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Ceferiștii preiau ștafeta de la
mineri

Mai puțin spectaculoasă dar nu mai puțin gravă prin conse
cințele pe care le anticneaza asupra economiei naționale, greva 
genera ă a mecanicilor de locomotivă, începută miercuri, continuă. 
Astăzi, Curtea Supremă de Justiție se va pronunțD asupra legalită- 

' ții declanșării acestui conflict de muncă. De fapt, toate dcclarații.e 
care s-au fucut până acum au Insistat pe caracterul ilegal al a- 
ccst.'i acțiuni. Indignat de această atitudine „ostilă1* generalizată, 
domnul Ioan Vfad, liderul Federației mecanicilor de locomotivă 
din R-mânia, a declarat: „Se pare că, în țara a ' i, numai minerii 

, i iejalitatc in ceea ce fac". Timpul va spune dacă a avut sau nu 
d ,>t,ite.

aici ? Se știe că CFR-ul primește 
subvenții de la buget. Despre o 
suplimentare a subvențiilor nu 
poate fi vorbi întrucât n-a fost 
aprobată de Parlament, pentru 

de
Pe

CE VOR EI
Nu es’.e vorba despre un 

eoni : de muncă. Accsto l 
Za de peste doi uni, cu acul.zări- 
fț știu. Revendic.ii.,a prin-
Câ, ,;a constă In revenii ca îneca- 

»r da locomotivă la statutul 
f. ■ care-1 aveau î-immtc de 1991. 
Mai concret, acord..ic., a patru 
f.- pte de salarizare, de caro au 
țos'. frustrați prln i mtraclul co- 
Iectiv de muncă pe amil 1391—

5 2. Reprezentanții patronatu- 
îu au promis că. !a negociercă 
1*01111 actului colectiv de muncă 

ț i i.;—i.,ji șe va țme cont de 
astă revendicare. Punctul 2 

1* procesului verbal de conciliere » e __  __ 1

i nou 
tienea-

iieiie.at cu reprezentanții sindi- 
îiie! rr în data de 16 iunie 1993, 
’reve le in mod expres respecta
și ierarhizării salariale propuse 
Ie n ecanicii de locomotivă. Iu- 
J iu â acest act, semnat șl cte 
âom.ril Teodor Grozu, președin
tele SNCTR, nu a fost respectat 

donului I mn Via 1 susținy că

deține dovezi in acest sens — 
greva generală a fost declanșată, 
după un avertisment dat cu o 
săptămână în urină, panalizând 
practic întregul transport fero
viar din România.

HUMELE REACȚII
Domnul Dan MtîcCa Popescu, 

mini 'iul Muncii și Protecției So- 
i le: „Greva este ilegală pentru 
că nu s-au respectat proceduiiie 
legale... Greva minerilor, greva 
Ceferiștilor, anunțat;, grevă a 
drum arilor nu sunt înt umplătoa- 
i‘e“. Primul ministru, domnul 
Nlcolae Văcăroiu: „Acest conflict 
de muncă nu face altceva decât 
sa introducă România intr-o 
mai gravă criză economică,
ieastâ grevă va diminua și mai 
drastic sursele de finanțare pen
tru asigurarea salariilor, nu nu
mai ale mecanicilor de locomoti
vă, ci și ale celorlalte categorii 
salariate de la calea ferată*1.

Care sunt de fapt sursele de 
finanțare la care se face aluzie

Și
A-

aprobată de Parlament, 
că... n-a fost cerută. Atunci 
unde alți bani 7 Evident, de 
urma creșterii tarifelor. In ulti
mii trej ani șl jumătate, tarifele 
au crescut, la transportul pe ca
lea ferată, de 97 de ori la marfă 
și de 20 de Ori la calatori. Ca ur- 
luare a acestui fapt, volumul 
transportului de mai fă s-a redus 
cu 53 la sută față de 1990, iar al 
celui de călători cu 10 ia sulă. Se 
poate deduce lesne că noi majo- 
lări vor antrena oiientarea bene
ficiarilor potențiali spre alte 
mijloace de tran port, mai renta
bile.

SITUAȚIA ACTUALA 
A SALARIILOR

Mecanicii d<- locomotivă au be
neficiat până in 1591 de treapta 
31. Nivelul treptei 31 s-ar ridica, 
la ora actuală, la 115 mii ici. Nu
mai că, prin contractul colectiv 
de mințea In vigoare la această 
dată ci sunt plătiți corespunzător 
treptei 28, astfel: mecanic III — 
între 83 580 și 89 545 lei ; meca
nici II — între 89 515 și 95 930 ici; 
mecanic I — între 95 930 și 102 775 
lei. La acestea se adaugă sporul 
de condițij grele — 15 la sută, 
sporul de condiții periculoase — 
15 la ută, orele d odihnă la cap 

 Ștefan CIMPOI

Procesul Cămărășescu-Cozma nu poate
avea loc decât la Petroșani

In ziai ui no-.tiu din 10 august 
ftc-, di. Camăiășc-cu spuma c.î, 
n -.uzul in care dl. Cozmâ nu-i 

Șu prezenta scuze In mod public, 
l va ucționa in Justiție. Hotărâ
rea d iui ing. Cumărășescu eră 
fi. procesul să aibă loc, neapărat, 
la București. Nu suntem in nui- 

a .să motivăm, in extenso, op- 
|iu.,e.i dumnealui Cert este cu am 
Uat act de dorința 

ă a 1 e și ne am 
Iat dacă este posibil acest
Urm. I it.i ce am ifkit: Codul de 
rociduia penala prevede, la art. 
U, competențele penii u infrac- 
aim.e săvârșite in țară. Galom- 
i, a proferat la Petioșani. 
'etio.juniul se găsește în țara 

r i.istra. Putem trece mai depar
te. Instanța caie Judecă o cauză 
^ste determinată In primul rând 
J ■ locul unde a fost s.lvârsită 
nfr.icțiunea Aici totul este foar- 

,<_■ clar : calomnia a fost rostită 
ta minolonul care era legat la o

domniei 
Jnteie-

Mass-media și
Gre\;i mineiilor de la Pclio- 

șanl a tosl ui mărită, de Ja început 
până la sfârșit, de h rezrnt.mți 
fii presei cenți ale și internaționa
le Pe cei de la presa cențială 
1-ați putut citi, zilnio, cumpătând 
tiarele po care le iubiți. Pe cel 
<ia la presa iniei națională o să 
Î1-1 semnalăm noi. Din Polonia 
Ji fost prezențl d-na 
* ierniliovsk.ila >1 dl.

Mnria 
AndreJ

instație de amplificare aflata 
sediul Regiei. Regia iși află sediul 
pe str. Timișoara dm Petroșani.

Apoi se ia în calcul locul unde 
a fost prm» făptuitorul. Întrucât 
na fost pi ins, trecem la punctul 
următor : locul unde locuiește 
făptuitorul. Arest criteriu îl pu
tem lua In discuție intrucat dl. 
Cozma are domicilii stabile la 
Petroșani și la Petilla. La Pelrila 
nu există judecătorie, i amâne in 
discuție Pelroșaiiiul. Abia in al 
patiuJen rând se la in scamă lo
cul unde locuiește persoana vătă
mata. Așa cum am menționat an
terior, di. Cămurășescu are domi
ciliul stabil la București, pe raza 
sectorului 5. Deci, In ordinea 
stabilită de legiuitor acest punct 
are importanța cea mal mică 
Dacă acest lucru nu-i este conve
nabil d-iul ing. Câm.ii tîșescu. dum 
m-alui poale 'ă ceară Cili ții Su
preme de Justiție strămutarea 
cauzei. Are, insă, nevoie de o

motivație serioasă. Strămutarea 
cauzei mai poate fl cerută, pe 
mngă partea interesată, de un 
procuror sau de Ministrul Justi
ției Procedura e lungă și anevo
ioasă. In cazul că va admite ce
rerea, atunci Curtea Supremă de 
Justiție va desemna o Judecătorie 
egala in grad cu cea din 
șani. Dacă distanța dintre sediul 
Judecătoriei din Petroșani până 
la sediul Ligii pare anormal 
mică, distanța până la Tg. 
de exemplu, ar putea părea 
normală. Dar și acolo tiâiesc mi
neri. nu-i așa ?

l\ tro-

de 
Jiu, 
una

greva minerilor
Koziaka,
Cliristoler Wiliams Braslicr
Peter Nicholas Crane iar din Ă- 
meiica — d na Glirlstine D.ibague. 
Ținând scama de afluența de tri
miși speciali, piezcnțl la primele 
acțiuni inițiate de d nul Mimn 
Gozma, ne întrebăm, precum poe
tul, dar „unde-l nean,, de 
fin** ? (M. BARBU)

dm Anglia — d-nil
Și

mal

-------------SL- ________ 11

Anul V, nr, 942!
VINERI

13 AUGUST 1993

4 pagini — 30 lei

Program de

audiențe : 9—13

Mâine, la Lupeni se deschide

Târgui Ccoperației n eșieșugărești
• Târgul Cooperației meșteșugărești, manifestare anuală orga

nizată de Cooperativa Straja din Lupeni, a ajuns in acest an la 
cea de-a 12-a ediție.

• Festivitatea de deschidere va avea loc mâine dimineața la 
ora 10 și se va consuma în centrul civic Barbătcni, adică, pe locul 
unde a avut loc șl în anii din urmă.

• Noua ediție a târgului cuprinde în acest an o mal mare di
versitate de manifestări: expoziție cu produsele cooperației mește
șugărești, spectacole artistice, parada modei (casa de mode Silvia 
dm Lupeni) și altele.

• După cum nc-a informat dl. Sorin Vasilescu, președintele 
Cooperativei „Straja" Lupeni, și în acest an și-au anunțat partici
parea, la târg, mal multe organizații cooperatiste din țară, ale 
căror produse vor pute„ fl văzute în expozițiile cu vânzare ame
najate. Printre sortimentele ce vor fi expu'e amintim: produse 
de marochinărie, confecții, tricotaje, produse de artizanat, ceramice 
șl altele. Toate acestea pot fi văzute, dacă vizitați Târgul coopera
ției. (G.C.)

La Grupul Școlar Lupeni

Nu mai nsie navoîs ia dispensar ?
Intr-o recentă vizită la Grupul 

școlar industrial din Lupeni n- 
veam să aflăm că dispensarul me
dical care a existat până de 
curând aici nu mai funcționează. 
Și asta nu din motive materiale, 
cum s-ar putea crede. Ci pentru 
simplul fapt că medicului care 
își desfășura activitatea aici j s-a 
desființat postul. Nu comentăm

B

declzia Consiliului de administra
ție al Spitalului Lupeni care este 
administratorul acestui dispensar. 
Dar ne permitem totuși o între- 
bar d le director, chiar credeți 
că nu mai este nevoie de un dis
pensar pentru copiii grupului șco
lar ? Noi nu credem. Și nicj e- 
levil... (T.V.)

i -o uiiiiiniiii

Murim! Luptam!99

Ps (Juznia -I-apăram!“
Db senator Tiberiu Vladislav a afirmat, zilele trecute, că lrț 

spatele Societății Comerciale Vest—Servicii SUL ar sta dl. Miron 
Cozma. Printr-o simplă cerere adresată celor de la Registrul Co
merțului Hunedoara—Deva se poate afla, contracost, informația 
dorită. Așa spune art. 4 din Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990, 
așa am șl procedat. Am aflat că sus pomenita societate este înre
gistrată sub nr. J20/382/1991 la data de 13 iunie 1991. Asociații 
inițiali au fost dnii Gh. Presecan, V. Grigoriu, Mihai Bâisescu șl 
d-na Magdalena Albulescu. In luna septembrie 1992, d-na Magda- 
lena Albulescu s-a retras din societate. Același lucru l-a făcut și 
dl. Grigoriu în luna martie 1993. Așa se face că la această dată 
fiima Vest—Servicii mai are ca asociați pe d-nii Presecan și Bâr- 
sescu. După cum puteți lesne remarca, dl. Miron Cozma n-a fost 
șl nici nu este printre asociații acestei societăți comerciale. Anticul 
spune că ii este prieten Platon dar Un și mai bun prieten ii esta 
adevărul. In ultimo perioadă, cotidianul nostru l-a criticat destul 
de des pe dl. Cozma. Asta nu ne împiedică să-l apărăm atunci când 
este acuzat pe nedrept. Ca în cazul de față... (M. BARBU)

In ziarul de mâine
Programul TV. săptămânal

iiiiiiniifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iitKiiiitiiiitiii/itiiiiiiiiniiuimrmriiiiiiilt

Iară
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brânză,
Ace.i-.la este reclama imprimata pe pungile cu 

lapte aduse din Arad. In favoarea ei, cred ca ar 
vota o paite 'însemnată a populației. Problema 
esențială o constituie insă ultimul produs enume- 
i it, I iptcle.

I ubrica din Livezenl se confruntă cu probleme 
majore, accentuate și plin posibilitatea de a 
achiziționa o cantitate redusă de lapte. Din acest 
motiv, s-a dispus aducerea acestui produs din 
alte oi ațe sau producerea lui cu ajutorul laptelui 
praf.

Din Arad se aduce laptele ce se livrează in 
pungi de plastic. Prețul acestuia este cu mult 
dea upra celor 95 de iei, cât costă un litru au- • 
lob ton.

Cu greu ajunge laptele la cumpărător, Jar 
pentru ca acesta din urmă să poată intra In po-

cele șapte / 
unt și lapte

sesia iui,
din timpul liber. Astfel, in Lupeni, rândul 
lapte se formează irtcepund cu orQ patru. 1’entrU 
cuțiva litri de iaple, oamenii se trezesc cu noap- 
tea-n cap, pornind „conștiincioși" spre locul ih 
care vor petrece câteva ore bune, ixiptele estj 
livrat, de cele mai multe ori, după ora zece. Din 
momentul descâremii, „lupta" este pornită: cer
turi, coate, înjuraturi. Și toate pentru câțiv„ 
litri ele lapte, ce tincoii, după fierbere, se de
gradează.

Problema laptelui se Impune cu stringență. E 
lin produs căutat, d.,r, din pâcate, nevoia 
poate fi acoperită [ie deplin.

Cu un epilog nefericit al acestui reportaj, 
mă pot abține să nu afirm: doar o zl din 
șaptc/E cu lapte... (Fl. BECSUK)

trebuie să-și sacrifice oie de somn, ore 
la

nil

nu 
cela

1
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Pierdut... identitate
Se pierd multe în zilele acestea. Se pierd autobuzul, trenul 

(vieții), ocazia, afaceri, meciuri și multe altele. Dar, din fericire, 
unele dintre acestea se mai și (re)găsesc. Așa este cazul buletinului 
de identitate pe numele Anghel Mihai, găsit și adus la redacția 
noastră de către un binevoitor. Păgubașul este așteptat pentru 
a-și recăpăta... identitatea. (P.N.)

Disertație despre fotbal
Fotbalul o intrat in Europa mai 

repede decât noi, acum nu mai 
.știu câți ani, undeva prin preaj
ma Wembley-ulni. Pe atunci noi 
nu transmiteam finala Cupei An- 
gl.ei. neexistând râzătoare Borner 
să ne sponsorizeze. El (fotbalul), 
a luat ființă cu greu, ca de altfel 
și democrația noastră. Spre deo
sebire de fotbal, democrația 
(noastră) are mult mai multe go
luri. Unele chiar și în reluare. 
La fel. ca ți în politică, fotbalul 
se joacă și pe stânga și pe dreap
ta. Cei care rămân pe centru sunt 
de obicei rezerve. Terenul de 
fotbal este un patrulater cât mai 
dreptunghiular, având două la
turi mai lungi și două dimpotri
vă. Gazonul este (fără nici o ten
tă politică) verde, culoare care le 
amintește oaspeților de „iarb., 
verde de acasă". Ceva mai târziu, 
arbitrul le reamintește printr-un 
penaltv subtil acordat că sunt 
totuși in deplasare. Terenul este 
prevăzut cu două porți prin care 
nu se tiece, păzite de doi portari, 
singurii care joacă „cu mănuși". 
Este printre puținele cazuri când 
un portar este mai bine plătit 
decât un ministru. Jucătorii sunt 
e hipați in tricouri și șorțuri (par

Fiasco - ui patroni.or
\n .ițatâ cu surle și trompete in ziar, întâlnirea patronilor 

iu: uu avat de „suferit" de pe urma minerilor, programată la 
l ;tsa dc cultură, marți, de la ora 17, nu a avut loc. Aq venit doar 
patru patroni, fiecare la interval de 5—10 minute față de celălalt, 
nii i măcar nu s-au așteptat unul pe altul. Au venit însă 10—11 
ziariști. Nimeni de la Ligă. Mai mult, la Casa dc cultură nu se 
știa nimic de-pre această Întâlnire. De unde o concluzie: patronii 
fie n-au avut de suferit, fie au căutat o diversiune, fie n-au avut 
curaj să spună că au avut pagube. Este oricum, treaba lor. (Al. II.)

ETAPA I (1.3 augu.*) 
Cb inia Găești — Cri Olt ’90 
Mm. Uricani — Mi.-t. Slatina 
Jiul Rovinari — HO . A Roși , i 
■Mm. I.upeiu — Unirea Alex. 
Constr. Cr. — AS Paroșeni 
■Petrolul Stoina — CS Tirgovi-.b 
Daria Pitești — E.rctr, C. Z.rgeș 
■Parângul Lorica — C.m. Fieni 
Petrolul Videle — M:n. Mătăsari 
Met. Sa.Iu — Met Cugir

ETAPA a H-a (2? august) 
Me‘. Slatina — Chimia Găc-t; 
R.0VA Roșiori — Mm. L ricn.n 
Unirea Al x. — Jiul Rovinari 
AS P.iroyni — Min Lii[,:ni 
CS Târgoviște — Constr. Cr. 
E' . C . Aig's — Petrolul Stoin.i 
C’iii,.Mul Fieni — Dacia Pitești 
M n Mată -ari — l’.irăn; ul Lo:i.s, 
Mt" C'ugir — Petrolul Vid‘.:< 
CS Olt Tu - Mi t. S.ulii

ETAPA . III-i (29 cn.jj-.t) 
M> t S'.itin i — CS f >P '!'<) 
Chimia (■ •.(! ROVA R< , >i i 
Min. Ureani — f.’nir a Ale. 
Ji'll Rovina j — AS Parc- n 
Mm. Lupeni — C.S T;n>, viște 
Constr Or. — Electr. c Argeș 
P'ftndul Stoina — Cilii. Fieni 
paria Picai — Min. Ala'ăsai ; 
Parângul Urnei — M't. Cugir 
J’< 'o u I <■ ,y; s.i I i

1 * 1 APA a IV-a (I - '.-pț; m' rit) 
ROVA Roșiori — Met. Slatina 
( nii. i Al' ■ . (jiimi.i f ?ti

Mm Lnpcni - Met. Cu, H
C nstr, Ci — Met. Sațiu
Petrolul Stoina — Petrolul V idele 
Dacia Pileați — Parângul Lunea 
ETAPA a VHf-a (26 septembrie) 

AS P.,roș"nj — Unirea Alex.
C.S Târgoviște — ROVA Roșiori 
Electr. C Argeș — Met. Slatina 
C,meniul Fieni — Chimia Ga<sti 
Min Mată ari — Alin. Urii n 
Met. ( ugir — Jiul Rovinari 
MeL Sailu - Alin. Lupeni 
Petrolul Vid'le — Constr. Ci.
1 'ăn :ui Imn — Petrolul S ', n i 
C.S OH 'fio ■— D.iei.i Pilești

ETAPA a IX-,i (3 octomln a ) 
C.S Olt !HI — AS p.iroșeni 
I nii", Ale,'.. — C.S Tâigov, te 
ROVA Roșiori — Electr. C. Argeș 
M' I. Slat.na — Ci ncnltil 1'n.ni 
C'liHiiia Gaești — Min. Mată',ari 
Mm. I ’rii mu — ? lei. Cugir
1 il Rovinari — Met. Sadu 
Min. Lupeni — Petrolul Videle 
Constr. Cr. •— Painni'iij Lotie 
!’■ (rolul Stoina — Dacijj PRușii 

fiTAl’A a X. a (6 octombrie)
I" — AS ParoșCni

G. Argeș — L'uircu Alex.
fieiil — JlG-.'A P.u lo’ii 

i - I t > . u 
Cu* t cliiini^ f;.ia*u

AS Paroc-ni _. Mn. ''raani 
t S fa >v i t< -— Jiul I. ‘ >1 in., ■ î 
Ele ■' C Ai •■ ș — Mm, I iip. j 
Chn. ) .am - Con tr. Cr, 
M. 1 Mutai ui - Pet 11.1 ul Smm.i 
M _• Cngir — D n , Piteștj 
..I i .S ,<|.| p, rândul I nu ,i 
( S Olt ’9u — pi .olul Vi |< f

l i 'R \ a \ -a (5 siplenibi i ) 
J/.P. A Hoși .ii —. c.s Oit •<») 
M ’ St il n., — l Ini, ;..,
Cliiini,, G .e,ti . - AS Păios, n 
Min. Cri mii — ( s j-fr
Jiu IlAintin — EI”Ctr. C, ArA. 
Mm. I.iifjr.-ni — Ciumnii,]

a

don, shorturi) de diverse culori, 
specifice zonei folclorice respec
tive. Ei sunt numerotați pe spate 
cu cifre de la „unu" la „eteaetera". 
Fotbalul e o Știință exactă pen
tru că se joacă cu capul și foarte 
realistă pentru că toți trebuie să 
fie cu picioarele pe pământ. In 
fotbal nu sunt admiși gestionarii 
și oamenii de afaceri pentru că 
aici nu e voie să pui mâna. Lovi
turile puternice se numesc obs
trucții iar cele cauzatoare de spi
talizare — faulturi. Este de altfel 
singurul joc in care fiind prins 
„în ofsaid" eștț sancționat. In 
viață, in astfel de situații, mai 
scapi (plus—minus, relațiile). La 
spectacolele de fotbal participă 
spectatori, care poartă numele 
de „galerie". Acești., pot să-și 
exprime entuziasmul sau nemul
țumirea prin lozinci răcnite în 
cor, condimentate cu injurături 
picante. Spre deosebire de mitin
guri, aici lipsește formularea 
„Jos...", ea fiind înlocuită cu „A- 
l'arăă...", ceea ce de fapt e cam 
tot aia Intrerupem aici disertația 
deoarece am fost anunțat că se 
dă chiar acum un meci la televi
zor. l’e programul doi.

Mircea ANDRAS

CS Târgoviște — Chimia Găcști 
Electr. C. Argeș — Min. Uricani 
Cimentul Fieni — Jiul Rovinari 
lin. Mătăsuri — Min. Lupeni 

Met. Cugir — Constr. Cr. 
•Met. Sailu — Petrolul Stoina 
Petrolul Videle — Dacia Pitești 
CS Olt '90 — Parângul Lonca
ETAPA a VlI-a (19 septembrie) 

Unirea Alex. — CS Olt '90 
ROVA Roșiorj — AS Paroșeni 
Met. Slatina — CS Târgoviște 
Chimia Găcști — Electr. C. Argeș 
Min. Uricani — Cimentul Fieni 
lini Rovinari — Min. Mutăsai i

PROGRAMUI 
itiiiiiiii diviziei B, 

odi i.i a iii - a

IN MECI INTERNAȚIONAL

Jiul - Olimpic Casablanca 4-1 (2-1)
Aflată în turneu în țara noas

tră, câștigătoarea Cupei Marocu
lui și ocupanta locului IV în cam
pionatul intern, echipa Olimpic 
Casablanca, antrenată de compa
triotul nostru Ilie Bălăci, , sus
ținut miercuri, la Petroșani, pen
ultimul său meci, în compania 
Jiului, de care a fost învinsă net, 
cu scorul de 4—1, la pauză 2—1.

Din exigența lui Ion Danciu 
(central) și a câtorva sute de 
spectatori, a reieșit un joc dina
mic, cu „ambiții" individuale de 
ambele părți, stopate prin cele 
două cartonașe roșii, dictate a- 
supra lui Stancu și Stăncic (60) și 
5 galbene arătate oaspeților. Jiul 
a trecut cu bine acest dificil 
examen, primul său meci în fața 
propriului public, arătând din
colo de un joc colectiv mai puțin 
omogen, destule disponibilități 
individuale care pot fi armoni
zate, noii sosiți încadrându-se în 
general bine într-un desen tactic, 
ce a adus echipei destule apre
cieri pozitive.

După ce în min. 1, Ion Danciu

AS PAROȘENI — UN LOC 
IN PRIMII ZECE

Antrenori: Marcu Buzduga — 
principal; Florin Belu — secund;

Organizator competiții: Iosif
Svircek; Maseur: Gică Voicu.

Lotul echipei: portari: Farkaș, 
Oprița; Jucători de câmp: Nă-
crcală, Cioară, Ispir, Toth, Iorda- 
che, Matula, Constantinescu, 
Zvanciuc, Vcsa, Boldiș, Miclăuș, 
Mitrofan, Stanciu, C>ețu, Alin 
Florin.

Au plecat: Neiconi și Dodenciu 
— la Jiul Petroșani.

Se duc tratative pentru încă 
câțiva jucători tineri de la Cra- 
iova și Steau, București (tineret).

Echipa a susținut jocuri ami
cale cu Minerul Vulcan: 2—2 și 
a învins pe IM Moreni 
(ambele divizionare C) cu , scorul 
de 2—1.

Met. Sadu — Min. Uricani 
Petrolul Videle — Jiul Rovinari 
Parângul Lonea — Min. Lupeni 
Dacia Pitești — Constr. Cr. 
Petrolul Stoina — CS Olt ’90

ETAPA a Xl-a (10 octombrie) 
C.S Olt ’90 — CS Târgoviște 
AS Paro.șeni — Electr. O. Argeș 
Unirea Alex. — Cimentul Fieni 
ROVA Roșiori — Min. Mătâsarl 
Met. Slatina — Met. Cugîr 
Chimia Găești — Met. Sadu 
Min. Uricani — Petrolul Videle 
Jiul Rovinari — Parângul Lonea 
Min. Lupeni — Dacia Pitești

Cnn-lr. Cr. — Petrolul Stoina
ETAPA a Xll-.i (17 octombrie) 

Electr. C. /Argeș — C.S (’ârgovișto 
Cimentul Fieni — AS Paroșeni 
Min. Mătăsuri — Unirea Alex. 
M«’t. Cug'r — ROV A Roșiori 
Met. Sadu — Met. Slrlina 
Petrolul Videle — Chimi i G.i.’ști 
Parângul Lonea — Mm. Uricani 
Dai ia Piteșlj — Jiul ltoiin ir.i 
Petrolul Stoin , — Min. Lupeni 
Con .tr. Cr. — C.S Olt 90
ETAPA a XIII a (21 octombrie) 

( S Olt '90 — Electr. C. Argeș 
CS ’liugovi.te — Cimentul Fi ni 
AS l’.iroș' ni — Mm. Mătăsuri 
Unirea Alex. — Met. Cugir 
ROV A Roșiori — Met. Sadu 
Cliimia Găe.ști — Parângul l.om a 
.Met. Slalina — Petrolul \ alele 
Min. l'ricanj — Dacia Pitești 
Jiul Itovm.iri — Petrolul Sibiu i 
Alin. Linierii — Com>tr. Cr.
El APA a Xl\ a (II oelmnbiie) 

( imentui Pioni — Elcrti'. G. Argeș 
Min. Malas.ni — CS Târgoviște 
Mat. Cugir — AS Paroșuii 
Met, Sadu — Unireâ Alex, 
Fetrolul Videle — HOV.A Roșiori 
F.irângu) Lhnea — M< t. Slotln.) 
£5;>< iâ Piieștj — Chimia Tîăeș'i 

o anulat un gol perfect valabil 
Jiului, oaspeții, la primul lor con
traatac, min. 2, au punctat prin 
Mutale, gol cu capul, deschizând 
scorul. Știrbulescu a driblat tot 
până în careu, pas spre Stancu și 
1—1, min. 15. In min. 26, Stoica, 
cu un șut de la 16 m, a adus a- 
vantajul Jiului, iar Neiconi și 
Stancu au mai ratat două mari 
ocazii.

După pauză, cu destule modifi
cări în echipa gazdelor, jocul s-a 
încins. Cioabă, min. 55, după o 
cursă de 60 m o înscris spectacu
los, iar ultimul și cel mai frumos 
gol a fost marcat de Cristian La- 
zăr, șut senzațional cu stângul, 
de la 18 m, în colțul lung, aproa
pe de vinciu, mult aplaudat de 
public. De un public care a răs
plătit victori0 cu multe și sincere 
aplauze.

JIUL: Anton (Ciobanu) — Do- 
rosz, Izsak, Lazăr Cristian, Iluza, 
Cioabă, Stancu, Stoica, Neiconi, 
Stăncic, Știrbulescu. Au mai Ju
cat: Rezeanu, Treistaru, Frumoca, 
SzoradL

PARÂNGUL LONEA — 
O SUPRAVIEȚUIRE 

LINIȘTITA
Antrenori: Constantin Cătuți — 

principal; Cornel Sălăjan — se
cund.

Maseur: Ghcorghe Leleșan: Or
ganizator competiții: Frigescu 
Telu.

Lotul echipei: portari: Buzoia- 
nu, Botezatu, Onciu; Jucători de 
câmp: Muntoiu, Botezatu, Ciocan, 
Seimeanu II, Codescu (Minerul 
Lupeni), Neag (jr.), Varga, Lazăr 
(Victoria Călan), Stana, Cristea 
(Jiul Petroșani), Movilă I, Movilă 
II, Ocolișan (Victoria Călan), Ur- 
su, Nichimiș, Crcțu, Axente, Ma- 
reș (Jiul Petrila), Drăgoi (Călă
rași).

Au părăsit echipa Frimu (bun 
pentru Minerul Lupeni), și Lăză- 
roiu, care va debuta în... produc
ție.

Petrolul Stoina — Min. Uricani 
Constr. Cr. — Jiul Rovinari 
Min. Lupeni — CS Olt ’90

ETAPA a XV-a (7 noiembrie) 
CS Olt ’90 — Cimentul Fieni 
Electr. C. Argeș — Min. Mătăsari 
CS Târgoviște — Met. Cugir 
AS Paroșeni — Met. Sadu 
Unirea Alex. — Petrolul Videle 
ROVA Roșiori — Parângul Lonea 
Met. Slatinn — Dacia Pitești 
Chimia Găești — Petrolul Stoina 
Min. Uricani — Constr. Cr. 
Jiul Rovinari — Min. Lupeni
ETAPA a XVI-a (14 noiembrie) 

Min. Mătăsari — Cimentul Fieni 
Met. Cugir — Electr. C. Argeș 
Met. Sadu — CS Târgoviște 
Petrolul Videle — AS Paroșeni 
Parângul Lonea — Unirea Alex. 
Dacia Pitești — ROVA Roșiori 
Petrolul .Stoina — Met. Slatina 
Constr. Cr. — Chimia Găcști 
Min. Lupeni — Min. Uricani 
Jiul Rovinar, — CS Olt ’90
ETAPA a XVH-a (21 noiembrie) 

CS Olt ’90 — Min. Mătăsari 
Cimentul Fieni — Met. Cugir 
Electr. C. Argeș — Met. Sadu 
CS Târgoviște — Petrolul Videle 
AS Paroșeni — Parângul Lonea 
Unirea Alex. — Dacia Pitești 
ROVA Roșiori — Petrolul Stoina 
AIct. Slatina — Constr. Cr. 
Chimia Gacștj — Min. Lupeni 
Min. Uricani — .Jii I Rovinari 
ETAPA a X \ lll-a (26 noiembrie) 
Met. Cugir — Min. Mutasari 
Met. S idu — Cimentul Fieni 
Petrolul Vi lele— El rtr. C. Argeș 
Parângul Lunca — CS Târgoviște 
Dacia Pitești — AS Paroșeni 
Petrolul Stoina — Unirea Alex. , 
Constr. Cr. — ROVA Roșiori 
Min. Lupeni — Mit. Slatma 
Jiul Roiinari — Chimia Gucști 
Mm. Uricani — CS OH 90
ETAPA a XIX .i (5 decembrr.) 

CS OH ’90 — MM ( ugir 
Min. Mitius.ui — Met. Sadu 
Ci'menlul Fieni — Petrolul Videle 
Electr. C, Argeș — Parângul Lonca 
OS Târgoiișle — Dacia Pitești 
AS P. uoșeni — Petrolul Stoina 
Citirea Alex. — Con tr. Cr. . 
ROVA Roșiori — Min. Lupțnj 
Met. Șlutina — .Jiul Rovinari 
Chimia Gâ^șfl — Mm. thicani

HOROSCOP
LEU — MAIMUȚA

Cei mai practici dintre dv. își 
văd azi de afaceri. Cei visători 
de o... întrevedere romantică.

FECIOARA - CIL «oi L
Acum vi se deschide cu succes o- 

portunitatea unui drum lung, 
fructuos, frumos. Nu ratați ocazial

BA LAN | A - ’itLE
Azi e un moment prielnic de a 

vă dedica micului comerț sau 
unor deosebit de importante stu
dii și cercetări.

SCOHrlON — MHikEI
Afectivitatea dv. este legată 

astăzi in mod special de un mo
ment care va marcat profund în 
trecut.
șiui. 1A1OR — TpiJuOLAN

Relațiile cu cei apropiați, cu 
părinții, Irații, surorile și chiar 
prietenii sunt afectate de o anu
mită Lipsă de noroc.

laekilokn — buu
Disponibilitățile dv. financiare 

sunt minimalizate azi de o con
junctură nefavorabila. Du riscați 
operațiuni economice. Anahza- 
U-va mai bine bugttul.

> mvaaitJli — liUKti
Nu vă bazați numai pe apa

rențe. Se știe că acestea uneori 
înșeală. Este bine sa nu mai exi
geați lăța de propriu av, per
soană.

— lErUKL
Datorita unor confluențe as

trale neiavoraode -azi' ptncți că
dea m piasa dușmani.ur ajunși.

Li.'ktLi.L — Diiziv» VZ.S»
Azi e bine să vă feriți de o («r- 

soană in varsta. De asemenea, ac- 
tiiiiațbe de grup sau organizato
rice put ti vizaie de neșansa.

Lii-K -- ^>.iuru
Prestigiul și demnitatea dv, 

sunt azi in pericol. Nu contați pe 
cnt-suuni bine definite deoarece 
azi vă aflați și dv. in sfera... sur
prizelor.

GEMENI — CAL
E bine sa vă așteptați la uncie 

încurcături in ceea ce privește 
afacerile dv. Pregâliți-va să ie m- 
lruntați.

HAC — OAIE
Raporturile cu partenerii de 

viața sentimentali;! nu sunt azi 
din cele mai bune.-Este bine să 
i>u aveți azi inițiative in acest 
sens.

PRUjitAiAUL
IV.

1 IM RI, 13 AUT,

7,00 TVM.
10,00 TVR lași.
11,00 TVR Cliij-Nnpoia.
12,00 Worldnct Usia.
12.30 Descoperirea planetei
13 00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
J5,13 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 S.O.ri. Natura I
16.35 Arte vizuale.
17,00 Magazin in limba g<?, numă. 
IH.Oo Pro Patria.
18.30 Gala Naționala UX1CEF.
20,09 Actualități.
20.35 Sport.
no, 13 Film serial Să fii cel mai 

bun I
21,40 Aii hi prim pl.i.i
22.25 2 x 2.
22,55 Gong I
23.25 Refrenele iubirii.
23,50 Actualități.
24,00 Film artistic. Bronco Bihy,

(SUA, 1080)
2 ift) Jazz-fan.
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Epilog la „Cartea nunții” sau 
rolul argintului în bucătărie

In 1985 am avut onoarea s-o cunosc pe soția 
Divinului Critic, d-na Alice Vera Călinescu. Nu 
mă îndoiesc că și Dumneavoastră ați cunoscut-o. 
Este una din eroinele romanului „Cartea nunții" 
pe care l-a scris tot ilustrul dumneaei soț. Moti
vul vizitei era destul de prozaic. îmi pregăteam 
teza de licență și îmi alesesem un subiect incl- 
tant: „Balcanismul literar în opera lui G. Căli
nescu". Ideea mea era să-mi completez lucrarea 
cu o seamă de fotografii ale universului căllnes- 
cian. L-am rugat pe criticul de artă Radu Iones- 
cu să-mi faciliteze această întâlnire. Domnia sa 
era custodele casei memoriale a5a că totul s-a 
desfășurat cum nu se poate mai simplu. In oraș 
nu se găsea mai nimic de mâncare. In drum spre 
casa Doamnei Călinescu ne-am abătut pe la 
piață, de unde am reușit să cumpărăm doar flori. 
După ce făcusem fotografiile și stătuserăm, pe 
îndelete, de vorbă, gazda ne invitase la masă. 
Doamna avea la îndemână, pentru pregătirea 
mesei, o conservă de fasole cu cârnați și câteva 
bucăți de slănină.

In timp ce mâneam, criticul Radu îonescu a- 
duce vorba despre rolul argintului în bucătărie.

— Știi care e marele avantaj al argintului față 
de tacâmurile de inox ?

Intuiam eu ceva. Dar de, să zic că știu dacă 
nu știu exact.

— Argintul în bucătărie are două mari avan
taje : în primul rând, fiind un metal greu, ges
turile mesenilor sunt majestuoase. Masa pare un 
ritual. In al doilea rând, argintul are marele 
avantaj că nu falsifică gustul mâncării.

Iml plec privirea în farfurie. Acolo se afla 
celebra fasole la borcan și bucăți mafi de slă
nină albă și sărată. Mâneam, în tăcere, și consta
tam că nimic din ceea ce știam, deja, pe dinafară, 
nu era falsificat.

Mihai BARBU

P.S. Am scris acest materia] la solicitarea mai 
tinerilor mei colegi. Mai aveau nevoie de zece 
qvadrați și de un epilog trist la „Cartea nunții".

SIMONA, vechea noastră prie
tenă, ne scrie de data aceasta uin- 
tr-o cameră „însorită puțin, dia
fan", atât cât să o facă să-și uite 
tristețea. Întoarsă acasă dintr-o 
‘□bârfi, Simona nu-și poate „cen- 
ara" sentimentele față de un 

băiat „rău și superficial". Rațiu
nea ii șoptește să fie mai cumpă
tată, mai reticentă, dar nu poate.

„Nu există om care să nu poa
tă fi schimbat. Condiția sine qua 
non: să vrea acest lucru djn tot 
sufletul, să creadă că este posibil, 
să renunțe Ia ideea de imposibil",

SEXOLOGIE
— Poșta rubricii —

Multe scrisori se primesc la redacție, dar de lu homosexuali 
recunoaștem că nu am primit nici un semn până acum. Spun până 
acum pentru că, iată Marian și Mariana (in ziua următoare se 
numesc Mariana și Marian), ne-au scris pe un ton dur, reproșân- 
du-ne că am neglijat total acest aspect al vieții de cuplu, lucru pe 
care trebuie să-l recunoaștem.

Problema homosexualității fiind ceva mai delicată, iar spațiul 
rubricii de față fiind, așa după cum vedeți, redus, am așteptat mo
mentul oportun pentru a putea aborda in condiții satisfăcătoare 
acest subiect controversat. Scrisoarea voastră a grăbit puțin lu- 
crurrle, trebuie să o recunoaștem.

Până una-alta, tot ce pot să vă recomand e să vă păstrați cuplul 
și să nu încercați să vă faceți prozeliți Cât despre impotența de 
care vă plângeți, aceasta necesită un examen mai complet și nu 
poate fi tratată nici măcar prin corespondență. Prczentuțl-vă la 
un medic de specialitate

CUPIDON
ne spune Simona: „El a fost pen
tru mine o experiență de viață 
fantastică, unul din marile eve
nimente ale vieții mele, moment 
care nu suportă comparație cu 
nici o altă întâlnire".

Pentru că totul în Univers este 
simetric: binele și răul, frumosul 
și urâtul, trebuia să existe și 
despărțirea. Ea s-a produs, inevi
tabil, lăsând-o pe Simona să se 
zbată „într-un șuvoi de senti
mente" șt să strige după ajutor cu 
„un ton melodramatic".

Trebuie să recunoști, dragă 
Simona, că m-am ținut de cuvânt: 
am reprodus (atât cât am putut), 
epistola ta și m-am abținut să 
fac comentarii „ironice", cum le 
zici tu. Sper că băiatul acela 
înalt, cu plete castanii, citește 
Pagina Tinerilor în general și 
aceste rânduri, în special. Maj 
doresc ca o dată citindu-le, tână
rul sa-și dea seama că de el este 
vorba și să-și aducă aminte de 
tine. Să-ți scrie urgent și să fiți 
ferreiți, încât toți muritorii să 
pălească de invidie.

FLORIN, Lupeni. Zău că te 
cred I Tu ești un mare sportiv, 
însă pentru a cuceri o fată nu ai 
nevoie (numai) de biccpși, tri- 
ccp.și, oase și tendoane. Intre do
uă flotări consecutive (sau ridi
cări de haltere), încearcă să mai 
citești câte ceva. Ia-0 ușurel, în
cepe cu „Cei trei mușchetari" și 
vezi până unde poți ajunge. Când 
simți că tâmplele ți se umflă șl 
capul pare că-ți pleznește, aruncă 
cartea cât colo și mai fă câteva 
flotări.

Peste toate acestea maț presară 
câteva maniere elegante și ni
meni nu-ți va putea rezista. Ca 
prim exercițiu, încearcă să-mi cx- 
pediezi o compunere. Tema pe 
care ți-o propun este: „Importan
ța cultivării guliilor în orașul 
Ltipcni". Aștept.

Corktaii Sîww
Iată că deși toată luine;j pare 

interesată acum de greve, noi ne 
mai gândim și la altele. Adică ne 
mai gândim că tinerii au nevoie 
de distracție .și că elevii sunt in 
vacanță.

Motiv pentru care subredacția 
de tineret a ziarului nostru, în 
colaborare cu Societatea Corner 
cială CINA SRL Lupeni a montat 
un spectacol de varietăți realizat 
cu tineri artiști din Valea Jiului. 
Și dacă unii ne oferă cocktail-uri 
Molotov, noi vă vom oferi un... 
COCKTA1L SHOW.

Ne rezervăm dreptul de a nu 
vă dezvălui, deocamdată, numele 
artiștilor care vor evolua în a- 
cest spectacol. Iar asta pentru 
a rămâne în sfera surprizelor 
Spectacolul, a cărei primă re
prezentație va avea loc la Lu
peni, duminică, 15 august 1993. 
începând cu ora 20, se va produce 
evident, la restaurantul CINA din 
Lupeni. După spectacol, va urma 
o seară de discotecă în care rea
lizatorii vă oferă și alte surprize 
plăcute.

Scrieți, poate 
rămâne ceva!
Așa cum scriam și în numărul 

trecut al „Paginii Tinerilor", cei 
care doresc să-și vadă adresa în 
ziar pentru corespondență, vor 
propune 3 subiecte sugerând e- 
ventual și titlul. Adresele solicl- 
tanților vor fi trimise, la cerere, 
și altor publicații cu care cola
borăm. Talonul de mai jos se 
decupează și se trimite la redac
ție.

Numele și prenumele

.Subiectele propuse .>1 titlurile :

rink FioyJ 
uVji

In 1982, regizoiui Amn Parkcp 
realizează excelentul tnm „Pink 
Floyd — The Wall", coloana so
noră fiind Înregistrata pe o piste 
stereo cu proiecții pe ecran pano
ramic gigant. Scenariul fumului 
fiind semnat de Rogei Waters, se 
referă în special la criza psihică 
a unui star rock. Filmul, în rolul 
principal avându-1 pe Bob GeJ- 
doff, va fi un succes mondial al 
genului

De remarcat faptul că tot în 
1982 Pink Floyd vor mai realiza 

GIGANȚI M ROCKULUI

un film intitulat „Cristal Voyagcr* 
urmat ia 21 martie 1983 de albu
mul „The Finalcut" care conține 
resturi din „The Wall". Insă a- 
cesta nu se mai bucură de același 
succes. Roger Waters părăsește 
formația optând pentru o carieră 
solo. El fiind înlocuit de Guy 
Pratt (bass/voce), cu aceasta rea- 
lizându-se în septembrie 1987 al
bumul „A momen i y Capse of 
Reason" și „Delicate Sound of 
Thunder". Albume care trec și 
ele oarecum neobservate,

Pink Floyd rămâne atât în is
toria scrisă cât și în cea nescrisă 
a rockului, precum și In mintea 
fanilor de toate vârstele prin con
ceptul de „rock psihodelic" pre
cum și prin realizarea celor a- 
mintite dc noi — de-a lungul se
rialului — spectacole gigant și 
prin punerea muzicii atât în ca
drul albumelor cât și pe scenă.

Acestea fiind spuse ne despăr
țim aici de legenda vie a cele
brei trupe de rock ce a fost 
PINK FLOYD, urmând ca do 
săptămâna viitoare, pentru toții 
fanii rock-uului, să pătrundem în 
lumea nouă pe care a adus-o în 
rockul mondial IRON MA1DEN-

Corne) POP

mttriiiri,......................

Pagină realizată de

Ștefan CIMPOI, 
Mihai BARBU, 
Vali LOCOTA,

Tibcriti VINȚzXN
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Mozaic discografic
Bun găsit dragi pr.euni ar „Paginii lin. ihu" l,i <> nouă ediție 

a mozaicului nostru discogrjfic. Pentru început, evident, iată corc
ește situația, in aceasta săptămână, la TIN-TEN-TOP :

1 Culture Bpat — Mr. Vain; 2 t B 40 — I Cant Help Falling 
In Love With 5 ou: 3 4 Non Blondcs — What's Up; 4. Roxctte — 
Almost Unrcal; 5 G. Co'.abiță — Voice From Above; 6 U 96 — 
Love Secs No C'olour: 7. M. People — One Night In Ilcaven ; 8. 
'•kotb — If you go Away: 9 H.i I J.iw.in — What is I ove ? 10 2 
Wiilimde-d — Tribal Dance.

INFORMAȚII: • Senzațional I 
lată că in siarșit și pentru fanii 
rock-ultii va fi o zi de sărbătoare. 
Festivului internațional „ROCK 
’9I”, ce v,1 fi ori;,mizat In zilele 
dc 20 și 21 S'p'u.-mbrie a.c., mc ca 
inv.tit dc onoare celebra f rma- 
țr- SCORPIONS Festivalul 
„P.OCK 93“ ' i avi d loc anul a- 
ccsta pe stadionul „Dinamo" din 
Capitala și va mai ave, ta invi
tați trupele ERA (Bulgarii), ARI’ 
OF PASSION ZP.rm.i--, l) și A- 
81 \ • Până atunci insă (totuși,
la Brașov), -.e va desfășura un 
alt maro festival. Este vorba, bi
neînțeles de „Cerbul de Aur", l,i 
care in afaia invilaților „ho; s 
coneours" pe care vi i-am prezen
tat săptămâna trecută, vor evolua 
concurcnți din 24 de țâri • Scena 
pentru „Cerbul dc Aur", montată 
în Piața Sfatului din Biașov de 
(irma „Instant Metal Beton", pe 
ț> suprafață de 6000 mp (împreu
nă cu arena), din câte afiăm are 
’celeasl perform-anțe -a rra folo-

s 1 i de M.zli.iel :kson l.i ■ on- 
'■itul sau de li București. • 
După lupte seculare, Madonna va 
susține un concert la Tel Aviv ;n 
rl.it . de 5 octombrie. în vederea 
acestuia, cele două avioane Boeing 
.luinbo 717 se află gala prC'gă'ite 
pentru a-i transporta la Tel Aviv 
pe cei 111 muzicieni și meseriași, 
împreună cu 100 de tone dc ma
teriile c voi con t;t:ii scena u- 
ri.i n de 27 m, pe care va .nc:i 
I >c showul Madomiei. • S- plcin- 
bi c va fi o lună a festivalurilor 
In acest context, la Ltipcni, pe 
scena Casei de cultură v„ avea 
loc un inedit festival pen'ru ti
nerii intitulat „Toamna lupnv a 
na” Și clliaCdat ă pan i atunci 
asupra acestuia vom mai irvi ni, 
noi ii dorim de pe acum mult 
succes. RĂSPUNSURI LA SCRI
SORI : Ma] puține scrisori primi
te în această săptămână la 1 redac
ție pe adresa acestei rubrici Sii 
fie vorba despre o... grevă ? Spei 
» nu • ’.’IOI.Ff \ OPREA. I ii.

peni u n i ->c prezintă in 
discoteci și TIN-TEN-TOP-ul nos
tru cu comentariul adecvat? Cre- 
dc-mă draga Violeta, la această 
întrebare nu pot să-ți răspund. In 
cel mai bun caz pot să te îndrum 
>pre disc-jockeii care realizează 
discoteci, spre a le adicsa această 
întrebare, la care subscriu .Și eu. 
Chiar așa 1 • FREDERIC MO- 
CSON'Y: Voi avea in vedere suges
tiile tale vis-a-vis de această ru
brica Deocamdată chestiunea pu
blicării posterelur este imposibilă 
la noi, așa cum de altfel am ni ii 
scris. Vezi colecția. • RAL.UCA 
DOPNEANU, I’etrila: .Sigur că da. 
De altfel, voi incepe prez.i ntarc.,

■ ciută a vedetelor <c vor parti
cipa la „Cerbul de Am”, chiar de 
săptăman.i viitoare • ll.LICIA 
R'DȘU: Ar fi frumos dacă s-ai pn 
tea organiza in Valea liului un 
tu neu cu... M ■' dlic.i Dm w fe
ricire cred c.l a<cst luciu este, 
cel puțin deocamdată, ieuh>..:i'e 
imposibil Lu motlvr-lc crrd că 
nu ni.ii trcbu i ți le (vpli-r. 
• Deotamdi'a ma oprea. aici, 
nu înainte de a va informa că du 
mini1 a, la di*eot< -a „CINA" din 
l.upcni voi avea plur-ir<-,i d<- \ă 
prezenta TIN-TEN-TOP ol n >s- 
tril Până atuir-i s -iz.iih de hinc
11 ii. pa I

Dl,SC- lOCKFA

CONCURS

Cea mai frumoasă — 
cititoare ==—

CONCl IÎS

CEA M\l I Rîl.MOAL \ Ci I I FOARE

Numărul căștigâlur-------------------------------------------------------

Frumoasele noastre 
în finală

SiibnJut lia de lincrcl <1 /imului „Zori noi” invita 
toate p.iriu ipunlele la concursul „Cea mai frumoasă 
i ifitoare“, organizat de ziarul nostru, la o iulâlnire cu 
publicul cititor întâlnirea mi se constituie intro proba 
a concursului, ci se s rea doar o im itație la dialog, prilej 
pentru concurente de a sc cunoaște, iar pentru noi, ceilalți, 
de a le admira. întâlnirea este programata pentru sâmbăta, 
1 I august, ora I I, la braseria „Surpiiza“ din Uricani Vor 
parii* ipa redactorii „l’itginii tinerilor'*, invitați.
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Ceferiștii preiau ștafeta de la 
mineri

(Urmare din pag. I)

de «jeție, plătite cu 75 la sulă, 
fidele do noapte — plus 35 la sută

L bineînțeles, sporul de vechime. 
'$ță do salariul mediu brut, pa 
ptal SNCI'R, de 116 mii lei, me- 
Anicii de locomotivă au salariul 
npdiu brut de peste 180 mii lei. 
£ msideram — a declarat primul 
nlni>tiu — că față de salariul 
htt1 u brut pe țară, de 70 mii lei, 
llv^lul salariilor lor este cores
punzător".

CE PRESUPUNE, 
GONCRET, GREVA

Pomnul Victor Iloiu, șef RCM 
EOtrOșanl, deși în concediu, se afla 

i birou în dimineața zilei de 
imlercuri. Dumnealui ne-„ pus la 
flhpoziție nota remisă de Direcția 
Generală Mișcare. „Comitetului 
4-3 grevă tracțiune, Federației sln- 
fițătelor libere independente a 
laconicilor și mecanicilor aju- 
ărl de locomotivă precum și 
țCM-urilor 1—5". Aceasta poartă 

numărul 619/632 și este datată 
10 august 1993, ora 20,26: „Deși 
greva este nelegală, în conformi
tate Cu art. 45, alin. 4 din Legea 
fr. 15/1991, organizatorii grevei 
rebuîe să asigure transporturile 

ăconțiale, dar nu mal puțin de 
4/3 din activitatea normală". Prin 
transporturi esențiale Se înțelege: 
„Transporturile Internaționale de 
Călători șl marfă; cel mai puțin 
câte un tren accelerat, personal 
de lung parcurs zilnic, pe magis
trale șl care fac legătura cu ce
lelalte reședințe de județ; tre

4 m

MICA PUBLICITATE

nuri cursă sau personale care fac 
oficiul de cursă pent-.u navetiști; 
trenuri care transportă copil în 
și din tabere; trenuri care trans
portă cărbuni, păcură, combusti
bili pentru producerea eneigiei 

•electrice șl termice; trenuri cară 
transportă vietăți, materiale peri
sabile, medicamente, cereale șl 
furaje; trenuri utilitare, trenuri 
de Intervenție; trcnyrl cu vagoa
ne încărcate și goala care asigur^ 
importul șl export ut, pentru port 
Constanța; vagoane străine, în
cărcate și goaie; mijloacele dș 
manevră necesare, care asigură 
puneiea in circulație a trenurilof 
de mai sus. DGM, împreună cu 
regionalele CFR vor nominaliza 
trenurile mai sus menționate".

Referitor la Acest aspect, dom
nul Victor Iloiu ne-a declarat i 
„Am stabilit programul: la tre
nurile de marfă, la o treime din 
capacitate; la călători, ne-am pu
tea descurca cu trenurile Simeria 
— Petroșani 2702—2703, 2025—
2026, 2021-2022, Petroșani — Lu- 
peni 2731—2732, 2736-2737 șl ac
celeratul 243/244, 241/242*.
noi nu respectam Legea 13

Iată șl părerea domnului îostf 
Murg, liderul sindicatului dirț 
ramura tracțiune ă stației CFR 
Petroșani: „Nu respeotăm Lcgeă 
15, din cauză că, în dată de 4, 
nu s-a prezentat administrația la 
Brașov. Vor circul,, numai tre
nurile de vietăți, trenurile milita
re, trenurile de ajutor, vagoanele 
cu elevi pentru tabără, vagoanele 
cu medicamente. Echipele sunt

pregătite- pentru a porni oricând. 
Administrația să se prezinte la 
Brașov, să dezamorseze conflictul. 
De cedat nu vom ceda, pentru 
că avem dreptatea de partea
noastrăI De la noi nu mai pleacă 
nimic până nu se termină greva. 
Pagubele create prin această 
Inactivitate vor fi recuperate de 
ia cel care n-au respectat înțele
gerea". .

CU titlu informativ, . amintim 
Că ia greva precedenta (iunie), 
totalul întârzierilor, la trenurile de 
Călători, s-a ridicat la recordul 
de 26 098 minute, adică 435 ore, 
Adică o pagubă echivalentă unei 
staționări do 16 zile. Și încă un 
aspect. Ne aflam în biroul dom- 
fnîlu! Iloiu, când o delegație de 
13 Gălan venise să ceară ajutorul 
pentru a se asigura transportul 
de cărbune, întrucât, CU greva 
minerilor stocul a coborât verti
ginos spre cota zero, bateriile de 
cocsificare riscând să cadă. w

*
Din discuția telefonică pe care 

am purtat-o, ieri dimineață, cu 
dl. Cristian Fencș, care face par
te din Comitetul de grevă consti
tuit la Depoul CFR Petroșani, am 
aflat că în cursul zilei de joi au 
plecat în cursă un tren de marfă, 
cu cărbune, pentru Gălan și un 
tren cu animale, spre Cralova. 
Urmau să plece unul sau două 
vagoane cu copii în tabără și un 
tren spre Costmești, In jurul orei 
20. Nici un alt tren de călători nu 
pleacă din Stația Petroșani până 
la încetarea grevei.

Consiliul Local al orașului Petrila
ORGANIZEAZĂ 

LIC1TA J E TUBLICA
In vederea concesionării terenului din intravilanul orașu* 
lui Petrila, pentru realizarea de garaje, prevăzute în do
cumentațiile de urbanism aprobate in condițiile Legii nr. 
50/1991, art. 10 si 15, astfel i

AMPLASAMENTUL NR. 1
— Situat în strada Alex. Sabia, lângă Cantina EM 

Petrila și Spitalul orașului Petrila. Pe acest amplasament 
sc vor realiza un număr de 7 garaje.

AMPLASAMENTUL NR 2
— Situat în spate k Magazinului Universal, între 

Popicărie și bl, nr. 61 și 62. Pe amplasament sc vor rea
liza un număr de 6 garaje

AMPLASAMENTUL Nit- 6
— Situat lângă CT nr. 3. Pe amplasament se vor 

realiza un număr de 13 garaje.
— Situat lângă CT nr. "• Pe arest amplasament se 

vor realiza un număr de 23 garaje.
AMPLASAMENTUL NR. 8
— Situat în strada Republicii, în spatele bl. 115- Pe 

acest amplasament se vor realiză tm numai' de 15 garaje. 
AMPLASAMENTUL NR 9
— Situat în cartierul 8 Martie, în sp lele blocului 

turn nr. 26, lângă Creșă- Pe acest amplasament se vor 
realiza un număr de 2 garaje.

Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.
Concesionarea terenului sc face pe o perioadă de 99 ani 
Ofertele se depun până la data de 26 august 1993, ora

15, la sediul Consiliului Local al orașului Petrila, la Bi
roul urbanism și amenajarea teritoriului-

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de, 
la sediul Consiliului I.ocM al orașului Petrila, Biroul tir 
banism și amenajarea teritoriului, începând cu dată de 
17 august 1993.

Garanția de participare la licitație va fi de 5 500 lei. 
Informații suplimentare și consultarea planșelor se 

poate face la sedul Consiliului Local Petrila, la Biroul 
urbanism și amenajarea teritoriului intre orele 8—11.

Licitația va avea loc în ziua de 27 august 1993, ora 
10. la sediul Consiliului Local al orașului Petrila. din 
slr. Republicii nr- 196. Biroul urbanism și amenajare a 
teritoriului, telefon 550977.

VANZAR1
VÂND mașină de tricotat Gros

ier nr. 5 și Dubind nr. 6. Baraști, 
2y. (U125092)
( VÂND apartament 3 camere, 
ttina ispilai Petroșani, cu îmbu
nătățiri. Telelon 145, Aninoasa, 
flupă ora 18. (01251)90) 
v.,,yAND televizoare color, video 
recorder. Petroșani, Doinei, nr. 5 
(lângă 1UMP). (0125041)

VÂND casa, mobilată. Petro- 
|ani, str. Enăchiță Văcărescu, 1, 
(lângă Biserica Catolica). (0125021)

VÂND urgent. Petroșani — 
central — casă 3 camere, baie, 
bucătaiie, 90 mp, dependințe, ga
fa) cu 1200 mp, grădină, pretabil 
investiții. Preț negociabil lei — 
^al rta sau schimb cu apartament 
pentral București — variante. Te
lefon ("1) 6330220 sau 6799162. 
(0134911)

VÂND frlgideie Arctic (G..ești), 
noi cu tc.men garanție, convena
bil 180 I — 240 1. Telefon 515991. 
(0120068)
* VÂND strung SN 100. Telefon 
M6î08, după ora 16. (0125069)

VÂND spațiu comercial amena
jat, cu grădină vară. Relații, Vul- 
Cân, Str. 1 Mai, nr. 9 (vizavi de 
Școala nr. 1). (0125065)

VÂND televizor color, tele- 
cortlăndă, funcționare perfectă, 
410 000 și roți auto 165/14 —
15 000/buc. Telefon 541902. 
(6125034)
I» VÂND chibiță Barcas 1000, fa
bricație 1987, U’altburg, fabrica
ție 1.35, stare perfectă. Telefon 
550125. (0125076)
T VÂND televizor color, nou, dia
gonali 51, 220 000 lei. Telefon 
513375. (0125086)

VÂND urgent Dacia 1310, șl 
angalez barmană. Relații, Valea 
Ungurului, 2, Vulcan. (0125088) 
I VÂND garsonieră confort I, 
tonă centrală, preț 1 000 000, str. 
C'-tin Miile, bl. 4, eta| 4, ap. 18, 
Petro.ani. orele 15 — 17. (0125085) 
; VÂND VoJkswagen Derbi, ca
mionetă Baikas 1,5 tone, Fiat 
Ii it i. Telefon 5 11772. (OI25o76)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apnrt’imi nt 2 camei ■, 

central plus mașină stare foailc 
buna, cu casă, curte — exclus co

lonie. Telefon 511888. (0125081)

DIVERSE

IN ZILELE de 13—14—15 
august 1993, orele 11—16—18
— parapsihologic cu Leonardo
— medic popular din Moldova. 
(0125089)

CONSILIUL LOCAL Ql co
munei Pui — licitează in data 
de 21 august 1993, ora 10, mij
loace fixe preluate de la foste
le CAP. Lista cu mijloace fixe 
se află la sediul consiliului. 
Taxa de participare 10 000 lei, 
va fi achitata pană la dala de 
21 august 1993, ora 12. 
(0125089)

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu 
pe numele Tăbăr.m Ilie, eliberata 
de EM Lisczcni. O declar nulă. 
(0125082)

PIERDUT Iegitnn.ilie de servi
ciu pe numele Cuști.ia Samir, e- 
liberată de EM J.ii -z. ni. O declar 
nula. (0125075)

PIERDUT legitim ație serviciu 
pe numele l’eșcan Dumitru Dorii, 
eiib.rută de EM Aninoasa. O de- 
ciăr nulă. (O125U77)

IU.G.C.L. LMI
angajează:

— sudori '

— mecanici încălzit centrale-

Efectuăm oferte de lucrări de sudura în convenție. 
Plata negociabilă. Relații, la telefon 560912, zilnic.

DECES

COMEMORĂRI

SOȚUL anunța cu profunda durere scurgerea a 2 ani <le vând 
multiubila lui soție

GEAMANU I LORICA
a trecut in neființă. Nu le voi uita niciodată. (0125071)

11 IC ELE Mariana și Cris'ma impi-una cu familiile aminte .o 
Cu duicie ca s-au scuis 2 an; de la dispariția celei ce a fost o 
buna mama, soacră și bunică

GEAMANU I LORICA
O vom păstia mereu in inimile noastre. (0125072)
NIMIC nu poate înlocui dureri a priciiruilă de mo.ii le.i preina- 

tuia a mamei melc
SIMOTA AURELIA (59 .mi)

O lai lini.i la împlinirea a 6 luni de la di- icl.i sa tieccie în 
r Inriț Pilii Alin și cei care au iubit-o. (Dl25091;)

FA.'.HLIA Pâliiiiaru Maii,.iicti, Doi in și 1 uuț.i. serii Cișlariu 
î-lihai și Gheorghe mnintese ca s-au scurs 2 ani de la pleemea 
dint't' noi a celuj ce a fo.-.t

PA1.IMARU CONSTANTIN
Odilinească-se n pace I (OiJ.'iODâ)

S. C. Electro — Star S. R. L.
Telefon 515632

Instalații recepție satelit.
Calitate înaltă — prețuri competitive. (0125019)

D. A. G. S. - TV.
• Caută pentru închiriere apartament 2—3 camcie mobilat și 

garaj’sau spațiu pentru atelier și depozit materiale.
• Pentru taxa de 40 000 lei, plătibilă în rate vă ofeiă; 5 pro

grame satelit plus program propriu.

• Racorduri garantate in luna august în zona Petroșani Nord.
• Primește Înscrieri anticipate pentru racordări din luna sep

tembrie in zona llermes — Carpațl.
— Angajam tineri intre 20—25 ani pentru montare cablu TV.
• Relații și înscricrj la sediul TV din str. Nlcolae Bălccscu. 

nr. 1, et, 1, cam. 1, clădirea cu sediile partidelor politice. Telefon 
nr. 545011, între oiele 10 — 17 sau 545737, între orele 17—23.

Cotidianul do opinii și mtoimațli „ZORI NOI* apare tub egide
SOCIE1A|II COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 

înregistrau la Registrul Comcițulul tub 
nr. J 2U/621/109L

Cont virament: 307000201 — BCR Pe
troșani.

Directori 511RCEA BUJORESCU
Director executivi Ing. Alexandru 

BOGDAN


