
Mt-aa Doamne, dat unuia 
■k cam „oț“, că tot Mărin îl 

S cheamă, să purceadă din
I Bulzeștii Doițuiui spre cetatea 

Băniei. Asta era cu ani mulți in 
j urmă pe vremea cind „Singur 

printre poeți" fiind, Mărin al 
nostru, zis al Sorescului, strlaa

ImpUnitu-oa ,Viztunea etani- 
nti" acu* 66 de ani, adică pr. a 
1936. O „Stare de destm" care 
a provocat, multora si incă le mai 
provoacă „Insomnd" iiterare si 
nu numai Asa-i cu „Teoria sfe
relor de influență" Faci ce faci 
și pierzi „Trei dinți din fată"

HRN SOEESCU a imnhrit 56 ce an'
Craiova e cei mai frumos

■ oraș văzut am car
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„La Lilieci" : „Tușiți" bă, că
altfel vă ia „Pluta Meduzei" la 
vale și n ci cu „A treia țeapă" 
nu mai scăpați de „Descintoteca" 

, lu’ baba Leana a lu’ Culai din 
1 Capu’ salului celui de sus I Să

te ia cu „Răceala", nu alta '
Da' cea de-a patra țeapă a 

tras-o chiar Mărin al Sorescului. 
Cui ? Nouă, tuturor. Că este năs
cut în 29 februarie. Și dă un 
pahar cu zaibăr confraților nu-

l mai la patru ani o dată.

Dar „Setea muntelui de sare" 
este mare la nea Mărin al So- 
rcseului si iată că olteanul nos
tru continuă să persifleze o „lu
me poetică” fals dizidentă, scriind 
cu osirdie pentru împlinirea lim
bii lui Eminescu, Blaga, Arghezi 
sau, mai simplu, a ciobanilor si 
plugarilor locului acesta — oa
meni pe care nici zavistia și piz
ma vecinilor și confraților, nici 
stihiile și ielele cele rele nu i-au 
putut clinti de-aici.

Horațiu ALEXANDRESCU

Ziaristul Corcodel a suferit un traumatism. A dat un pic soa
rele in ultimele zile și s-a dezmeticit din somnu-1 cel de moarto. 
Filele de poveste. pe care 1 le-am trimis, se pare că nu 1 .iu mul
țumit, drept pentru care ce făcuse pe el a pus intr-o sticluță de 
penicilină (cu care se Iuca in timpul liber) și s-a oprit direct la 
laboratorul de analize. Rezultatul a fost catastrofal. Cică, din cau
za filelor de poveste, a fost atit de d tunat mural, incit dă benga-n 
el. Ri-spectam mult medicii și medicina dar le atragem atenția ca 
ziaristul C >rcodel nu este DAl’''f\T, ci DĂUNĂTOR. Bipedul a- 
cesta dăun -.iz.î prin orice: prin viu grai, prin scris și chiar prin 
faptul că-alunci cind nu doarme — consumă aer.

! A.P.CJL in
Iașteptarea recursului

COHCODtl nu-i singurel, 
are gașca după el...

n-

Mai nou, dăunăto-ul se simte dăunat moral, Iți adună gașca 
ți amenință cu proci e pe la tribunale. Corcodele, n-al nimerit-ol 
Pune mina pe carte ți Învață genurile gazetărești, 
că te dau băieții afară ți de la gazeta de perete a Ligii (e vorba 
despre Liga pentru apărarea larvelor pînă la stadiul de omizi)!

Dcclt să umbli după procese (pe care, oricum, le pierzi, fiindcă 
• vorb,., In pi imul rind, de un proces de conștiință, or tu n-ai 
de-asta), mai bine-ai mai da pe la școală. Vezi că la institut s-a 
prins lumea ce carte știi...

Deci, Corcodol nu-l singurel, are gașca după el. Nici nu mă 
mir Ați văzut vreodată vreo omidă umbllnd singură de capul ei? 
Ele umblă in gașcă și cind se-ațează pe bieții pomi, e ncnorociref

Am luat legătura cu un centru de livrare a insecticidelor ți 
ne-au comunicat că s-au luat toate măsurile pentru Înlăturarea 
acestor dăunători. Pentru că ziaristul Corcodel rămlne pentru 
Valea Jiului doar un amărlt de dăunător. E adevărat, aduce dau
ne mari ți ziarului la care este corespondent. Am dori ca respec
tabilul ziar să-l cheme pe Corcodel ți să-i dea o dictare. Dacă 
știe cum e cu limba română ți cu gramatica ei, să-l păstreze ți să... 
corespondeze cu el. Dacă nu, nul

Mlrcea BUJOREMCU

orevd japih
Sindicatul Liber al salariaților 

de la Societatea Comercială Pa- 
rîngul SA. Petroșani informează 
că, Incopind de azi, 3 martie, ora 
8, declanșează o grevă japoneză, 
pînă la data de 10 martie.

Acțiunea este declanșată dato
rită nercspectăril cererilor adre-

iezd iâ H-P.
sate de salariați către Departa
mentul Turismului și nesoluțio
nate In termen legal.

După data de 10 martie. In 
condițiile nesoluționării memoriu
lui nostru, ne asumăm răspunde
rea de a intra în grevă generală.

„A melioratori*
Una „pe bune” de la Societatea Comercială „Spicul'1 S.A. Săp- 

tămina trecută, la fabrica de pline a fost efectuat un experir unt. 
Pentru fabricarea plinii s-au folosit „ameliorntori**. Experimentul, 
se pare, a reușit „Amelioratorii” sint InSu din import și costă 
nunți dolari. Ce este de făcut in acest caz? încă o precizare, la fa
bricarea piinii cu „amelioratori" s-a respectat cu scrupulozitate 
rețe.nrul. Să fie asta ți o urmare < controlului efectuat de Poliția 
economică? (I. Șt.)

Să ne spălăm păcatele !
Știm că avem toți păcate. Mai 

mari sau mai mici. Acum, că 
tot a venit primăvara, ar fi ca
zul să le spălăm. Știți cum se 
poate face foarte ușor acest lu
cru? Simplu. Incepind cu hai
nele de pe noi. La curățătoria 
chimică rapidă de pe strada 
Nicolae Bălcescu (cunoscută și 
sub firma „l>a Eugen1') se curăță 
orice (tn afară de conștiinței).

Maj nou, de la această unitate 
se pot cumpăra și produse clo- 
rosodice (llipoclorit de sodiu și 
săpun de rufe) pentru gospodine, 
la prețuri avantajoase. Hlpoclo- 
ritul se vinde la sticle de un li
tru, cu ambalaj la schimb.

In legătură cu hainele, nu aș
teptați săptămina mare a Paș- 
tclui, pentru că astfel vor fi gata 
la... Pastele Cailor! (M.B.)

Pe adresa redacției a sosit o 
scrisoare de la Asociația pentru 
protecția cumpărătorilor de au
toturisme (APCA). In epistolă, 
dl. ing. Ștefar Chițcscu, președin
tele asociației face cunoscut mem
brilor respectivei asociații că 
recursul în procesul autoturisme- 

, lor va avea loc la Curtea Su
premă de Justiție în data de 13 

1 april'C a.c.

ÎDupă cum se știe, procesul In
tentat de APCA guvernului și 
i „Comautosport“-ului (fost IDMS) 

ț s-a Judecat și a fost cîștigat de 
1 asociație. Multă țume, îndeosebi

cei care aveau depuși, de ani de 
zile, "banii pentru procurarea u- 

Inui autoturism, și-au pus spe
ranța în această asociație. Și 

Ipc bună dreptate!
Se pare — după cum precizează 

I domnul Chițcscu — că la recurs 
vor participa „profesioniști din 

, diferite țări", care doresc să 
constate cum se aplică și res- 

l pectă drepturile omului In Româ- 
i nia“. Așteptăm și noi, cu interes, 
j recursul cu pricina. In Cc-1 pri- 
J ve.ște pc președintele APCA, a- 

cesta e-,1 • convins că „victoria 
1 este și va fi de. partea noastră".

Gheorglie OLTEANU

în pag, a 3-a

I
I

0 via
Reforma noastră de tranziție este fă

cuta, se pare, să producă numai și nu
mai suferințe, atit pentru persoane par
ticulare, cit ți pentru instituții și colec
tivități. Lipsa de fonduri, mai ales pentru 
asigurarea salariilor. In special la insti
tuțiile buget-ire, creează mari necazuri ți 
nemulțumiri. C-l mai recent exemplu de 
ascm’ehen realitate, In care reforma taie 
In carne vie, li constituie situația creată 
la Spitalul municipal Petroșani și In tot 
domeniul sănătății.

Oropsit și Înainte, dar ți după eveni
mentele din decembrie ’flf), acest domeniu, 
deosebit de important pentru soarta unei 
națiuni, continuă Încă să se zbată In a- 
pele neputinței de a se disponibihz.i fon
durile necesare funcționării lui In condi
ții normale.

Anul acesta, cu începere de la I mar
tie, mărțișorul făcut ca lou de societatea 
noastră, In plină transformare ți trecere

ță în slujba o a m
prin furcile caudine ale tranziției spre e- 
conomia de piațu, a fost nici inai mult 
nici mai puțin decât amputarea potenția
lului său profesional cu un număr record 
de cadre medicale ți medii-sanitare, ce se 
ridică la 32 501). Acest număr imens de 
oameni ce ți-au dăruit o viață asigurării 
sănătății populației . <nn lipsii de fonduri 
pentru salarii, a trebuit să iasă necondi
ționat la pensie de mărțișor, păgubind so
cietatea noastră de oameni de cea mai 
Înaltă calificare, fn (dină putere de mun
că, a căror contribuție in domeniul sănă
tății a fost și răminc de admirat Dar 
reforma nu iartă ți situația este fără ieșire

Excepție nu a făcut nici Spitalul mu
nicipal Petroșani. Numărul celor care au 
fost nevoiți să-și Întrerupă brusc activi
tatea se ridică la 50 Poate acest număr 
nu spune prea multe dacă II privim In 
sens numeric. Privit Insă prin prisma

medicilor ți specialiștilor care au pără
sit locurile de muncă această măsură for
țată reprezintă o mare pierdere pentru 
rețeaua sanitară a municipiului nostru.

Fără o ordine anume, pentru a ilustra 
marea pierdere a spitalului municipal, 
prin plecarea acestor oameni, cărora le 
vom fi mereu recunoscători și le vom 
mulțumi pentru tot ce au făcut pentru 
oamenii din Valea Jiului, aducem la cu
noștința publicului numele celor care au 
fost nevoiți să-și Întrerupă activitatea.

Doamna doctor Elena Suciți, medic pri
mar pediatru, șef secție rle pediatrie, dl. 
doctor Petru Turcu, medic primar, șeful 
secției Interne, dl. doctor Ion Samoilă, 
medic primar, șeful si-cției Reanimare, 
doamna doctor Filomcla Ilogman, medic 
specialist, interne, doamna doctor Ana Dl- 
țolu, modic specialist interne doamna 
doctor Ana Buzică, medic laborator, dom-

e n i I o r
nul Nagy Iosif, dentist principal. 
Dinșilor le urmează o lungă listă de ca
dre medii sanitare, printre care amintim 
pe loan Păun, Margareta Natu. Eleonora 
Taran, Zamfira Tordcan, Maria R iți, Ioa
na Birău, Ana Cruce'ru, Maria Cîhlș, Aran 
ka Tishler și Maria Rădulescu.

Cu toții, atit medicii, cit si cadrele me
dii sanitare, și-au dedicat Întreaga lor 
viață Îngrijirii sănătății oamenilor din 
Valea Jiului, renunțlnd poate, la alte a- 
vanlajc ce le-ar fi putut avea oriunde In 
altă parte. Dar ei au ales Valea Jiului și 
noi toți avem datoria morală să le mul
țumim pentru că au ales să fie alături 
de noi. Alături do mulțumirile conduce
rii spitalului, îngăduit ne fin, să le adre
săm și noi sincere mulțumiri și năr.l de 
v'oță lungii, cu multe bu.sn il -i -n s- 
lacț'i

Gheorglie CIIIRVASA
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Primarii orașelor an trecut la treabă
Votbe ouține, muncă multă
doua zi, joi, după prima întrunire a aleșilor la ale- 

intîlnit pe domnul llie Botgros, prima-
Chiar a 

gerile din Aninoasa, l-am 
rul orașului.

— Cc veți face, domniric Bot
gros, să nu înșelați încrederea 
cetățenilor care v-au vot.it?

— In primul rînd este abso
lută nevoie să efectuăm curățe
nie ți să avem grijă să o între
ținem. Sîmbăta trecută profitînd 
ți de acest timp prielnic, am 
Început această operație. Tot o 
prioritate este ți iluminatul pu
blic, deficitar cam dc multă 
Treme. Și, în sfîrșlt, a treia di
recție a interesului public este 
terminarea drumului care încă 
mai descurajează șoferii. Odată 
terminată modernizarea drumu
lui se va putea introduce și un 
al doilea autobuz pentru a se

circula din oră în oră, nu ca 
acum. Nu trebuie să uit blocul 
C1 din Iscroni care va trebui 
terminat, iar la parter se va ame
naja un magazin de legume- 
fructe. deoarece oamenii sînt ne-

ANINOASA
voiți acum să se aprovizioneze 
tocmai din Petroșani. Noi ne-am 
stabilit o linie de conduită: vorbe, 
puține, muncă multă.

— Toate acestea nu se fac dc 
la sine, trebuie bani. Și nu puțini. 
Arc primăria bani?

— Deocamdată pentru acest 
an am înțeles că 'primăriile vor

fi subvenționate de Ia bugetul 
țării. Numai din veniturile lo
cale, adică taxe, impozite eto., 
estimăm că vom obține 6 mi
lioane.

— De cînd nu s-a mai pus o 
floare în Aninoasa?

— Nu știu dacă s-a pus vreuna 
în doi ani...

— Credeți că vor fi locuitorii 
din Aninoasa și Iscroni mulțu
miți că v-au ales primar?

— Dacă vom realiza cele ce 
ni le-am propus mă gîndesc că 
vor constata nu numai că au 
ales un primar corect și de ac
țiune, dar vor fi și alături de el. 
Un primai nesprijinit de locui
tori, oricît ar fi de înțelept, 
harnic și viteaz, este legat de 
mîini și de picioare.

Tiberiu SPATARU
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NOTE JLNOȚE_bJNQTE_

Speranțe
Miercuri, 26 februarie, la două zile după con- 

eumarca actului doi al alegerilor locale, a avut 
loc ședința dc constituire a noului consiliu al 
primăriei. In funcția dc primar, după cum se 
știe, electoratul s-a pronunțat in favoarea dom
nului Ionel Mogoi.

— Domnule Ionel Mogoi, cure 
tini noutățile cu privire la struc
turarea organizatorică a consiliu
lui primăriei ?

— An fost organizate patru 
comisii, avind fiecare cîte un co
ordonator pe probleme distincte. 
Prima comisie, care va fi coor
donata dc domnul consilier Puiu 
Horea, are ca obiect de activi
tate programele de dezvoltare e- 
conomicâ, socială, buget, finan
țe, administrația domeniului pu- 
public și privat, serviciile și co
merțul. A doua comisie va fi 
«xmdiisă dc domnul consilier Ni- 
colae Jo-an și se va ocupa de 
prob’cmatica amenajării terito
riului și urbanism, realizarea lu
crărilor publice, protecția mediu
lui incon jurător, conservarea mo
numentelor istorice și dc arhi
tectură. A treia comisie va avea 
ca obie< t de activitate problemele 
Învăț.iinintului, sănătate, cultură, 
protecția socială, sportul și agre- 
nn ntul. Arcasla va fi coordonată 
d lomn'il corisieer Bălan Toan 
P.in ('■ o le-a pati i corni .’>• se

noi la Petrila
In prima sa ședință, consiliul primăriei a ales 

prin vot secret în funcția de viceprimar pe 
domnul inginer Bordianu Ionel Răducu. A doua 
zi, dimineața, domnul primar al orașului Pe
trila ne-a acordat un interviu, In legătură cu 
programul de luciu al noului consiliu pentru 
perioada următoarelor luni.

erilor, cu sprijinul cetățenilor. 
Ne-am propus să verificăm în 
amănunțime toate centralele ter
mice și rețelele aferente, pentru 
a diminua sursele de pierdere a 
căldurii. Vom insista pentru pu
nerea în funcțiune în timp cît 
mal scurt a bazinului de două 
mii mc pentru apă potabilă. Va 
fi reparat podul de la Răscoala 
— Ci mp a. In Jieț va fi înființat 
un magazin alimentar. O să a- 
cordăm atenție sporită probleme
lor salubrizării, curățeniei șl în
frumusețării orașului, mai ales 
că se apropie primăvara.

— Sînt noutăți în legătură cu 
bugetul primăriei ?

— Din păcate nu. Tar fură re
surse financiare e dificil să ac
ționezi pentru rezolvarea proble
melor. Sperăm să fim ajutați de 
cetățeni. Fină cînd vor fi legife
rate sursele dc realizare a bu
getului local, ne va fi greu.

Viorel STRAUȚ

va ocupa de administrația pu
blică locală, problemele de na
tură juridică, ale ordinii publice, 
respectării drepturilor și libertă
ții cetățenilor și este coordonată 
de domnul consilier Edmond 
Tecar. După cum se poate ob
serva, primăriei Ii revin noi a- 
tribuții și considerăm că e ne
cesar să le facem cunoscute ale
gătorilor care ne-au acordat în
crederea lor și și-au pus speran
țe noi că le ver fi mai bine re
zolvate solicitările.

— In orașul Petrila, cetățenii 
au avut și au multe motive de 
nemulțumire. Frigul din aparta
mente, restricțiile de apă pota
bilă, transportul in comun, sa
lubrizarea s/nt doar cîteva din 
acestea. La primărie se cunosc. 
Promisiuni în campania electo
rală s-au făcut. Ce a prevăzut să 
rezolve Consiliul primăriei cu 
prilejul primei sale ședințe ?

— A fost stabilit un program 
de sarcini cu caracter prioritar, 
caic se Impun să fie rezolvate 
imediat, prin acțiuni ale consili-

RECITAL IN
I • ș< oai.i genei ala nr. 1 din Petroșani a avut 

loc, zilele trecute, un eveniment artistic de ex
cepție, petrecut, din păcate, In anonimat apro
ximativ. Și acca-tt» pentru câ sala de festivități 
a școlii, deși plină pină la refuz, este prea mică. 
In fața părinților și a colegilor au concertat 
p< >te 40 de copii — elevi în clasele 
I—VI11 — la secția dc artă a școliL 
Programul a ■ oprim; lucrări de Dan Voicules-

STRUMENTAL
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In autobuzul 31-HD-4107, 
domnul Baisan este primar

Mărturisesc că este primul autobuz în care am călătorit, după 
Revoluție, cu scaune tapițate, cu taxatoare care dialoga cu călă
torii, nu numai pentru bilete, ci informlndu-i și de stațiile care 
urmează, cu un conducător auto, care s-a ridicat de Ia volan și 
s-a dus „ață“ la trei țigani, cu mustățile răsucite, de trei ori, cu 
pălăriile cu boruri mai mari decît ale oricărui cow-boy din vestul 
sălbatic.

Aceștia ocupau abuziv cinci scaune, pe două din ele punin- 
du-și saci murdari, încâlcind încă o dată regula bunului simț. Din 
două vorbe și trc. priviri, scaunele au devenit libere și autobu
zul a luat-o la drum, cu o liniște și siguranță ce te-ndemnau să 
savurezi peisajul de afară ca pe ceva unic și de neuitat.

Din Lupeni, au urcat pe ușa din față doi indivizi cu sacoșe 
ce ascundeau ceva produse, care altădată nu deranjau pe ni
meni, întrucît călătorul avea atunci două drepturi: să stea in 
frigul de afară și să nu cumpere biletul de călătorie. Mirosul 
puternic de petrol, benzină și alte „parfumuri** ce deranjau In 
primul rînd călătorii, a dispărut la prima, pentru că a intervenit 
totuși, civilizat, ultimatum-ul. Șoseaua se așternea cu greu sub 
roțile ce mușcau din șanțurile înghețate, solicitlnd volanul ce sta 
în mîinile acestui om, ca un copil mic alintat de tăticul său. N-am 
curajul să-l abordez din mers, aștept capul de linie (Uricani), îmi 
accelerez și eu voința și-i spun în față : „D-le, aici dumneata ești 
primar—- „Nu știu cine sînteți, dar eu nu permit nici copiilor 
mei să rupă, să strice. Darămite altcuiva. Autobuzul acesta a fost 
adus din Ungaria, unde a circulat 12 ani fără reparații. Eu U 
am de un an și ceva, scaunele au fost puse la punct de soția mea, 
și acesta este locul meu de muncă. Cui nu-i place disciplina, are 
de-a face cu mine**.

Pe ruta Petroșani — Uricani un autobuz circulă la oră fixă 
și în condiții din cele mai civilizate.

Și are, lucrul cel mai important, un „primar" la volan.

Dorcl NEAMȚU

Drogul, punga și... 
inima lui Sta lin

cu, Alexandru Dumitrescu, Sabin Drăgoi, Radu 
Paladi, 1. S. Bach, P. L Ccaikovski, E. Grieg, 
J. Strauss, R. Schumann, W. A. Mozart, S. Sos- 
takovici, L. v. Bcethoven ș.a. Nc-au impresionat 
cu toții, deopotrivă, prin talentul lor, prin mun
ca pe care o depun zi de zl, sub conducerea 
profesorilor Theodora Jurca, Adrian Schveitzer, 
Adina Alexandrescu, l’etrescu Gincl, Mihacla 
Gornic, Ciistina Adam pentru ca arta muzicală 
în Valea Jiului să nu rămînă doar o amintire.

Iln Vulcan, îi vezi cam peste 
tot. In holul cinematografului I „Luceafărul**, prin preajma ma- 

Igazinelor, prin stațiile de auto
buz. Sînt aceiași. Vreo trei — I patru puștani și o fată. Să tot 
aibă fiecare 10—12 ani. Murdari, I jerpeliți. Cînd le „vine**, scot 
pungile din sin sau din ascun- 

Izătorile buzunarelor și încep „să 
tragă**. Dacă stai și îi privești 
cu atenție, observi că au priviri 

Ide paranoici.
Peste zl, locul predilect de în- 

Itîlnire al acestora este piața agro- 
alimentarfl. Se plimbă printre I tarabe ca pe bulevard. Cînd li 
se face poftă de o poamă, întind 

Imîna și se servesc. Cînd precu
peții sînt vigilenți, se aleg cu 
niscaiva lovituri de băț peste I degete. Apoi se trag mai la o 
parte, pe lingă locul unde este 

! amenajat standul ambulant de 
cărți, scot pungile și îșl iau por- 

Iția de drog. Oamenii treo pe 
lîngă el, se uită chiorîș, unul 
mai zice ,,las-o, mă dracul", alții 

Iii „binecuvîntcază" cu un scui
pat. Drogații nu se sinchisesc. 

Ilși continuă nctulburați îndelet
nicirea. Mă dau mai aproape.

IDupă ce-1 las cîteva momente să 
se „acomodeze** cu prezența mea g lîngă ci, plasez prima întrebare 
unuia mai înăltuț. „Cum te chea

mă?" „Florin**. „Și mai cum?" 
„Florin .6^.“ Florin și ă.„
ă...ă... are 14 ani. > La școală nu 
merge. A făcut două clase și-i 
ajunge. Zice că stă în Iscroni, la 
colonie, dar nu poți pune bază 
pe spusele lui. De unde are au- 
rolacul? Asta-i secret de servi
ciu și nu ți l-ar divulga în rup
tul capului. Nu de alta, dar se 
„rupe** sursa și apoi... . Ceilalți 
doi de lîngă Florin nu prea sînt 
vorbăreți. Trag din pungă șî 
sînt cu ochii pe cel cu care dis
cut. Pe care, mai mult ca sigur, 
îl recunosc ca șef. Dîndu-și seama 
că nu mai avem ce vorbi, Florin 
duce punga la gură să mai facă 
o inhalație. Tocmai în acel mo
ment se apropie te el un zdra- 
hon de bărbat. Două palme mari 
cît lopata căreia minerii îi zîo 
inima lui Slalin, fac o mișcare 
instantanee una spre alta. Intre 
ele, punga și capul lui Florin! 
Punga face poc, iar puștiul și ai 
lui îșl Iau imediat tălpășița. In 
urma lor se aude „Fir-aț ai 
dracu’ de nenorocițil" Dupu vreo 
jumătate de oră au revenit. Ca 
și cum nimic nu s-ar fi întîm- 
plat. Cu pungile la gură î.și con
tinuă rondul prinlre tarabe...

i
Gheorghc OLTEANU

Sub
f i L li'uuj e încă iarnă.

Este lin adevar, oricît ar vrea 
< inCva să-l eludeze. Iarna își face 
de cap, iar locuitorii, mai ales 
cil ce locuiesc în noul cartier 
But ura. trebuie să suporte, la li
mita răbdării, la limita înghețu
lui, frigul de afară. Au existat, 
la Uricani, multe promisiuni că 
problema încălzirii apartamente
lor va fi îl'zolvată Intr-lin fel 
sau altul. Cei din zona de -ns 
sînt fericiți că au sobe și doar o 
mică parte dintre ci se chimire 
<lnpâ toanele centralei termice 
care, dc cele mai multe ori, func
ționează pc apucate sau chiar 

■ ■ lot
Dai' na m.ii riîncenă situație 

• in partea dc jos a orașului, 
i m.u nouă și m.Ti frumoasă.

mantia indiferenței și neputinței
Parcurgeam, zilele trecute, îm
preună cu un reprezentant al 
primăriei, cartierul „Bucura11, o 
adevărată bucurie pentru ochiul 
privitorului, dar, după cite am 
aflat, o adevărată urgie pentru 
cel care are neșansa să-i fie lo- 
c itar.

Cartierul așezat, bine aliniat, 
cu blocuri ce pot fi oriclnd ca
talogate drept moderne și con
fortabile, c- te iu întregime lip
sit dc încălzire. Nu e nici o exa
gerare. Pi ntru cine nil eretic, pu
tem găsi oricînd o sulă, două dc 
martori care să ne susțină afir
mația. De altfel, afirmația este 
susținută și tic reprezentantul 
primăriei locale, instituție care 
■a- zbate tio mullii vreme în ne
putința <lc a rezolva acest aspect.

Dc fapt, problema lipsei de 
căldură în cartierul „Bucura** nu 
este de ieri, dc azi, ca dăinuie 
de mult timp. La Uricani, în pe
rioada dc după decembrie '89, 
S-au perindat nlii dc mtiiți pri-

URICANI
miri imit, chiar dacă unul ar fi 
incert at sa soluționeze această 
gravă problemă, nici nu ar fi a- 
viit timpul necesar să o facă. Și 
asta, niai ales în condițiile în 
caic firma tic specialitate își are 
sediul încă la Lupeni, iar la sec
torul acesteia din Uricani, Insta
bilitatea conducerii ș] lipsa che
fului tic munții au acccntu.it ne
putința <le a Mittrveni.

Și pentru a întregi aspectul 
sumbru al situației date, menți
onăm și faptul că cele două cen
trale termice din Uricani duo o 
acută lipsă dc cărbune, de parcă 
la Uricani nu s-ar scoate cărbu
ne, de parcă la Uricani nu ar 
trăi mineri, de parcă la Uricani 
ar fi o altă lume. In acest car
tier, modern, de altfel, se află 
cele mai multe magazine, cele 
mai multe unități comerciale cu 
specific de servire a oamenilor, 
se află dispensarul staționar, se 
află multe alte instituții, care, 
fură căldură, sînt condamnate la 
chinuri cumplite. Iar iarna încă 
mai dăinuie la Uricani și nimic 
nu face să se întrevadă o rază 
de speranță pînă la venirea pri
măverii.

Am discutat cu mulți oameni. 
Dintre cei care nu au văzut în 
casa lor niciodată termometrul 
luînd-o în sus de căldură. Cu 
toții își pun mari speranțe în 
noul primar ales șl în echipa 
cîștigutoare în alegerile recente» 
Ei, oamenii, sînt hotârîți să re
zolve împreună cu primăria pro
blemele orașului. Și sînt multe. 
Mai sînt încă blocuri de constru
it, mal sînt încă obiective soci
ale, cum e poșta, de finalizat, 
mai e și lipsa dc căldură. Dar 
peste toate astea vine hotărîrea 
oamenilor dc a schimba ceva în 
orașul lor, unde, se pare, pină 
acum, indiferența a făcut casă 
bună cu neputința. Dar de-acum 
s-ar părea că s-a terminat Să 
tlca Domnul sa fie așa.

Ghcmghe ClURVAbA

acccntu.it


ZORI NOI

• Președintele clubului, domnul inginer Mihai Basarab, de
clară că este un transfer senzațional al echipei și al fotbalului 
românesc — pentru un jucător de divizia C.

• Minerul Lupeni a primit CEC-ul și 
eontul secției de fotbal. Dinamo București, 
l-a împrumutat pînă în vară la... Rapid. 
Tudorache, Craiova, Bistrița, Brașovul și 
fost... să fie mereu în curtea noastră.
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simți în București și cui îi mulțumești ?

VOLEI

Excursie la meciul

D-voastră știți că provincia este 
verdictul „nu este în cămin". Pînă la 
victorie. După cîteva vorbe intru direct

operațiunile se fac în 
al cărui jucător este, 
Au mai „plîns" după 
Constanța. Logica a

C.S.M. Reșița-Jiul
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Pagina realizata de Dorel NEAMȚU

nMăr(ișoareleu 
Cupei României la fotbal

Republicanii „JIUL" — „U" 
( BA IOVA 2—2 (0—2). Teren 
aproape impracticabil. Meci greu 
pentru ambele echipe. Oaspeții 
au de bis scorul și l-au majorat, 
la 2—0 in prima repriză, profi-

☆

Interviu fulger cu-,, „rapidistul*4 Tudorache
A ajunge să-l găsești pe Marin, în București, trebuie să-ți 

lei în calcul toate riscurile. 
FSN-istă și poate apărea 
urmă am reușit. A fost o 
In subiect.

— Tudorache, cum te

CIT COSTA UN 
FOTBALIST?

MARIN TUDORACHE

— Mă simt bine și mulțumesc tuturor celor care nu mi-aU pus 
piedică : domnului director Blaj, conducerii secției, domnului Sta-

(aici face o pauză), colegilor și Clubului Dinamo, care, dacă 
aveam „ambele picioare", nu mă achiziționa.
— Dar ești ta Rapid ?
— Sînt împrumutat pînă la vară, cu acordul meu, locuiesc 
în cantonamentul Dinamo și trag tare, pentru a mă întoarce 

acasă : adică la Dinamo. Rapidul m-a primit foarte bine, are acea 
galerie incandescentă și trage pentru un loc în cupa UEFA.

— Cîți bani ai cîștigat prin acest transfer.?
— In primul rînd a cîștigat fosta mea echipă, Minerul Lu

peni, două milioane lei, iar eu „atîția" cîți n-am cîștigat de cînd 
joc fotbal (înțeleg că e ceva „confidențial" și nu mai insist).

— Cum te~a primit Dinamo ?
— Păi dacă m-a luat în toate turneele, m-a băgat în jocuri, 

mă întreabă ce îmi lipsește d-J lanul, iar Izrael învață tot mai 
mult românește pentru a vorbi toți aceeași limbă, înseamnă că 
m-au primit bine. Să vă spună domnul Stafie, care a fost de vreo 
zece ori în București pentru mine.

— Ai simțit că te simpatizează deja cineva ?
— Primul este domnul Babiuc — ministrul de interne, cel 

mai înflăcărat suporter al Rapidului. La fel antrenorul meu, dom
nul Constantin, care zice că sînt meseriaș, iar eu 
ca dumneavoastră și zîmbim amîndoi.

—• Cu cine stai in cameră ?
— Cu Boisson. galezul. Săptămîna asta poate 

Rapid.
— Ce zici, intră Minerul ?
— Nici nu mă gîndesc. Absența mea nu poate

îi replic : nu

vine șl el la

„strica" obiec
tivul echipei. Acolo mai sînt Nciconi, Codescu, Krautil, Oaidă, 
care utcA sigur spre A. Și au dc-a face cu mine în cazul cînd...?

— Cum a fost turneul ?
— Extraordinar. Fotbal 

ța, la o echipă din liga a 
instalații pentru nocturnă, 
punct, dar ei n-au jucători pe măsura condițiilor.

— Marine (simt că vrea să zică ceva) ai să uiți vreodată 
Minerul ?

— Nici Minerul, nici Jiul și nimic din Valea Jiului, doar n-am 
plecat din țară. Și nu uit niciodată să mulțumesc colegilor, galc- 
Tlci și transmiteți sănătate și succes tuturor sportivilor și echi
pelor.

— Cind vii pe acasă ?
— Cred că după meciul cu Steaua (după 8 martie). Mai ani 

ceva probleme de rezolvat.

total. Profesionism get-beget. In Fran- 
IV-a, am vâzut trei terenuri gazonate, 

în Ungaria, totul este bine pus la

tcrnațional de juniori) de la oas
peți și, în mod deosebit Scoroi, 
Bălușă, Repede, Frumoca, Petra, 
Preda de la gazde. Urmează două 
deplasări grele, la Sighișoara și 
■J'irnăveni.

Stadioanele și-au deschis porțile
ând de două greșeli ale apără- 

acest scor, 
D heleanu 

Jiului o lo- 
După piuzâ, 
renăscut din

lorilor gazdelor. La 
centralul Nicolae 
(Arad), n-a acordat 
vitură de la 11 m. 
echipa lui Dosan a 
propria cenușă, asaltînd pur și 
amplu poarta oltenilor, și a în- 
icii-. două goluri, unul mal fru
mos dccit celălalt, prin Cornel 
Repede, sus la vinclu, 1—2 și 
Drin Mitrofan — din pasa lui 
Petra — 2—2.

Cu două minute înainte dc fi
lai, Frumoca a trimis mingea 
n bdră. S-au remarcat Popa (in-

orj 
ci, 

Bel-

Echipa din Craiova este de două 
ori titrată: adică de două 
campioana țării. Antrenorul 
nimeni altul decît Aurică 
dcanu. Formația arc toți Jucătorii
în ultimul an dc juniorat (năs- 
cuți 1973). Două declarații con
vingătoare:

Aurică BELDEANU: „Pentru 
rnihc este o înfringere”.

Ion DOSAN: „Pentru mine 
este o victorie".

Pentru fotbal este 
cîștig. Mal ales că, 
au asistat aproape
lafori, Bravo lulurorl

insa ud mare 
la acest joc, 
200 de spec-

*• • «ai
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Surprize, speranțe, confirmări. 
Toate de 1 Martie. Iată rezulta
tele șaisprezecimilor Cupei Ro
mâniei la fotbal: Constructorul 
Craiova (div. C) — Universitatea 
Craiova 0—1. Partida a fost ar
bitrată de concitadinu] nostru Ion 
Danciu. Steaua Mecanica Huși 
(div. C) — FC Petrolul 1—2; Pro
gresul București (div. B) — Ra
pid 6—7, după prelungiri și exe
cutarea loviturilor de la 11 m; 
FC Corvinul — FCM Brașov 3—2: 
Dunărea Călărași (div. C) — Glo
ria Bistrița 3—2; Unirea Alba 
lulia (div. B) — FC Argeș 4—2; 
după prelungiri ți executarea lo
viturilor de la 11 m: CFR Timl-

șoara (div. B) — FC Inter Sibiu 
9—8, după prelungiri și executa
rea loviturilor de la 11 m; Spor- 
tul studențesc — FC 
Unirea Dej (div. C) 
0—4; Foresta Brebu 
dețean) — Dinamo 1—3: Minerul 
Mătăsari (div. C) — ASA Elec- 
tromureș Tg. Mureș 0—2: Cea
hlăul Piatra Neamț (div. B) — 
Otelul Galați 0—2; Gaz Metan 
Mediaș (div. B) — Farul 0—5; 
Mureșul Toplița (div. C) — W- 
nirea Brăila 0—1; Unirea Seimi 
(câmp, județean) — Poli Timi
șoara 0—1; Viscofil București 
(div. C) — Electroputere Cra
iova 1—3.

Revanșă și...
„VIITORUL IGCL" PETRO

ȘANI — „OLIMPIA" ORADEA 
2—3 (7—15, 13—15, 15—9, 15—5,
9— 15). Dacă oarecum am înțe
les înfrîngerca de la Toplița, 
(deplasare, frig, sală incomodă), 
cea de duminică acasă, In fața 
Olimpiei, pe c- o învinsese în 
tur, nu ar ave ..ici o explicație. 
Și totuși are. Cel puțin pe plan 
sportiv. Jocul a fost, din punct 
de vedere tehnic, unul de nivel 
mediu, în care gazdele n-au 
„avut" preluările, serviciul și 
blocajul, iar oaspetele, au găsit 
teren propice, prin cele trei ar- 
tizane ale victoriei, Doina Pavel 
(9), David (12), Butneci (6), care 
au punctat decisiv în terernul 
ce altădată era apărat cu dinții, 
de soldatul feminin, gata de sa
crificiu, în fața obiectivului pro-

. pus.
Cu această infrîngere lamenta

bilă, focul de paie s-a stins și 
se aprind alte versiuni, care deja 
circulă. Cine le oprește? Meciul 
a început slab pentru noi. Olim
pia, ajungînd să conducă cu 8—1,
10— 3, 12—3, 14—6 și să cîștige 
setul 1 cu 15—7. Am crezut că

BTT Petroșani organizează, cu 
ocazia meciului CSM Reșița — 
Jiul Petroșani, din prima etapă 
a returului diviziei B la fotbal, 
sîmbătă, 7 martie excursie, cir 
plecarea și sosirea în aceeași zi. 
Relații suplimentare la telefon 
41098 — Agenția Petroșani.

I
I
I 
I
I
I 
I

Bacău 4—Oj 
— Steaua 

(catmp. ju-

debusolare
e doar o deconectare. Dar niol 
cel de-al doilea set nu a putut 
fi cîștigat. Tot oaspetele au fost 
cele care au condus cu 6—2, 
10—2. S-a ajuns la 9—11, apel 
la 13—11, cînd după T.O.-ul O- 
limpiei, setul i-'a revenit tot el, 
la 13. S-au cîștigat acum cîteva 
mingi imposibile și s-a pierdut 
tot ce a fost simplu. A interve
nit galeria, cu Valeriu Pișcoi la 
timonă, s:au trezit și fetele, ffl- 
cînd să’ renască speranțele unei 
victorii frumoase, cu 3—2, și se
tul III este adjudecat la 9, pe 
fondul unei dominări psihice a 
tribunei asupra partenerului. A 
urmat o înviorare în setul IV, 
pe care Viitorul II cîștigă la 5 
și s-a trecut ia Tie-breack, setul 
V, decisiv. Olimpia a condus cu 
4—0, 7—2, 8—5, 13—7 și, în final, 
a cîștigat meritat cu 15
tidă în care, n-a avut de 
decît să lupte pentru o înfrîn- 
gere sigură la începutul partidei, 
transformînd-o apoi într-o victo
rie sportivă, aplaudată de tri
bună, susținută și de șansă. Ca 
în orice sport.

9, o par- 
ales,

POPICE
a fost
5233—

Meciuri jucate și«o nejucate
• Jiul — Paringul I’ctrila Lonea 5—3 (5—0). Jiul — A.S. Pa- 

roșeni 3—0; A. S. I’aroșeni — Jiul 2—3. Azi, la Orăștie.’cu Me- 
taloplastica • Papa (U. Craiova) vrea să joace la Petroșani. Ur
mează tratativele • Ștefoni va fi cedat, pînă la vară, la una 
dintre echipele divizionare C ■ Dicuț accidentat la Paroșcnl, nu 
va putea Juca primele etape. Cristca are aceeași soartă. Gașpar s-a 
integrat total. Toți ceilalți jucători sînt gata de start.

O Minerul Lupeni. Triunghiular în Hațeg. Habcr — Minerul 
2—3 ; Minerul — Minerul Uricani 0—0. Flicheș (Inter Sibiu) por
tar și Tulac (fundaș — COMA1CO București) slnt ultimele achi
ziții.

• Minerul Vulcan, 2—0 la Hunedoara. Au înscris, pentru 
divizionara C, Stanciu și Postelnicu. Corvinul a folosit posibilii 
titulari • Două Jocuri în Ungaria • Petre Libardl pleacă astăzi 
pentru a întilni In două rînduri, tur-retur, echipa lui Stoian. Cu 
această ocazie se încheie și ultimele tratative.

• A. S. Paroșcnl. Ultima întilnire cu Minerul Aninoasa : 
2—2. Boko (Minerul Aninoasa) posibil In lotul lui Gogu Tonca. 
Se încearcă un meci cu Corvinul. Se speră .și pc sprijinul spon
sorilor.

• Minerul Uricani. Victorie la Mecanica Alba Tul in 4—3 ; 
Infrîngere la Ciîlan 2—1 ; victorie la Hațeg 2—0. Dulcii (fost la 
Paringul Lonea) a revenit acasă.

* Paringul Petrila Lonea. Victorie asupra Minei ulm Vulcan 
2--0 ; 0—0 la Metalurgistul Sadu.

I 
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I 
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■ MINERUL VULCAN 
înfrîntă la Baia Mare. 
5218 p.d.

Neînfrîntă acasă, de 15 
Aurul a rezistat cărbunelui. O- 
mul nr. 1, Lenton Pop nu a fost 
„în mină", iar echipa a 
nervos, sub imperiul unei 
rințe acumulate de 
turului. Nu a fost 
succesul.

Apoi, victorie la... 
5282—5314 p.d. Un meci 
important, pe care minerii l-au 
abordat la numai două zile, cu 
o dăruire remarcabilă, reușind să 
învingă oboseala și tensiunea 
primei partide.

Pop și Lupu, au punctat 955 
și 947 p.d. și s-au impus în fața 
lui Barbu și Dudaș 909 și 949, 
cu un avans cc s-a menținut pe 
tot timpul partidei. A fost o vic
torie în devans, care menține e- 
Chipa pe primul loc în supcrli- 
gă.

ani,

jucat 
do- 

la sfîrșitul 
cu putință

Satu-Mare 
foarte

1 Minerul Vulcan

( I.ASAMENTUI.

11 9 0 2 18
1 2
1

Gloria București
10 7 0 3 14

1 3 Aurul Baia Mare
10 7 0 3 11

1 < Unio Satii Mare
11 5 0 6 10

1 5 Constructorul Galați1 10 5 0 5 10
1 G- Electroputere Tg Mim
1 10 5 0 .> 10

r CFR Clu|
9 5 0 4 10

r Voința București
10 4 0 6 8

1 0
> Jiul Potrila

10 3 0 7 e
4 10 Mci.dul Hunedoara1 9 0 0 9 0
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SiitidalM wmercială 
„lillICIIli" SI Petroșani

str. 1 Decembrie 1918, nr. 90. scoate la licitație,
pentru darea in locația gestiunii următoarele unități :

1. — Unitatea nr. 9 Petroșani, Dărăneștl, cu profil 
alimentar ;

2. _  Unitatea nr. 101, Petroșani, str. Constructoru

lui, cu profil măcelărie;

3. — Unitatea nr. 19, Petroșani, str Maleia, cu profil 
alimentar ;

4. — Unitatea nr. 23, Petroșani, str. Păcii, cu profil 
de alimentație publică;

5. — Unitatea nr. 305, Petrila, localitatea Jieț, cu pro
fil de alimentație publică;

6. — Unitatea nr. 15, Petroșani, str. Lunca, cu profil 
aCmentar ;

7. — Unitatea nr. 303, Agrement — Lonea, str. Pre- 
doni, cu profil de alimentație publică.

Licitația are loc în data de 18 martie 1992, ora 9, la 
cofetăria „Hcrmes” din Petroșani, str. 1 Decembrie.

Documentația poate fi procurată de la sediul Socie
tății comerciale.

Societatea comercială
A.C.I. VALEA JIULUI S.A

II
I
I

mij.organizează licitație publică, pentru valorificarea de mij. 
loace fixe, conform Decretului nr. 50/1990, în data de 6 

martie 1992.

Societatea comercială 
IMPEX PARADIS

cu sediul in Aeroport, str. Aviatorilor nr. 70 B, vinde cn 
gros, la prețuri avantajoase (importator direct), fără adaos 
comercial, băuturi alcoolice, cafea, alune, bere import, 
țigări, băuturi răcoritoare, dulciuri.

Relații Ia telefon 42102. (061)

Lumea valutei, valutele lumii

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
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Informații suplimentare și depunerea garanției de 10 
la sută, la sediul societății, din str. Avram Iancu nr. 12/13 
C, Petroșani, telefon 43001; 44770, pînă în ziua licitației.

MICA PUBLICITATE
VÎNZARI

VIND mașină FORD GRANADA, aripi față tamponate pentru 
piese de schimb cu preț convenabil. Petroșani str. Aviatorilor, 
bloc 12, ap. 17. (705)

VIND urgent butelie cu aragaz și televizor Sirius 208. Petrila, 
Martie, 9/34. (711)8

VIND

VIND

BMW 318. Vulcan, M. Viteazul, bloc 19, ap 15. (713) 

televizor alb-negru Diamant. Telefon 42744. (714) 

televizor alb-negru Sirius 241, telefon 41400, pînăVIND
ora 16. (718)

VIND urgent mobilă bucătărie, Petroșani, str. Gh. Barlțiu 
22. (719)

VIND radiocasetofon Panasonic, sigilat, 25000 lei, computer 
224 jocuri TV și joistic. Telefon 43853. (720)

VIND orgă LK 50, 5 octave, cu pedală, sintetizator ritmuri- 
Vermona. Kovaci Traian, Uricani, str. Aleea Progresului, bloc 31 
A, ap. 2. (723)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

la

nr.

cu

I 
I
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I

I 
I

Programul
10,00 Actualități. Meteo.
10,20 Calendarul zilei.
10,30 Canal France Internațio

nal.
Bulgaria contemporană. 
Ora de muzică. 
Interferențe.
Muzica pentru părinți. 
Imagini din Maroc.

Actualități.

11,40
11.55
12.45
13,15
13.45
14,00
14,20 Tradiții.
14,50 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00
17,05 Repere transilvane.
17,35

Actualități.

Recital Richard Cleyder- 
man.

18,00 Salut, prietenii 
19,00 
19,30

20.00
20,35
20.45

23.30

24.00
0,30

Studioul economic. 
Desene animate.
Alice tn țara minunilor. 

Actualități.
Sport.
Telecinemateca.
Ran (Japonia
1985).

Cronica • Parlamentului. 
Actualități.
Cultura in lume. 
Jazz-fan.

Franța,

MiMBMH
Vi 
• F

iDEQ
• UMi

Casa de cultură Petroșani

baie, depen- 
exclus Aero- 
(640)

SCHIMB casă colonie, două camere, bucătărie, 
dințe, Micu Klein, 29/1 cu apartament 2—3 camere 
port. Informați Șt. O. Iosif, 2A/46, între orele 12—16.

SCHIMB garsonieră confort unu Petroșani, zonă 
ralel cu poliția Petroșani), contra apartament două camere Petri
la, str. Republicii, bloc 114/6. (712).

— orele 11, 15, 17: CATHERI- 
NE; sexy cu Berta Cabre.

— ora 18,30: DOCTOR JI- 
VAGO; dramă, dragoste, Lstorio 
cu Omar Sharif, Julie Christie.

centrală (pa-

DIVERSB

ÎNCHIRIEZ apartament 2—3 camere Aeroport, zona Parlng. 
Relații la telefon 42378 ora 17—21. (715).

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Feraru Rita E- 
lena, eliberată de CSH Vulcan. O declar nulă. (683).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Martinescu 
eliberată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (685).

PIERDUT
eliberată de E.

legitimație de serviciu pe numele Petaca 
M. Aninoasa. O declar nulă. (688).

contract închiriere pe numele Bucătaru Ion,

Clari,

Petru,

elibe-PIERDUT 
rat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (696).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zaharia Constan
tin, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă. (699).

PIERDUT carnet student pe numele Berccanu Dan, eliberat 
de UTP. 11 declar nul.

DECESE

SOȚIA I uci, fiicele și nepoții mulțumesc rudelor, vecinilor 
și tuturor celor care au fost alături do ei la greaua încercare pri
cinuită de decesul celui care a fost un bun soț, tată, unchi, cum
nat, frate și verișor.

PAFA GHEORGIIE, 03 de ani
Iubitul nostru nu te vom uita niciodată. (724)

COLEGII de serviciu și prietenii de la EM Dilja sini alături 
de ing. Bengulescu Elena în greaua încercare pricinuită de pier
derea tatălui și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(727)

Cotapa principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn. 
cli Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 2 mar
tie, după cum urmează:

VALUTA
Dolar SUA
Marca germană
Lira sterlină
Franc elvețian 
Gulden olandez 
Flanc francez

d'i<-triac
• este deschisă zii

CUMPARARB
365
223
648
250
200

66
32

nic intre orele 8—12

VINZARE
383
236
680
262
210

6'1
33

I 
I 
I
i
i

CONSILIUL de Administrație de la Exploatarea Minieră Dil
ja este alături de ing. Bengulescu Elena în clipele de grea încer
care pricinuite de trecerea în neființă a tatălui său. Sinceră 
condoleanțe familiei îndoliate. (728)

SOȚIA Viorica, fiul Adi, fiica Sanda, nora Doina, ginerele 
Virgil și nepoatele Codruța și Mirela, anunță cu nemărginită 
durere încetarea din viață a iubitului lor lată și soț

MOLDO VAN MIRCEA
Inmorminlarca, miercuri, 4 martie, ora 15. Cortegiul funerar 

pleacă din str. Dealului nr. 19. (729)

HOROSCOP
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie) 
Criza de personalitate, La care 

vă pretați, nu afectează bunele 
relații cu partenerii de afaceri.

BERBEC
(21 mariie — 20 aprilie)

Un om ce poartă uniforma unei 
bresle cu tradiție milenară M 
redă pacea sufletului.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai) 

parfumurj Și culori. 
GEMENI 

mai — 21 iunie) 
deconspirată din

Baie de

im- 
pro-

re-

(22
Surpriza 

prudență se dovedește a fi 
logiil unei vagi dureri.

RAC
(22 Iunie — 22 iulie)

Lipsa banilor este acut
simțită, cu ocazia unei depla
sări, pe distanță mică, In Crup.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cultivarea gustului pentru a- 
ventură se lasă cu gust... amar.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Este previzibilă recuperarea u- 
nei pagube imense, printr-un 
simplu exercițiu de abilitate.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Participați, fără prea muită 

tragere de inimă, la elaborarea 
planului unei mari petreceri.

SCORI’ION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
PerseverațiI Cel vizat e pe 

punctul de a trece la renunțări...
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Vă cresc acțiunile, la bursa 

simpatiilor.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Deveniti, prin insistența cu 

care vă susțineți punctul de ve
dere, ținta unor atacuri verbal» 
!n foc concentrat.

V ARSATOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Veți fi preocupat(ă), întreaga 
zi, de repararea unei daune mo
rale, comkă d>n ambiție.
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