
Admitere în ciasa d iX-<i
Pornind de la ideeu sănătoasă 

că elevii. îndeosebi cei din clase
le termiiale ale școlilor gene- 
rale, se cuvine să >he 
încă de a c ti m ce-i aș
teaptă la anul, Mm -rul Invăță-

minluluj .■ Științei face cunoscut 
că admiterea jn clasa a IX-a cu
prinde două probe scrise : Limba 
și literatura română și Matema
tică. Subiectele, elaborate de mi
nister, vor fi unice.

I opul pietii
Ce și cu cît mai cumpără petroșăneanul. gogon.-ie — 25 de 

lei kilogt atuul, porumb boabe — 17 lei, ceapă roșie — 60 lei, 
virșli — 25 de lei perechea, conopidă — 50 de lei kg, cartofi ■— 40 
lei, gogoșari — 60, iubenițe — 5 lei. varză — 15 lei, roșii — 35 de 
lei. Trai, neneacă! O chenzină iți dă voie să măn'mci o săptarnină. 
Una, rabzj (Al. II.)

Subvenții
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Pentru intrarea în iarnă cu 
maj puțme probleme. Primăria 
Petrila a solicitat Prefecturii ju
dețene suplimentarea bugetului 
pe anul in curs cu 1 milion lei 
pe lună, în total 4 milioane pină 
la sfir.șitui anului, fonduri nece

sare pentru gospodărirea și salu
brizarea orașului. Se așteaptă re
considerarea și analiza obiectivă 
a problemelor orașului de către 
Prefectură, dar mai ales aloca
rea banilor intr-un termen cît 
mai scurt. (D.N)

«

•4

După o tară rare a trecut, ttnn a trecui... in pragul unei ierni incerte | 
Primaru-i nou, doar grijile sint vechi...

■ Ce poate Ii mai important ilecit piinea oamenilor 
■ La iarna ne vom încălzi de la rețelele răcite în subso
lurile inundate ■ Asta da, victorie: în Lupeni s-au pre
dat in acest an 10 apartamente ■ Și o veste ,,1>ombă“.„ 
de sezon: însilozările pentru iarnă la produse agro-alimen- 
tare — la cota zero!

Pe prim irul Lup.-aiului l-am 
c il iile In rind. De lic
eu’ dala am găsit... u.a cabine- 
iuiiii încuiată.

— L'ndc e piimurul ?
La Tg. Jiu, după cereale, 

ain primit răspunsul in prima zi.
— Unde C primarul l
— La fabrica de piine, a fost 

ra,pun ul a dott.i oară, jn zi de 
sinibat

lâna la urmă, înlilnirea cu 
piimurul Lupcniului, dl. ing. 
A-asile Mamară, numit in func
ție. cu două luni in urma, a avut 
I >c, dar bă în afara cabinetului 

’)> Im ru.
Problemele nu se rezolvă 

in birou. Azi, imb.ila, de dimi- 
ne.,’,1 ,im fost sunat acasă pen
tru f drrica de piine. Da, sini 
probleme. Or, ce ar putea pre
zenta o importanță mai deose
bit.. dccit plinea oamenilor, pu
nea noa/.i â de fiecare zi".

înțelegem grijile tinârului pri
mar, imlusiv motivul absenței 
sale din cabinetul de lucru. In 
urm.i cu o sâptămină a fost la 
’1 g. Jiu, iinpi'-una cu împuter

MINIȘTRII
THEODUR D. STOLOJAN

Prunul ministru
S-a mi.cut la 24 octombrie 1913, la 

Tlrgoviște. A absolvit Academia de Studii 
Economice București, lacultaba de fi
nanțe, credit și contabilitate. In 1980 a 
obținut titlul de doctor in științe econo
mice. In perioada 1966—1972 a lucrat ca 
< conomr.t la imitați din cadrul Ministe
rului Indir.ti ii i Alini, ni.ne. Din 1972 a 
luci.it cai economi i la Mim-torul Finali- 
țelor, Duceți,i Bugetului -111111111, iar a- 
poi ca șei soi viciu, dinelor adjunct și 
lirc-ctor in ljirec-ți . Bma-tulm st itulm și 

in Direcția Valutara din Ministerul fi
nanțelor. Din 29 decembrie P'89 ,. deținut 
funcția dc prim iliumt al ministrului 
I in.ințelor. A funcționat intre- 1971 și l’tlio

a isistent asociat la A.S E

(JLRICliAsVl
V I T A E

ADRIAN NASTASE
Ministrul du externe

Na-.Mil la 22 iunie in Bikuru^ti
1 ut uiiliat iu drept in anul 1973 și in so* 
(’ioloftit in «mul 1978 la Univrratatca din 
Ibiciire>t i Doctor al Um\ei‘«itații din 
Biiciir'-șl t

A lucrat <a rrwlâ1<»i la Institutul du 
(‘(rec laii Juridice din Bucuicșh in dome 
mul dreptului iniei n ițional public m 
perioada 1974 1991, vierpi < șcdl ntr «ll
A . x i.'ițn i Ic Drept fntem dional și lle. 
lalir Inb'rn Hiou du (A.l > I.R I.) și expert 
m problem» Iu innniibifț - liplnmal ici m 
'’adrul M m i ,tci ulm Aloi tiloi I.C-. Icrn»’.

în pruf Icul ul guu'in i iiuliplimt 
funcția dc muiislru fir < Xtcfriu

nicitul Societății comerciale „As- 
tra" pentru a contacta noi fur
nizori de cereale. Griu, porumb, 
ce o fi, pentru că făina nu pri
sosește deloc. Dimpotrivă. Gr, 
iarna s<’ apropie, iar piine tre
buie m fiecare zi. Probleme sînt 
și cu moara. Din 15 august, a 
inccput repararea -eșalonată a ce
lor trei linii de fabricație. Deci, 
din trei, fabrica funcționează 
doar cu două. Or, doar cu doua 
linii, lubrica nu face față cerin
țelor consumului, iar promisiunea 
conducerii întreprinderii din 
Petroșani, cum ca în perioada re
parațiilor se va suplimenta cota 
de piine pentru Lupeni nu este 
onorata, nici utmic, nici cantit i. 
tiv. Perspectiva ar fi repunerea 
m funcțiune a vechii fabrici de 
piine, avariata în urm i unui in
cendiu. S-au accelerat lucrările 
de construcții, s-a ung.ij.it o c- 
chipă specializată pentru inve .. 
tiții, se fao demersuri pentru 
procurarea utilajului. I a I de
cembrie fabrica arc toate șanse
le să producă, iar piinea pentru 
Lupeni să fie- îndestulătoare...

t'u ce alte stringențe Se con
frunta primăria orașului ? Ge 
ar putea fi mai ardent, în pra
gul iernii, in mijloc de octom
brie, decât asigurarea căldurii a- 
parlamentelor. A fost, de altfel, 
problema dezbătută, de cuiînd, 
ca punct distinct, în consiliul 
primăriei. In cursul verii, a re
ieșit din raportul B \GC'f lu
crările de reparații la cele J3 
puncte termice ale orașului și 
rețeaua aferentă se ridică la 
2,86 milioane lei față de 1.65 mi
lioane prevăzute in buget. Su
plimentarea de fonduri s-a cerut 
și va veni. Problema probleme
lor, insă, este căldura. Vor avea 
căldură apartamentele blocurilor 
la iarnă ? Asigurările icieșile cu 
prilejul anal.zei din partea 
RACX L dau speranțe. Probleme 
ar fi doar la blocurile legate de 
PT 17, unde mai sânt necesare 
modificări la rețeaua exterioară.

Dar, sini piobleme și cu pre
siunea apei reci, caro a scăzut 
din septembrie de la 6,3 la 3,5 
atmosfere, deci, nici apa rece nu 
urcă la unele bloc-mi la etajele 
superioare. Sint și conducte 
sparte și c.in.de de scurgere în
fundate. Și, toate, tocmai din

loan Dl HLK

(Continuare în pag a 2-a)

Jaf la PECO
In luna septembrie, din vagoanele cu butelii pentru aragaz 

expediate de furnizori pe adresa „PECO“ Vulcan, au fost sustrase 
pe parcursul transportului, cîteva sute de butelii. Lucrătorii PECO. 
in cazul în care se constată că răspunderea le revine, sau CFR- 
ului, dacă este vinovat, li se impută butelia la un preț exorbitant. 
De 7 (ȘAPTE!) ori prețui de vânzare. Și cum o butelie costă 3450 
de lei bucata... In același timp, pe „piața neagră", o butelie se 
vinde la prețuri care oscilează intre 15 și 17 mii de lei, cu vîrfuri 
de pînă la 20.

Fenomenul hoți., s-a extins în mod îngrijorător și asupra va
goanelor cisternă care aduc benzina sau motorina. Numai în sep
tembrie s-au furat circa 1800—2000 de litri de lrenzină, deci un 
prejudiciu de 60 000 de lei, precum și 800 de litri de motorină. E- 
norm!

Explicații se găsesc de fiecare dată. Se întreprind cercetări Și 
în unele cazuri hoțul este dovedit, alteori nu. Consecințele acestui 
jaf permanent sint însă mult mai complexe, ele răsfrîngîndu-se 
asupra noastră, a tuturor ncvoiți să stăm zile in șir așteptînd bu
teliile, benzina sau să tremurăm în stații pentru că autobuzele 
n-au motorină. Timp irosit, nervi, tot tacîmul. Iar lingă n<â hoția 
proliferează la drumul mare.

Horațiu AI.EX \NDKESCU

Atenție, domnilor „furioși0 !
Un nou ..cotizunt,, la vistieria 

statului. Intr-o seara, in jurul o- 
rei 18. la Poliția municipiului 
s-a prezentat un individ in stare 
avans ita de ebrietate. Fraze in
coerente, ceva In legătură cu ne- 
vaslă-sa. 1 emeia l-ar fi iasat și 
domnul chefliu ar fi cerul spriji-- 
nul Poliției sa-i aducă nevasta 
acasă. Conflict de familie care, 
dacă ținem seama de fitilul in 
care arăta omul nostru, nu mira 
pc nimeni. Mai mult, poliția nu 
arc latitudinea să intervină in 
aceste situații. I s- i explicai fru

BiH iui aeșertciciundo*
Nu, nu este voi ba de ntt 91 

București, penii u c.< nu am l'ost 
acolo. Am vrut sa merg, dar ple
cai ca nîj-d fost condiționată iii 
doua variante ; ori --a folosiși 
CT'R-ul, <lt*r sa respect mei stil 
trenurilor, oi i sa plec cu noap
tea in cap, folo.ind diurnul eco
nomie) ele piața. Pe prima n-am 
acceptai o din motive 1. nc de 
ml,des Da. a vai ai noștri la Bu
curești.’... Pe i doua am îm
brățișai o, d.ir a lost <1. vina per
na, adica .■■câ ni di Ai al care mi 
a sunat icform.i. Și, iute așa, ziua 
s i <lu și lirgul s-a n> bis Iar 
eu m ain inthis m mine și im 
ieșit ape sâ colind masul, unde, 
ce a mai vorbim, avem l.i fieca
re colț d1 strada TIB '91

Da. Tirgilt inii rnațion.il di 
barili , ''Jl. Mi i, i omanul -.<■ in- 
tilib i'ti loa'i prodii-a'lc natu
rale și ii i, I iej.-il ale Eui op \ ■ 
meri.-ii. Asiei, Alricii ?| al. Rom i- 
mei p<> a revoluționai c. Inlru ti
mid (nu e-.te voi,, -a Iii violent 
d> la in epiil, ca p.iti sti n a aian- 
jann-nt.-le) c.ml cu ochi, ni.i| iu

mos, chiar politicos, că este bine 
să meargă acasă, macar pină se 
trezește din beție. Individul nos
tru devine insă violent. 3'rece la 
injurii la adresa polițiștilor și 
la amenințări. „îți iau gîlul !„, 
strigă la unul dintre subofițeri. 
Urmarea: dec ine contravenient 
la Legea 61 și... 5000 de lei a- 
mendă. Poliția nu glumește. Este 
nevoie de liniște in țara asta, nu 
-.le bețivi irascibili. I-egea 61 se 
aplica I Atenț e, domnilor „fu
rios ■ I. (I. Șt.)

tii un scaun, dur duo de un prie
ten, Nu tic mal văzusem de iu edi
ția trecu’a a I IB-'tlui, stiada Lu
minii, Ieri, 0. . Desigur, eu cu 
ale mele probleme, el cu ale sa
le, cununi lele manii i, picior pes
te picior, privind pu luriș, cu 
ztmlietul m colțul Assos-ului. In 
fața, miei lociitoru noștri; Whisky, 
Royaj kag.nac. Standard \ iscol, 
l'loarea re> mei altu ti, Spuma ma
rii de asLa-vaia, Ne.-. -.ilfc pen
tru p!i lut in palmă, Oglinzi re
tro și o pal.ii a „mini" care te 
liaducc ,.ma\i’ cil -ii zice Bucu
rești — Berlin Și lirgul -.c des- 
fi .o.ua la Iun i miei i< anii. Vin 
gang b rii, adica ei fotbaljatoi ii, 
spug piața, intra m alert.i poli
ția, vine duba, sosește salvarea 
se anunța morga, apoi familia.

fa eotni ai parlamentare, se 
ne.if ă laptele, . piei l do-m ele. 
se l,i<- cont a ’ pertize i se trece 
|a voț^rca in blo a C'on-.tilul ici, 
odal i cu im h d.-tca tiigulm ăsta 
nu-i In g, c bil< i al d e, m, mniloi I

A.li MOKIS

luci.it
ung.ij.it
c.in.de
rna%25c8%259bion.il
o.ua
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MANAGEMENTZIUA BUNA

Evoluția calității factorilor de mediu
A R E AP O L U

stag- 
lor. 

cam

care ne înconjoară, 
Se întemeiază noi

urmăriri, 
factoriloi

urmă- 
măsură to- 

cal ități i 
luna sep-

IA-TI, MIREASA,

au
a-

.Șr cu toate relele 
viața merge înainte, 
familii, care pornesc la drum cu spe
ranțe mari, care cred în destinul lor. 
Simbătă, la Primăria din Petroșani s-au 
oficiat nu mai puțin de 20 de căsătorii 
Plori. urări, alume — ceva cu „pe cînd 
ăla rnicu’" — lacrimi din partea părin
ților. Desigur, lacrimi de fericire. Prin
tre tinerele familii care au pornit la 
drum in această zi, se numără Sonia si 
losif Boștinaru, Ileana și Radu Tamaș. 
Maria și Petru Mihăilă, Adela și Ale
xandru Levei, Ildiko și Zoltan Bodi. 
/m stat de vorbă cu două dintre pere
chile care s-au prezentat în fața Ofițe
rului Stării Civile, primarul municipiu
lui, domnul Vtlhelm Kleibel. „Vrem să 
avem înțelegere și mulți copii", decla
rau, emoționali, Maria și Constantin 
Stan, ea — muncitoare la UM1ROM. el 
— miner la „Tunete" Brașov. „Să avem 
o viață frumoasă, sâ fim sănătoși și 
casa noastră sâ se împlinească prin 
copii _ fie băieți, fie fetițe", declarau 
Livht si Elena Sibinescu, ea, lucrătoare 
la Spitalul municipal — are numai 19 
ani, el, la UACCVJ — are ceva mai

Din partea Agenției pentru 
Supravegherea și Protecția Me
diului — Deva primim 
toarele rezultate ale 

rilor privind evoluția 
factorilor de mediu pe 
tembr.e a.c.

Din activitatea de
și control a evoluției 
de mediu din județul Hunedoara, 
in urma măsurătorilor efectuate 
reiese că, în continuare, se men
țin impurificați 250 km cursuri 
de apă. Astfel, analizele efectuate 
au evidențiat o concentrație marc 
a ionilor de metale în apele riu- 
lui Geoagiu și pe riul Crișul Alb

In privința încărcării organice 
s-au înregistrat concentrații sen
sibil mai mari pe mai multe 
cursuri de apă din județ, res 
pectiv, pe rîurile Orăștie, Cerna, 
pe riul Galben. In privința con
ținutului in cianuri, se remarcă 
o Îmbunătățire a situației întîl- 
nită în lunile trecute. înregis- 
trîndu-se cîte o singură depășire 
a concentrației maxime admise 

prin standard, pe rîurile Strei 
și Cerna, cu valori maxime de 
0,016 mg/1, respectiv. 0,025 mg/1

Nivelul ridicat al concentrației 
In suspensii a apelor rîului Jiu 
se menține In continuare la va
lori de 1873 mg/1 (max. 3249 
mg/1) fapt cauzat de deversarea 
apelor insuficient epurate de la 
exploatările și preparațiile 
niere din Valea Jiului.

mi-

F.S.N.-ul are. in sfirsit, sediu
Frontul Salvării Naționale, filiala Petroșani, are 

nou sediu — de fapt are, în sfîrșit, sediu. El se află 
clădirea Primăriei, la etajul al 11-lea, cam. 9. Relațiile 
publicul — ne-a comunicat domnul Scurtu, unul din liderii 
organizației Petroșani a Frontului — sînt programate 
zilnic, inclusiv sîmbăta, între orele 9 și 14. (Al. II.)

Electromontaj „CARPAȚI" 
S.A. - SiBIU

1IIJALA DEVA, lotul Vulcan

angajează urgent 1

automacaragiu, pentru lucrări în zona Valea Jiului 
Relații la telefon Deva 21551 și Vulcan 70316.

O 
"oQ. 
E <—

analizate, 
inregislrîn- 

zona Hunedoara Teliuc 
490 g/mp lună, probe 

85 la sută), zona Deva 
57,15 g/mp lună, probe 
44 la sută), zona Min- 

lună).
înre- 

medie, 
16 g/ 
probe 

funcționării 
Termocentralei

Priv ind calitatea aerului, se 
constată ln continuare un nivel 
ridicat al poluării zonelor anali
zate cu pulberi sedimentabile și 
pulberi in suspensie. Concentra
țiile măsurate la poluanții gazoși 
nu au depășit maximele admise 
de standard in nici o zonă.

Pulberile sedimentabile, 
depășit maximele admise in 
proapi toate zonele 
valori semnificative 
du-se în 
(maxima 
depășite 
(maxima 
depășite 
tia (maxima 45,44 g/mp

In zona Petroșani s-a 
gistrat. însă, o valoare 

sub maximele admise, de 
mp lună cu zero la sută 
depășite, datorate 

cu gaz metan a 
I’aroșeni.

In ceea ce privește poluarea 
cu pulberi în suspensie, din da
tele de care s-a dispus se con
stată depășiri ale maximei ad
mise ln zona Hunedoara Teliuc 
la 51 la sută din probe, valoa
rea maximă fiind de 2.5 mg/mc.

Legat de poluarea radioactivă, 
din determinările efectuate în 
mediul ambiant (apă. aer, sol, 
depozite și precipitații) rezultă 

că nu s-au depășit pragurile de 
atenție, valorile determinate fi. 
ind sub limitele admise de stan 
dard.

*

un
In
cu

mulți: 21! Și, vorba domnului Kleibel, 
„fie ce-o fi, numai armată să facă" — 
aluzie evidentă la urarea de a crește 
familia Sibinescu în curînd cu 
un fecior. Rămine ca „barza" să fie de 
acord. Căsătoria soților Sibinescu a fost 
a 450-a înregistrată în acest an. la Pe
troșani.

Cu toate eforturile prtmariet noastre, 
condițiile de desfășurare a căsătoriilor 

în Petroșani sînt încă necorespunzătoare. 
Lucrările la „Casa căsătoriilor" 
nează din lipsă de bani. Finisarea 
conform proiectului inițial, costa
20 de milioane. S-a conceput un alt pro
iect. Lucrările vor costa acum „numai" 
7 milioane. Nici aceștia nu sînt. Diverși, 
întreprinzători — aqenți economici cu 
capital de stat sau particular nu se în
ghesuie să ajute, iar primăria nu are 
fonduri. S-a găsit cu greu o soluție pro
vizorie, oricum mai bună decît ceea ce 
este acum. Peste circa o lună căsătoriile 
se vor oficia în condiții îmbunătățite. 
Dă doamne! Să zicem pînă atunci tutu
ror tinerilor căsătoriți începînd de sîm- 
bătă, 19 octombrie, „Casă de piatră".

Ateiijie la 
igiena!

Un fiipt de mare interes pu
blic, pe care îl preluăm din pre
sa centrală, nu pentru a crea 
panica ci pentru a prezenta o 
realitate in măsură să îngrijo
reze, dar mai ales pentru a a- 
vertiza asupra unei cerințe ele
mentare: IGIENA PUBLICA.

S-au înmulțit cazurile de hole
ră. dar și dc hepatită virală în 
România. Cei mai vulnerabili 

sînt mai ales copiii. Cea mai e- 
lementară și la îndemină profi
laxie o constituie igiena strictă 
In primul rînd, legumele și fruc
tele trebuie spălate cu atenție 
și temeinic. Alături de părinți, 
care poartă principala răspunde
re a igienei copiilor, cadrele di
dactice și sanitaro din grădinițe, 
cămine și școli au obligația să 
vegheze ca focarele să nu se ex
tindă. ultimele cazuri apărind în 
Județul Prahova. Ministerul Să
nătății. confruntat cu multe și 
acute probleme, fac o și el ce 
poate. Așa cum sîntem infor
mați, situația nu este gravă, dar 
e alarmantă, ceea ce ne face 
să sugerăm tuturor cetățenilor 

zicala „PAZA BUNA, TRECE 
PRIMEJDIA REA“.

••••••••

Primaru-i uou, doar grijile sînt vechi
(Limare din pag I)

cauza lucrărilor la magistrala 
11 de aducțiune de la Valea de 
Puști, menită să suplimenteze 
furnizarea apei potabile. Or. pri. 
măria a oprit lucrările de ma
gistrală tocmai pentru a cere 
executantului să remedieze toa
te străzile și zonele distruse cu 
ocazia lucrărilor. Presiunea a- 
pei a .scăzut insă și din cauza 
debitului diminuat de pierderi
le mari ia blocurile 200, M2,
34. Ceea ce îngrijorează mai 
mult primarul, slut subsolurile 
inundate din cauza rețelei de 
canalizare înfundată. Astfel de 
blocuri sînt și pe Viitorului, și 
In Bărbătenl și po Parîngului. 
Adică, degeaba s-au reparat 
punctele termice dacă, pină a 
ajunge in apartamente, rețeaua 
de încălzire trece prin apa rece 
din subsolurile inundate. De o 
lună, primăria a luat inițiativa 
și cu sprijinul minei, al sindica
tului, a constituit două echipe 
specializate ln cadrul KAGCb 
pentru urmărirea subsolurilor.
S-o acționat cu rezultate bune 
In Bărbătcni șl Viitorului, șl ur
mează cartierul Parîngul. Se 
acționează, In același sens, și de 
către secția apă-canal. In orice 
caz, problemele sînt încă ftiulte, 
iar iarna se apropie...

Directorul Spitalului nuir.irip.il Petroșani, domnul
Da vid, primește din partea delegației de m Jici ai Spitalului di 
Kaufcnburg — Elveția, cheile autosanitarei, marca Mercedcs. pr>< 
milă in dar, pentru dotarea servicfuluj de urgențe.

O problemă pentru guspodu. 
rji orașului este și salubrizarea. 
Greutăți sini multe. Au fost și 
cu rampa de gunoi, parcul de 
mașini e insuficient, lipsesc ba 
piese de schimb, ba motorină 
Dar, curățenie trebuie, iar joc 
pentru mai multă inițiativă și in
teres ia sectorul de salubrizare 
mai este...

O situație gravă. Chiar iară 
precedent există In acest an Ln 
domeniul construcțiilor de locu 
înțe. In contrast total cu cererea 
de locuințe. Lupeniu) a primii 
„cadou** ln acest an de la prie
tenii constructori doar 10 apar
tamente Mai multe blocuri — E3 
E4, iar unul ln Bărbătcni. lingă 
moară, stau abandonate, In 
rite faze de execuție, unele 
vastale. „Toată vara nu 
văzut nici uri constructor 
spune cu năduf primarul. Parcă 
obla de citeva zile au I 
miște la blocul H4”.

Dar, să revenim la 
cu care am Început... 
importantă, vitală, dar 
tul. Aprovizionarea cu 
alimentare este asigurată de So
cietatea comercială . Astra" c ire 
fșl onorează cifra de afaceri, 
sigurind ritmic produsele de 
bază pentru populație. Sînt pro
bleme ca pctte tot cu zahărul, 
făina, mălaiul, uleiul ele. Dar,

dife-
i..

am
ne

început srt

problema 
Pîinea e 
nu e to. 
produse

a.

desfacere ți 
fi la iarnă

i
o prubiemă

_ a
noul

oeea ce îngrijorează In perspec
tiva iernii sînt silozurile. Car* 
tofii, ceapa, rădăcinoasele-, sini 
cu stocul la cota zero. Ce vine 
din depozite intră la 
trece pe loo. Ce va 
vom vedea 1

Am lăsat la urmă 
delicată > bugetul local. Dia 
milioane, bugetul pe *91, 
primar a mai găsit în august aa 
milion. Pe anul viitor s-au cerul 
22 milioane Probabil va ajunge. 
Pină atunci., ce mai dă Cel
de Sus și. eventual, Prefeatura,

Ceea ce preocupă insa mai 
mulț unarul primar al Lupeniu* 
lui este dinamizarea lucrărilor 
primăriei, implicarea lor in so
luționarea multiplelor probleme 
publice. Pentru revigorarea ad
ministrației locale a fost pro
movat in postul de secretar al 
prirrtăriei un cadru tlnăr, com
petent, cu inițiativă, In persoana 
juristei Ecateiina Pirvu. Pentru 
a fi mai operativ și mai funcțio
nal a fost reașezat aparatul ad
ministrativ s-au restructura’ U- 
nvle servicii, s-au nepus în diep. 
turile ei ordinea și disciplina, 
s-a rein ioit consiliul primăriei

Sînt pași de Început, dai fermi 
care prefigurează efecte benefi
ce atîț pentru administiația lo
cală, cit și pentru cetățenii O- 
rașuiui.—7”

nuir.irip.il
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Meci merdiit ne jillimi flilă”
F.C. BIHOR — JIUL, 3—2 (1—0). • Partida a început cu lu 

minute mai devreme, adaptindu-se curselor TAROM-ului. * Jocul 
a fost notat cu 7 plus. ■ Jiul a dominat circa 79 de minute din 
întrecere. Filmul meciului a fost „tras" pe casetă. • Terenul de 
joc a fost redus in lățime cu 10 m — model Ungaria. ■ A rein
trat Henzel. • Portarul Papp a fost îngerul păzitor al gazdeior.
■ Ovidiu Lazăr sau șansa partidei — min. 86. • Circa 1000 de 
spectatori au aplaudat jocul ambelor echipe. Portarul Dumitru 
a „promovat" In anul UI și a intervenit salutar la 1—1 si 2—2.
■ Dumitru Marcu simte motivația echipei. • Popoviciu a ratat 
la 1—1, Militaru la 2—2. JIUL: Dumitru — Cămârăsan. Cioabă, 
Călugărița, Dodu, Cristea, Stăncic, Radu. Militaru, Henzel, Po
poviciu.

După semieșecul ue acasă, 
pregătirile au depășit rutina — 
cerindu_se antrenamente -uplt- 
menlare chiar din partea jucăto
rilor și meciul de ia Bihor s-a 
vrut „reîntoarcerea fiului risi
pitor”. Numai șansa a arbitrat 
această partidă In min. 13 la o 
banală aruncare de la margine, 
mingea a fost trimisă direct in 
careu, unde Ovidiu Lazăr a <ă.

Fotbal, div^'a B, 
seria a îi-a

rit, Înscriind norocos primul și 
singurul gol al reprizei iniii.

GRUPA I

- EURO ‘92 -

REZULTATE TEHNiUt,: Jiui 
IEEL1F Craiova — Astru Arau 
3—1; FC Bihor — Jiul Pc-lru,Jm 
3—2; Gloria Reșița — USM Re
șița 1—o, Metalurgistul S.aWitu 
— Meta.ui Boc,a 1 — 1; UM li 
mișoara — Gaz Metan 2—2 Aris

Arad — FC CFR TirtiișJWru l—o.
U.T. Arad — CE Drocela Tr.
Severin «—1; M_i.iiurg.siui Cu-

-- uLimid Km. 2—3;
1FA Si^iu — Unirea Alba luiia
2—1.

• Echipă penalizată cu un punct.

1. Chimia Rm. \ilv_a 9 5 3 1 15— 7 13 (+5)
2. Unnea Alea iu.xu 9 0 0 3 ZU—12 12 (1-4)
3. U.T. Arad 9 3 2 2 1 1— o 12 (~r2;
4. CSxvl Reșița 9 S 2 3 1j— 5 iu ( + 21
5. Gloria Ke;ița 9 r 2 3 13—14 tu l ■>)
6. U.M. Timișoara 9 4 2 3 12—19 10 ( 0)
7. FU Drobela Tr. Severin 9 4 1 4 lb—13 9 ( + U8. Jiul Petroșani 9 3 2 4 29—14 8 f oj
a. I.P.A. Sibiu 9 3 2 s 1 1 — IU 8 (—2)

10. FC Bihor 9 J 3 3 12—12 8. (—3)
u. Meta.urgistul Slatina 9 2 4 3 lu—1 l 8* (—2)
12. FC UF R Timi oura 9 2 4 3 4— 7 8 ( 0)
13. Metalurgistul Uugir 9 3 2 4 10—14 8 (-2)
14. Metaiui Bocșa 9 3 2 4 9—13 8 ( ")
15. Aris Arad 9 4 0 5 9—16 8 (—2)
16. Astra Arad 9 2 3 4 9—13 7 (—1117. Jiul 1EEL1F Craiova 9 2 3 4 11 — 16 7 (—3)
18. Gaz Metan Me liaș 9 2 3 4 13—21 7 (-D

r. i A P A V 1 I 1 O A R E;

Jiul a ripostai energic, împingînd 
atacurile pină la marginea ca
reului mic unde Papp a salvat, 
in extremi* două șuturi extrem 
de puternice. Ambele formații 
au rezolvat faze fierbinți in pro
priul careu pentru că partida a 
avut cea mai mare cursivitate 
din Jocurile susținute, impunin- 
du-se Brukental și Ovidiu La
zăr de la gazde. Cristea și Mili
tam de la oaspeți. După pauză 
aceleași echipe reiau spectacolul 
și dorința de victorie. Cursa so
litară a lui Militaru. min. 52, s-a 
soldat cu un penalty, pe care 
Dodu l-a tran-format. șutind pu
ternic și aducind egalitatea. Po
poviciu a ratat 1—2. iar Dumi
tru a salvat. ■*—1. La numai 10 
minute, cornerul de pe stingă, a 
creat mare.mare învălmășeală 
în careul Jiului, unde Bruken
tal. în forță a reușit să aducă 
din nou avantaj bihorenilor. 
Cursa de urmărire n-a încetat 
și Cristea a șutat năprasnic de 
la 20 m. Papp n-a putut reține I 
și, atent la fază, Popoviciu a re- | 
stabilit eg ir.atea. Militaru a cui- I 
cat doi apărători și singur cu 
portarul a trimis puternic pu- i 
țin peste transversală. A inter
venit încă o dată Dumitru, men- 
ținînd balanța ce a alienat, to
tuși, de un fir de... noroc. Soar
ta se va decide la ultimul con
traatac, purtat in mare viteză de 
internaționalul Ovidiu Lazăr, 
min. 86, care a scăpat de bloca
jul lui Cristea, de alunecarea lui 
Camaiășanu, insei iind golul vic
toriei, fiind exclusiv opera lui 
și nu a echipei. Jocul a fost bine 
arbitrat de Crișan Alexandru 
țcenuuj, Ciucu Lazăr și Șletan 
JHampu.

Cehoslovacia — Albania 2—1 (2—0)

1. Franța
2. Cehoslovacie
3. Spania
4. Islanda
5. Albania
GRUPA a Il-a

CLASAMENTUL
7
7
6
7
7

7 0 0 17— 5 14
5 0 2 11— 7 10
2 0 4 15—11 4
2 0 5 6— 7 1
1 0 6 2— 2 2

România — Scoția 1—0 (0—0)
Bulgaria — San Marino 4—0 (3—0)

CLASAMENTUL
1. Elveția
2. Scoția
3. Bulgaria
4. Romanța
5. San Marino
GRUPA a IV-a

7 4 2 1 19— 6 10
7 3 3 1 10— 7 !>
7 3 2 2 14— 7 8
G 3 1 2 II— 6 ?
7 0 0 7 1 —29 o

Irlanda de Nord — Austria 2—1 (2—1)
Insulele Feroe — Iugoslavia 0—2 (0—1)

1. Iugoslavia
2. Danemarca
3. Irlanda dc Nord
4. Austria
5. Insulele Feroe
GRUPA a V a

Jiul Petroșani — Oioi.a .te,>,a. 
Gaz Metan — JiUi lr,t,xJf Ula- 
iova; Asira Arau — r Ui.ioi 
Chimia Km. Vlicea — M. Lalur- 
gistul Sialina; Metalul t>uv>u — 
U.M. Timișoara; USM Reșița —

U.T. Arad; FC Drobeta Tr. Se- 
verin — Aris Arad; FC CFR Ti- 
iiu, oaia — 1PA Siliu; Unirea 

Alba lulia — Metalurgistul Cu- 
gir.

Pagină realizată
de

Dorel NEAMȚU

CLASAMENTUL
7 6 0 1 22— 4 12
7 5 1 1 16— 6 11
7 2 3 2 10— 9 7
7 1 1 5 6—12 3
7 1 1 6 :î—26 3

Germania — Țara Galilor 4—1 (3—0)

1. lara Galilor
2. Germania
3. Beldia
4. LuxehL>urg

CLASAMENTUL
5311 7—6 7
4301 8—4 8
5212 7—5 B
4004 2—9 0

GRI pa a V Ia

Olanda — Portugalia 1—0 (1—0)
CLASAMENTUL

1. Olanda 7 5 1 1 15— 2 11 '
2. Portugalia 7 4 1 2 10— 4 •
3. Finlanda 7 1 4 2 5— 6 8
4. Grecia 4 2 1 1 8— 5 55. Malta 7 0 1 6 1 -22 1
GRI PA a VU a

Anglia — Turcia 1—0 (1—0)
Polonia — Irlanda 3—3 (0—1)

CLASAMENTUL
1. Anglia
2. Irlanda
3. Potonia
4. Turcia

5 3 2 0
5 14 0
5 2 2 1
5 0 0 5

0—2 8
10— 5 6
7—5 6
0-11 0

Da.a Ue ia Începu.ux xuui^/iunu- 
tuiui, vuiixituuiiiu. iiuxxiu, arui- ' 
11 ui iun DunciU a 10,1 luxul uuai 
de p«Uu uri la veil.iu, ia lltUu 
se iei Ue tex de spx-u.uții „s . 
piu uurnaruxUi ue puiliu- aii.ii.iu 
te. nu es.e eț de v.na. Koaie .a

Arn*Irul on boiihiu '
yi... uUlllpUlbl LI

F »TBAl divizia C, seria a IX-a
FOTBAL divizia A

. ...m V. L X , X 1 11* X X—1 1IX 1 v.xs ■ .XX,—

nerui vu.ian — AS Dr. Tr. Se- 
vcriii s—v. sUCpl <„i<xiova — 
Guiisiruclorui v-raiova 1—2. 
Dixiiiu — Purxhgul Pe-
trna Lunea z—1, Autobuzul Ura- 
iova — Peiroiul Cărbunești 4—1;

minerul Uneam — Petrolul 
Sloi na 1—0; Petrolul Țicleni — 
Minerul Matasari 1—0; Minerul 
Lupem — Minerul Motru 4—0; 
Pandurii Tg. Jiu — AS Paroșeni 
8—2.

REZULTATE TEHhiiUE: FC 
Bacau — Rapid București 3—1) 
Dinamo — FC Brașov 5—2; Cor- 
vinul FC Argeș 4—1; Oțelul Ga
lați — ASA Electromureș Tg. 
Mureș 3—2; Electroputere Cra
iova — Dacia Unirea Braila 1 -0

Sportul Studențesc — Universi
tatea Craiova 1—3; Petrolul Plo
iești — Steaua 2—1; Farul Con
stanța — Gloria Bistrița 3—1; FC 
Inter Sibiu — „Poli" Timișoara 
1—0.

pupm știu, ca uexeguica arbitri
lor se lace pe compuiei, -are 
piugiurnează iiilregu, „ui k ue l»i- 
biLii pe o unume uuiată. iată vă 
în următoarele Joua sâpuuniiii. 
Ion Ddt.cju va amina patru in 
ttlniri. Una a fost uummita: < >- 
țelul Galați — A.->A tievlromu-
reș. Urmează Politehnica — Fa
rul, CS l'irgoviște — .lutoliuzul 
București și Montana Caraima- 
nui Bușteni — M« a u, Mija Da 
to. nă prestațiilor sale constant 
bune, computerul i a judecat iară 
pârunire. Succes mn Dancju in 
lupta cu computenill

1. IdlllU’l V UAGclfi
2. r-anuuri, ig. jiu
J. 1'Vllviu, X iclcllj
4, Aii.-eiu, uupcni

o Minei ui Mălu >ari
6. ukiiiu wr,uva
7. Cun ,t. ucioi ui Craiova
8. A.a. i aru?ein
9. A.l 1 r aeverin

10. Minerul uiicani
11. F,.iroiuj C„ruunești
12. Nn >ei ii. Motru
13. Petrului Stoina
14. SUCP1 Craiova
15. Pa ingul Petri.a Lonea
16. Au zu] Ciajova

E l APA VlllO/lRE, 23 octom
brie: Constructorul Craiova — 
Minerul Vulcan AS Paroșeni — 
SUC PI Craiova; Minerul Motru 
— P m Jurii Tg. Jiu: Minerul
Mătusari — Minerul Lupem; Mi-

8 5 1 2 18— 7 11
8 6 I 2 15— 7 11
8 4 2 2 19— 6 10
8 4 2 2 18—10 10
8 5 0 8 15— 7 10
8 5 0 8 14—11 10
8 3 2 3 13—12 8
8 8 2 3 IU—11 8
8 4 0 4 11 — 15 8
8 4 0 4 9—14 8
8 3 I 4 12—21 7
8 3 0 5 6—13 6
8 3 0 5 10—14 6
8 3 0 6 9—17 6
8 2 1 8 6—12 5
8 1 2 6 11—19 4

nerui Uricani
i

Petrolul Țicleni;
Parlngul Petrila Lonea — Au-
tobuzul Craiova: AS Dr. Tr. Se- ’
velin — D "1 na Orșova; Petro 1
iul Slouiu — Feti oiui Cai bunești.

1. Dinamo București 6 7 2 0 26— 5 16
2. Petrolul Ploiești 9 l l 1 15—11 18 1*0)
X Oțelul Galați fi 6 1 a 13—11 13 »*3)
4- Steaua București fi 6 1 a 14— r U t*3)
5. Universitatea Craiova 9 4 3 2 B— 5 11 t+3)
6. Electroputere Craiova 9 4 3 2 »— a 11 C-H)
7. Politehnica Timișoara 9 5 0 4 13—10 10 C+2)
8. FC CONSTA R Bacau 9 4 2 3 9—14 10 ( 0)
9. Gloria Bistrița 9 3 2 4 14—14 0 L 0)

HI. Rapid București fi 4 6 5 11—12 8 ( 0)
11. Farul Constanța 9 3 1 5 6— 7 V (-3)
12. FC Brașov 9 3 1 5 13—17 7 f—
13. FC Inter Sibiu 9 2 3 4 11—16 7 (—3)
14. ASA Flcctromureș Tg. Mureș 9 8 1 5 10—16 7 (— I)
15. Corvinul Hunedoara 9 3 0 6 13—17 6 (—4)
16. Sportul Studențesc București ' B a 2 5 9—17 6 (—4)
17. FC Argeș Pitești B i 3 5 10—12 5 (—3)
18. Dsi'in Unirea Brăila 9 1 2 6 7—15 4 (—4)

Ei APA VIITOARE 27 octom
brie: FC Brașov — C ninul;
Dacia Unirea Brăila — FC Ba
cău. Rapid — Din mn; ASA 
Electromureș — El tropulere 
Craiova; Gloria Bistrița — Oțe

lul Galații FC Argeș — Petrolul; 
Universitatea Craiova — FC Inter 
Sibiu; Steaua — Sportul Stu
dențesc; „Poli* timișoara — 
Farul Constanța. ____^^4»-.
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HOROSCOP
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie) 
Nu aruncați „pisica" in curtea 

altcuiva. Aveți măcar tăria de 
a vă recunoaște greșelile.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Astăzi nu jucați deloc in spi
ritul Xair-play-ului, fapt amen

dat cu promptitudine de parte
nerii de joc.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Un start bun, dătător de spe

ranțe pentru întreaga săptămînă.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie) 
Un pian abandonat din mo

tive obiective — la momentul 
respectiv —- revine in actuali
tate. Conjunctura pare a fi deo
sebit de favorabilă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 
Se întrevede un cîștig in afa

ceri imobiliare.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie) 

Puteți face un bilanț provizo
riu. Veți constata că, pe ansam
blu. acesta este pozitiv. Un mo
tiv pentru a continua — dar cu 
prudență.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Rezultatul unor negocieri sc 
amină (nu pentru mult timp).

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Mici divergențe in plan sen
timental.

MICA PUBLICITATE
VINZARI

V1ND urgent Volkswagen 1500, stare bună, preț convenabil, 
Petrila, telefon 55032, după ora 14. (3370)

RAG
(22 iunie — 22 Iulie)

Potențialul dv. emotiv este în 
creștere. Ar fi preferabil să pro
fitați de aceste momente, întru- 
plt se Întrevede și un cîștig fi
nanciar. . —

LtU
(23 Iulie — 22 august)

V Noua dv. cunoștință Se dove
dește a fi de calibru superior. 
Pațl Cezarului ce-i al Cezarului.
J. " FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Banca dumneavoastră de date 

le află în pragul falimentului.

VIND covoare persane, mobile, TV color, Anton Pann, nr. 30, 
după ora 17. (3377)

V1ND televizor color, sigilat, cu telecomandă, preț avantajos. 
C-tin Miile, 4/20, după ora 16. (3382)

D1V ERSE

SRL — Betoane Brănișca 
județul Hunedoara 

confecționează, pe bază de cerere, bolțari-cărămidă, stîlpi din be
ton, la preț negociabil. Telefon 66605 — Brănișca. (3357).

SOCIETATEA COMERCIALA „MODERN-BAR" PETROȘANI 
(din Piața Victoriei) organizează concurs pentru ocuparea a două 
posturi de ospatari-barmani. Concursul va avea loc vineri, 25 
octombrie, ora 10.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament, 2 camere, în Aninoasa, lingă stadion, 
cu similar in Vulcan sau garsonieră, confort 1, zonă centrală. Te
lefon 70965, după ora 15. (3351).

SCHIMB casă colonie (curte și grădina), cu apartament două 
camere, excius zona „Dacia** și „Șerpărie**. Informații, strada Îm
păratul Traian 4/1, între orele 15—17. (3359).

SCHIMB apartament, două camere, fără încălzire (cu atelier 
auto), Petrila. strada 8 Martie — 3/9, cu apartament, două ca
mere, Petroșani, zonă centrală, exclus Aeroport. Relații, după ora 
16. (3336).

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie pe numele Scoarță Agripina, elibe
rat de Centrul de preschimbare a buteliilor Aeroport. 11 declar 
nul. (3353).

PIERDUI’ legitimație periodice nr. 283, eliberată de U.T. 
Petroșani. O declar nulă. (3342).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Panța Crlstină, 
eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3340).

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 8 240, eliberată 
de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3338)

PIERDUT legitimație biblioteca periodice pc numele I’elrâ- 
che Cristian, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3337).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Ridzi Carol, eli
berată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3311).

PIERDUT legitimație periodice nr. 762, eliberată de U. T. 
Petroșani. O declar nulă. (3313).

PIERDUT carnet student pe numele Bodoni R< mus, eliberat 
de U T. Petroșani. 11 declar nul. (3309).

PIERDUI contract de înclin lerc pe numele Paunescu Victor, 
eliberat de EGCL Lupem 11 declar nul. (3366)

PIERDUT legitimaț c bibliotecă pe numele Ronyesz Ediiard— 
Fchx, eliberată de U.T. Petroșani. O declar nulă. (3368)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Scoarță Traian, 
eliberată de F.M Dilja. O declar nuia. (3352)

BAl.AN I A
(22 septembrie — 21 octombrie)

Nu lâsați in scama altora lua- 
rc4 unor decizii care va privesc.

—----------------- -------------------------■ M * W M “ • * *
f -W
Programul TV

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super 6lianncl.
12.40 Ora de muzică.
13.30 Interferențe.
14,00 Actualități.
14.20 Muzica pentru părinți.
14,50 Tradiții.
15.20 Avanpremiera TV.
15.30 Preuniversitai ia.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Mueica pentru toți. I
17,00 Știr*.
17,il5 Conviețuiri.
17.35 Drumuri In memorie.
18,05 Salut, prieteni.
19,05 Cultura in luirnr.
19.30 Desene an mm te.
20,00 Actualități. x»/
20.35 SporL
20,45 SLudioul economic.
21,05 Revoluția română in direct
22,05 Film serial.

Cine e băiatul ăsta?
(Franța, 1J87). Premieră pe

J. țară. afle.
Ep,.udul 1.

23,05 C'ron.ca Parlamentului.
Actualități, - •<

23.40 Jazz fon. ....... - ’ C

Uzina de Preparare 
a cărbunelui Petrila

.ing.ijc.i/.i;

— manevranți vagoane

— șefi manevră vagoane

— mecanici ajutori 1.1)11
— lăcătuși revizie vagoane
— molopompiști
Angajarea se [ace conform legislației in vigoare.

Societatea Comercială 
„SCAT“ — S.A. Petroșani 

A N U N r A »
_ incCpeieu unui nou ims tle școlarizai e iii vederea 

ohfinctii permisului de iiiiiiluivre, categoria 15, care cli
pi iude :

■ J0 urc pradică — auto
■ 20 urc legislație
■ 15 urc cuimașlciea automobilului
■ t.ixâ avantajoasei, <fe numai ’.IIKIO lei (3385)

PIERDUT lichele butelie, seria D nr. 2432 șl nr. 2433 pe nu
mele Hălălaî Viorel, eliberate de Centrul de preschimbare a bu
teliilor Aeroport. Le declar nule. (3369)

PIERDUT tichet butelie seria D nr. 1466, eliberat de Centrul 
de preschimbare a buteliilor Petroșani. Iț declar nul. (3386)

DECESE

CU sufletul sfișiat de durere soția Lucica și socrul Ionel a- 
nunță încetarea din viată a scumpului lor

dr. ISACU FULVIUS
Inmoiniiiilaiea va avea loc marți, 22 octombrie, în Bucuroșii, 

la cimitirul Ghencea.
Nu te vom uita niciodată. (3371)

FIUL Silvius și nora Irina cu profundă durere anunță decesul 
dr. ISACU FULVIUS

Iubit și neprețuit părinte, te vom pomeni veșnic. (3372)

FILL Fulvius, nora Cara și nepoata Anlonia cil tristețe a- 
nunțâ decesul

dr. ISACU FUI.VTUS
după o scurtă, dar grea suferință.

Dumnezeule, ai te rog grijă de sufletul lui bun! (3373)

PROFUND îndurerați deplîngem trecerea în neființă a văru
lui nostru

dr. ISACU FULVIUS
om de aleasă noblețe sufletească.

Familia Tofan Nicolae, Mariana și copiii. (3374)

FAMILIA dr. Gurtavenco din Vulcan anunță cu durere dis
pariția djn mijlocul nostru a bunului prieten 

dr. ISACU FULVIUS
Regrete eterne. (3375)

CU nemărginită durere, colectivul secției Boli Infecțioase 
.Vulcan aduce la cunoștința tuturor celor care î-au cunoscut și a- 
preciat că a plecat dintre noi, pentru totdeauna, cel. care a fost 
un om de o mare noblețe sufletească și un minunat șef de secție 

dr. ISACU FULVIUS
Odihnească-se în pace!
Recunoștință, flori și lacrimi pe mormăitul său! (338 4)

CU adincă durere în suflet familia anunță încetarea din viață, 
după o lungă suferință, a celei care a fost o bună mamă, bunică 
și străbunică

MOGOȘAN 1 LENA
Ii vom pisica o veșnică amintire. C opiii, nepoții și strănepoții. 

(3390)

COMI'MOR \ RE

GU adine ă durere sufletească reamintim cunoscllților împlinirea 
a 6 anj dc la decesul scumpului noslru soț tată, socru și bunjo

PASSUDETI 1ACOB (MINT)
Dunimzcu să odihnească sufletul Ini bun! (3322)

R.A.H. Petroșani
E.P. Petroșani

Uzina de preparare Lupeni
Vinde din disponibil, prin licitație, următoarele 1
— 3 buc. mese laborator
— 10 Imc. scaune tapițate
— 2 buc. dulap metalic tip vestiar
•— 2 buc. dulap metalic tip fișei
— I buc. încălzitor apă 80 I
Licitația va avea loc in dala de 7 noiembrie, ora 10, 

la Uzina de Preparare Lupeni — Brigada L ricani.
Cei interesați vor depune la casieria E.P. Petroșani 

10 la sută din prețul de pornire piuă la data licitației.

In chioșcurile noastre, cartea anului i

HOROSCOP

AJUTA-TI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ..descoperirea** 

anticipată a viitorului I

Redacția «I administrata I Petroșani, str. N. Bălccscu, nr, 2, (Telefoane — secretariat i 41662, secții i 41663, 42164
Tiparul i (Tipografia Petroșani, sfr. N. Bălcescu, nr. 2. ®cl. 41365.


