
Biroul electoral central a 
înregistrat candidaturile pentru 
funcția de preșsdinte al României

La Burc-ul Electoral Central, unde potrivit legii, 
se înregistrează numai propunerile de candidați pen
tru funcția de președinte al României și care, în ziua 
de 22 aprilie a.c. — ultima zi de depuneri a candi
daturilor —, a funcționat pînă la o<ra 24,00, au fost 
înregistrate următoarele propuneri de candidaturi ; 
domnul Ion Iliescu, din partea Frontului Salvării Na
ționale, domnul Radu Câmpeanti. din partea Parti
dului Național Liberal, și domnul Ion Rațiu, din 
partea Partidului Național Țărănesc — creștin șl 
democrat.

Pentru aceste propuneri de candidaturi. 
Electoral Central a constatat îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de lege și, in consecință, 
procedat la înregistrarea lor.

De menționat că Biroul Electoral Central, 
ziiua de 22 aprilie 1990. a respins propunerea 
candidat pentru funcția de președinte al României a 
domnului Gheorghe Popiilean, din partea Partidului 
Republican Creștin din România, întrucît nu s-a făcut 
dovada îndeplinirii condiției privind existența celor 
106 000 de susținători, prevăzută In articolul 11, 
li-: aiul 3 _

In ce 
Adunarea 
registrate, 
circumscripție, care funcțione ază în fiecare Județ și 
In Municipiul București. Propunerile de astfel de 
candidaturi au fost înregistrate, de asemenea, pînă 

ziiua de 22 aprilie tot pînă la ora 24,00.
(Romprcs)

în 
de

a- 
din Decretul-Lege nr. 92 din 14 martie 1990, 
privește propunerile de candidați pentru 
Deputaților și Senat, acestea au fost în- 
potrivit legii, la Birourile electorale de

Biroul 
tuturor 

a
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Biroul Electoral al Circumscripției nr. 22 Hunedoara, 
în temeiul art. 12, al. 2 din Dccrctui-I.e’e nr. 92/ 
1990, pentru alegerea parlamentului și a Președintelui 
României, aduce la cunoștința alegatorilor propune
rile pentru ADUNAREA DEPl TAȚILOR și SENAT.
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Arhitecturi modernă

Este binecunoscut 
tul că întreprinderile 
niere din vestul 
lui n o s t r 
bon i fer slnt 
mai importante furnizoare 
de cărtune pentru cocs 
din țară, cărbune de care 
are atlta nevoie industria, 
cocseriile noastre, ale Ro
mâniei libere și indepen
dente. O succintă analiză a 
rezultatelor obținute, de la 
Începutul lunii, de 
rid de la Uricani, 
de Brazi, CImpu iui Neag. 
Bărbăteni și Lupeni, evi
dențiază diferențe însem
nate ale realizărilor de la 
o mină la alta. Singura în
treprindere, amtre cele a- 
mintite, care poate rapor
ta îndeplinirea integrală 
și chiar depășirea produc
ției programate este mi
na CImpu iui Neag. Pro
porția de îndeplinire a 
producției programate este 
de aproape 109 la sută, mi
nerii obținlnd un plus ca
re depășește 1000 de tone. 
Este cea mai elocventă do
vadă că se poate ți, tot
odată, aceste rezultate su- 
pe rulare producției pro
gramate trebuie să consti
tuie un exemplu ți pentru 
celelalte tntreprinderl mi
niere. Un exemplu de 
care au nevoie după cum 
o demonstrează realizările 
înregistrate. Cel mai ma
re minus îl au minerii de 
la Lupeni, aproape 10000 
tone de cărbune dc la 
începutul acestei lurl. Si
tuație deosebit de dificilă 
țlnlnd cont că mina Lu-

inegale
peni este nu numai una 
dintre cele mai mecani
zate mine, dar și cea mai 
importantă furnizoare de 
cărbune pentru cocs din 
Valea Jiului și din țară. 
Intr-o situație similară se 
află și tînăra întreprin
dere minieră Valea de 
Brazi care a acumulat un 
minus de 3343 tone, la zi, 
pe această lună. Cu nimic 
nu stau mai bine nici mi
nerii de la Bărbăteni, 2800 
tone de cărtune minus. 
Rezultate ceva mai bune 
au obținut minerii de la 
Vricani, o altă importantă 
furnizoare de cărbune 
pentru cocs. Producția pro
gramată este realizată In 
proporție de 92,7 la sută, 
de la Începutul acestei 
luni.

Prin urmare situația nu 
este de loc bună și tre
buie să o spunem des
chis pentru că numai cu- 
nuscînd situația de fapt 
se poate acționa eficient. 
Nu am vrea să 
găm 
rilor 
asta 
care 
muncitorul 
pini la director. Ceea 
am vrea să subliniem este 
contribuția pe care tre
buie să o aibă minerii Ia 
consolidarea cuceririlor 
revoluționare, la propăși
rea României și această 
contrit uție trebuie măsu
rată In tone de cărbune. In 
cit mai mult cărbune și dc 
cit mal bună calitate.

Dorin GHEȚA

mai adău- 
revendicâ- 
de mineri, 
o știe fic- 

om tn parte, de 
necilificat

JOI. 26 aprilie 1990, 
cu începere de la ora 
13, In sala Palatului 
muncitoresc din Lupeni 
va avea loc ședința or
ganizației oiășencști 
Lupeni a Frontului Sal
văm Naționale, 
cum ne informează 
Gheorghe Toadcr, 
la IM Lupeni, la 
coastă ședință slnt 
vitați să participe 
membrii organizației 
FSN din oraș. (G.C.)

După 
dl. 
dc 
a- 

in- 
toți
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« ne izbitor i ti Roman, să zimbi-ască l.i Ii-l de Iar 
Pri ' uni I nmpeanu și să poarte numele soțului meu !

Caricatură dc V aii 10(01 A
Iliescu,

Petroșani, 
loto: I. 11(11

„Zori
10 aprilie a.c.

; „Despre 
contradic- 

a 
mi

ten-
eti. 
sl-

.Am citit In ziarul 
noi", din 
articolul intitulat 
privatizare în i 
toriu", iar invitația de 
ne spune părerea 
s-a părut destul de 
tantâ și iată ce cred

— Avlnd In vedere 
tuația critică a economi
ei țării noastre — situație 
din care trebuie să Ieșim 
cit mai grabnic posibil — 
cred trecerea la 
zare (și automat la econo- 
m.a de piață) ca singura 
soluție de a ne 
la un dezastru 
Se cunosc prea 
sursele anemice 
dispune Lugctul 
fură o utilare modernă, dc 
ultimă oră, a întreprin
derilor — utilaje care cos
tă enorm — nu vom intra 
niciodată cu produse în 
competiția de pe piața ex
ternă. Ar mal fi soluția 
□nor enorme împrumuturi 
din afaiă, dar, deși se va 
apela și la această varian
tă, cred că trebuie să fim 
realiști și să ne glnrlim cit 
de „ușor" se plat» ;c a- 
< este datorii externe. Este 
lu.arte adevărat că mulți 
se tem dc privat.zare, gîn- 
dindti-se imediat la ex
ploatatori și la exploa
tarea omului. Dar hai să 
(im realiști; astăzi exis
tă legi care apără dreptu
rile omului și mal există 
sin licatelc libere, care 
de asemenea, garantează șl 
luptă pentru drepturile 
muncitorilor.

L-l fel de adevăr li este, 
in-.i, 1.>|>!iil i col care-și

vor investi banii într-c 
brică sau in orice alt 
meniu nu vor mai permite 
risipa, dezordinea, 
nemotivatcle etc, 
din condițiile supraviețui
rii pentru a fi rentabil. 
Or, majoritatea celor ca-

icnea, 
cttcva la ’oces

privați-

salva de 
economic, 
bine re- 
dc care 
țării. Or,

avea un comerț înfloritor, 
medern și civilizat, o 
mă de 
cată și mal bine pusă

re se tern de privatizare
slnt dintre cei care se
inc adrează în aceste cate-
gorii.

Trebuie să mai rec li
noaștem și f.iptut că nii ■
mai prin | irivntizare vom

«a- 
servicii diversifi- 

ta

Presa franc ză a insistat 
în aceste zile, asupra 
absenței unor secvențe din 
caseta video pr.vind pro
cesul Ceaușcscu. prezenta
tă duminică seara 
le vizi unea Română 
rtl. Solicitat de lin 
ter al Agenției de
Rompres s.i coment .-ze 
ceste afirmații. 
Gclu Voican 
viccprim-mini'tru al 
vcrnirlui român, a i 
rai :

lucrători din 
astăzi, să-mi 
îndrăzneală. 

Încă multă 
li

la Te- 
Libc- 

repor- 
presă 

a-
domnii 

Voiculescu,
l gU- 
deela-

punct Spun aceasta deoa
rece In ritmul și cu con
știința unor 
comerțul de 
fie iertată 

vom mai fi
vreme nemulțumiți, 
postrofați șl înșelați doar 
pentru simplul motiv că 
vom merge si cumpărăm 
ceva necesar existenței, și, 
totodată, să înlesnim ro
tunjirea salariului vinzâ- 
torilor (să nu mi fie inter
pretat greșit cuvîntul).

Dar ca să nu mai lun
gan vorba, să ne aruncăm 
o clipă privirea mai <prc 
ve t și să vedem că in ță
rile cele mai dezvoltate ale 
Europei — și nu numai — 
privatizarea c In floare. 
Ne am luat destul după 
metode și idei noi și iată 
unde am ajuns. Pină imn, 
alta cred căi mai sigur să 
luăm un exemplu bun de 
cit să mal încercăm u'Vii 
ne .iglir.

Dumitru IIRISI I 
miner. 1'1 I ui» ui

Da. lipsesc unele sec
vențe din filmul precisu
lui familiei Ceaușescu. Fa
ță dc filmul difuzat In 
-.1: u.nătot.’, din filmul 
proiectat ilurn n'că pe
postul n. sti u național dc 
tuli.'V.ziare au fost sc.-a.se 
unde mt.nren'.e care nu se 
Înscriu in cadrul juridic 
al piue.'ului aiu care ar 
li dus la identific ai ca lo
cului Înhumării celor 
doi. In fond, secvențe fă
ră mare importanță In 
derularea cauze. , pentru 
ti l.-p.c*,atoiul român. No
rmalul execuției, care Lp~ 

ște inclu.iv din varian
ta originală a < as-. tcl, a 
fost ratat de cumerman.de- 
v.msat in reacție de sol- 
dații care au tras spon
tan, Iară ordin, șeful plu
tonului dc execuție fund 
Încă in clădire in momen- 
tul dei lan f< "lini.



2 MIERCURI » AFRIE1E '

......... - ~~i

l , P U B L I G A ȚI E
Biroul Electoral al Circumscripției nr» 22 Hunedoara, în temeiul art. 42, al» 2 din 

Decretul-Lege nr. 92|1990, pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, 
aduce la cunoștința alegătorilor că pentru alegerile din 20 mai 1990, 

în ADUNAREA DEPUTAȚILOR au fost propuse, în ordinea înregistrării, 
următoarele candidaturi:

INDEPENDENT

1. Păun Jura Petru Radu, Simcria, str. 
Ilie Pintilie, nr. 16, jurist^ consilier Juri
dic la LM.M.R. Simcria.

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIA
RA DIN ROMÂNIA

2. Takacs Albert Csaba, Hunedoara, str. 
G. Topirceanu bl. 10/12, U.D.M.R., SJbin- 
finer, șei stație betoane (?.S. Hunedoara

3. Frkcte Zsolt Z.oltan, Petroșani, Str. 
Horea, bl. 1/47, I DMR, profesor, Liceul 
industrial Petroșani.

4 Varga t arol, Deva, str. 23 Anglist, 
UDMR, inginer geolog. Mina Vețel.

5. Eory l.adislau. Deva, Gojdn, bl. A 
5/43, UDMR, tehnician IMG Deva.

6. Burjan Anton, Deva, b-du) Dc'.’cbal, 
bl. 15/41, l DMR, mginci ICTITLl IM 
Eleva.

7. F'odor J-ndre Andrei, Vlih'an, st'-. 
Gurii, nr. III, l'DMR, inginer p.’ii'-ionar.

8 Szots Ludovic, Deva, b-dul D.’ceb il, 
bloc A 1/u, I DMR, cconomiM. analist la 
JMC Deva.

9. Szilagyi Eniko, Orăștie, ;tr. G. C'.ș- 
buc, nr. 4, UDMR, inginer la IM Oruș'.ie.

10. Raster Pavcl, Hațeg, str. T. Vladi- 
mirescu, Bl, 17B/86, UDMR, contabil 
revizor contabil la ACM Rhi M.irc-Rc>ezat.

PARTIDUL ROM IN PENTRI NOI % 
MKI ETATE

11. Florescn Lugeniu Constantin, Bueu 
rești, b-dul N. P dccseii, nr. 25, up. 68,- 
torul I, PRN.S, gazetar, redactor șef ):■ 
ziarul „Democrația".

PARTIDUL SO< I AI. DLMOC R A I RO
MAN

■12. Bălan loan. Hunedoara, str. A. lăn
cii, nr. 10, bl. C2/19, PSDIl, inginer prin
cipal la CS'Hunedoara.

13. Snnlirișe.i Petri», DeVa, Gojdu, bl. 
K 4/2, P.SDR, subingincr la CM Deva.

4 4. Barbara Troian, Deva, str. A Jpâ- 
tescu, nr. 6, P.SDR, subingincr, președin
tele Cooperativei „Viitorul" D"va.

45. Corneli Dan, Hațeg, str. A. VhilciJ. 
U 1 bis, ap, 20, P.SDR. inginer silvig l.i 
Ocolul silvic Hațeg.

16. Hiiciuman loan, Orăștie, str. I’rica- 
Zului, bl. 33/53, P.SDR, strungar, șef co
misie CPUN Orăștie.

17. Sandu Marian, Hațeg, str. T. VlaUi 
mim u, bl. 2, Bucura, ap. I, P.SDR, 6Ub- 
mginer la întreprinde fa Tî'" trocentral" 
Jtațcg.

18. Duduca Alexandru. Di va, h-du) T)r 
cobai, bl. Jd/77, P.SDR, inginer, șef ' ■ 
Ja IP.SRUM Deva.

Iț^ C.'bira Valentin, Pctro}al>i, Str, R 
•publicii, bl M2/2H, P.SDR, maistru, • ! 
de brigadă la Brigada nr. 20 Poți da.

20. Mrim Viilor, Deva, -Ir. Moț 
1/94, P.SDR, miner la EM Diva.

MIȘC ARFA ECOI.OGISTA DIN ROMA 
NIA

21. V.iida Ai< im, Di .a, ii. <Lazâr, 
or. 20, MEI*, inginer, vjccprimai la l’ri- 
moiia j'idi'țuliii Huncdo.ua.

22. Ungnreanu Nicolae, Petroșani, str. 
C Miile, bl. 7/7, MER, inginer, prodecan 
Institutul de mine Petroșani.

23. Hotărau Alexandru. Dcxa, tr Emi- 
ncs< ii, bl. 19/10, preot, protopop la Paro
hia Ortodoxă Română D va.

24. Eilip loan. Petroșani, str, Oituz, bl. 
6/16, MER, inginer, vicepreședinte CPUN 
Petroșani.

25. Olariu Romolus Mihai, Hunedoara, 
Str. M. Vitcazu, bl. Dl/44, MER, medic, 
Direcția sanitară a județului Hunedoara.

26. lșfan Ionel, Hațeg, str. T. Vladimi- 
rescu, bl. 8308/84, MER, inginer, director, 
Întreprinderea de berc Hațeg.

28. Homorodcan loan Mircca, Orăștie, 
str. Dacilor, nr. 12, MER, inginer, primar 
la Primăria Orăștie.

28. Radu Stelian, Deva. str. A. Vlaicu, 
nr. Jl, MER, inginer silvic, cercetător ști
ințific.

29. Ghemeș Marcu, Hațeg, str. Libertă
ții, nr. 16, MER, medic stomatolog, Cabi
netul de stomatologie Hațeg.

PARTIDUL RECONSTRUCȚIEI N A- 
ȚION ALE DIN ROMANIA

30. Juiea Nicolae, Deva, str. M. Kogăl- 
niceunu, bl. 3/7, PRNR, cliimist-econo- 
mist, președintele UJCG Hunedoara-Deva.

31. ștefan lereinia, Deva, ^tr. j. Gorvin,
iii. 10, PRNR, jurist, avocat, BCA.) Deva.

32. Turciri Constantin, Deva, str. I 
Creanga, bl. 26, PRNR. economist la 
l’.ICC Huncdoara-Deva.

33. Hui Petre, Salașu de Sus, PRNR, 
tehnician, președintele CP.ăDM Sâlașu de 
Sus.

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC 
— creștin și democrat

31. loan Alexandru, București, str. Bel
grad, nr. 5, sector I, l’NȚ-c.d., prolesor- 
scriitor, dr. asistent la Universitatea Bucu
rești, Facultatea de Filologic.

35. Rădos Nicolae, Deva, str Carpați. 
nr. 5, bl. 40/9, l’NȚ-cd, jurist, consilier 
juridic principal la IȚFS 1 lunedoara-Deva,

36. Petrei! I.iviu. Deva, str. Dcceba), nr. 
li/A, PNȚ-cd, jurist, avocat, BC‘A.1, Deva.

37. Silvășan Romulus Trandafir, Hune
doara, Aleea Mierlei, bl. 7/16, PNȚ-cd, 
jurist, avocat, BGA.I Hunedoara.

38. Hui Mihai ștefan. Hațeg, str. 2.1 
August, nr. 21, PNȚ-cd, profesor, director 
al Liceului agroindustrial Hațeg.

39. Constantin Mircca, Vulcan, str. Re
publici.', bl. 3/5, PNȚ-cd, inginer la Pre- 
parația Goroc.ști.

40. Carașeă Pompiliu, Orăștie, str. Pri- 
'■azului, bl. 16/8, PNȚcd, mcdic-pcilrati i. 
pensionar.

41. Ilonea Bănică, Deva, Alica 1 lorilor, 
bl. 6/4, PNȚ-cd, inginer la ICE J’elix ’ 
Deva.

42. Siicmi loan, Hurțăgani, -.tr. Rucaș, 
nr. 462, PNȚ-cd, maistru, fierar la 
CPADM Baița.

I RONTUL ȘALVARII NAȚIONALE

43. Kraușz Franeise Septimiil, Petro
șani, str. 22 Decembrie, nr. 3, FSN, ra
dii/ didactic, prorector la Institolu) fie 
mine Petroșani.

14. Armășescn Dumitru, Deva, b-du) 
Dcccbal, bl. N/69, FSN, Uihitect, pre
ședintele CPUN Deva.

45. Marcu loim. Hunedoara, b-du) Du- 
ciu, bl. A 22/22, FSN, inginer, primarul 
Primăriei municipiului Hunedoara.

46. Timiș loan. Reea, m. 46, |nd. II i- 
nedoar.i, FSN, jurist, președintele ( Pt'N 
Hațeg.

17. Hutulescu A alcritl, Petroșani, atr, 
9 M.ii, bl. 6/6, FSN, inginer minier, re- 
dactoi-și’f la ziarul „.Semnal” Petroșani, 
inginer la Jl M J’etioșuni.

48. Iticscu loan, Deva, str. A. Mureșanu, 
bl. 2/16, FSN, medic primar la Spitalul 
județean Hunedoara-Deva.

49. Bălănoin Constantin, Hunedoara, str. 
Viorele, nr, 3, bl. 5/6, FSN, economist, 
inspector la Banca Națională, Filiala Hu
nedoara.

50. Stan Marin, Brad, str. Libertății, bl. 
Gx 28/8, FSN, profesor la Liceul indus
trial Crișcior.

51. Blaga Vcniamin, Orăștie, str. Mure
șului, bl. 10/20, inginer, șef laborator la 
JG Orăștie.

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMA
NILOR DIN ROMÂNIA

52. Dictrich Carol Anton, Lupenl, str. 
Viitorului, bl. A 4/22, FDGR, subingincr 
la IM Cîmpu lui Neag.

53. C'osoroabă Ștefan Magnus, Orăștie, 
str. Gh. Lazăr, nr. 4, FDGR, preot, Paro
hia evanghelică Orăștie.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
54. Edclhauser Viorica, Petroșani, Aleea 

Trandafirilor nr. 2, PER, psiholog, cerce
tător științific la CCITPSM Petroșani.

55. Szabo Laszlo, Hunedoara, b-|dul Da
cia, nr. 35/13, PER, inginer la HRUCEP 
București, Filiala Hunedoara.

56. Bandula Lcontin Danie), Hunedoa
ra, str. Vioiele, nr. 8A/6, PER, impiegat 
de mișcare la CS Hunedoara, Uzina nr. 7.

PARTIDUL REPUBLICAN CREȘTIN
57. Demea Adrian, Hunedoara, PRl, 

muncilor.
58. D<‘mea Pctronia Doina, Călan, Str. 

M. Emincscu, nr. 5/32, PRC, muncitoare 
la iCSM Călan.

59. Michesm Cornel, Călan, PRG, mun
citor.

PARTIDI L LIBER SCBIMBIST
60. Crișan Radu loan. Petroșani, Str. 

G. Miile, bl. 3/47, inginer la DRUG Bucu
rești, Filiala Petroșani.

6). Costina Dan, Brad, str. Republicii, 
bj. 3/12, PLS, registrator medical la Po- 
li'liniea Brad.

62. Dincș Logliin. Brad, str. Vînutorilor, 
nr. 4, electrician la H’EG Brad.

63. Repede Oriiina, Brad, str. 7 Noiem
brie, nr. 3, bl. 1/9, PLS, inginer la ^lina 
Țcbca.

64. Sîrbn Nicolcta, Brad, str. Șoimilor, 
nr. 26/3, PLS, medio stomatolog la Dis
pensarul Brad.

65. Popa Monica, Brad, str. Libertății, 
nr. 8/11, PLS, inginer la IM Barza.

<16. Faur Silvia, Crișcior, Calea Zar&H- 
thihii, nr. 41, PJ.S, tehnician la IM Barza.

67. Ghilea Garofița, Brad, str. Horea, 
nr. 19, PLS, electromecanic la PTTR Brad.

68. Ilărăguș Mireea, Brad, str. Lcnin, 
bl. 28/13, PLS, subingincr la IM Barza.

UNIUNEA DEMOCRATIC A A ROMU 
LOR DIN ROMÂNIA-

69. Bologa Nicolae, Deva, str. 7..iliasu- 
lui, bl. 23/18,' UDRR, revizor gestiune,

70. Crăciun Dumitru, Deva, str. 6 Mar
tie, nr. 14, IJ'DRR, hierător gestionar ta 
K’SAP Deva.

71. Drăgoi Dumitrii, Deva, str. V. 
Babeș, nr. 4/2, UDRR,. muncitor.

72. Ilirtu Daniel, Petroșani, «tr. A. Vlai- 
cn, nr. 3, UDRR, conducător auto, pensio
nar.

73. Furdui loan, Petroșani, str. Impara- 
lu Traian, UDRR, conducător auto ia 
K'IL l.iipeni.

PARTIDUL SOtlAIISI DEMOFRA- 
rit* roman

74. Poha Gabrii’la l.lvira, Ihmcdoai'4, 
str. Munteniei, bl. Az 3/49, l’SDR, impie
gat de mișcare.

75. Bratu Marius Dorin, Petroșani, sti*.
Bazinului, nr. 11. l’SDR, student. j

76. Groncr Laura, București, str. Dr'I* 
mul Taberei, nr. 35, bl. F 5/6, sector VI, 
l’SDR, profesor.

77. Gaiță Marin, Deva, Aleea Streiultii, 
bl. 62/14, PSDR, preparator.

78. Mărginean Ana, Hunedoara, str. M,
;Viteazu, bl. M/49, casier. :

79. Cocan Marican, Hunedoara, str. 
Munteniei, bl. V 2/61, PSDR, miner șei 
de brigadă.

80. Sprîncenatu Felicia, București, str,
Pravăț, nr. 20, bl. I’ 9/61, sector VI, PSDR, 
profesor. ,

81. Jurca loan. Hunedoara, str. Munte-s
nici nr. 4, bl. V 3/72, PSDR, mecanic a* 
gricol. |

82. Costan Constantin, Hunedoara, str.
Munteniei nr. 4, bl. V 3/57, PSDR, elec
trician. j

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL l|
83. Todoroni Aron, Deva, str. M. KogăL 

niccanu, bl. F 3/6, PNL, jurist, avocat 
pensionar.

84. Rădulcscu Mircca Grațian, Deva,
Aleea Transilvaniei, bL 9A/36, PNL, jt> 
rist, avocat BCA.I Deva. t

85. Luca Adrcian, Orăștie, str. Eroilor,
bl. 38/15, PNL, inginer, .șef serviciu Ia IM 
Orăștie. ' * ,

86. Bucur Nicolae, Lupenl, str. IB 
ragiale nr. 8, PNIi, inginer-pensionar. ,

87. Mehcdințu Marian, Hunedoara, str,
Privighetorilor, nr. 4/4, PNI\ tehnician, 
șef serviciu organizarea muncii la IM 
ITeliuc. , .. , .

88. Zăvoian Constantin, Petroșani, 8ir, 
Republicii, nr. 85/18, PNL, profesor, . •• 
sistent la Institutul de mine Petroșani, »

89. Bicjan Constantin, Brad, str. Vîn&
lorilor, nr. 32, PNL, medic primar la Dis
pensarul Baia de «riș. (

90. Duțulesca Emil, Hațeg, Piața UnirtiL 
bl. 33/3, PNL, medio, șef secție. Spitalul 
orășeneso Hațeg.

PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIH 
ROMÂNIA

91. Bocănit-i Oetavian loan. Deva, b-duț 
W. Bălcescu, bL 18/34, PDAR, Inginer 
director al IEELJP Deva.

92. Rasan Silviu, Orăștie, 6tr, Ooșoa,
nr. 28, PDAR, inginer agronom, direoU* 
al 1IEP Deva. ,

03. Jeldujer Emil, Hațeg, str. Garpați, 
nr. 4, PDAR, medio veterinar, direetog 
al ICITB B&răștii Hațegului. ■ • ,

94. Cotuțiu loan, Gălan, str. Florilor, bL 
34/10, PDAR, inginer agronom, direatot 
al SMA Călan. ■ * < ’ j

05. Drcglilci Gheorghe, Deva, b-dul Do- 
'cehul, bl. ?4/lfy PDAR, economist; dlreu- 
■tor . adjunct al DGAlA. j

96. Achim Florin, Dțya, htr, .4, fanau,
bl. H 4/6, PDAR, media veterinar, dires* 
tor al O.TRSA Hunedoara. A

97. Drugomir Jlic, Părtinești, nr. ■;
PDAR, mecanio, șef seație la SMA Măa- 
tinești. J

98. Crăciun Nicolae, Bcriu, str. timpu
lui, nr. 135, PDAR, Inginer ogronom, tei 
giner șef al ®AP Bcriu. j

99. Cioara Horea Bogdan, Deva, st«k 
inspector silvio la Inspectoratul cQuka 
inspector silvic la Inspectorattd silviu 
■Hunedoara.

Continuare in pag. a 3-a
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PUBLICAȚIE
(UrmaiT 'din paf;, a 2-a)

GRLPAREA DE CENTRU „NOUA 
ROMÂNIE”

100. Charabaroveci Mkhail, Orăștie, str. 
Mureșului, bl. 11/35, PDSLD, tehnician, 
pensionar.

101. Mir za Petru, Deva, str. I. Creangă, 
nr. 25, sindicatul „Fraternitatea”, inginer 
agronom.

102. Ștefan Miliai Sandiuc, Deva, str, 
G. Enescu, nr. 2/22, sindicatul „Fraterni
tatea”, maistru electrician.

103. Călugărcscu Elena, Craiova, cart 
Craiovița Nouă, bl. 38/16, Partidul popo
rului, învățător.

104. Ioncscu Gcnțiana Viorica, Craiova, 
cart. V. Conta, bl. U 4/8, Partidul popo
rului, muncitor.

INDEPENDENT
105. Deac Mircea, Deva, Aleea Progre

sului, bl. B/25, inginer, director al D.JPTe. 
Hunedoara Deva.

PARTIDUL SOCIALIST AL DREPTĂ
ȚII (INDEPENDENT)

106. Constantin D. Aurică, București, 
b-dul Metalurgiei, nr. 6, bl. M 20, PSDI, 
maistru, IMGB. i

PARTIDUL UNIUNEA DEMOCRAT 
CREȘTINA DIN ROMÂNIA

107. Petrișor Marcel, București, str. In
trarea Știrbei Vodă, rar. 7, PUDCR, pro
fesor, scriitor.

108. Prodan Mihai, Deva, str. Impăratu 
Traian, bl. 16/21, PUDCR, inginer.

109. Dinculcscu Maxim, Arad, caii. Mi- 
calaca, bl, 324, ap. 16, PUDCR, subinginer.

110. Căilcan Viorcl, Deva, str. Duiliu 
Zamfircscu, bl. Q 3/13, PUDCR, muncitor, 
responsabil de unitate.

PARTIDUL COOPERATIST
111. Iacob Petre, Deva. str. Lcnin, bl. 

28/34, PG, inginer, președintele UJ®M 
Hunedoara-Dcva.

independent
112. Boia Simîon, Hunedoara, Piața Flo

rilor, nr. 4/24, FSN, sul. inginer la CS 
Hunedoara.

PARTIDUL UNIUNII CREȘTINE DIN 
ROMÂNIA

113. Meliță Miliai Gicțian, Cluj-Napoca, 
str. Biserica ortodoxă, nr. 37, PUCR, pro
fesor, Școala generală Pucheni, Prahova.

PARTIDUL DEMOCRAT PROGRESIST
114. Ilea Ghcorglic. Petroșani, str. Re

publicii, nr. 57/21, I’DP, subinginer la 
IM Livezeni.

115. Schcnk Ileana, Petroșani, str. A. 
Jancu, bl 9 A. ap. 16, PDP, tehnician pro
iectant, IUM Petroșani.

GRUPAREA DEMOCRATICA DE CEN
TRU

116. Pervein Elisabeta, Deva, b-dul N. 
Bălccscu, bl. 12/36, PD, jurist, avocat, 
DCAJ Deva.

B17. Pogan Ghcorghe, Deva, str. Lilia
cului, bl. 22/9, PD, artist plastic, pictor 
la UAP din România.

118. Tucmcanu . Cornel, Deva, str M 
Eminescu, bl. 18/10, PD. inginer la ÎEG 
Mintia.

119. Unguraș loan. Petroșani, Aloca 
Trandafirului, bl. 5/67, PD, student, se
cretar al Cf’UN Petroșahi.

120. Crișan loan. Deva, b-dul N. Băt» 
cescu, bl. E/6, PD, p'sihosociolog, pre
ședinte Comisie CPUN județul Hunedoara.

121. Marcu Tudor Dionisic, Deva, Ale
ea Romanilor, nr. 1/26, l’D, inginer , Ia 
CM Deva.

122. Pinten Liliana Doina, Deva, str. 
Grivița, nr. 6/8, PD, inginer șef, IEELIF, 
Hunedoara.

PARTIDUL ȚIGANILOR DIN ROMÂ
NIA

123. Ilrisiachc Toma Brătiann, Sibir», 
str. Rampa Ștefan cel Mare, nr. 4, PTfț. ' 
lăcătuș la UJEGOOP Sibiu.

INDEPENDENT
124. Damșa loan, București, ștr. M. Ar- 

ma.șu, nr. 5, bl. 24/80, sector it, profc-.or, 
director adjunct la Liceul Pedagogic Di va.

PUBLICAȚIE
Biroul electoral al Circumscripției nr. 22 Hunedoara, în temeiul art. 42, alin. 2 
din DecretukLege nr. 92|1990, pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui 

României, aduce la cunoștința alegătorilor că pentru alegerile de la 
20 mai 1990, în SENAT au fost propuse, în ordinea înregistrării, 

următoarele candidaturi :
INDEPENDENT
1. Toșa I. losif, Lupeni, sLr. Viitorului 

bl. 38/39, maistru la 1GCL Petroșani.
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RO

MAN
2. Dineș loan, Deva, str. Dr. Petru Gro- 

za, nr. 7. bl. A/2, PSDR, inginer, șef ser
viciu CM Deva.

3. Babeș Ovidiu, Hunedoara, str. Doinei, 
nr. 10, PSDR, inginer la CS Hunedoara.

4. Țurnă Dumitru Horin, Petroșani, 
tr. Parîngului, nr. 4, PSDR, inginer la 
GITPMII.

MIȘCAREA ECOLOG ISTA DIN ROMÂ
NIA

5. Almașan Valcriu, Deva, str. Libertă
ții, nr. 4/8, MER, inginer, director gept- 
ral al CM Deva.

6. Appel Irancisc, Vulcan, str. Rcpu) 
blicii, nr. 36, MER, inginer, di rector ' la 
preparație.

7. Stoica Cornel, Deva, str. E. Gojdu 
bl. E2/50, MER, medic.

PARTIDUL REt’ONSTBUCȚIEI NA
ȚIONALE DIN ROMÂNIA

8. Munian Victor, Deva, b-dl>l Dceeba), 
bl. 34/5, PPWIl, economist la IFET Deva.

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA
DIN ROMÂNIA

9. Scgesvari Nicolac-Pavcl, D.-va, Goj- 
du, bl. E14A/9, UDMR, Jurist, consilier 
Juridic la €8 Hunedoara.

10. Ki» Andrei, Hunedoara, str. 9 Mai, 
nr. 19, UDMR, preot, Parohia reformată 
Hunedoara.

41. Jakab Aîcvaod’r'ii, Lu/ieni, str. - S.

HSret, nr. 7, I.DMll, electrician la IM 
Bărbăteni. -

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC — 
creștin și democrat

12. Isac Victor, Hunedoara, str. N. Bul- 
eescu, nr. 44, PNȚ-cd, profesor, pensionar.

13. Oană Octavian-Constantin, Deva, str. 
V.l. Lenin, bl. 8/65, PNȚ-cd, economist, 
șef comisie, CPUN, județul Hunedoara.

14. Constanlincseu Radu, București, In. 
trarca Lt. Lcmnca, nr. 6/3, sector I, PNȚ- 
cd, inginer minier proiectant.

FRONTUL ȘALVARII NAȚIONALE
15. Ivan Ghcorghe, Hunedoara, str. G. 

Lazăr nr. 3A, bl. OC/13, FSN, inginer, di
rector al IACRS Hunedoara.

16. Chețan Miliai, Hunedoara, str. 1’eS' 
călușului, nr. 2, FSN, inginer, președin'o 
al CI’UN județul Hunedoara.

17. Iliaș Na-o lac. Petroșani, str. Horea, 
nr. 1, bl. 1/6, FSN, profesor universitar, 
rector al Institutului de mine Petroșani.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
18. Cornigeanu F onstantin, Hunedoara, 

str. M. Viteazu, nr. 17A/40, PER, subin- 
giner la ICS Alimentara Hunedoara.

PARTIDUL REPUBLICAN CREȘTIN
19. C'ostea Vasilc, Hunedoara, str. In

dependenței, nr. 32/41, PRO, maistru ta 
I.IPIPS Hunedoara, 8ecțla €âlan.

20. Cojoc loan, Gălan, str. Bradului, or. 
4/40, PRC, muncitor la Cooperativa „Stre
ini” Călan.

PARTIDUL LIBER SCI1IMBIST
21. Sîrbo Parțcnic, Brad, str. Șoimilor, 

bl. 26/3, PLS, Inginer ț'-f la tlzina «- 
lectrică.

22. Repede Ștctan, Brad, str. 7 Noiem
brie, nr. 3, bl. B 4/9, PLS, medie. Spitalul 
orășenesc Brad.

23. Șerban Octavian, Brad, str. Cuza 
Vodă, bl. 11/2, PLS, tehnician, Uzina e- 
lcctrică.

PARTIDUL SOCIALIST DEMOCRA
TIC ROMÂN

24. Iacob Nieolac, Hunedoara, str. G. 
Enescu, 22/B, PSDR, inginer, director la 
Autobaza Hunedoara.

25. Mariș Tibcriu, Hunedoara, str, La- 
minatorului, nr. 3, bl. 20/10, PSDR, pro
fesor, muzeograf-arhcolog.

26. Ardelean Rodiea, Petroșani, str. Ba
zinului nr. 11, PSDR, Inginer.

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
27. Jorcnn Petru, Lupenî, Aleea Sâlia- 

cului, 4/3, PNL, Inginer la IUM Petro
șani.

28. llorvath Zoltan, Hunedoara, b-dul 
1848. nr. 26/2, PNb, inginer la centrul do 
calcul al CS Hunedoara.

39. Ivan Petra Andrei, Deva, Gojdu, 
Aleea Păcii, bl. F 1/2, PWL, ofițer, pen
sionar.

PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN
ROMÂNIA

00. Bibolar P. Dorin, Orăștie, str. Jf. 8 i- 
iulcscu, nr. 19, l’DAR, inginer zootehnist, 
inginer șef la 0A<P Orăștie^

31. Laz.că' Gheorglie, Deva, str. 51. Vi- 
teazu, bl. 4?/33, PDAR, inginer silvic, țel. 
inspecție la Inspectoratul silvia Hunedoara.

32 FUgaeiu Pamfil, Deva, str. (Jwz., Vo
dă, bl. 4/9, PDAR. inginer la DGAIA Hri- 
nedoara-Deva.

GRUPAREA DE CENTRU „NOI V 
ROMÂNIE”

33. Horea lloraliu, Deva, b-du), l)r. .» bid, 
bl. C/7G, Sindicatul ..Fraternitatea", ihi’t- 
ner topograf.

PARTIDUL I Ml NEA DEIMO< l< 4 F 
( REȘT1NA DIN ROMÂNIA

34. Oana Adriana, Deva, str. V.l. Iznin, 
bl. B/65, PUDCR, profesor.

35. Pcticu Eugcnia-Aiexandia, Oova, 
str. Ștefan cu Mare, nr. 18, PUDCR, me
dic.

INDEPENDENT
36. Croitorii loan. Deva, Gojdti, Iii. 48/F, 

jurist, consilier juridic la TAGC’M B»- 
nedoara-Deva.<. • . ,-r

GRUPAREA DEMOCRATICA DE < NW- 
TRU

87. Bite* Mircea, Deva, str. Carpați. 04 
34/7, PD, grafician, profesor la Scoate 
generală nr. 3 Deva.

38. CimhiB Miliail, Deva, str. Aur fi
Vlaicu, nr. 23/2, PD, economist pensiona».

39. Prodanciac Valcrian, Petroșani, eU,
e Mai, bl. 2A/49, PD, sociolog, SpitaM 
municipal Petroșani. ;

PARTIDUL ȚIGANILOR DIN ROMA
NII

40. Radu Miliai, Rimnicu Vileca, *♦».
nr. •!- pTR> lăcătuș Ia CP A DM 

„Tfi Februarie” Ronhieu Vîlcea. .

82 de partide
Pina la data de 24 u- 

prilie, la Tribunalul mu
nicipiului București au 
(ost înregistrate 82 parti
de. Ultimele două forma
țiuni politice românești 
tare au căpătat personali- 
țBtc Juridică sînt:

—. Partidul Umanist 
Conservator, cu sediul în 
Drolieta-Turnu Severin, 
etr. Troian nr, 48, avînd 
un comitet de inițiativă 

compus din Vrapcea Teo
dor și Vrapcea Sorini

— Partidul Revoluției 
Române, eu sediul în 
București, str. Artera No
uă nr. 17, blocul 4A, sca
ra 1, etajul 4, apartamentul 
12, sectorul 5. Din comite
tul de Inițiativă al acestui 
partid fao parte Boșogea 
Ghcorghe, Toma Gartojan, 
Mihai Voicu.

(Romprrs)

TEATRUL DB STAT 
VALEA JIULUI ne Invită 
la cea dinții premieră a 
anului. Este vorba d« „Mă
trăguna”, capodoperă a 
dramaturgului italian din 
perioada Renașterii, IMa- 
rhiavollL Regia este sem
nată de Nicolae Ghcrghe, 
jar scenografia (le Aurel 

Viorea. Speotacohd-pre- 
mieră va avea Loc, In pri
mele zile ale lunii mai, 
în sala Teatrul u* dc stat. 
(A.H.)

JIANDIGAPAȚII — in 
valizii din Valea Jiului 
șl doamna Uțescu sint ru
gați să se prezinte la Ca
sa de cultură din Petro
șani, în 26 aprilie 1990, 
oua 17.

A FOST .SCHIMBAT 
numele unor străzi din 

Petroșani. Astfel au apă
rut pe harta orașului 
străzile „Titu Malorcscu" 
(fosta „Fr. Engcls"), „Ge
neralul Vasilc Milea" (fas
ta „dr. Petro Groza”), „In
giner Angliei Saiigny" (fos
ta „6 Martie”), „Generalul 
Dragalina”, (fosta „llie 
Pintilic"), „22 Decembrie” 
(fosta „30 Decerni ric"), 
„Avram lancu" (fasta „V. 
Roaită"), „Timișoara" (fos

ta „28 August”), „Nicolae 
Inngu” (fosta „7 Noâem- 
bruc" șl „George EncscuP 
(fosta „R. Nara”). Infor
mația este importantă pew- 
tru cei care domiciliază pe 
aceste străzi, în pers
pectiva verificării listele» 
electorale și desfășurării 
scrutinului de Ia 20 mal 
(A.H.)

Rubrică realizată de 
Dorin GIIEȚA
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SPORT ® SPORT
D",'â aproape trei săp- 

Utmi'u de pauza —, Con
siliul ProvizouU de Uni
une Națională s-a reunit, 
marți dimineața. In sala 
Parlamentului din Dealul 
Mitropoliei, pentru a exa
mina un număr de 16 pro
iecte de lege ți decretc-lu- 
gc ce reglementează di- 

,verse aspecte ale vieții 
economice ți sociale ale 
țării.

La Începutul lucrărilor se- 
«ionii CPUN, membrii mi- 

■uiparLamentulul aboi dlnd 
problema climatului po
litic In care se desfășoa
ră campania electorală, 
climat marcat de tensiuni 
și încordări datorate a- 
tacurilor, incitărilor la ură 
șl violență care se des
fășoară intre adversarii 

jpolitici.
După mai mult clc o oră 

de dezbateri aprinse în 
cadrul cărora s-au înfă
țișat acțiunile agresive

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Blocadă economică In semn de solidaritate cu România

« VILNIUS 24 (Rom
pres). — Lituania a aver
tizat • u blocada economi
că soi ictică tot mai pro
nunțat i ar putea deter
mina Vilniusul să fncete- 
ae o serie de livrări vitale 
pentru industria sovieti
că. V.cepivmierul litua- 
ruan, Rcmualdas Ozolas,

i — re' i’cază agenția Reu- 
;trr — a declarat că a tri- 
i __________________________

Ajutor militar acordat Egiptului
t SAIilO 21 (Rompres). — 
. fe acropoi *ul din Ale- 
f (candria au sos.t 700 de 

tancuri „M-60-A1", dona
te Egiptului de SUA, în 

;■ cadrul prog-amului de a- 
’ Jutor militar pentru a- 
r ceasta țară — apreciată a 
. fi una din principalele a- 
■ liote aic americanilor în 
I Orientul Mijlociu. Surse 
' ale Ministerului Apără- 
* ep’.gtcan au menționat 
» - __________________

I

LUCRĂRILE C. P. U. N.
din ultimele d miă zile ale 
manifestanților din I’iața 
Universității din Capitală 
împotriva poliției, lucră
torilor ITB și cetățenilor 
pașnici, s-a hoturit crearea 
unei comisii a CPUN care 
să discute cu reprezentanții 
manifestanților pe margi
nea revendicărilor acesto
ra. Revenită după mai 
multe orc de discuții, timp 
în care CPUN a dezbătut 
problemele aflate pe or
dinea de zi. Comisia nu a 
putut preciza pe cine re
prezintă manifestanții, ară
tând că ei solicită modifi
carea Legii electorale, de
misia președintelui îon 
Ilicscu și a ministrului de 
interne, autonomia totală 
a televiziunii.

In climatul de agitație 
existent, membrii parla
mentului au cerut orga
nelor de ordine mai mul
tă fermitate pentru asigu

mii premierului sovietic, 
N. Rîjkov, o listă inclu- 
zînd peste 20 de produse 
a căror livrare ar putea 
înceta .

Potrivit unei declarații 
guvernamentale, citată de 
postul de radio Vllnius, 
Lituania a hotărît deja 
să stopeze exportul unor 
confecții și materiale de 
construcții.

că urmează să mai soseas
că 1000 de tancuri ame
ricane in cadrul aceluiași 
ajutor. Egiptul este — 
după Israel — țara cea 
mai favorizată de ameri
cani In ce privește ajuto
rul extern, acesta ridiefn- 
du-se la circn 1,3 miliarde 
dolari anual, în domeniul 
militar, ți la peste 800 
milioane dolari, în cel ci
vil, ad îiugă agenția EFE 

care transmite știrea. I 

rarea liniștii și ordinii pu
blice în Capitală.

Dezbătind actele norma
tive aflate in discuție, 
CPUN a aprobat în una
nimitate Decretul-lege pri
vind autorizarea și funcți
onarea in România a re
prezentanțelor comerciale 
și organizațiilor economi
ce străine care facilitează 
desfășurarea unui comerț 
exterior mai intens și de 
o eficiență reciprocă mai 
mare. Tot în unanimitate 
au fost adoptate Decretul- 
lege privind dotînzile ce 
se plătesc de CEC popu
lației, Decretul-lege pri
vind înființarea „Fondu
lui Libertatea", care să 
gestioneze sumele depuse 
în banei drept ajutoare 
pentru Revoluția din de
cembrie 1989, Decretul-lege 
privind reglementarea u- 
nor drepturi ale persona
lului de dirijare, control 
și informare a traficului 
aerian civil, precum și

PARIS 24 (Rompres). — 
In semn de solidaritate cu 
România, după răsturna
rea regimului dictatorial, 
organizația franceză „Me. 
dicii fără frontiere" a co
lectat 37,4 milioane franci 
pentru a veni în ajutorul 
copiilor din țara noastră.

SIDA — tendințe
MOSCOVA 24 (Rom

pres). — In cadrul efortu
rilor ce se întreprind în 
URSS în perioada actuală 
pentru corni aterea SIDA, 
Sovietul Naționalităților a 
aprobat un proiect de le
ge privind profilaxia a- 
cestei maladii. Proiecții 
urmează a fi supus acum 
atenției Sovietului Uniunii.

In cadrul dezbaterilor 
pe marginea proiectului de 
lege, ministrul sănătății al 
URSS, Igor Denisov, a a- 
râtat că dacă primul bol-

Decretul-lege privind re
cunoașterea oficială a Bi
sericii romane-unite (gre- 
co-catolice).

Au fost adoptate, de 
asemenea, și alte decrete- 
lege aflate în dezbatere, 
cu excepția celui privind 
soluționarea conflictelor 
de muncă și exercitarea 
dreptului la grevă, care ur
mează a fi supus unor 
dezbateri mai largi prin 
presă.

Decretele aprobate ur
mează a fi publicate în 
Monitorul oficiaL

Lucrările CPUN au fost 
apoi suspendate, urmînd 
a fi reluate peste două 
săptâmîni, după ce dL Ion 
Iliescu a făcut apel la 
membrii CPUN să mani
feste exigență față de cei 
care încalcă legea, orga- 
nizind demonstrații de for
ță prin cane doresc să-ți 
impună -voința lor de 
grup majorității poporului.

(Rompres)

In acest scop, organizația 
a elaborat un program 
medico-nutrițional, urmă
rind ameliorarea stării nu
triționale a copiilor din 
orfelinate și prevenirea 
unor maladii infecțioase, 
cum ar fi hepatita șl 
SIDA.

alarmante
nav de SIDA a fost în
registrat în URSS în mar
tie 1987, în prezent nu
mărul purtătorilor virusu
lui se ridică la 984 de 
persoane. Numărul bolna
vilor este de 29. El a pre
cizat că 19 bolnavi au 
decedat. Ministrul sovie
tic a arătat că In cazul 
în care această tendință 
alarmantă va persista șl 
în viitor, în anul 2000 nu
mărul bolnavilor va pu
tea atinge In URSS 1,5 mi
lioane.

FOTBAL

„Utilajul" Petroșani—Parîngul Lonea 0-10
Brigada de arbitri din 

Lupeni. avîndu-1 la cen
tru pe Zlate Petru — Lcor- 
dea Ion și Kelemen Pali 
(la tușă) au condus corect 
acest meci tn care au 
primat respectul și spiri
tul de fair-play.

Meciul începe în nota 
de superioritate a ecliipei 
oaspete, care nu-și mena
jează adversarul și In 
decurs de 10 minute în
cheie conturile primei 
reprize. In min. 12 Măreț, 
cel mai productiv atacant 
al minerilor înscrie fru
mos la o acțiune în care 
apărarea gazdelor este 
surprinsă de rapiditatea 
fazei. La următorul a- 
tac din min. 15, Mare.ș în
scrie din nou ți scorul de
vine 2—0. Luat în pri
mire „om la om” vîrful de 
atac va face culoare de 
șut pentru consacratul 
Stana, care înscrie în 
min. 18: 3—0. Seimean II 
va înscrie și el pe același 
culoar In min. 23, făcînd 
ca prima repriză să se 
încheie cu scorul de 4—0. 

Repriza a doua aparține 
tot oaspeților care de
monstrează și în acest 
meci pregătirea ți clasa 
lor superioară. Nu trec 
decît trei minute șl Stana 
înscrie din nou la o acți
une care nu putea avea 
altă finalizare : 5—0. Toa
te atacurile gazdelor sînt 
oprite de zidul unei a- 
părări în care excelează 
Stanei și Ghițac, ți care-1 
împinge mereu în față pe 
Muntoju și Seimean. A-

Antrepriza construcții 
montaj Petroșani

strada Republicii nr. 90
angajează urgent, prin transfer sau la cerere, 

prin concurs
—3 (trei) economiști sau contabili 
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974.
Relații suplimentare — la Biroul Perso

nal al unității.

ccastă apărare a reușit 
frumoasa performanță de 
a nu fi fost învinsă iu 
acest retur niciodată.

In min. 53 extrema Blag 
în turna unui „un-doi" ntl 
mai greșește ținta și ridi
că scorul ia 6—0. Cel mai 
scund jucător al oaspeților
— este vorba de Bumbea
— are un suflet mare, el 
aleargă, driblează și în
scrie cel mai frumos goi 
al partidei, ridicînd sco
rul la 7—0. Atacurile se 
succed tot la poarta oas
peților, care primesc încă 
un gol în min. 70 — prin 
fundașul Muntoiu. Tehni
ca individuală a oaspeți
lor cîștigă mereu în fața 
unei apărări ce a dus tot 
greul și în min. 72 Măreț 
transformă cu dezinvol
tura unui divizionar, lo
vitura de la 11 m.

La cererea tribunelor 
se reușește înscrierea ce
lui de-al zecelea gol în 
min. 87, prin același fun
daș — Muntoiu. Așadar, 
diferența de valoare a 
făcut ca acest meci să se 
încheie cu un usturător 
10—0. Și, totuși, el a a- 
vut darul de a scoate la 
luptă o echipă — am nu
mit-o pe Utilajul — caro 
putea să nu se prezinte. 
Ar fi fost (poate) o în- 
frîngere umilitoare și ru
șinoasă. Din acest punct 
de vedere a avut de cîștî- 
gat numai fotbalul și toți 
slujitorii lui adevărați.

Dorcl NEAMȚU j

MICA P U B LICITATE
VINZARI

, VLND televizor color 
r plus video. Telefon 41151, 
f S«31)

JÎ .▼WD bilet Campiona- 
t tal Mondial Italia 1990, 
I" nr. L Telefon 44924, Intre

orei I»—20. (1031)

' .VIND garaj. Informa
ții, cartierul « Martie, 
►loc 8. ac. 2, ap. 20, Pe- 
trila. (1037)

t; yiNI> convertor para
bolică 1, 3. Telefon 42978. 
(1038)

MATRÎMOXI tlj

DOAMNA cu garoafa 
d-n 14-17-21 aprilie să 
sune la telefon 60242. 
(1028)

bloc 2, sc, 1. Petroșani. 
(1032)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Bucur 
Mihai, eliberată de IM 
Aninoasa. O declar nulă. 
(1012)

PIERDUT dovadă po. 
rumb pentru 132 kg pe 
numele Grunță Ioan _ loan 
eliberată de CC AICI Pe
troșani. O dâclnr nulii. 
(1029)

PIERDUT dovadă po
rumb pentru 140 kg pe 
numele Grunță Ioan Pe
tru, eliberată de CCATfil 
Petroșani. O declar nulă 
(1030)

DECESE

SOȚIA Maria, fiica 
ți fiul, nora ți ginerele, 
nepoții Simona ți An
drei anunță cu adinei 
durere încetarea din 
viață a scumpului lor 

I LI UT A IOAN
Inmorinîntarcn arc 

loc joi, ora 15. Cortegiul 
funerar pleacă do In 
domiciliu, din strada 
Ilio Pintillc nr. 7. (1010)

FIICA Leontina, gl- 
norclo Mihai, nepoții 
ți strănepoții anunți 
ca adinei durere înce
tarea din viață a iubi
tului tor

VIZITIU IANCU
Inmormfntarea aro loc 

in 25 aprilie, ora 15,00. 
Cortegiul funerar plea
că de la domiciliul din 
Aninoasa.

COMEMORĂRI

PIOS omagiu la îm
plinirea a trei ani de 
la decesul scumpei noas
tre

ARDELEAN IULIA
Odihnească-se în pa

ce 1 Nu o vom uita 
niciodată. Familia. 
(1021)

Recunoștință celor 
care îi vor dărui o cli
pă de aducere aminte. 
Familia. (1035)

diverse

DOMNUL Mihuț Edu- 
ard Qtto deschide birou 
de traduceri in limbi 
Străine, pe s’rada floria.

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 0134 pentru 155 
kg pe numele Gălățan 
Ioan, eliberată de CCAIG 
Petroșani. O declar nulă. 
(1036)

6U ACGEAȘI dure
le anunțăm că azi se 
Împlinesc 6 luni de la 
moartea fulgerătoare a 
lut i tul ui nostru soț, ta
tă, socru și bunic

MIHAI STOICESCU

SOȚIA, fiicele, gine
rii și nepoții anunță cu 
adincă durere că se îm
plinește 1 an de la 
moartea celui care a 
fost un bun soț, tată, 
socru și bunic

KOVACS MENYHERT
Lacrimi și flori po 

tristul Iul mormlnt. 
(1005)

Spitalul orășenesc Petrila
angajează urgent, 

direct sau prin transfer

— instalator pentru instalații sanitare

Condițiile de încadrare sînt cele pre
văzute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
57/1974.

Casa de cultură a 
sindicatelor libere Petroșani 

cu sediul in Petroșani, strada Republicii
nr. 100, telefon 41483 

angajează urgent :

- 1 paznic-pompier (bărbat) 

Condițiile de încadrare sînt cele pre
văzute de legislația in vigoare.
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