
PROPAGANDAI electorală |
Intrucît ziarul „ZORI NOI“ nu reprezintă interesele 

unui partid sau ale altuia, unei grupări politice sau alo 
alteia, unui candidat sau ale altuia, facem următoarele pre
cizări :

— Listele cuprinzînd candidații ne au fost date spre 
publicare de Comisiile electorale orășenești și municipală. 
Orice inadvertențe aparțin acestora.

— Datorită faptului că ne sosesc nenumărate semna
le referitoare la modificări în liste, nu avem posibilitatea 
să tot revenim asupra lor. Ca atare, toate diferendele pe 
această temă, se soluționează la Comisiile electorale teri-
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Rații și cote la mei și zahăr
Ia legărar* cu nivelul la care se va asigura consumul popu- 

de ulei și zahăr, in luna ianuarie, de la Prefectura județului 
Hun. ’ Vira am primit următoare'? precizări :

_  repartiția de ulei comealbii nu ..sigură decit consumul 
pewtro luna ianuarie, stabilit la 750 ml/locuttor, pentru Valea 
J uAm. față de 500 ml/locaitor in restul județului Pe măsura ob
ținerii de la producător a cantităților restante din lunile noiem
brie w decembrie 1991 se vor livra populației in mod corespun
zător. Aceste măsuri tfnt urmare a faptului ci resursele sînt foarte 
■ kd. iar importul In acest moment nu este posibil, prețul uleiului 
rafiaai pe piața mondială depășind 1 dolar/litru ;

— la zahăr, situația este mai dulce, resursele asigurind un 
ror-ors de 1 kg/locuitor ți o aprovizionare ritmică.

Candidații la puterile locale care pot promite mai mult, să 
r. .i mina sus I

Cursurile școlare încep joi
’-m dimireața. In 16 ianuarie.
* reîncepe cursurile școlare In 

trimestrul al doilea al anului de 
Ini â’ăm’nt In acest feL ie in- 
î vacanța, prelungită cu ci-

teva zile datorită recensămlntu- 
lui populației ți locuințelor, (de 
care ți elevii a_au săturat), care 

se termină astăzi.

Preturi noi
•

T tr despre butelii. De data aceasta consemnăm o știre pentru 
ar economici, spitale, farmacii ți alte instituții care au nevoie 
de flacăra aragazului. Castul unei butelii pentru dumnealor este 
d- <90 ei. Asta pentru moment Pentru cetățeni, el rfimlne ne
schimbat... încă Acționează — să vedem din ce resurse — sub- 
v> nțiile statului. Revenind la agenți economici ți la instituții, pre- 
r -.'-im că, pentru a beneficia de butelia de aragaz, ei trebuie să 
1r>ri-ne contracte cu ILPP „PECO" Deva — patronul depozitu
lui 'ic la Vulcan și apoi să adreMtze, La fiecare solicitare, o co-

r. lă fermă Către cei de la Vulcan. Agențibr economici nu li se 
. ii\rea/ă butelii din cota popii ației Se taie a tfel încă o sur- 

,3<3uze pentru șofeui distribuitori ds butelii pentru populație.

Cartofii și pariul (ex) primului-ministru
!i- ..'na cu vreo clt.eva luni,

i .tn lu mii de soarta carto,
fiim in.iloz.iți am fost liniștit 
s Hn.lu-mi.se că nu e nici o 
tu • . mă, că In »>irind vor sosi 
pr mele rin: ’flți din import. Res- 
t>rliv din po.onn Plus că pe 
pisn liberă vor da năvală pro- 
ducătorii particulari, care ne vor 
inin munți de cartofi Tim
pul a 'recut, a venit primul trans
port din Polonia și .. cam atît. 
In p ată particularii nu prea dau 
aă'. dă Năvălesc fn s<~himb cli.

ențu clnd apar unti-doi particu
lari. Cu toate că prețurile sini de 
110—160 de lei kilogramul. Cu 
șanse sigure de a depăși chiar și 
pe astea.

Anui trecut, cineva făcire pa
riu cu agricultura. După ce i va 
amintit că l-a pierdut, s-fi făcut 
că nu mai știe. De fapt, pierde
rea nu-i a dumnealui nici pe de- 
parte. Am pierdut noi. cel mulți, 
cam tragrm ponoasele.

Ghrorghe OI.TEANU

Precizări importante
toriale, conform Legii 70/1991, art. 36. In nici un caz la 
redacție. După soluționarea lor, vom publica aceste modi
ficări.

în pag. a 3-a

Lista candidaților 
pentru primar 
si consilieri la f

municipiul 
Petroșani

— Pentru propaganda electorală, comenzile se pri
nțese însoțite de ștampila partidului și semnăturile auto
rizate. Cei care doresc să-și facă propagandă electorală sînt 
rugați să prezinte textele bătute la mașină. Responsabili
tatea pentru conținutul textelor aparține exclusiv celor 
care își fac propaganda.

— Pentru a evita aglomerările vă rugăm prezentați 
din timp solicitările, specificînd spațiul tipografic de care 
aveți nevoie și data la care doriți să apară.

— Specificăm că în textele de propagandă pe care le 
vom publica nu admitem folosirea unui limbaj suburban» 
a invenctivelor, injuriilor sau a atacurilor la persoană, a 
calomniei, a manifestărilor naționalist-șovine, extremiste. 
Propaganda electorală trebuie să se desfășoare în spirit 
de fair-play politic, dînd dovadă, în acest fel, că am în‘ 
țeles ceva din democrație.

Ofertele de publicitate se primesc zilnic, la sediul re
dacției, în condițiile menționate.

Buteliile» „înscrierile** și pricopseala
Un telefon primit la redacție nc-a sem

nalat noi abateri In livrarea buteliilor câ. 
tre populație. Ne-am deplasat la fața lo
cului, adică la punctul de distribuire a 
buteliilor din cartierul „Carpați* din Pe
troșani ți am aflat câ persoana care face 
înscrierile cetățenilor pentru schimbarea 
buteliilor percepe pentru înscriere o taxă 
de 10 lei. Pentru înscriere I ILEGAL. După 
spusele cetățenilor, fenomenul este vala
bil pentru toate sau aproape toate punc
tele de distribuire ■ buteliilor către popu
lație. Și încă o surpriză, au existat aso. 
ciații de locatari care au distribuit tiche- 
tele de butelii pentru acest an, ccrînd de 
la oameni cile 10 lei fn loc de 5 lei cit 
a fost stabilit prețul lor. Speculă. Cum la 
asociația de locatari .Carpați 3* n-am gă-

**----— “ ■.........................  1 M X!

sit pe nimeni, am cerut amănunte de la 
Primăria municipiului Petroșani. .Anoma
liile semnalate — ne-a spus domnul Gh. 
Vințan. care se ocupă de butelii la Primă
rie — sînt reale. Avem, de asemenea in
formații care incriminează grav persona 
Iul PECO Vulcan in distribuirea buteli
ilor. Am cerut Poliției economice să an. 
chetczc. Profit de ocazie și informez popu
lația că inventarul efectuat la centrul de 
butelii din cartierul «Aeroport” a scos la 
iveală un număr de butelii lipsă in gesti
une. Pină la clarificarea gestiunii, distri
buirea buteliilor se face la punctul volant 
situat In același loc. In curtea centrului*. 
In ce no privește, vom ține la curent opi
nia publică, situația buteliilor pentru ara- 
gaze ncputînd să ne lase... reci.

Pastel de ianuarie și nu prea
Nou) an a debutat cu o goană 

febrila. De genul celei spre A- 
laska de la sftrșitul veacului tre
cut. Numai că la noi puțini sint 
aceia care aleargă după aur. Cel 
carc-1 caută știu pitcis unde II 
pot găsi. Nu peste șapte mări și 
șapte țări, ci mai aproape. Din
colo de Marmora, la vechii noș
tri opresori — otomanii. De fapt, 
e și asta o îndeletnicire patrio
tică Tot ceea ce ienicerii lui Ba- 
iazid și urmașii săi au luat cu 
Japca și au cărat la Constantino- 
pole este readus In țară de vite
jii și vajnicele românce din zile
le noastre. Și asta fără lupte șl, 
mai ales, cu mai puțină vărsare... 
de slnge.

Dar să nu ne abatem de la 
subiect. Ziceam de o goană fe
brilă După ce 7 După de.ale gu
rii. In mai toate alimentarele ba

te vintul. La vedere se află doar 
niscaiva salam de patru sute și 
ceva și din acela de Sibiu. 1 .a 
peste opt sute kilogramul, incit 
îți vine să nu-l atingi nici cu o- 
cilii. Cirnați, parizer, pui, pulpe 
sau alte delicatese 7 De nici o 
culoare. In urmă cu vreo două 
zile am văzut, la Vulcan, cind 
s-au adus ceva pui la o alimen
tara. Imediat s-a și format o 
coadă respectabilă. Cine a apu
cat a apucat, cine nil... Data xi- 
itoare. Care nu se știe clnd va fi.

Pașii tl mal poartă pe omul 
cu plasa goală șl pe la măcelă. 
rii. De fapt, pc lingă ele. Că și 
astea stau. In ultimul timp, mai 
mult ferecate. Bucurie mare pe 
capul celui de rind clnd. In pla. 
ță, apare un producător particu
lar cu AHO de Sibiu și agată 
In clrlig 0 bovină tăiată. Că-I 350

kilo, cu-i mai puțin, tot «r- cum
pără. De la o jumălate de kilo 
gram la două. Depinde de groși- 
mea portofelului

Avem In schimb campanie e-' 
lectorală. La televizor, la radio," 
in ziare. înainte de cele generale 
din mai anul trecut, „bobocului* 
i s-a promis marea cu sarea. Și , 
citeva farlme I s-au dat. Numai j 
așa „a prins”. Acum pare-sc că 1 
s.a renunțat la tactica respectivă. 
Poate că trebuie plătit ceva. Ce, 
noi nu știm. Sau se ține totul j 
pentru ultima sută de metri, clnd , 
electoratul să se arate cu burta . 
plină In fața, urnelor 7 Că, nu-i 
așa. vorba întemeietorului Invă- ; 
țăturii marxiste conștiința trece 
prin stomac.

Ghcorghe Ol.TLANU
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ZORI NOI

Un salam pentru liniștea noastră
l'e ; .Abatorul Petroșani pro- 

■> gamă diversă de prepa- 
, iiui ales in titlu salamul, 
ce ? Simplu. Salamul a de-

■ l pentru român, in perioa- 
.lost-revoluționară, un sim- 

i o imitate de măsură a 
itismului. In cazul dc fjță, 

iTlui local.
a luna iulie a anului trecut, 
;t< rultii i-a fost retrasă au- 

| zaț ia de funcționaro, impu_ 
Iu e măsuri de igienizare 
națiilor de producție : sec-

.■ preparate, tranșare, refri- 
>re-congclare și abatorul

i ilar. I’o lingă igienizarea
• ’ opriu-zisă s-au executat lu
crări de zugrăvire, vopsitorie, 
reparații utilaje, hidroizolații 
generale. S-a amenajat un 
spațiu special pentru depozita
rea oaselor rezultate din tran
șare și o poartă unde funcțio
nează o instalație-dezinfcctor 
pentru intrarea autovehiculelor 
ce trans|x>rtă animale vii. Li
niile de tăiere (inclusv topito
ria) au intrat in conservare. A- 
reastâ acțiune a fost sprijinită 
— după cum declară dl. doctor

Lucian C'hiriac, șeful 
lui — de subprefectul 
gă, directorul general 
Szcghcdi și directorul 
Marcel Munole.

In dala de 20 
comisia Direcției 
nare Deva a dat < 
verde" Abatorului 
șani. In ultimele zile are lunii 
s-au lucrat 30 tone de prepara
te și 43 tone de carne tranșată. 
Cantitățile au crescut la 70 to
ne preparate și 100 tone carne 
tranșată, in luna decembrie, 
abatorul sanitar cantitățile 
erate 
carne 
36 600 
nului 
curs se estimează o Creștere de 
pînă la 14—15 tone carne pre
lucrată zilnic. Animalele pen
tru tăiere (vite) vin din gospo
dăriile populației și din asocia
țiile cooperatiste. Carnea 
porc provine 
Hațeg, Comtim 
șoaj'.a, Arad și, 
sură, Craiova.
hizitie nu

Abatoru- 
Boloroa- 

Mihail 
tehnic

noiembrie '91 
sanitar-velei i- 
din nou „undă 

din Petro-

au fost de 11 C00 
vită, pe noiembrie 
tone în ultima lună 
trecut. Pentru anul

. La 
tu

to ne
Șl 
a_ 
în

a

de 
de la abatoarele 
Holding Timi- 

in mai mică mă- 
Prețurile de 

crescut, concomi-
a.

cu prețul cărnii, 
liberalizare,

După 
din 18

ul- 
de- 

la 
a.

80 
lei/ 
kg 

120 
115 
lei /

tcivt 
tima 
cern brie, acestea se prezintă 
următoarele nivele. Bovine 
dulie, calitatea I — 80 lei. Cali
tatea a Il-a — 75 lei. Tineret 
bovin, între 300—350 kg — 
lei,'kg; peste 350 kg — 100 
kg. La porci între 90—100 
prețul de achiziție este de 
lei/kg. Intre 101 —120 kg, 
lei/kg, iar peste 120 kg, 110
kg. Scroafele și vierii reformă 
se achiziționează cu 110 lei/kg.

Domnul doctor Chiriac ține 
foarte mult la disciplină în ge
neral și la cea tehnologică în 
special, lucru confirmat. și
de liderul sindical, domnul 
Izvorel Cocolan, care afirmă că, 
la angajare, pe lingă Cerere, 
muncitorul semnează și un an
gajament. Ambiția d-lui direc
tor este aceea de a (re)cucerj pia
ța de desfacere a Văii Jiului. 
Cum ? Prin produse de calitate. 
Tn condițiile economiei de pia
ță aceasta esto singuia modali
tate. Verdictul il dau consuma
torii. Salam aleikum I

Paul NICULESCU

Reglementări privind autorizația
sanitară de

o- 
pre- 
asu- 
pro- 

de

func-

scurtissime
C u t i t

»
arul

ST
Privind aceasta tu nț i cu

S.ii «i itentic. ’oi seară, în 
i irul or. i 13,45, în baiul „Sate
lit" din Petroșani. J^i una dintre 
me.se, un indii.d angajează o 
♦llercație cu un alt consumator. 
Scoate cuțitul și lovește eu sete. 
Rană adîncă. Intervin cei pre- 
«enți și-1 imobilizează pe infrac
tor. Desigur, nu foarte uțOT 
pentru că omul nostru, băut bi
ne se luptă să scape. Este pre
dat poliției municipiului. Aflăm 
ulterior că individul cu intenții 
criminale nu-1 cunoștea pe cel 
• arc-i fusese victima. I S-a pă
rut doar că îl recunoaște. Drcpl 
. arc, dă-i cil cuțitul ?1 Individul

se numește Aonofriesei Ion și este 
din Flăminzi — județul Botoșani. 
Nn are domiciliul stabil in Va
lea Jiului dor lucrează aici 
ia C.F.R. Un om relativ iînăr — 
eiroa 30 de ani. Specimen care 
ta băutură, devine agresiv. Avea 
asupra lui cuțitul ți cîtev* lame 
„de rezervă". Anterior comiterii 
faptei afirmase tn fața celorlalți 
consumatori că este ofițer în ca
drul Ministerului de Interne. Și, 
culmea, a încercat să susțină a. 
cest lucru ș< în fața adevărați- 
lor ofițeri de Ia Poliția munici
pală. Acum urmează procedura 
de urgență. (Toan ȘTEFAN)

Autorizarea funcționării 
bieclivelor arc drept scop 
venirea efectelor negative 
pra sănătății populației și 
lecția sanitară a mediului 
viață și de muncă.

Autorizația sanitară de
ționare se solicită de către toa
te societățile comerciale indife
rent de natura capitalului, în
treprinderi productive, instituții 
social-cullurale, administrative 
ele. Obiectul unei autorizații 
sanitare de funcționare este dat 
d' două criterii : să fie o sin
gură unitate funcțională și o 
singură adresă. Exemple: o Școa
lă generală cu o singură condu
cere, dar cu sedii de școli la 
adrese diferite, se autorizează 
fiecare separat. O întreprindere 
are mai multe secții productive 
răspîndite, are cantină sau punct 
alimentar, cămin, sursă de apă | 
fiecare din acestea se autorizea
ză separat.

Pentru obținerea autorizației 
sînt necesare următoarele do
cumente : cerere; schiță plan de 
situație cu încadrare în zonă i 
schiță cu daitaliu de arhitectura 
construcțiilor, cu dimensiunea Și 
destinația încăperilor, circuite
le, apă-canal; memoriu tehnic 
care va cuprinde; date generale, 
elemente tehnico-funcționale 
(descrierea procesului tehnolo
gic, materia primă, finită, de
șeuri ele); dotările de Interes 
sanitar, iluminat, ventilație, co
lectare reziduuri, anexele social 
sanitare; puncte vulnerabile caro 
generează riscuri. Numărul și 
structura personalului. Pentru 
sectorul alimentar carnetele de 
sănătate cu examinările nece
sare (examen clinie, radiologie 
pulmonar, citocol ți trei copro- 
culturi) sînt obligatorii.

Acest dosar se depune la La
boratorul de Medicină Preven-

funcționare
tivă (fost Sanepid) Petroșani, 
care va efectua expertiza 1» fa
ța locului avizjnd sau nu, după 
caz, eliberarea autorizației, care 
se face de către Centrul de Me
dicină Preventivă Deva, în zilele 
de luni, miercuri, vineri, 
orele 8—10.

Autorizația sanitară se 
trează la unitate, fără obligația 
de a fi afișate, dar cu obligația 
de a fi pusă la dispoziția orga
nelor de control in orice mo
ment.

Autorizațiile sanitare se vi- 
zează anual și ori de cîte ori se 
schimbă procesul tehnologic, a- 
dresa sau obiectul activității. 
Cu ocazia reavizării se recon- 
trolează condițiile igienico-sani- 
tare. Pentru sectorul alimentar, 
la rcavizare se prezintă carne
tele de sănătate.

Menționez că la depunerea 
documentației și la eliberarea 
autorizației se plătește o taxă 
prevăzută de instrucțiunile Mi
nisterului Sănătății, diferenția
tă pe societăți comerciale.

Dacă obiectivul funcționează 
In condiții de risc determinata 
dc modificarea condițiilor ma
teriale, fie de nercspectarea con
dițiilor funcționale, organul de 
control propune retragerea au
torizației în mod temporar.

Funcționarea obiectivelor fără 
autorizație sanitară constituie 
contravenție și se sancționează 
eu amendă conform normelor 
In vigoare.

Cu această ocazie, invităm 
toți agenții economici ca în te 
men dc 30 zile să se prezinte , j 
sediul nostru cu documentația 
indicată pentru obținerea auto
rizației sanitare.

înlre

păs-

SEMNALE

Bețe-n roțile autogunoierelor
( a — după topii'a zăpezii ca. 

ir ne-a mai „fardat" zil'de de 
sărbătoare, altfel destul de Cenu
șii, hidoșenia gunoaielor ce inun
da orașele noastre a devenit to
tul transparentă — este bine- 
■ nnoscut, Binecunoscut și re
voltător. De o lună de zile, poa
te și mai bine, nu s-au ridicat 
gunoaiele. Bine < ă plutim salu. 
!■' iz.mea...

Sub picsiunea nemulțumirii 
r>vrai", primurile forțează, fi- 
ii s< sectoarele de salubrizare să 

.tir/ca^că". Zăpada s_a topi*, 
vremea s_a mu încălzit, mor
măi > le rlc gunoaie s-au mai dez
ghețat . I te timpul să mai dis
tra a. a facă loc altor morma.

du,. j ji.: i prim v ai a mai

E n.șor de dorit, de «cruț, de 
vi ut, dar, daca alții nu vor.- d<3- 
geaba. Mormanele mizeriei, fo
care de infecții ți surse de polua, 
re, fie ele monumente cit de 
dizgrațioase în peisajul urban... 
pot să niai crească. Cel puțin la 
Lupeni așa se Intimplă, deoa
rece „Competrol" Vulcan, sub 
oblăduirea mai marilor de la 
direcția județeană de profil, nu 
eliberează cota de motorină pe 
luna ianuarie repartizata KAGCb 
I upeni.

Or, fără motorină, numai cu 
pricazul de la primărie autogu
noierele nu se urnesc Și nici 
mormanele de gunoaie ce sufocă 
•.Irăzilc și cartierele.

Dr ce bețe' n roate chiar 
l>.,zării -I (I. DB \GAN)

Vara ba'tă, iarna patinoar

i

«Iul că bietele cornute

buluc la... alegeri» Dr. George DARLEA, 
Laboratorul de Medicină 

Preventivă Petroșani

tapetele plecate, te h-

în sfîrșit!Matematica veselă

Jl'.'. iu
tii

itie In.
’CItl III

I

-■■.ir

I I •

inchei.il, așadar, con- 
t ursul „Mat malica Veselă". Au 
luat parte 4*1 de tineri matemati
cieni din întregul municipiu, Ju. 
rizarca liuiurilor i.a selectat pe 
cei mii buni. Președintele ju
riului, dl. Vasile Gaidurov, ca
dru didailic unii crsilar la l ni- 
verutahti Tehuii a l’elruș.ini, no 
marlurisca in a < iî ar nu ila 
premii toți < ei < ai e m pârtiei ■ 
pat, p n 11 ii st i ailmi i.i lor d • a 
■ ,nil a soluți i oi iginale fu oarei 
laol.i inc. < 6 .mm du) pi miilor

11 i ! II i ma' oi u I Inel) | I
HI I L I \ DE V lOMIB dm

I t.iii sil i '• i;t

(

I I

a totalizat 82,â puncte. 1 ul
II — ADINA DANIELA AI’O-
I’EI din I.upcni, strada Spiro
Ilarei nr. 5. Ea a totalizat 80,5 
puncte Locul III — AI IN MI-
1IAILEANU din Petroșani, stra
da Oituz, bloc 10, ei 62 de punc
te Locul IV — A Dl 1 A ( IUS
TINA C'OȘEI. dui l ric ini, slin, 
d.i I Mai, bloc I. care ,i totali. 
Zal 46 de plinele l.oelll V — 
C ODIll TA MANE din Pelro- 
■ani. strada Itepubhiii .bloc 105. 
Piemianții sint invitați m ziua 
d - .’I ianuarie, la ••••dini rcdac- 
i .ei, penii ii a.și pi mii pronii11?

llmaliu \l I XANDRi I

x Incepin.l le simbăta trecută și 
blocul 63 din Petroșani Nord be
neficiari de apă caldă menajeră, 
conform programului afișat la l’T 
18 B, la care este racordat. După 
aproape un an dc zile, prin ro
binetele ..iceXtui bloo a curs apa 
caldă, < arc chiar dacă nu -a . - 
dicat la o temperatură aderi ală, 
a demonstrat mai ar că iir.t.dați.i 
funcționează. Cu al'.e < uvinle. 
din punct de vedeie 1 Imic nu 
este nici o problemă -i xl ei apa 
cal lă trebuie sa lie, bimințcles 
la tempi ratiira caro este. Alto 
motive deocamdată nu ini s.î 

mi fio apă caldă, aluni m.l < .- 
h progi .lin. Speuini că a c . în 
i.i iza lut d. .creași pari (C'C)

inchei.il
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PENTRU POSTUL DE PRIMAR

1 municipiul Petrașsni
Țurnă Dumitru Florin, inginer pensionar 

(Partidul Social Democrat Român) ; Prip 
Pompiliu, jurist (Partidul Național Țără
nesc Creștin Democrat); Kleibel Vilhelm, 
jurist (Frontul Salvării Naționale); Tato
mir Gheorghe, avocat pensionar (Frontul 
Renașterii Naționale) | Zăvoianu Constan
tin, matematician (Partidul Liberal); Puș
caș Ioan, inginer (Partidul Național Libe
ral, Partidul Alianța Civică, Partidul Eco- 
logist Român); Uțică Nicolae, subinginer 
(Mișcarea Ecologistă din România); Dârnu 
Constantin, inginer (Uniunea Liberală Bră- 
tianu); Armean Nistor, gestionar (Parti
dul Renașterea și Independența României), 
Dăbuleanu Ion, inginer (Partidul Renaș
terea și Independența României); Giurma 
Gheorghe, subinginer, Stoicuța Gheorghe, 
inginer (independenți).

, PENTRU POSTUL DE CONSILIER

Iosif
Ana 
Mo- 

Rotaru

Butulescu Valcriu (FSN) ; Drumuș 
Marian Nicolae, Pctrescu Sorin, 
Gheorghe (independenți), Sterca Ioan 
nel (FSN), Vărășeț Ioan Mihai, ~ 
Ștefan, Bujorcscu Mircea, Avrâmoiu Ion, 
Bogdan Alexandru (independenți). Căprar 
Ioan Nicolae (FSN), Peterfi Eugen, Gă- 
man Lucia, Stepănescu Gheorghe, Velea 
Dumitru (independenți), Szilagyi Sorin, 
Olariu Mircea (FSN), Mirza Florin, Jitea 
lacob (independenți), Baluță Constantin 
(FSN) J Căklăraru Valcriu, Câldărar Mi- 
truț Ionică, Furdui Ion, Liteanu Dănuț, 
Furdui Cornel (Alianța Romilor), Barabulă 
Ion, Tatomir Gheorghe, Casavela Valentin, 
Bortea Aurelian, Schvartz Eugen (Fron
tul Renașterii Naționale) ; Andriță Gheor
ghe (independent) ; Tofan Nicolae, Hoțea

Gheorghe, Hânțanu Dan, Brădcanu Nicolae, 
Tiriplică Emilian, Mihuț Mircea, Tulbure 
Vasile, Romcca Ion, Sink Francisc (FRN) ; 
Cu ie Vasile, Rug Alin Vasile (indepen
denți), Csiszer Vasile, Levițchi Tamara 
(FRN) ; Călugăr Constantin (independent). 
Stegar Horea (FRN) ; Kovacs Emeric, 
Gurka Rudolf, Korozsi Imre, Somlo Ște
fan, Fekete Jolt Zoltan, Kovacs Jozsef, 
Olah Dcneș, Talpai Ludovic, Magyiari An
drei, Nagy Gavrilă, Sinka Iudit Varvara, 
Hajdu Gizella Iren, Csosz Gavril, Takacs 
Francisc, Toth Ion, Wcrshanski Eduard, 
Bardocz Vasile, Leta Sandor, Neuhoff 
Ștefan, Szekely Ștefan Ludovic, Koronka 
Mihail (UDMR); Șcrban Ilie, Fulger Pe
tre, Cioclei Nicolae, Vclica Ioan, Preda 
Petru, Bogdan Ioan Emil, Dulămiță Ion, 
Solga Ioan (Partidul România Mare) ; Rad 
Marcel, Căldare Gheorghe, Căldărar Lim- 
bău Viorel, Dobre Romulus, Șcrban Ale
xandru, Todeciu Vaier (Alianța Romilor) ; 
Sugmănaru Ștefan, I Dimirache Gabriel, 

Bindac Mihai, Danciu Emil, Piodar Cornel, 
Vodislav Vasilie, Gheciu Marin, Călin 
Mircea, Botez Radu, Stan Nicolae, Vcsa 
Nicolae, Dioane Dorel, Stoica Gheorghe, 
Gavrilă Constantin, Vintilescu Ioan,' Ure
che Dorel, Szabo Ladislau, Cicu Ion, Cîm- 
pean Samir, I-Ioțoleanu Ioan, Ciurca Fră- 
guța, Jumară Constantin (Partidul Libc. 
ral) ; Bogdan Mihai Bujor, Stanciu Valc- 
riu, Stănescu Constantin, Murariu Bogdan 
Victor, Nagy Iosif, Matei Ion, Szuhanek 
Imre, Mischic Ion (Partidul Republican) ; 
Crișan Radu Ioan (Partidul Liber Schirn- 
bist) ; Rotunjanu Ilie, Popianăș Dumitru, 
Samucl Andrei, Băltăreții Vasile, Lăsat 
Ton, Apostu Victor. Boța Traian. Lepădatu 
Emil, Iloiu Victor, Muntcanu Dumitru, 
Tomulescu Emilian, Ivănescu Miltail Ga
briel, Todea Ioan (Partidul Social Demo
crat Român); Tica Ioana Raluca, Vladis-

cn
7 Bărbieru

lav Milu, Bozdog /IoneJT Armeat 
tin, Pătrașcu Iosif/ Ra'/i Vi 
Gheorghe, Achim 7ie, Grigorescu
Sergiu, Lepădatu Iii ntișor Ioan, Dan
Visalon, Toma Ana/Andrași Iosif, Dobri- 
țoiu Nicolae (PNȚCD), Casian George 

 

(AFDPR), Kanyicska Irina, Popoviciu Ni
colae, Daniela Partenie, Muntean Marcu, 
Turcu Ovidlu (PNȚCD), Kandut Gabriel 
(Mișcarea România Viitoare) ; Pușcaș Ioan, 
Edelhauser Ricard Ioan (PNL), Cristescu 
Gabriel (PAC), Bartha Petru Eduard, Jula 
Valeriu, Neagoie Firu, Munteanu Ilie Mir
cea (PNL), Vețean Muntean Mircea (PAC), 
Munteanu Radu, Cristescu Mugurel, Prc- 
losek Victor, Darabant Maria, Florca A- 
lekandru, Soare Adrian, Gali Cristian La- 
‘viniu, Duță Gheorghe, Vass Ludovic 
(PNL), Preda Lucian Lazăr (PAC), Grigo
rescu Vladimir, Cesăoan Ioan, Pirvu Doru, 
Caip Petru (PNL), Rus Iosif (PER) ; Fi- 
lip Ioarf, Vențcl Romulus, Bacu Antoniu, 
Cărăguț Silvia, Breben Ilie, Schenk Doina, 
Nanu Gheorghița, Rogojanu Marian, Alc- 
xandroiu Ion, Toroapă Gheorghe Constan
tin, Bor Iuliu Carol, Dârlca George, Fră- 
țilă Horea, Budulan Pompiliu, Jitea 1’0- 
tru, Ambruș Rudolf, Mileti Milan Caius, 
Ulrich Robert Iosif, Drăghici Cristian. A- 
mariei Constantin, Drăgușin Valentin, Bu- 
dac Emilian, Fenycs Iosif (MER) ; Banto 

Partidul România Mare
organizează întâlnire cm alegătorii, în sala mare a Casei de cultură din 
Petroșani, miercuri, 15 ianuarie 1992, ora 1 <5. (4721)

Cornel, So’ga Ioan, Tomuș Călin, Toma 
Nicolae, Baciu Adrian, Antfais Wilhelm, 
Vasinc Vasile, Dîrnu Constantin, Szkob. 
lei Rodica, Oprișan Emilian, Savu Maria, 
Stoica Gheorghe, Babiuc Ion, Ilinca Ma
rian, Scoarță Ion, Mureșan Doru, Istudor 
Angelica (Uniunea Liberală Brătianu) ; 
Dăbuleanu Ion, David George Ioan, Dima 
Nicolae, Armean Nistor. Matei Ion, Go- 
ran Vasile, Pișcoi Valcriu, Burtea Toader, 
Cazanegra Marușca, Păun Ioan, Temelie 
Aneta, Udrca Ion, Anghelache Dumitru, 
Priboian Voina Maria, Dumitru Virgil, 
Birton Iosif, Bodi Ana Ildiko, Bîrleanu 
Petru, Harda Camelia, Tomescu Ion, Stoi
ca Covaci Ianoș, Benca Gheorghe, Feher 
Maria (Partidul Renașterea și Indepen
dența României) ; Rus Ioan, Vișan Ioan, 
Muntcanu Nicolae, Nemeș Eugen, Kocsis 
Florica. Hidan Ana, Sterea Gheorghe, O- 
bleagă ^ngela. Dan Anița (Partidul De
mocrat Cooperatist).

I

CANDIDAȚI INDEPENDENȚI PENTRU 
COSILIERI :

I’onyczki Clara, Barbu Mihai. Ilodoș 
Istvan, Pavel Gheorghe Iuliu, Daj Mari- 
nicu, Popescu Valentin, Neda Mircea, Cio
banii Constantin, Gherschner Francisc.

nouă sec(ie în folosul oamenilor0
De la 1 ianuarie a acestui an. 

Iu spitalul municipal din Petro
șani, a intrat în funcțiune o 
nouă secție: Recuperare — Fizio
terapie.

ldeea înființării unei aseme
nea secții a fost mult mai 
veche, dar situația spațiului dis
ponibil a constituit, mereu în 
anii din urmă, o piedică, in pu. 
nerea pe picioare a unei ase
menea secții, despre utilitatea 
tăreia, cel puțin la noi, in Valea 

'.Jiului, nu prea trebuie spuse 
multe.

Prin insistențele medicilor de 
specialitate, ale Sindicatului me
dicilor din Petroșani și cu spri
jinii! conducerii spitalului s-a 
reușit ca în anul trecut această 
secție să înceapă a fj amenajată 
și finalizată, de la începutul a- 
nulni în curs ca devenind ope
rativă. Opacitatea noii -ccții 
este de 70 dc paturi, dar in 
momentul dc față ea nu este
asigurată la nivelul final. I n să
pc măsură ce s e tor dispombi-
i za noi pdilri, ca uimure a
reorganizării un or alte secții,
sau <c vor găsi disponibi h la
r ivoiul dircițici , această secție
v,i ajunge cu dr ifiîrfle Ia 'r ipacl-
fatc.a p-.ntru &*rc a fost .- imena-
j.ită. E mi oiv -1 ■ puțină 1 abdai e
și sinii-m sigui lâ solii!' i se
-or gi -i s ii î repede, P'"nti i
c.i într- rl<". ;i.-, oyni imj dm
\ a’ i .Tii.ii ui, ' • • ariy .iu nr-voio.
’ a no-il-i b- ■ ; a de •< i iacii
mi die.il,- (|o , ,. | mai in.'dl a cali-
f .‘ărv i.. <|. ni >i u. Si'..!ia C C<1

f I?» d" >1 1 , dor for 1 di i-'in i
lacob, c e o 1. ■i'lț d.- doam-

1.1 <1 .clin Sz.ii ■. iji .I.i-' ă rll.
d'<f'-l Iu... ) ’i - d-i, ' i tivi

ind ■•ol.- ■ ■ ■ i .1 no 1. ■ , ai
C ■ ■ oi " 1 i i

Tm. e.ir,.: ' 'O 1'1 of'^i£>-
■i..:rn și -n ■;"' ■ i a i - !' ii!''1ri
M 1- 1 Ț .1 o-i U, ?f.,ia I’f'pc r CU,
■v.u. :;fî >. Ierna Si ilili.i. ni îl,
'• I I m ! | , ) , . ■iî1’ si -Jl- ; nr!re niQ-
•H iiuiv i ;»>r

ușurează, pc cît este posibil su
ferințele bolnavilor internați in 
această secție.

In ziua documentării, l-am 
găsit dc serviciu pc dl. doctor 
Lucian Preda, de la care am a- 
flat, pe lîngâ clementele dc pre
gătire și punere în funcțiune a 
secției și cîtcva elemente dc 
specialitate, privind proceduri
le ce sc efectuează în momentul 
de față la această secție, pre
cum și categoriile dc bolnavi ce 
sc pot adresa cu încredere spe
cialiștilor medici din cadrul ci.

Spitalul municipal 
Petroșani*

Am afl.it astfel, că în cadril) sec
ției d<' recuperare fizioterapie din 
Petroșani, care s afi.i în incinta 
spitalului municipal, se efec
tuează : Elcctroterapie, Termo- 
toiapic, 'I crapic medicamente, 
să, terapie revulsivâ, iar în 
cinând e speră câ se vor pilă i 
efectua și băi galvanice.

h i sc of tilniză, d'-ocani'l i- 
tă, proceduri dc hidiolcrmotera- 
p:e, dalorit.i impo iliilit Iții dc a 
se amenaja in timp util toate 
Ui .l.Hațiile aferente, dar ace siă 
I iroM' ma, ' o puni , i .mm în 
i t <• n ț i a < ondurci ii spi- 
t.Ulu.ui, pentiu ca sc dorc !■• pc 
■nr amblii ci irv.asla secție . j 
d <■ V i n .î foarte bin do
tat.î și mult ifuni țion.ilă, < ai c 

.1 ofere celor bolnavi un 1i.il.i- 
rrieid iii n, ii rlivdi’:: si mai efi- 
■ i'.nl.

Dc alifii C.lt' gOi llji' de bolii.ivi 
c.iroia ic esle destinai.i secția de 
i c< upcr.u o sint di'.er.’c. Sc pol 
cli | 1iia\ 1 reiimali< i, fp 

tit degenerativ cît și inflamator), 
cei care au suferințe post-trau- 
matismalc, cei cu afecțiuni neu
rologice și alții. Secția păstrea
ză o strînsă legătură cu dispen
sarele din uni’ățile economice, 
precum și cu celelalte categorii 
de populație și arc raza terito
rială pe rețeaua sanitară, pînă 
la Hațeg.

Ceea ce, dacă o coroborăm cu 
profesionalismul și dorința de 
n face bine oamenilor, ale celor 
ce lucrează în cadrul secției, nu 
c deloc rău pentru Valea 
lui și putem spune că cs; 1 
lucru bine făcut, mai ales c5zV 
această perioadă tulbure, în care 
fiecare sc gîndește doar la lupt i 
politică se mai întimplâ, așa 
uni este cazul Ia spitalul numi, 

cipal, să se mai facă ceva și 
pentru bieții oameni.

Gheorghe < II1IIV \SA

STOP,
Stai și te minunezi i.izind cc-.și 

mai montează unii pc autoturis
me. Dc la acele — dc acum cla
sice — două LED-uri, caic lu
minează alternativ, s-.i ajum; |.a 
sofisticate instalații electronice: 
un „lin" de lumini colorate, pus 
1.1 lum fă, caro „curge" <|e la 
stingi la dreapta ; s iu o ches
tie a eiiiânăto.ire dar sub for
ma unui vere ȘJ, pe lingă astea, 
cile doii.'i s,,ii chiar patru lu
mini siiplnm nl.irc pcnliil stop, 
f i inii.

Cnlm".i i te < a unii au irilcr. 
< alai i eh-e pe <-111'lli 1111 de 11 i- 
n u c. Fapt deo- bit de pi rr tilos 
In fata aulolm ismului in cate 
mă găseam acum citeva zile, ru
la nn ARO alb. Ln o inter.scrțiu 
cele patru lumini roșii de furni
re ale ace.tuia au Început sa 
lucreze in'erinilenl. Am crezut, 
iri.'i i iutii, cu t'pul de l.i ’ ol.in

In legătură cu 
depunerea contestațiilor

Conform art, 36 din Legea <0/1991, candidaturile puf 
fi contestate de către alegători, partide sau formațiuni 
politico, în termen de 10 zile de la expirarea termenului 
de depunere a acestora. Contestațiile se soluționează în 
termen de cel mult trei zile de la înregistrare de o 
Judecătoria Petroșani, liot trîrca fiin.l definitivă.

Comisia electorală a circumscripției 
nr. 3 Petroșani

Căutînd un bec... cu luminarea
Nu e prima dată cină semna

lăm precaritatea iluminatului pu
blic în orașele Văii Jiului. Vor
be în vînt. Totul a rămas ,,ca-n 
tren". (Comparația poate fi luată 
și „stricto senso"). Așadar și prn 
urmare, noaptea e-nluneric tar<'. 
In Vulcan, cît e bulevardul Mi
hai Viteazul de lung, nu vezi nici

lumini și luminițe
„face" pedală, pentru ca nu i 
prea prindea fi irit). Inii i valul 
regulat de tini)) în'care Se aprin
deau .și se știm? .ai luminile in
șii ni-ail .-oii'ins ca lucrul ace .la

lllll l|l II ■ l> I > I M1II I MUMkii ■ II

Pe teme rutiere

-.le di i i jal de un rol.'ii. < ee.i 
ei' esle don -Iul do gr.1v, il'i'C. 
linul chiar iu. onșl n â. In \ csf, 
firme icnumife au pus la punct 
mec.inișme care permit aprin- 
dorea luminilor de p< stop cu 
clteva fracțiuni dc .secunda Ina
bile c.i si icmul de fi inare pro
priu zi", sâ iidre în iiiiuțiimo. 
I'ic.iha '-.a dnv dc ifi' ienta in 

un bec arzînd. Doar în zon.i co
merciala a orașului te mai poți 
orienta, datorită vitrinelor ilumi
nate ale S.A.-urilor și S.R.L.-u- 
rilor. Aceeași situație îi) Aeropoit 
— Petroșani, lată o problemă dc 
rezolvat, un posibil -,.il iect de a- 
'.acat in șampania c'.o 'raia. iPN)

. linii ni i.ii'e a niimflruiiii dc coli
ziuni in l.mț de care, s_a sazut, 
aiiloșlrazile oceidenl i'c nu duc 
lipsa, inrb osebi in condiții de vi
zibilii do r.’dti'oi.

Numai unii dintre ai noștri vor 
-li fie miginali Dara în CC 

priv.ște democratizarea socie
tății s.a \ iz.ut, li început, o de- 
mocralie origin ila, fapt anicn- 
d il prompt dc preș și dc seg
mente largi ale populației, tot 
asa și .icosi gen dc originalitate 
înliera i -le stnu ționat dc legile 
m \ ig >.ire In speță ele artico
lul .17 din Docului 32ÎI/1966, mo
dificat. | ivind circulația pe 

driimm ile ptililn ‘. Sc vede Insă 
î penlru .ir. t gen dc abatere, 

inicn lu pi ei .izul.i, c hiar cu mo
dificai do i ■1'01110, arc asupra u_ 
iioi.'i do.u • loi’tiil uiv i mîngiiirl.

Gheorghe Ol.bl INU
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Actualitatea internațională
PRE.EDINiTELIî ALGERIEI 

A DEMISIONAT

După aproape Jumătate de nn 
de frămintări si lupte politice 
interne. înlre Fior ul de Elibe- 
r ne Isiamică <i regimul nigerian, 
.re7edintele .Algeriei și_a anun. 
il demisia din funcția de kc£ 

il statului, evilin I. astfel, dege
nerarea luptei politice în răzber ci
vil. In ultima vreme, presi mea 
islamiștilor a gerieni devet. se 
extrem de puternică, manifesta
țiile de stradă ținindu.se lanț, 
iar grevele, ca și alte manifes
tări similare prin care s-a cerul 
demisia șefului statului și trans
formarea Algeriei intr-un stat 
islamic s-au înmulțit. Cu toate 
insă că șeful statului nigerian a 
declarat in repetate rînduri că 
pentru nimic în lume Algeria 
nu va fi transf. rmată într_un 
stat Islamic. . cirerea fundamen- 
talișiilor isl nici, pînă la urmă 
el a cedat presiunilor opoziției, 
făclndu-și publică demisia.

In situația dată, prerogative
le conducerii au fost preluate de 
primul ministru al guvernului, 
care, potrivit prevederilor con. 
s'ituționale, are obligația să ia 
toate măsurile pentru menține
rea ordinii Tn stat, inclusiv folo
sirea armatei. De altfel, pentru

apărarea unor obiective strate
gice fpodul național de televizi
une, de radio, centralele telefo
nice, precum și clădirile guver
nului și adunării naționale) s-a 
făcut apel la trup, le militare. 
Manifestațiile de stradă ale fun- 
dumenlaliștpor islamici, la a_ 
fl.irca demisiei președintelui ță
rii au fost deosebit de zgomot->a_ 
v. dir incidentele au fost destul 
de rare.

DEMONSTR IȚII 
DE STRADA

In fosta Uniune Sovietică, lu- 
crui de sjnt departe de a intra 
pe făgașul normal. Criza ali
mentelor prelungită, cumulată cu 
majorarea îngrijorătoare a pre
țurilor. datorită trecerii la 
liberalizare, se află la originea 
unor mari nemulțumiri popu
lare, ce au general duminică o 
puternică manifestație de stradă, 
organizată de comuniști din ve
chea gardă, la Moscova. Peste 
50 000 de persoane au participat 
la mitingul organizat in Piața 
Moscovei. Au fost scose portre
tele lui Lenin, Stalin, precum și 
ale lui Marx și Engels, iar pe 
pancartele purtate de manifes- 
tanți erau înscrise lozinci comu
niste. precum și altele prin ca
re erau acuzați Elțîn și Gorbe-

ciov, penlru situația creaită în 
fosta URSS. La mitingul res
pectiv, unii vorbitori au cerut a- 
restarea lui Gorbaciov și a lui 
Elțîn și deferirea lor unui tribu
na.) penlru a răspunde de distru
gerea țării și înfometarea popu
lației. S-a cerut de asemenea, 
menținerea fostej uninuni, pre
cum și a armatei, pedepsirea ce
lor care încearcă să vîndă URSS 
Mafiei americane și să pună sub 
control; 1 NATO Armata Roșie. 
Mitingul s.a încheiat fără inci
dente deosebite, dar mai multe 
mii de persoane au blocat pen
tru cîteva ore circulația, pe 
motivul că, în ultimul timp, can
titățile de lapte și de vodcă ce 
apar în magazine sînt insufici
ente. In vreme ce nostalgicii co
muniști sovietici procedează la 
astfel de mitinguri, disputa din
tre. reprezentanții Rusiei și U- 
crainei, pe tema armelor nucle
are. pare să intre în faza finală. 
Flota navală din Marea Neagră 
va intra doar în mică parte In 
subordinea Ucrainei, iar cealal
tă parte va rămîne în subordi
nea armatei Comunității State
lor Independente. Pînă la urmă, 
rușii și ucrainienii și-au dat sea
ma că o asemenea dispută nu 
pcate dccît să_i bucure pe ame
ricani și alț; adversari ai lor.

MICA PUBLICIT ATE
ANIVERSARI

FIUL, Cristian, fiica Adriana, soțul Aurel urează scumpei lor 
mame și soție, cu ocazia zilei de naștere, sănătate, fericire ți un 
sincer „La mulți ani !“ (4696)

HOROSCOP
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Vi se va cere să vă folosiți au- 

tor4ta‘.?a Intr-un caz delicat.
VĂRSĂTOR

— (20 ianuarie — 18 februarie)

Tendințele centrifuge din co
lectivul de muncă și presiunile 
laterale vă dau amețeli.

** PEȘTI
(19 februarie — 20 mai tic)

Stnteți așteptat(ă) într_im an
turaj de prieteni vechi

Df.RREO
(21 martie — 20 aprilie)

Veți avea cîț‘:g de cauză, abia 
după admini*‘rarea multor „pro
be-,

TAUR
C-'l aprilie — 21 mai)

Dacă nu țineți cu dinții de 
ideea dv., sc vor găsi alții să 
tragă cu dinții de dv.

GEMENI
(22 mal — 21 iunie)

Anturaj gălăgios, dar subme- 
d-, >cru, ca valoare intelectuală.

• RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Tensiunea In familie crește, 
pe fondul unor nemulțumiri mai 
vechi.

I FU
(23 Iulie — 22 august)

O ploaie liinectivînt.ifă vă 
udă perna...

I I CIOARA
(2'J u-i;ust — 21 septembrie)

Leu»!, grarca In ritm cere e- 
1 i .J.bnute.

E\LANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Inlilnire de gradul zero — lua- 

ți-vă mănușile 1
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)

Nu aruncați săgețile pe rare 
nu Le puteți, apoi, opri.

SAGITA TOR
(22 noiembrie — 20 decembi ie)
Informarea Ia zi este condiția 

i succesului.

Pentru timpul
MARȚI, 14 IANUARIE 

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Interferențe.
13.30 Mondo muzica. 
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14,50 Avanpremieră TV. 
15,00 Teleșcoala în... vacanță.
15.30 Cursuri de limbi străine 
16,00 Conviețuiri.
16.30 Salut, prieteni I
17.30 Tezaur.
18,00 Studioul electoral,
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21.10 Film serial.
22.10 Memorialul durerii.
23.20 Cronica Parlamentului. 

— Actualități.
0,00 Agenda electorală.
0,15 Meridianele dansului.

dumneavoastră liber
MIERCURI, 15 IANUARIE 

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Marile familii.
11.10 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14.50 Avanpremieră TV.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Cursuri de limbi străine.
16,00 Tragerea Pronoexpres
16.10 Lieduri.
16.20 Forum.
16.50 Cultura In lume.
17.15 Reflector.
17.35 Patrimoniu.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21.15 Simpozion.

Stația centrală de salvare minieră 
Petroșani - SALVAMIN

prin Laboratorul de perfecționare a personalului, in 
colaborare cu Centrul de perfecționare TELECOM—Bu
curești, organizează un curs de calificare in meseria de 
TELEFONIST.

Relații suplimentare la SCSM — Laboratorul de per
fecționare a personalului, din strada Lunca nr. 60 bis, 
Petroșani, între orele 7—15.

Biserica Apostolică 
Penticostală Petroșani

anunță
că in sâptămina 13—19 ianuarie, în lăcașul de cult situat 
in strada Digului nr. 27, vor, avea loc slujbe evanghelice, 
intre orele 18—20,

Sînt invitați la aceste sărbători ale sufletului toți cei 
doritori.

Vă așteptăm cu drag !

FAMILIA Bacsadi Alexandru mulțumește pe această cale 
doamnei dr. Hogman și personalului medical din Secția interne 
pentru grija acordată fiului nostru Florin. (4714)

VlNZÂRI

VIND televizoare color, marca Tec și E'.crom, Petroșani, Slă- 
tinioara 1/1. (4691)

VIND convenabil, Trabant 601. Relații, telefon 44870. (4688)

VIND casă, mobilă sufragerie și dormitor, TV color Blauk- 
punct, microbuz Fiat Ebrasiata, cu 8 locuri și Dacia Break, strada 
Anton Pann nr. 30. (4715)

VIND autoturism Dacia 1100, preț convenabil. Petroșani, stra
da Transilvaniei, bloc 16 sc. 2 ap. 11 (Triaj — bloc CFR), după 
ora 16. (4719)

diverse
CONVENȚIA DEMOCRATICA a județului Hunedoara invită 

la o masă rotundă pe toți liderii de sindicat din județ, care doresc 
să ia parte. Masa rotundă va avea loc pe data de 49 ianuarie 
1992, ora 10, la sediul Partidului Social Democrat din Deva, strada 
1 Decembrie (fost Dr. P. Groza) nr. 30, etaj I, camera 16. (4716)

AUTO SERVICE LIVEZENI (MUNTEAN NICOLAE) execută 
verificări tehnice anuale, pe 1992, la toate autoturismele, inclusiv 
la autoturismele care se înmatriculează la Poliția județeană De
va. (4718)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament, trei camere, zona pieței, cu două apar
tamente, 2 camere (sau un apartament, două camere și o garsonie
ră), zonă centrală. Telefon 41460 — 41461, interior 285, între ore
le 8—15. (4695)

SCHIMB garsonieră, confort 1, Petroșani, B-dul Republicii 
(vis-a-vis de restaurantul Bulevard), cu apartament, 2 camere, zo
nă centrală. Telefon 43445, între orele 12—24. (4720)

PREIAU contract casă de colonie, preț foarte avantajos. Te
lefon 41041, după ora 16. (4691)

PIERDERI
PIERDUT contract de închiriere pe numele Csaki Sandor, 

eliberat de RAGCL Vulcan. II declar nul.

PIERDUT carnet student pe numele Păunescu Ihe Eleodor, 
eliberat de U.T. Petroșani. II declar nul. (4690)

PIERDUT contract închiriere pe numele Micloș Edith, elibe
rat de EGCL Vulcan. II declar nul. (4700)

PIERDUT contract închiriere pe numele Oltean Gheorghe, 
eliberat de EGCL Vulcan. II declar nul. (4708)

PIERDUT contract închiriere pe numele Capac Elisabeta, eli
berat de EGCL Lupeni. II declar nul. (4709)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Țihălă Ilie, elibe
rat de RAGCL Vulcan. II declar nul. (4722)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Panțiru Lențica, 
eliberat de RAGCL Vulcan. II declar nul. (4723)

PIERDUT carnet student pe numele' Bo'.dor Emanuela. elibe
rat de U.T. Petroșani. II declar nul. (4717)

DECESE

SOȚIA Maria, copiii Constantin, Fîorica, Vasile, nora Mariana 
și nepoții anunță încetarea din viață a scumpului soț tată, socru 
șl bunic

URSU CONSTANTIN
Inmormîntarca, miercuri, de la domiciliul din strada Păcii, 

bloc 2. (4693)

SOȚIA Maria, fiica Adriana și nepoții Liliana și Adișor anun
ță cu durere despărțirea de cel care a fost

STEINER IOZSEF
Nu te vom uita niciodată. (4713)

COLECTIVUL Universității tehnice Petroșani aduce un ultim 
omagiu celui ce a fost

CIIICEAC MIIIAIL

om de aleasă noblețe sufletească și un minunat colaborator.
Ii vom pășiră o veșnică amintire.

COMEMORARE

SE ÎMPLINEȘTE un an de clnd ne-a părăsit dragul nostru 
GERGELY EMERIC

Ii vom păstra veșnic amintirea. Soția, copiii și întreaga fa
milie. (4703)
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