul de Management și Marketing Internațional din Bucu
rești. (T.S)

In
Un curs de perfecționate în Mana- 

i zona

luptele pentru cucerirea Inde
pendenței.

In continuarea festivității 
urmat depunerea de coroane 
jerbe de flori din partea Primă
rie', Consiliului local, Garnizoa
nei militare, Poliției, veteranilor 
de război, precum și din partea 
unor partide politice (I’ItM, 
I DSN. PNȚ-CD).

In încheiere, in acordurile 
marșurilor fanfarei orășenești a 
urmat defilarea trupelor garni
zoanei locale.

a

REVIZII ȘI REPARAȚII. Odată cu încălzirea vremii, un 
prim obiectiv al acțiunilor gospodârcști-ediliiarc aflate pe agenda 
de lucru a Primăriei orașului Lupeni este revizuirea și repararea 
rețelei de termoficare. Vorba ceea, omul gospodar din vară Li 
pregătește sania. Joi cum căldura din apartamente in timpul se
zonului de iarnă depinde în mare măsură dc starea rețelei de ter- 
moficare, s-a început cu aceasta. Reparațiile au demarat la punctul 
tei nuc nr. 8 dip Braia, inclusiv rețeaua aferenta din cartier și 
sunt executate de o echipă de pensionari de diferite specialități. 
Urmează ca lucrările să cupr.ndă rețelele din cartierul Parângu
lui, aferente punctelor termice nr. 5 și 6 care vor fi executate dr 
o societate specializată în construcții civile. In celelalte cartiere, 
reparațiile se vor executa de formațiile ICAGCL.

UNII PLANTEAZA, ALȚII FURA. Este perioada plantărilot 
de primăvară... Cu bani mulți, puțini, mai bine zis puțini, de care 
dispune Primăria orașului, au fost procurați de la o pepinieră din 
Aiud 2000 de puieți de arbor; — tei, liliac și alți pomi ornamentali, 
precum și 3000 de butași de trandafiri. Cei 2000 de puieți și mai 
joritatea trandafirilor au fost plantați pe principalele artere ale 
orașului chiar prin grija nemijlocită a Primăriei, iar aproape 1000, 
de trandafiri s-au repartizat asociațiilor de locatari din diferite 
cartiere. Celor interesate desigur,, sâ-și înfrumusețeze spațiile i 
dintre blocuri. Unele asociații, adică administrații s-au dovedit/ 
amatoare, altele mai puțin. Vorba aceea... de ce să se complice cu 
puieți, cu trandafiri ?f Ma; ales că aceștia trebuie și sădiți și.- t
chiar îngrijiți. Cu atât mai mult cu cât unii lupenari iubesc așa. 
de mult trandafirii încât îi fură noaptea din spațiile publice și 
îi plantează in grădinile proprii. Sau în balcoane. Sau îi fură ca 
să îi vândă. Doar acum totul e... bani. în prima noapte după 
plantare s-au furat din zona centrală a orașului 50 de trandafiri. 
La următoarea încă 20. Ritmul furturilor se apropie de cel al 
plantarilor...

SISTEMATIZARE. A fost betonată strada pe o distanță de 
150 de metri în fața blocurilor D5 și D6. Tot aici s-a amenajat o 
parcare. în continuare, in funcție de posibilitățile bugetare, este 
programată amenajarea străzii Parângului, până în zona blocului 
A8. Lucrările de sistematizare urmează să înceapă și în zona blo
cului 74, tot pc Bulevardul Tudor Vladimirescu. Odată cu deza
fectarea și mutarea bisericii baptiste in noul și modernul edificiu 
al cultului din cartierul Braia, se va termina betonarca tronso

nului de bulevard rămas ncamenajat de câțiva ani buni.
...Toate frumoase. Păcat că se tărăgănează finalizarea lucrări

lor la podul de peste Jiu din Bârbâteni. obiectiv care scapă, dc 
asemenea, de multi ani din atenția forurilor competente.

NOI SURSE DE APA. Criza de apă potabilă este o problemă 
aproape permanentă și la Lupeni. Pentru a depăși această situație 
și a îmbunătăți aprovizionarea cu apă potabilă a orașului în toate 
anotimpurile, Primăria orașului a contractat cu IP1I Deva, pentru 
elaborarea unui proiect dc amenajare a unor noi surse de apă. Se 
prevede realizarea de noi captări, respectiv construirea unu; baraj 
dc acumulare, precum și a linei noi stații dc decantare la Brâița, 
a unui baraj tot cu stație de filtre și conducte de aducțiune de 
pc pârâul Mierlaș și a unei noi surse de captare pc Valea Mier- 
ieasa.

Doamne, da și b.ini, ca proiectele să devină realitate I

Iu.Iii IH B1K
Tiheriu VINfAN

99
duminică, 9 mai, in Pe- 

— pc cine ați 
răspuns 
amabil,

PklMAH. DOM'IE r
ltaid, 

tro.șanl. Subiccdll 
dori ca primar 7 Ne-au 
mal mult sau mai puțin 
cetățeni aparținând tuturor cate
goriilor socio-profcsionalc. Cum 
marca majoritate nc-au cerut să 
nu le publicăm identitatea (nu 
înțelegem di ce, dar le respec
tăm dorința), desemnam inter
locutorii cu inițialei: numelor. 
Iată răspunsul ile :

V.R., profesor de muzică: „Nu 
cred ca primarul trebuie să fie 
politic.an. El ticbuio să fie gos
podar. Personal voi vota In 4 iu
lie cu acel candidat care este re
cunoscui ca un om gospodar și 
cu idei, indiferi ut de culoarea po
litii ă Sun>in suini d? politicieni 
și de partide, p irtiduli țc. Gos
podar ne ticbuio. Om cu inițiati
va, apropiat de oamenii de rând, 
nu din cei care vorbesc frumos 
și promit".

J.D., inginer, < mdidal din 
tea unei formațiuni politice 
tril funcția de primar: „Surit 
știenl că oamenii nu mal 
în vorbe. Vrea liniile II 8-au 
mls și nu s-a făcut mai nimio. 
Personal cred că primarul tre
buie sa fie un gospodar de clilâ.

par- 
pen - 
con- 
cred 
pro-

Un om care să-și fi gospodărit 
mai intâj bine propria casă, un 
om care să fi dovedit la locul de 
muncă, indiferent ct.rc a fost a- 
ccla, că știe sa-și faca ordine In 
jurul utilajului său, in echipa sa, 
nu unul care a dat din gură fo- 
lilandu-se după câștig șt fotolii. 
Eu. in campania electorală care 
va începe oiicial in curând, nu 
voi promite nimic alegatorilor. 
Ma voi strădui, așa cum am lâ- 
cut-o toata viața, sa dovedesc c.i 
sunt un gospodar. Dacă va li un 
alt candidat mai bun c î p ine, 
ii voi d i tot concursul. Sp< r din 
tot sufletul sa nu ne mai înșelăm 
cum a fost cazul cu domnul .Stoi- 
cuța, pe care am încercat sa-1 
.ajut, să fie bine in oraș, asclil- 
tându-1 vorbele. Dar vorbele dom
niei sale au fost goale, drept 
care, asrmeni tutui or polroșâne- 
nilor, m am dl pariat ele dânsul, 
l’rca multă minciuna. In ce mă 
privește, nu vreau și nici nu 
este bine pentru oameni ca pri
marul să-i ducă cu „zăhărelul". 
Mai bine adevărul crud, spus oa
menilor, decât „zăhărel și bezele 
electorale".

A.C., castiicW „•Să-i ia dr... po

toți primarii Ne au mințit. Nici 
nu vin la vot I”.

D-S., inginera: „Ce primar
doin i'' I N-avcin pâine pentru 
copii și liiccm politică. Alegeri. 
A cuta oara volcaza petroșănenu 
din '90 încoa’ ? Suntem ele râs".

A.I., muncitoare: „Primar?. I a 
d .. cu ci toți. Niște șnapani. Foc 
Je aș pune „aleșilor" ăștia îm
păunați, cu politica lor cu lot. z\u 
prins ciolanul .și, trai, nene.aca I 
Nu mâ duc la vot".

T.C., strungar: „Ne am fript 
r.m cu Smicuța. Sunt satul de 
independenți ca cl Nu mai am 
încredere in independenți. Mint. 
Oamenii de valoare nu se ames
teca Se vara insa Iichcluțcle, dor
nice di un „ciolan", dc-o „aface
re" acolo, cui de nwă. Ciubuc să 
iasă. Iar orașul arată jalnic .

A I miner: „Om sa lie. Și fără 
politică. Mâ voi duce la vot. Nu 
trebuie lăsat orașul pc mâna cui 
pică I".

1.1’., lider local al unui partid 
politic din opoziție: „Om să fie. 
Convenția va merge cu candidat

llornțiu AI.EXANDRESCU

(Gont. In pag. a 2-a)
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Dați lumină pe strada Uzinei! Regia și datoria
Cum se lasă seara, pe strada 

Uzinei din Vulcan — de 1;1 ba
rieră și până hat departe, mai 
jos de Fabrica de Stâlpi Hidrau
lici -— este o beznă dc-ți bagi 
degetele-n ochi. Pentru femeile 

de la fabrica, atunci când merg 
în schimbul de noapte sau se 
îndreaptă spre casă la ora 22, 
din schimbu] al doilea, deplasa
rea pe această stradă constituie 
un adevărat act de cliraj. Toc
mai de aceea, traseul respectiv 
il fac in grup. Singure, câte una, 
lc-ar fi teamă să-l parcurgă. Asta

pentru că, nu demult, un tânăr 
mai... pătimaș a sărit asupra ri
nei dame ce mergea acasă și a 
violat-o.

In mai tot orașul iluminatul 
public a fost rezolvat. Pe bule
vard, pe strada Nicolae Titules- 
cu becurile cu vapori de mercur 
funcționează. Și e bine să fie 
așa. Deci, s-ar putea face același 
lucru și pe strada Uzinei. Mai 
ales că — am înțeles — și sin
dicatul de Ja Fabrica de Stâlpi 
ar fi d spus să dea o mână de 
ajutor la aceasta. (Gh. OLTEANU)

Numărul dubelor de personal 
care circulă in Valea Jiului a 
scăzut sensibil in ultima vreme 
și continuă să scadă, fiind trep
tat înlocuite de autobuze. Un 
autobuz poate transporta de pa
tru ori mai mulți muncitori de
cât o dubă, în condiții de con
fort mărit. Adăugând la aceasta 
și economia de combustibil, în

țelegem de ce RĂII Petroșani a 
adoptat o asemenea strategie. Nu 
înțelegem însă (și nu înțelege 
nici domnul Nicolae Mitu, șef 
secție la SCTL Valea Jiului), de 
ce datoria RĂII față de aminti
ta societate comercială conțin lă 
să crească dc la o lună Ia alta. 
Să fie vorba tot de economie ? 
(Șt. C-.)

L e c t i a grevei

Mai bine să nu mori...
In baza noilor reglementări legale, aflăm de la Oficiul de 

pensii, că începând de la 1 mai a.c., ajutoarele în caz de deces 
pcntru titulari — salariați și pensionari cu pensii pentru limită 
de vârstă și invaliditate, deci aflați în evidența oficiului dc pensii, 
a fost majorat la 20 700 lei. Totodată ajutorul de deces, pentru 
membrii de familie dc gradul I, aflați în întreținerea titularului, 
se ridică la 17 200 lei.

Dar, mai bine să nu mori...

(l'rmarc din pag. 1)

demonstrat că se pot ține de 
cuvânt. Conținutul termenului 

de negociere este ințch s de două 
«ilc într-un sens mai complet. 
Nu sc rezolvă nimic dacă spo
rește cantitatea de bani, ajun- 
gându-se la niveluri incredibile 
ale infl iți .i. Această perspccti-

va se cuvine a fi demonstrată, 
argumentată, articulată convin
gător.

Totul e bme când se sfârșește 
cu bine. Micul război dintre 
vern și federațiile sindicale 
încheie în termeni civilizați,
ade.văr it europeni, fără învingă
tori, fără învinși. Totul apasă pe 
umerii mai vânjoși ori firavi ai 
societăților comerciale, cei cu 
adevărat învinși.

PUZZLE DISCO - ROCK
G li

se
cu

Dacă vi s-a rupt dormeza...
„ Atenție! Atelierul de dulghe- 

r’te Și tapițerie dm Vulcan, al 
Cooperativei „Straja" s-a mutat 
în clâdirea fostei curățătorii chi
mice situată la intersecția DN 
tu drumul spre mina Vulcan.

Poale că astfel, vor înceta 
multiplele reclamații ale locata
rilor de deasupra fostului ate
lier, vls-a-vis de zgomotul spe
cific muncii dm acest domeniu, 
de caic totuși, avem nevoie. (T.V.)

și

»» Ce primar, dom’lei”
(Urmare din pac. I)

Perspectiva 
unei case doi

unic. Asia sa spun ligur".
I.N.M., lider al urna formațiuni 

politice locale din opoziție: „Ai 
lui Roman nc-au mințit, inde
pendentul ne-a mințit și mai a- 
bitir, mai căutăm. Partidul nos- 
' u prezintă candidat propriu. Un 
om care, deși este pensionai', este 
tânăr. A trecut pr,n toate trep
tele profesiunii sale. A dovedit 
un deosebit spirit organizatoric 
și idei. La vremea potrivita îi 
vom spune num le".

A.V., tricotoare particulară : 
„Buna ar fi o femeie primar, la 
Petroșani. S-ar ■ t.wpi gașca be
țivilor și s-ar pune botnița crâș
melor. Cu am ajuns de „muu' 
înmii". Ne „omoară" beția. Și 
<i -ă ceva, o femeie ar conduce 
c șui ca pe propria casă. Poli
tii nii să se du< a unde or ști. 
Ai. trebuie mână de gospodar, 
cu 'ragoste dc oraș. Nu b.irabe. 
Om d' -al Văii. Repet: femeie".

A.N., întreprinzător particular: 
,Nu mă interesează".

P.M., profesor: „Am auzit 
Stoicuța vrea să candideze 
nou. Asta-i sănătos

AP., profesor: „Om să fie, nu 
papagal politic".

Concluziile le lăsăm în scama 
dumneavoastră. Lumea .s a satu
rat dc vorbe și dc mers toată- 
ziua-buna- it a la urne. Sa nădăj
duim că S. va gftsj și un om bun 
pentru fruntea orașului. Până
una-alta, se zvonește că vreo
15—16 persoane vor să-și d> pună 
Candidatura. Mulți chemați... Mi
rajul puterii. Oare noi, cu ațâți 
candidați, suntem normali 7 La 
americani, etalonul democrației, 
candidează pentru un loc de pri
mar doi-trei oameni. La noi par
că a dat .strechea. La 4 iulie 
votăm. Ha, ha... iar o si fie bâlci 
In campanie, iar vom asc ulta lo
zinci... Sl mai trece lin an, și 
■Petroșaniul arată tot mai urât. 
Totuși, o rază dc speranță parcă 
ar fl. Depinde de noi, cum gân
dim șl C" gândim. în fond avem 
fi vom avea condurătorii pe 
«arc I merităm. In 1992 n-am gân
dit și-a Ieșit independentul. As
ta-!. Poate în 1993 gândim si a- 
k?gem nud bine.

Abia așteaptă 20 dc familii 
din l’clrila să se mute, in sfârșit, 
in casă nouă. Evenimentul este 
estimat ca .se va petrece in jurul 
zilei de 20 mai când se vor în
cheia lucrările ultime de la 
blocul 70. Acuin echipele spe

cializat.. ale CONPET SA 
teaza obiectele sanitare , 

urmând fațada imobilului, 
la strada mare.
ce

Insă numai

mon- 
apoi 
aflat 
după 

sc va face rost de ceramică
pentru (flăcăi. Acest imobil sc 
va termina după trei ani de .1- 
moițita activitate, la rându-i de
terminată dc lipsa' fondurilor fi
nanciare rleslinale investițiilor 

sociale. (T.S.)

Și'IRI, INFORMAȚII. Vineri, pe scena Teatrului Dramatic 
„l D. Sârbu" din Petroșani, a avut loc un concert pop-rock cu 
două trupe autohtone, „Staccalo" și „D’aia". Voi reveni cu detalii 
fritr-un număr viitor. • Foarte muite piese disco-dance, care vor 
„rupe" ringurile de dans au apărut în ultima vreme. Iată câteva, 
fura pretenția unei ierarhizări valorice: „Love Has Called Me
Ilome" — Fancy, Supcrfly — „FJy Robin Fly", Def Darnes Dope — 
„11 s OK, AII Right", „Joy" — Joy And Jcalousy, întregul LP 
„Backstrect Dream.s" a lui Blue System. • Iată primele cinci 
locuri dintr-un ultim clasament al revistei britanice „New Musical 
E press": 1) Young At Hcart — The Bluebells; 2) Ain't No Love 
— Sub Sub feat — Mclanie Williams; 3) Oh Garolina — Shaggyț 
4) Informer — Snow; 5) Regret — New Order. • Ediția din 1993 
y Festivalului Național de muzică ușoară de la Mamaia va avea 
loc între 22—25 iulie și cuprinde trei secțiuni: creație, melodii în 
primă audiție, creație, șlagăre din perioada septembrie 1992— 
mai 1993 și interpretare. • Deși au ocolit Petroșaniul (mare păcat!), 
Compactul din București fac săli arhipline în turneul ce îl efec
tuează prin țară... ■ Mit Big („To Be With You") se pregătesc in
tens pentru lansajea celui de-al treilea disc, de asemenea Scorpions 
pregătesc lansarea noului album „Face To The Heat". • Intre 
12—1C> mai la Buzău va avea loc cea de-a treia ediție a Festiva
lului „Mihaela Runccanu". Premiul I va fi de 50 000 lei. In recital 
vor fi Vasile Șcicaru, Loredana Groza si Mădălina Manole.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. „TIȚĂ, rockerița" — Lupenl: 
grupul heavș-metal Pantera s-a înființat in Texas, în 1981, pri
mul lor disc I.p „Metal Magic" apărând în 1983. Solistul vocal 
(-ste Phil Anselmo, care l-a înlocuit in 1988-pe Terence Lec Glanze. 
Ultimul I.P al trupei Pantera a apărut în 
„Vulgar Displly Of I’ower".
Doamne 
ucenicia muzicală cu Deep Purple, Uriah Heap, l’ink Floyd, Led 
Zcppelin sau Kiss, la ureche! Dar o activitate de disc-jockey (sau 
cionicar muzical) implică o arie vastă a problematicii muzicale. 
Nu mă duc la „Magic" pentru simplul motiv că rockerii adevărați 
merita mult mai mult. Și ca o dovadă că sunt alaiuri de curent, azi 
la rubrica „Răspunsuri...", doar pentru... rockerii Deci, pentru 
tine; phdip Lynot de ja Tliin Lizzy a încercat crearea unei trupe 
efemere, Gran Slam, dar n-a mers, chiar dacă clapistul Mark 
Stanuay a avut școala celor do la Magnum. ROZAL1A KISS — 
Petroșani: nu publicam texte rock&heavy, dar nici altele. Grupul 
de thrash Simster este mai nou, are doar doi ani. Chitaristul 
trupei Alcatrazz este celebrul Geoff Thorpe. LINA „Thrash" 10- 
VAN— Lupcni: mulțumesc pentru invitație, ea trebuie să vină 
de la organizatori. Grupul Pestilcnce are patru albume, iar solis
tul dc la Iron Maidcn se numește Bruce Dickinson. TERRY ROCK 
PECALLl — Lupeni: grupurile Coma Și Korruptior sunt din Cluj, 
iar buctircștcnii de l.i Propunător cântă numai thrash and cleatll.

Genu TUȚU

1992 si se numește 
THAIAN „CRUCIFIX" — Petroșani; 

ferește, n-am nimic cu rockerii, eu însumi mi-am făcut

că 
d i n

Via(a culturală

Proces literar
în luna mutic. Ia liceul din Pctrila a avut 

loc o ni.inib stare cu totul deosebită. Este vorba 
despre un „proces literar", organizat ca activi
tate practica a cercului profesorilor de limbă 
și literatură româna, la inițiativa doamnei prof. 
Eugenia Niculescu. Subiectul procesului literar, 
romanul „REFUGII" al lui Augustin Buzura. 
Manifestarea de atunci a avut un ecou deosebit 
In rândul dascălilor de 
mână. Și iată că idcc.a a 
Joi, de această dată la 
Petroșani, ain asistat la 
terar pe mari, in cai aceleiași 
Procesul literar nu a avut ca 
profesorii de limbă și literatură 
sala.

limba și literatura re
confirmat sa dea roade. 
I iceul industrial din 
un al doilea proces li- 

carțl de excepție, 
asistență numai 

ron ană, 
din păcate mult pi ea mică a școlii, 

aflat peste 90 de elevi și cadre didactice, 
procesul literar propriu-zis or/,'.mizat pe 
ginea volumului „Refugii" nu luat parte 
din clasele XI D — umanistică șl X-A real de 
la liceul din Pctrila, in calitate de invitați ai 
colegilor din Petroșani, și elevi din clasele a 
XI-D șl E, profil filologie șl X-D din partea 
gazelelor. Lângă copil s-au aflat cadre didactico 
cu mare experiență și dragoste pentru profe
siunea de dascăl și pentru limba șl literatura 
română, precum Cornelia I’antelimon ți Vaslle 
Bâcoi, de la Liceul industrial din Petroșani, Eu
genia Niculrs. u din l’elrila. Referitor la nlege-

ci în 
s-au

Ixi 
mur
ele vi

ren romanului „Refugii" pentru a fi dezbătut 
in procesul literar organizat, doamna profesoară 
Eugenia Nic ile.scu a ținut să precizeze; „Am 
organizat această activitate pentru a-i apropia 
și mai mult pe elevii noștri de literatură, pen
tru a demonstra iacă o data că dispunem dc un 
imens tezaur dc cultura care trebuie să fie mai 
bine cunoscut de generațiile tinere. Romanul „Re
fugii" dovedește încă o dată că marii noștri scriitori 
au știut totdeauna să rămână „neîncovoiați" în 
■furtunile regimurilor de dictatură. Spiritul 
uman nu se pleacă in fața forței și a opresiunii. 
Indiferent ce se spune pe la colțuri despre un 
scriitor sau altul, valoarea rămâne valoare. După 
aprecierea multor lilerați, creația lui Augustin 
Jluzura sfă alături de marile creații ale lui Ma
rin Preda sau Alexandru Ivasiuc".

Procesul hterar organizat la Liceul industrial 
din Petroșani a prilejuit, de asemenea, o întâl
nire a redactorilor revistei „A" editată sub egida 
liceului, Ja Petioșani — ci în i.i elevi — cu 
p.nticipanțij. Un util schimb de idei despre li
teratură.

Cât privește manifestarea, ea a fost de un 
.cal nivel științific și a demonstrat că dispunem 
in Valea Jiului dc puternice forțe culturale 
chiar în rândul tinerilor aflați încă pe băncile 
șicililor, că atunci când există pasiune se înfăp
tuiesc lucruri deosebite.

Horjțiu AI.EXANDRESCD

HOROSCOP
taur — ȘARPE

î
Se preconizează o zi cu foarte 

multe surprize plăcute,

GEMENI — CAL

O schimbare de noroc va arurs- 
că, azi, în plin acces dc furie.

RAC —- OAIE

E posibil să pierdeți un câștig 
substanțial...

LEU — MAIMUȚA
Azi treceți printr-o proastă dis

poziție!

FECIOARA — COCOȘUL
Nimeni nu (mai) poate să vă 

oprească din drumul pe taro 
ați pornit.

BALANȚA — CÂINELE i

Evitați azi călătoriile ck ®rlco 
fel. Și mai ales cele cu ■m.ișirw.

SCORPION — MISTREȚ j

Aveți impresia că to-Mc inten
țiile dv. se duc de râpa. Este nu
mai o... impresiei

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
4

Feriți-vă de influența unui a- 
mic și mai ales a unc^ amke!

CAPRICORN — BOU
In plan sentiment.d, relațiile 

dv. cu partenerii se îndulcesc.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Treceți prinlr-o perioadă de 
indispoziție. încercați s-o depășiți 
cât mai repede.

PEȘTI — IEPURE

Demersurile dv., sun-ț eo®side- 
rale a fi rău, intenționa*». Tre
buie să dovediți contrariul

BERBEC — DRAGON

Stați cuminți acasă ți nu vă 
implicați in nici un fel de relații 
pubjice.

PROGRAMUL 
TV.

MARȚI, 11 MAt

7,00 TVM. TelcmatinaL
10,00 TVR IașL
11,00 TVR Cluj-Napoca.

12,00 Teatru TV.
13,20 Super Channel.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Tcleșcoală.

16,00 Convicțuiri-magazin
17,00 Actualități.

17,05 Cabinet juridic.
17.35 Salut, prieteni l ti)
18.35 Starea națiunii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rostiri, rosturi.

20,10 Sport.
20,55 Salut, prietenii (11)
21.30 Tclccincmateca. IJL.J MAR-

LEN.

23,45 Actualități.
24,00 Închiderea ^rajfr.muIuL
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SPORI" SPORT SPORT»
Prof. Valeriu Pișcoi a fost numit antrenorul i 

lotului național de popice
ln urma rezultatelor excelente 

obținute pe plan profesional cu 
echipa Minerul Vulcan, campioa
nă națională în anul competițio- 
nal 1991—1992 și viitoare cam
pioană națională în ediția 1992— 
1993, prof. Valeriu Pișcoi a fost 
numit prin decizia Biroului Fe
deral de Popice antrenorul prin
cipal al lotului național de se
niori la popice, .din data de 25 
aprilie 1993. Așadar, o recunoaș
tere a activității în acest dome
niu de către forurile de resort, 
scaunul competenței fiind ocupat, 
iată, de un profesionist, din...

RUGBY

Cupa României
Știința în semifinale

k.
ST11NTA PETROȘANI — RUL

MENTUL BÎRLAD 15—12 (5—0). 
Cu lotul fărâmițat, fără Locziko, 
Suiogan, Trancă, Bolea, la lot, 
și cu o singură rezervă, Bolog, 
Emil Drumea a încropit din mers 
cch’pa care avea să învingă li
derul diviziei A, cunoscuta for
mație Rulmentul Bîrlad, cea care 
Iș învinge adversarii la peste 
JtO'j de puncte diferență.

Echilibrul jocului s-a văzut și 
în egalitatea eseurilor, 2—2, dar 
plusul de valoare și matuutate, 
precum și dăruirea celor din te
ren, cu Rațiu care a jucat toată 
prima repriză într-un picior (du
pă accidentare), aveau să fie ho
tărâtoare în obținerea victoriei.

Știința a condus la pauză cu 
6—0, încercare Pancu, dar din 
păcate transformarea a fost ra
tată de Drâghici.

Rulmentul a egalat in partea 
7t doua, prîntr-un eseu frumos, 
dar nici aici transformarea nu a

REZULTATELE
CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN
9 MAI 1993

I. A neon a — Milan 2
2 Brescia — Atalanta 1
0. Cagliari — Udinesc x
4. Inter — Lazio l
5. Juventus — Foggia 1 

provincie. Să-i urăm d-lui pro
fesor, succes în noua postură șl 
cat mai multe titluri aduse la 
Vulcan cu puternica echipă Mi
nerul.

După cum se știe, antrenorul 
secund al echipei Minerul Vul
can nu este altul decât cunoscutul 
sportiv llie Băiaș, maestru eme
rit al sportului, actualmente an
trenorul principal al lotului na
țional de juniori al României. 
Două nume care fac corp comun 
în activitatea lor de bază pre
gătind și echipa de juniori Mi
nerul, pentru a aduce al patrulea 
titlu de campioni, consecutiv, în 

fost reușită. Jocul s-a menținut 
la un nivel ridicat și studenții 
au luat din nou conducerea prin- 
tr-un eseu reușit de același Pan
cu, de data asta adăugându-se și 
cele două puncte alo transfor
mării. Bârlădenil nu renunță la 
luptă, câștigă la tușe și împing 
grămada, punând mereu în pe
ricol scorul. La o astfel de fază 
cu mingea câștigată din moli, 
reușesc un eseu la centru, trans
formă și lovitura, și 12—12, re
zultat do muchie de cuțit. Me
ciul nu ia altă întorsătură pen
tru eâ ultimele minute au apar
ținut studenților, iar Drăchicl 

•și-a intrat în mână, transformând 
decisiva lovitură liberă, după ce 
a ratat cel puțin 6—7, făcând ca 
rezultatul final să încline în fa
voarea câștigătorilor Cupei și a 
finaliștilor aceleiași competiții. 
15—12, o victorie ce face parte 
din planul de bătaie pentru a- 
ducerca Cupei României, din nou

6. Napoli — Gcnoa x
7. Rorna — Torino 2
8. Sampdoria — Pescnm x
9. Bari — Padova x

10. Bologna — Vcrona x
11. Cosenza — Crcmonese 2
12. Lccce — Ascoli x
13. Venezia — lleggiana 2

FOND TOTAL DE CÂȘTIGURI: 
124 179 478 lei.

vitrinele clubului.
Să nu-i uităm nici pe Alexan

dru Trestian (președintele secției) 
și pe Doru Bolosin (vicepreșe
dinte), oamenii care au fost ini
țiatorii ideii de înaltă perfor
manță la AS Minerul Vulcan, 
sprijiniți de conducerile EM Vul- 
cat (director, îng. Iosif Drumuș), 
comitetul sindicatului (lider D. 
Vărjan), de șefi de sectoare, alți 
pasionați și sponsori către care 
se îndreaptă cu simpatie gându
rile celor ce iubesc mirajul po
picelor și înțeleg rolul sportului 
într-o societate ce se vrea pe 
de-a-ntregul democratică.

în vitrinele studenților, cu toate 
cu partidele care urmează, semi
finala și finala, se pot câștiga în 
primul rând cu toți titularii la 
jugul greu, dar frumos al succe
sului.

Știința: Soare, Costache, Ste- 
lian, Drumea, Palamariu, Rațiu 
(Revnic), Gh. Claudiu, Grigore, 

Drăghiei, Ivănuș, Medragonlu, 
Darie, Pancu, Andreiță, Marti- 
ncscu.

*
Iată rezultatele complete ale 

sferturilor: Steaua — Știința
Baia Mare 28—17) Grivițâ — 
CFR Constanța 13—7) Știința 
Petroșani — Rulmentul Bîrlad 
15—12; Dinamo — Chimia Bu
zău 100—13.

ln semifinale, joi, la București: 
Steaua — Grivița; Sâmbătă, 15 
mai, la Brașov, Știința Petroșani 
— Dinamo.

Pagină realizată de

Dortl NEAMȚU

n

SPORT-SPORT 
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Repetatele greșeli decisive
CFR CLUJ — JIUL PETROȘANI 3—1 (1—0). Spectatori circi 

1500; teren bun; șuturi la poartă 12—16; pe poartă 9—11; corner» 
10—3;) cartonașe galbene: Miszti (7), Man (51), Matei (53). A ar
bitrat excelent o brigadă condusă de Valeriu Ioniță (București), 
ajutat de Radu Petre (București) și Marian Diaconu (Plcifțti). 
Observator federal Eugen Mustață (București).

CFR Cluj: Dan Florin — Piroșca (min. 89 Sinjon), Olar, C> 
zan, Ciocan, Man, Ivan, Trușcă, Miszti, Olariu, Matei.

Jiul: Ghițan — Călugărița (min. 68, B. Popescu), Gașpar (mia. 46. 
M. Popa), Dodu, Cristea, Cioabă, Militarii, Stoica, Stancu, Stânci^ 
Cristcscu.

In min. 1, gazdele au reușit deschiderea scorului. Piroșca C 
recuperat o minge de atac a Jiului, a fost lansat excelentul Ma
tei, centrare in forțp, Stăncic a respins, balonul a fost prelua! d» 
Miszti care, de la 12 m, a înscris pe lângă Ghițan în colțul lung, 

Riposta Jiului a întârziat nepermis, mai bine de 30 de miauta, 
în consecință, Ghițan s-a opus majorării scorului, min. 6, la 9 
periculoasă acțiune a extremei stânga Matei, care a găsit (d4 
fiecare dată) culoarele de pătrundere, mereu nepăzite. In program 
non-stop, CFR-ul a fost peste adversar, stăpânind jocul, pătrun
zând pe toate liniile în careul oaspeților, cu Ghițan lăsat complrnf 
fără gardă, pentru că toți cei patru apărători au făcut nu de puțin» 
ori figurație. In min. 21, același Ghițan a scos șutul lui Piroșca î» 
6orner și tot el s-a opus aproape miraculos la bomba lui MiszUț 
min. 25. Din acești „pumni" Jiul a începi1 parcă să-și revină. BA 
primul atac maj periculos Militaru a pătruns pe stânga și a tri- , 
mis balonul la o palmă de gol (min. 30), ca tot el să irosească încă 1 
o ocazie (min. 37), la o fază identică, copiată la indigo, mingea 
pur și simplu refuzând să intre în poartă. i

Sfârșitul reprizei dădea parcă semnalul unui început de sptf* 
ranțe pentru partea a doua. Eu Mircea Popa în locul Juj Gajpaf 
(min. 46), ce în final s-a dovedit o înlocuire neinspirată, oaspeții ’ 
(mai binezis atacanții) au reușit egalarea. Cioabă a executat pu- 1 
ternic o lovitură liberă lateral dreapta, a sărit la cap Militaru |i 
gol, splendid, 1—1, min. 50.

Barca egalârii s-a scufundat însă repede, min. 51, când Pi
roșca a trecut de Crislescu, l-a driblat scurt pe Dodu, l-a scos din 
joc pe Mircea Popa, a centrat, și Matei, lăsat singur de Cioabă, 
a înscris din 6 m cu capul și datorită plasării portarului Ghițan 
într-un unghi mort, undeva lângă bara cealaltă. _ ]

Jiul s-a rupt în două. Atacanții și mijlocașii au câștigat toi 1 
mai mult teren, Sfjica, min. 62, Dodu, min. 70, Militaru, mia. 71, , 
s-au aflat la un pas"de egalare, dar au fost blocați cu efortufi da 
invidiat, în timp ce, în spate, doar Cioabă și Bcnone Popescu aii ; 
mai reușit câte ceva, primul scoțând golul trei de pe linia porții, , 
min. 75. I

Speranțele oaspeților s-au năruit încet-încdt, pentru că țntul 
lui Slancu (min. 80), a fost deviat in extremis, iar Dodu, mir». 86, 
a trimis mingea din lovitură liberă de la 16 m, de la care s» a|- 
tepta golul, mult peste poartă, cu stângăcia unui începător. . ,

A urmat golul trei, min. 89, după ce a gafat Mircea Popă ș! J 
a ezitat Ghițan, lăsându-i bucuria lui Ivan să înscrie nestingbcrl^ 1 
3—1, semnând poate sentința Jiului, dar in mod sigur jalvarti 
gazdelor de la retrogradare.

După meci, în sânul conducerii Clubului Jiul s-a discutat 
rea unor măsuri asupra unor jucători, care se pare nu au fost «1 
ou sunt conectați la obiectivul echipei. Un ziarist versat, poat» 
prea versat, îmi spunea după minutul 90: „Domnule, ăștia doi-teel 
jucători fac marcaj strict la Mitică Marcu să nu promoveze, Ui 
adversarul din teren. Dați-i pe mâna minerilor !“. i

DIVIZIA NAȚIONALA
’ REZULTATE TEHNICE; Sportul Stu
dențesc — Oțelul Galați 1—0; Electropu- 
tere — „U“ Cluj 0—0; Dinamo — FC Pe
trolul 5—0; CSM Reșița — FC Sclena 
2—0; Progresul — Univ. Craiova 0—0; 
„Poli" Timișoara — Steaua 1—J; FC In
ter — FG Brașov 0—0; Duda Unirea — 
Rapid 0—0; FC Farul — Gloria Bistriți 
2—1.

1 CLASAMENT
I1 Dinamo 27 20 5 2 66—17 45
1 2 Steaua 27 20 5 2 61 — 16 45
| 3. Univ. Craio.a 27 12 9 6 39—28 33
1 4. Rapid 27 13 7 7 34—27 33
1 5. Electroputere 27 11 7 9 25—22 29
) 6. Gloria 27 12 4 11 35—30 28
; 7. „U" Cluj 27 13 2 12 31—33 28
1 8. Sportul Stud. 27 II 6 10 33—32 28

9 FC Inter 27 9 9 9 31-33 27
10. Oț Iul 27 11 4 12 26—31 26
11. FC Brașov 27 9 6 12 2a—32 21
i2. FC Farul 27 10 4 13 38—18 21
U3. Dacia Unin.a 27 8 7 12 2.;—33 23
14 „Poli" Timiș. 27 6 10 11 21—38 22
15. Progresul 27 6 fl 13 26—12 20
16. FC p.trolul 27 8 2 17 33— 13 18
• 7. FC Sclena 27 6 6 15 16—37 18
18. CSM Reșița 27 6 3 13 28—57 15

ETAPA VIITOARE, 16 mai: FC Selc- 
ra —Electroputere; „U" Cluj — Dinamo; 
FC Petrolul — Spoitul Studențesc; Pro
gresul — CSM Reșița; Steaua — Dacia 
Unirea; Oțelul — „Poli" Timișoara; Univ. 
Craiova — Gloria Bistrița; FC Brașov — 
FC Farul; Rapid — FC Inter. ~

DIVIZIA A, scria a Il-a
REZULTATE TEHNICE: Unirea Alba 

lulia — Olimpia Satu Mare 2—2; Met.i- 
talul Bocșa — UTA 1—1; Corvinul — 
Mctrom Brașov 1—1; IC1M Brașov — 
CFR Timișoara 5—1; l'O Maramureș — 
Gloria Reșița 3—1; FC Drobcta — FG 
Bihor 1—1; Armătura Zalău — Tracto
rul Brașov 3—1; CFR Cluj — Jiul Petro
șani 3—1; Metalurgistul Cugir — Jiul 
IELIF Craiova 2—1

CLASAMENT
1. UTA 27 15 3 9 50—28 33
2. FC Bihor 27 14 5 8 36—26 33
3. Gioria Reșița 27 15 2 10 33—23 32
4. Jiul Pctroș. 27 11 • 2 11 55—31 30
5. Tractorul 27 11 4 10 45—37 30
6. Mctrom 27 11 6 10 26-26 28
7. FC Muramiueș 27 12 3 12 49—33 27
8. Unii ea A. Iu li.a 27 12 3 12 37—14 27
9. Jiul IELIF 27 J2 3 12 3 1—43 27

10. FG Drobcta 27 11 4 12 28—31 26
11. Armatura 27 12 1 1 1 38—39 23
12. CFR ClltJ 27 11 3 13 16—52 25
13. Corvinul 27 10 5 12 39— 16 25
1 l. Metalul Boc; 27 10 5 12 30—39 25
15. Met. Cugir 27 II 3 13 35—53 2>
16. IC IM 27 9 5 13 30—36 23
17. CFR Timiș. 27 1) 2 15 28—48 22
18. Olimpia S. I.I. 27 10 3 14 46 50 19

ETAPA VIITOARE, miercuri, 12 mai. 
CI R Timișoara — Mctâlul Bocșa; UTA— 
C.-vinul; Mctrom Brașov — Unirea Alba 
Iul a; FC Maramureș — ICIM Biașov; 
FC Bihor — CFR Cluj; Olimpia Satu M. 
— FC Drobcta; Gloria R-șița — Jiul IELIF 
Craiova; Tractorul Brașov — Metalurgis
tul Cugir; Jiul Petroșani — Armăturii.

DIVIZIA B, seria a IlI-a
REZULTATE TEHNICE; Șoimii Sibiu 

— Electrica Curtea de Argeș 1—0; Arsenal 
Reșița — Minerul I.upeni 3—1; Cimentul 
Ficni _ ROVA Roșiori 0—0; CS Târgo- 
viște _  Metalurgistul Slatina 4—0, Mine
rul Mătăsarj — Electrica Ficni 3—1; AS 
Paroșcni — Petrolul Stoina 2—1; Dacia 
Pitești — Metalurgistul Sadu 2—1; Mine
rul Anina — Unirea Alexandria 0—0; 
Minerul Uricani — CSM Caransebeș 2—0.

CLASAMENT
1. Petrolul 28 16 2 10 46—30 34
2 Gaz Metan 27 16 1 J0 ăl—26 33
3. Dacia Pitești 27 13 5 9 35—29 31
4. Min. Anina 28 14 2 12 40-38 33
5. Min. Uricani 27 1 i 2 11 39—41 30
6. Min. Mătăsari 27 1 1 1 12 19—31 29
7. Cimentul I'icni 27 13 3 11 49—42 29
8. Șoimii Sibiu 27 1 1 1 12 45—43 23
9. El. 0. de Argeș 27 13 3 11 42—41 29

10. Arsenal Reșița 27 13 2 12 48—37 28
11. AS Paroșcni 27 13 1 13 ■12—43 27
12. CS Târgovlștc 27 12 2 13 45—31 26
13. Min. Lupeni 28 12 2 11 41 — 46 26
11 ROVA Roșiori 28 10 4 14 32 -37 24
15. Met. Sada 28 10 4 H 40—50 24
16. Met. Slatina 23 10 4 11 3 1 — 14 2a
17. Unirea Alcx. 28 9 6 13 31—50 24
18 CSM CaraTis. 28 14 1 Î6 35—60 23
19. Electrica Ficni 28 10 2 16 27—50 22

Etapa viitoare, miercuri, 12 mai.

CAMPIONATUL ITALIAN J
REZULTATE 11 UNICE: Bresclg 

Atalanta 2—9 (a in ris Răducioiu^ mhfc 
73 și 87); Juventus — Foggia 4—2; N* 
poli — Gcnoa 2—2; Inter — Lazio 2— 
Ancona — Milan 1—3; Fiorentina — 
ma 1—1; Sampc iria — Pescara I—1| 
Roma — Torino 4—5; Cagliari — LMioeM

Ancona; Udin se — Brescia; Torino — 
Cagliari; AtuLinta — Florentina; Genoa — 
Inter; Parma — Juventus; Pescara — Na- 
poli; Milan — Roma; Foggia — Sanap<k>- 
ria.

1 — 1.- • 1

2I.ASAMEND R

1. Miian 30 18 10 2 61-2» 41
2. Inter 30 16 10 1 54—32 43
3. Juventus 30 14 8 8 52—38 3$
4. Parma 30 14 7 9 41—31 ?*
5. Lazio 30 11 12 0 55—42 34

6. Sampdoria 30 12 10 8 46—46 34
7. Torino 30 9 15 6 36—28 83
8. Cagliari 30 12 i 11 34—31 31
9. Napoli 30 10 10 10 44—41 35_ _ J

10. Atalanta 30 11 8 11 34—39 3Q <
11. Roma 30 8 13 9 37—34 25'

12. Foggia 30 9 10 11 34—47 21 ’
13. Fiorentina 30 7 12 11 43—49 26^

14. Gcnoa 30 6 11 10 35—50 25',.
15. Udincse 30 9 7 14 35 -43 23 j
16. Brescia 30 7 10 13 28—40 24
17. Ancona 30 5 7 18 34—61 17
18. I’cscara 30 4 6 20 36— CI 14

tTAI’A VIITOARE, 16 mau I^izic —
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SOȚUL Florin și copiii, urează 
un sincer „La mulți ani ' dra
gei lor Florica Wolf- (3038)

TOATE florile primăverii și 
„La muiți ani !“, pentru doamna 
Elena Feloiu. cu prilejul zilei 
de naștere. Soțul, copiii, ginerele 
și nora. (3107)

„LA MULȚI ANI !“, multă fe
ricire și toate cele bune pentru 
Hajni Nagy la aniversarea a 19 
ani. (3048)

PENTRU Dane Ignat, la ani
versarea zilei de naștere, un sin
cer „La mulți ani din partea 
colectivului SC PIKNIK. (3046)

VANZARI

VÂND Merccdes 220 Diesel, 
stare excelentă. Informații: Bar 
Euxin Cafe, Petroșani. (3106)

VÂND Barcas 1000, stare per
fectă, preț informativ 1 800 000, 
negociabil. Vulcan, Sohodol, bloc 
I, ap. 14, zilnic, după ora 13. (3026)

VÂND video recorder Telefun- 
ken, 150 000, televizor color Su
personic, 100 000. Telefon 545826, 
Petroșani, Gh. Barițiu, 22. (3023)

VÂND casă mare cu grădină, 
In Petroșani. Relații la telefon 
541176, după ora 18. (2978)

VÂND televizor color Funai, 
sigilat. Telefon 541603, după ora 

: 43. (2956)
VÂND apartament 2 camere, 

’ decomandate, în Petroșani, tele- 
• fon 541686. (2959)

VÂND Skoda 1000 MB, Lupeni, 
Pomilor, 1 (lângă Ocolul Silvic). 
(3013)

SC „AXA“ Tg. Jiu, vinde en 
gros BASCHEȚI CHINA, calita
te excepțională. Relații: telefon 
0929/14490. (3004)

VÂND Skoda S 100, stare per
fectă, preț convenabil. Petro
șani, Dacia (colonie), 11 (3030)

VÂND casă modestă, curte și 
grădină sau iachiriez în Petro
șani, str. Lunca, nr. 10. Informa
ții: Deva, telefon 627006. (3029)

VÂND televizoare color, 85.000. 
Petroșani, M. Kogălniceanu, 8/1 
(colonie). (3031)

VÂND apartament 2 camere, 
Ultracentral, Dacia 130'J — an 
1989, Trabant — an 1988, Unga
ria. Telefon 544201, orele 18—21. 
(3033) 4

VÂND apartament 3 camere, 
Petroșani, Aviatorilor, 19 B/l. 
Relații, Aviatorilor, 34/64. (3035)

VÂND dubiță Diesel, stare 
funcționare, necesita reparații, 
tinichigerie. Negociabil, 2500 
mărci. Relații, Petroșani, Inde
pendenței, bloc 4/11, intre orele 
18—20. (3042)

VÂND video player Funai, și 
televizor color Funai, noi. Petro
șani. Republicii, bloc 109/2. ’l’e- 
iefon 542592. (3045)

VÂND garsonieră mobilată, 2 
. milioane, negociabil. Petroșani, 

Avram Iancu, 2/20 (Piață). (3043) 
! VÂND Dacia 1300, an fabrica

ție 1981, cu instalație gaz. Pe
troșani, Slătinioartf, nr. 9 (lungă ~ 
ACR). (3101)

VÂND Wartburg 1000 și piese 
de schimb. Preț negociabil. Lu
peni, Parângului, bloc A1/8. (3105)- 

I
DIVERSE

t-
ABSOLVENȚII Liceului chi

mic Lupeni, promoția 1982—1983, 
clasele A șl B sunt invitați su ia 
legătura cu Cristina Virilă și 
Dr.igr>ș Vonica, în 15 mai, ora 
16, la liceu, pentru detalii pri
vind Întâlnirea dc 10 ani. (3109)

MICHAEL JACKSON. Ne nu
mim luna și Dan. Fanii mega- 
s’arului care doresc pot să ne 
«cric la adresa: Șt. O. losif, 2A/ 
07. (3021)

OFERTE SERVICIU

1 ȘCOALA de șoferi amatori 
„GUI“ angajează mecanic auto

I pentru întreținerea autovehi- \ 
| culelor școlii. Relații, telefon 

’ 545561. (3036) î

AREX—IMPEX SRL angajea
ză barman și ospătar. Relații, 
la sediul firmei, Petroșani, str. 
Petru Groza, nr. 23, telefon 543717, 
patron, Aurel Bărăianu. (3025)

CAUT persoană serioasă pen
tru pășunatul unei vaci cu vițel. 
Petroșani, Dacia (colonie), 29/2. 
(3039)

SOCIETATE comercială, anga
jăm femeie de serviciu. Informa
ții, telefon 545373. (3028)

SCIIIMBURI-INCIIIRIERI

SCHIMB apartament proprie
tate, 3 camere, zonă centrală, Pe
troșani, cu casă. Telefon 545118, 
după ora 16. (3018)

DAU în chirie, spațiu pentru 
depozitare. Telefon 542371, Pe
troșani. (3041)

PIERDERI

PIERDUT carnet student pe 
numele Muntean George, elibe
rat de UT Petroșani. îl declar 
nul. (3108)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 8470, elibera
tă de UT Petroșani, O declar nu
lă. (3024)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 7620, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(3027)

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice nr. 737, eliberate 
de UT Petroșani. Le declar nule. 
(3037)

PIERDUT legitimație bibliote
că nr. 6246, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă, (3044)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Turcu Ionel, eli
berată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (3104)

DECES!

FAMILIILE Cazacu Cornel și Ileana, Natingă Pbtru și Maria, 
precum și mătușa Ilina, anunță dispariția fulgerătoare și prema
tură a iubitului lor văr și nepot

LASCAU DOREL
Azi ai plecat de lângă noi
Tu floare minunată.
Să te odihnească Dumnezeu,
Și noi te-om plânge viața toată.

FIII Petru și Viorel, împreună cu familiile, mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături in durerea pricinuită de decesul ful
gerător al celui ce a fost

IIODOR VASILE
Nu le vom uita niciodată. (3032)

COMEMORĂRI

UN AN DE jale, lacrimi și flori pe tristul tău mormânt scum
pul nostru soț, tată, socru și bunic

PENTEK ALEXANDRU

Nu te vom uita niciodată. (3008)

S-AU SCURS 3 ani de la decesul dragului meu

NOVAC ILIE

Nu-1 voj uita niciodlilă. Marioara. (3102).

CU NEȚĂRMURIT^ durere soția Maria, fiicele, fiul, nepoții 
și ginerii anunța trecerea a 7 ani de la decesul celui care •< fost 
un bun soț, tata, socru și bunic

COȚOFANA CONSTANTIN

Sâ-i lie țărana ușoară.
Te vom plunge mereu. (3110)

S.C. ANCO IMPEX S.R.L.
VINDE en gros

cu adaos comercial 0, prin depozitul din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 17

— banane
— portocale
— lămâi
I’entru a deveni clienți permanenți, conlactațj nc la 

telefon 0956/11231 (sediul societății), sau Iu telefoanele 
0956/23555, 0956/21125 (Depozit Deva). (3017)

Medyauto - Italia 

vinde
O MAȘINI DE TOATE MĂRCILE, la preț convena

bil, pentru care se asigură service.
Mașinile vor avea garanție pentru 6 luni.
Se acceptă înscrieri înainte cu o lună.
Informații: zilnic ,1a telefoanele 093/541248 si 093/ 

541022.
Informații detaliate se pot obține la adresa: ITALIA 

— GENOVA NERVI, VIALE FRANCHINI 10 FONDI.
Telefon 039/0337/256588. (2998)

LICITAȚIE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI 

PETROȘANI
Organizează licitație publică în ziua de 31 mai 1993, 

ora 9, la sediul Consiliului local al municipiului Petro
șani, în vederea concesionării de terenuri in condițiile 
Legii nr. 50/1991, pentru realizarea unor spații comerciale 
în zona dc taluz a Pieței agroalimentare „Central", după 
cum urmează:

1. pentru celulele comerciale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
unde suprafața ce va reveni câștigătorului dreptului de 
concesiune va fi de 26 mp.

— taxa minimă dc începere a licitației este dc 450 I
lei/mp. |

— garanția de participare la licitație este de 11 700 i 
lei,

2. pentru celulele 9 și 10, unde suprafața ce va reveni 
câștigătorului dreptului dc concesiune va fi de 22 mp.

— taxa minimă dc începere a licitației este de 450 
lei/mp.

— garanția de participare la licitație este de 9 900 Ici.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul 
Consiliului local al municipiului Petroșani, Serviciul dc 
urbanism și amenajarea teritoriului, între orele 14—15.30, 
începând cu data dc 13 mai 1993.

Taxa de participare la licitație este dc 5 000 lei, pen
tru fiecare ofertă.

Durata concesiunii terenului este de 25 dc ani.

Ofertele se depun la registratura Consiliului local al 
municipiului Petroșani, până cel târziu in 28 mai 1993, 
ora 13.

La acccași dată, 31 mai 1993, va Ii reluată licitația 1 
din 28 decembrie 1992, pentru 10 spații comerciale — tip | 
situate pe str. Vcnus din Petroșani.
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