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Parcă se mai luminează cerul econnmic
Acum vreo patru zile s_a împlinit un an de cind foarte cu

noscuta întreprindere de utilaj minier din Petroșani s-a trans
form it în Societate Comercială UM1ROM — S.A. Căreia oamenii 
ii spun, in virtutea obișnuinței, tot ca înainte — l.U.M.P. Eveni
mentul a trecut fără ca cineva să-și amintească de el. să-1 mai 
bage in seamă. La urma urmei nici nu mai este vremea formalis
mului sau vorbelor sunind plăcut, ci a faptelor concrete, a gîndi- 
rii economice pe termen mediu.

Despre aceste obiective am avut o discuție cu domnul dr. ing. 
Iosif Kelemen. director general al

— S-a vorbit și se va mai vorbi 
despre sintagma „creșterea ze
ro" pusă in circulație de guvern 
și cu conț.nut clar: înghețarea 
declinului economic in siitem. 
Cum stau lucrurile in uzină?

— Politica economică a fiecă
rui agent este dezvoltarea, progre
sul. La acest nivel, „creșterea 
zero", cind ai posibilități și per
spective de producție, este o 
prostie, insă la nivelul sistemu
lui economiei are sens. Uzina 
este un sistem în care se află 
intrări s-. ieșiri. Plnă acum vreo 
doi ani și ceva pe noi ne inte
resau în •!>?! mi .4 măsură aceste 
aspecte Je aiece atlt intrăc'e 
(materii prime, materiale, ener
gie electrice etc) și ieșirile (uti
laje, instalații, piese etc) erau 
riguros planificate de sus In Jos. 
Pentru noi a fost greu. Insă am 
depășit dificultățile mari iar la 
ora actuală sistemul informațional 
este stăpinit atlt la intrări (a- 
provizionare), cit și la Ieșiri 
(produse vîndute). Rezultatele din 
ultimul timp ne arată că am depă
șit acea curbă descendentă a pro
ducției și slntem Intr-o evoluție 
economică. Un sector care a 
dereglat sistemul au fost comen
zile scăzute, determinate de scă
derea producției In minerit.

— Mineritul din Valea Jiului 
înregistrează, socotind după ce 
$1 cit s-a produs in primele două 
luni ale r»eestui an, o relan.are 
economică, Esto singura expli

cație pentru căderea producției 
in uzină? Care, de acum, înțe
leg că e o situație depășită.

— A mai fost o cauză, aceea 
că oamenii se ocupau mai mult 
de contestări, pe cine să dea Jos, 
mai puțin să muncească.

Cine poate
Duminică seara a dispărut din 

fața blocului 1 de pe strada Zo
rilor, Petroșani. copilul Balasz 

Samoilă Bobi, In vlrstă de 4 ani. 
Era îmbrăcat în costum de flș 
albastru.
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UM1ROM.

— Criza morală a fost deter
minată de rcccsiunoa economică. 
Ce ați Învățat din această expe
riență?

— Ceva esențial: să ieșim in 
lume. Era de neînchipuit să fa
cem afaceri cu Turcia. Acum 
producem pentru ei grinzi de 
susținere și în prima jumătate 
a anului trecut am încasat 400 
mii dolari. Am mai fabricat re- 
ciplenți pentru Belgia și Germa
nia, avînd și In continuare co
menzi. De curlnd am încheiat 

un contract de cooperare, să-i 
spun tripartit, între Regia Auto
nomă a Huilei, UMIROM, și o 
firmă germană. Asta va însemna 
că noi, împreună cu acea firmă 
germană, al cărui nume nu vi-1 
spun, vom produce utilaje pen
tru minerit la un nivel compe
titiv mondial, cu perspective de 
a le vinde și pe alte piețe.

— Intrarea in acest sistem 
presupune nu doar calitate ire
proșabilă cl și seriozitate In li
vrări la termene contractuale, 
nu?

— Intr-adevăr, însă avem un 
colectiv bun șl cu multă expe
riență.

— Economia do piață însem
nează producție ce se cere și 
se vinde, in profilul uzinei, de

Cititi în pagina a 3-a

SPORT

da relații ?
Cine poate da relații este ru

gat să se adreseze familiei Mo- 
zes Laszlo, str. Aviatorilor, bloa 
52/46, Petroșani sau organelor 
de poliție.
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sigur. V-ați adaptat acestui sis- 9 
tom? |

— In ceea ce privește cererile 9 
externe, da. Și produsele inter- I 
ne le fabricăm la același nivel f 
dar și acum cererea mineritului | 
din Valea Jiului este tot scăzută, V 
Insă oricum mai mare în corn- 4 
parație cu perioada corespunză- ' 
toare a anului trecut. De aceea . 
și uzina a fost nevoită să-și re- I 
strîngă activitatea. Erau 3700 sa- j 
lariați, iar acum avem 2600. In ’ 
1990 a fost un val de pensionări S 
și plecări masive, anul trecut, ■ 
pentru avantaje salariale. De la 
mijlocul anului trecut am re
nunțat la 400 de oameni care 
slnt șomeri. Dimensionăm co
lectivul în funcție de comenzi 
ferme, contractuale, și de produc
tivitate.

— Cum ați încheiat anul 1991?
— Cu o rentabilitate de 7 la 

sută. Vrem, în măsura posibili
tăților, să îmbunătățim sistemul 
salarizării. In această lună se 
negociază salariile pe acest an 
și se va încheia cu sindicatele 
contractul colectiv de muncă.

— Ați ieșit din blocajul finan
ciar care paraliza economia?

— Da, însă ne paște un alt 
blocaj datorită faptului că va
luta ne-a fost luată. Slnt de pă
rere că agenții economici tre
buie să aibă fonduri valutare 
pentru a reuși să se miște aici 
și în lume. Dar așa, din punct 
de vedere valutar, nc-am întors 
de unde am plecat. La ce ne 1 
trebuie? Iată un exemplu con
cludent: cu o parte din valuta 
din Turcia am cumpărat anul 
trecut furtune de înaltă presiune 
din Polonia.

Tiborlu SPATARU

j PRECIZARE
, Cadourile de „8 Martie", pen- 
| tru femeile angajate la RA11 și 
‘ celelalte unități aparținătoare, nu 
tau fost achiziționate prin Socie

tatea „Diamant", ci prin altă so- 
Icletate comercială. Facem preci

zarea pentru a înlătura discuți- 
(ile șl suspiciunile pe această te

mă.

de la Primărie
HOTÂRIREA nr. 6 din 1992

Consiliul municipal Petroșani, județul Hunedoara, în 
temeiul articolului nr. 21, alineatul 1, litera 2 și al artico. 
lului nr. 29 din Legea nr. 69/1991, privind administrația 
locală,

HOTĂRĂȘTE
ARTICOL UNIC : Alege în funcția de viceprimar al 

Consiliului municipal Petroșani, pe domnul consilier 
Pușcaș Ion.

Consiliul municipal Petroșani

„Parlamentul11 local 
la primii pași...

Ședința publică de vineri a 
Consiliului municipal Petroșani
— poreclit de către un consilier 
„consiliul vesel" — n_a fost prea 
veselă, din mai multe motive. 
Intîi, pentru că raportul asupra 
discuțiilor din ședința anterioa
ră, cuprinzînd „noutăți" ce fă
cuseră deja de cîteva ori ocolul 
tîrgului a constituit un strașnic 
substitut de somnifer, apoi, frac
țiunea liberală a consiliului a 
iscat o furtună-ntr-un pahar cu 
apă amintindu-i domnului de
putat Valeriu Butulescu, pe ton 
ultimativ, de incompatibilitatea 
funcțiilor pe care le deține, fapt 
ce s-a soldat, în final, cu demi
sia domnului Butulescu din func
ția de consilier, acesta păstrindu. 
și funcția din Camera Deputați- 
lor. In același context, interven
ția domnului consilier Ilie Șer- 
ban, care a acuzat Guvernul că 
„din nou" intervine cu „instruc
țiuni" privind aplicarea unei legi
— precizînd, acolo unde legea nu 
precizează, că se poate organiza 
al doilea tur de scrutin, dacă 
nici unul din candidații de vice
primar nu obține majoritatea In 
primul tur — imixtiune deloc „be
nefică", chiar ilegală, a fost pe 
punctul de a pune sub semnul în. 
tiebării alegerea unuia din cel 
patru candidați: Emeric Kovacs, 
Ion Pușcaș, Ștefan Sucmănaru 
și Ioan Dăbuleanu. Controversa a 
fost soluționată, în cele din urmă, 
adoptîndu-se ca Justă ideea a- 
vansată de unul dintre consilieri 
că legea prevede doar faptul că 
este ales candidatul care obține 
mai mult de Jumătate din votu
rile consilierilor — indiferent la 
care tur de scrutin — șl atlt este 
suficient.

Comisii de lucru
Pentru orientarea publicului care se adresează Primăriei mu

nicipiului Petroșani în vederea soluționării unor probleme de 
interes personal sau obștesc, publicăm, mai Jos, componența celor 
cinci comisii pe domenii de activitate, alcătuite din consilieri.

• Comisia de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanțe 
și administrarea domeniului pu. 
bite și privat al municipiului Pe

troșanii Ioan Monel Sterca, Gheor- 
ghe Ana, Gabriel Dimirache, Ioan 
Ricard Edelhauser, Iosif Drumuș;

• Comisia de organizare și 
dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărtlor publice, protecția me
diului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice și de arhi
tectură : Ioan Mihai Vărășeț, Ște
fan Rotaru, Ioan Filip, Ștefan 
Sucmănaru;

• Comisia pentru servicii pu. 
bpee și comerț: Sorin Petrescu,

ULTIM
Dote dc ultimă oră, extrase 

din declarații mai mult sau mai 
puțin publice, atestă preocupa
rea forurilor (in)competente, 
pentru întronarea „democra
ției" în Valea Jiului, dar, deși 
s-au oferit un milion pe capul

Momentul propriu-zis al ale
gerii a fost și el umbrit de faptul 
că și în primul tur și la balotaj, 
cînd rămăseseră în cursă nu
mai domnii Pușcaș și Sucmănaru. 
un consilier s_a „amuzat", pu- 
nînd „x“-ul pe numele candida
tului și nu în patrulaterul rezer
vat acestui scop. Acest fapt a de
clanșat un potop de proteste, în- 
cepînd de la remarca acidă a 
domnului Mircea Bujorescu, -că 
un asemenea consilier nu meri
ta votul oamenilor, pină la co
mentariul ironic al domnului dr. 
Nicolae Marian, care a prezidat 
ședința, cum că „orientarea con
secventă spre stînga e un caz 
patologic incurabil...".

După toate aceste hopuri, a 
fost făcut cunoscut învingătorul 
„la puncte", în persoana domnu
lui Ion Pușcaș, care a obținut 14 
voturi din 23 posibile. Am reți
nut, din scurta sa alocuțiune, 
faptul că promite să tragă la a- 
ceeași căruță cu primarul, „nu
mai să țină hamurile", dar că, 
arbitru divizionar de fotbal fiind, 
cei consiliului permisiunea de a 
arbura, o dată pe săptămfnă, da
că va fi solicitat, un meci. Asu
pra acestui aspect nu s_a pronun
țat un verdict, dar domnul Gheor- 
ghe Stoicuța l-a avertizat pe 
proaspătul său colaborator ca 
nu cumva să „dribleze".

In răgazul oferit de retragerea 
comisiei de numărare a voturilor, 
am luat act de componența co
misiilor „pe probleme", comisii 
care nu prea bat cu organigrama 
primăriei, dar asta e deja altă 
poveste. Mal interesantă mi s-a

Ștefan CIMPOI

(Continuare In paK. a 2-a)

Mihai Vladislav, Petru Fulger, 
Rudolf Gurka;

• Comisia pentru activitatea 
științifică, invățămint, tineret, să
nătate, cultură, protecție socială, 
sport și agrement: Ilie Rotun- 
janu, Nicolae Marian, Ioana Ra- 
luca Tică;

0 Comisia pentru administrație 
publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drep
turilor și a libertăților cetățe
nilor: Ioan Dăbuleanu, Ilie Șer- 
ban, Emeric Kovacs, Dumitru 
Popeanăș, Mircca Bujorescu.

A O II I
deputatului Valeriu Butulescu, 
între trei și șase milioane pen
tru Mircea Bujorescu și 500 lei 
pe cap de cîine vagabond, con
siderăm că e loc pentru mai 
bine. Amănunte In numerele ur
mătoare ale ziarului nostru.

;:!3
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Putem trăi în liniște, 
într-un oraș curat și frumos...

— Domniile primar Gheoryhe 
Abălast. felicitări și multe îm
pliniri! Pentru că ați fost printre 
puținii candidați pentru alegerile 
locale cărora nu ii s-a făcut nici 
o publicitate preelectorală și pen
tru că, poate, nu vă cunosc toți 
alegătorii, v-aș propune ca la 
începutul dialogului de față să 
spun 'ti citeva lucruri despre do...

— Ani venit in Lupeni in 1959. 
cu părinții. Tata a fost miner. 
Eu am lucrat clin 1973 la „Vis- 
coza“, iar clin 1979 la mina Lu
peni. In acești ani, am început 
sa frecventez cursurile serale ale 
Institutului de mine din Petro- 
sini, pe care le-am absolvit, cu 
n î maximă, in 1986, continuînd 
sa lucrez ca inginer electrome
canic tot la mina Lupeni. Am 37 
de ani, sint căsătorit și am un 
copil.

— Cu ce gînduri porniți la 
drum in noua de. funcție?

— Dacă am acceptat să candi
dez și am fost ales în fruntea 
Primăriei, ceea ce mă preocupă 
este să nu-i dezamăgesc pe cei 
care mi-au dat votul. Deci, vreau 
să cîștig încrederea cetățenilor, 
respectul lor, prin activitatea ce 
o desfășurăm cu toții cei care 
reprezentăm Primăria Lupeni. 
Acesta zic că trebuie să fie 
principiul fiecărui lucrător din 
administrația locală.

— Care sint problemele care 
preocupă „din start" noul primar 
al f.upcniului?

— Sint problemele, necazurile 
vechi, cu care se confruntă ora- 
șu.. cetățenii. Prima dezamăgire, 
după ce mi.am preluat funcția, 
a fost faptul că Primăria n-are 
nici bani, nici mijloace... Același 
handicap și cu HAGCL.ul care 
a ținut pînă anul trecut, de Pe. 
Iroșani. Deocamdată, nu dispune 
•nici de utilajele necesare, nici 
de fonduri de investiții. Dar, ne 
vom zbate și speram că Prefec

Curat educație sanitară !
Ca in holul spitalului municipal se vînd 

ziare, este foarte bine. Cei aflați in convales
cență ca și personalul medical prezent la dato
rie pot fi la curent cu viața cotidiană, cu ceea 
ce sc întimplă afară, In lume. Dar este de ne
conceput ca tocmai într-un spital, adică într.o 
instituție unde ar trebui să se facă educație sa
nitară, inclusiv educație sexologică, pentru com
baterea unor manifestări patogene pentru so
cietate și a unor boli provocate de acestea, se 
permite punerea in vînzare a publicațiilor de

un gust îndoielnic, zise „sexy**, de fapt foarte 
aproape de pornografie. Copii de 8—10 ani in
ternați în spital pot citi liniștiți fițuici deplora
bile gen „Sexy—balamuc*, „Spovedania unei 
curve*, și altele. „Curat educației* Ne mirăm 
că faptul este neobservat de conducerea spita
lului și de către medicii specialiști în obstetrică 
și ginecologie, psihiatrie sau dermato-venerice. 
Poate citind aceste rînduri, cineva va pune 
punct vînzării publicațiilor pornografice în 
spital. (Ioan ȘTEFAN).

tura ne va aloca bugetul necesar. 
Deocamdată, împreună cu vice- 
primarul, cu directorul RAGCL, 
am pornit la treabă, cu posibili
tățile ce le avem, în domeniul 
salubrizării. Am ridicat peste 
jumătate din containerele cu gu
noi și sper că, într-o săptămînă, 
vom reuși să curățăm tot guno
iul din cartiere. Dar vreau să 
precizez că singura șansă de a 
face progrese In gospodărirea o_ 
rasului este să fim înțeleși și 
alutați și de celelalte unități 
economice, iar asociațiile de lo
catari să-și intre în atribuții și 
să determine mai mult respect

Convorbire cu domnul 
GHEORGHE ABÂLAȘI, 
primarul orașului Lupeni

din partea locatarilor față de 
menpnerea curățenii: să nu se 
mai arunce gunojiile, la intim. 
plt i e, peste to*.

— Ce alte probleme se află 
pe „lista priorități or?‘x_,

- Sint multe! In primul rînd 
se află sistemul de canalizare, 
înfundat, prost executat de con
structori, din care cauză nume
roase blocuri din Bărbăteni și 
de pe Viitorului sint inundate. 
Vrem să reanalizăm, deci, între
gul sistem de canalizare, ca și 
rețeaua de apă potabilă pentru 
a găsi soluții și să acționăm în 
consecință. Ne preocupă, de ase
menea. lipsa spațiului locativ și 
soarta blocurilor neterminate, 

precum și repararea celor aban
donate și distruse. Se lucrează 
la ele și, cu sprijinul construc
torilor, sperăm să le finalizăm 
în acest an. Rămîne neclară si
tuația blocului E5, ridicat pe un 
teren alunecos (specialiștii tre
buie să-i consolideze fundația) și 
cel de lingă Fabrica de pîinc. In 

ceea ce privește blocurile distruse, 
lucrăm prin RAGCL la B5 și 
la- cîte o scară în blocurile 21 și 
M2 pe care sperăm să le termi
năm încă în primul semestru. Și 
aici aș sublinia însă rolul aso
ciațiilor de locatari: să intervină 
mai ferm în cazul celor care 
distrug apartamente. Avem a- 
ceastă molimă — o categorie de 
oameni fără căpătîi care nici nu 
lucrează, nici nu plătesc taxele, 
dar distrug. Va trebui să găsim 
o soluție.

— Ce alte noutăți sc află pe 
agenda Primăriei?

— Vrem să deschidem o fi
lială a Băncii Comerciale pentru 
a încuraja micii întreprinzători 

mai ales în domeniul prestațiilor, 
pentru că crîșme avem destule. 
Ne propunem reverificarea au
torizațiilor, obiectului de activi
tate și programului acordate 
pînă acum particularilor pentru 
a asigura respectarea legalității. 
Avem gînduri și în domeniul îm
bunătățirii aprovizionării, a de
servirii populației, dar pînă la 
finalizarea lor e prematur să le 
concretizăm.

In prima ședință a consiliului 
vom hotărî "și schema personalu
lui primăriei. Ceea ce dorim este 
să îmbunătățim funcționalitatea 
și operativitatea administrației 

locale în soluționarea probleme
lor publice.

— Cu ce ați dori să încheiem 
convorbirea noastră?

— Cu un apel — către toți ce
tățenii și toate unitățile din 
zonă: să punem toți umărul, să 
punem mina și sufletul pentru 
a finaliza acțiunile preconizate 

și a ridica nivelul urbanistio 
al Lupeniului.

Or, ca să trăim în liniște, în_ 
tr-un oraș frumos și curat de
pinde de înțelegerea, de contri
buția tuturor, de noi toți.

loan DUBEK
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Nu numai cine e mic 
vrea să mănînce lăptic
Laptele. Dimineață de dimineață, în fața magazinelor alimen

tare și a celor specializate, cozi enorme. Oameni de toate vîrstele 
tremură, de cu noapte, așteptînd să poată cumpăra o sticlă cu 
lapte. De_a dreptul revoltător pentru o regiune unde creșterea 
animalelor se practică dintotdeauna, unde sînt pășuni și finețe 
mănoase. Explicația. Fabrica noastră de produse lactate, în fapt 
secție a Societății Comerciale „Devii* SA primește lapte colectat 
în județul Arad sau de prin zona Hațegului. Bineînțeles că pri
mim ceea ce prisosește pe-acolo.

Producătorii noștri din Vale preferă să străbată zilnic kilo
metri mulți, să piardă ore în șir, inutil, aducînd laptele pe piața 
liberă, unde îl vînd la un preț foarte apropiat de cel pe care l-ar 
primi dacă ar livra laptele centrelor de colectare ale fabricii. 
Vorba ceea, se zgîrcesc la tărîțe și pierd la făină. Asta-i mentali
tatea păguboasă a unora și din alte lor nu-i poți scoate. Alții, 
poate, nu cunosc prețurile de achiziție practicate de SC „Devii* 
S.A. Pentru aceștia din urmă, le reamintim. Pentru un litru de 
lapte de vacă, cu grăsime 3,5 la sută se plătește 25 de lei. Pentru 
un litru de lapte de oaie, cu 7 la sută grăsime - 50 de lei. Cașul 
de vacă, avînd 45 la sută grăsimi și 50 la sută umiditate — 125 lei 
pentru un kilogram. Cașul de oaie pus felii în saramură, cu 52 la 
sută umiditate și 45 la sută grăsimi, 196 lei un kilogram, iar cașul 
proaspăt din lapte de oaie, cu 50 la sută umiditate și 45 la sută 
grăsimi, 221 lei pentru un kilogram.

Doamna inginer Marusia Cazanegra, șeful secției Petroșani a 
SC „Devii* SA, care ne_a oferit aceste detalii a ținut să precizeze 
și alte facilități acordate producătorilor individuali. Se pune la 
dispoziție la un preț foarte mic o cantitate de 30 de kilograme 
furaje concentrate pentru fiecare 100 de litri de lapte predat la 
centrele de colectare. Plata sumelor cuvenite se face imediat și 
fără nici o restricție. Se acordă avansuri în bani și furaje pînă la 
40 la sută din cele cuvenite pentru cantitățile contractate 
și sprijin necondiționat în obținerea de credite pentru cumpăra
rea de animale.

Producătorii pot preda laptele și celelalte produse atît la cen
tral de colectare de la Livczeni, aflat chiar la sediul fabricii, cît 
și la centrele de colectare din Iscroni, cartierul Livezenl, Cîmpu 
lui Neag, Uricani, Lupeni, cartierul Dărănești, Bănița. cătunul 
Firma, Peștera Bolii, Răscoala, Mailat șl Dealu Babii.

Avantaje destule, facilități create producătorilor. Să sperăm 
că vom avea și lapte. Nu de alta, dar este incredibil să ne plîngem 
de lipsa acestui aliment aici. într.o zonă de munte.

Horațiu ALEXANDRESCU

„Parlamentui" local la primii nașiI 
I
I
I 
I
I 
I
i 
I
I 
I 
I 
I

(Urmare dm pag. 1)

părut cuvîntul domnului Gheor- 
ghe Stoicuța, care a prezentat cî_ 
teva puncte din agenda sa de lu
cru pentru care a solicitat apro
barea consilierilor. Vi le fac cu
noscute, in ordinea în care au 
fost expuse: mobilizarea RAH- 
ului în modul cel mai radical și 
a Primăriei pentru curățenia ge
nerală a municipiului; obligația 
tuturor privatizaților sau gestio
narilor de a răspunde de starea 
de ordine ți de curățenie în 
dreptul spațiilor ce le sînt repar, 
tizate; eliminarea dughenelor șl 
stoparea acțiunii Societății co
merciale „Diamant* de a scoate 
la licitație „spații care nu le a- 
parțin, dar care au fost transfe
rate și preluate abuziv, licitație 
care să aducă niște cîștiguri pen
tru a se acoperi alte nereguli*.

Domnul deputat Valeriu Butu- 
lescu a ținut să aibă „ultimul 
cuvînt*, prilej cu care a mulțu
mit unor colegi, pentru graba de 
care au dat dovadă în scopul de 
a se descotorosi de prezența sa 
în consiliu și totodată a făcut o 
precizare care angajează forma
țiunea politică pe care o repre
zintă, anume că „FSN-ul a intro
dus în Consiliul municipal 9 con
silieri și nu 2, deoarece și pe 
ceilalți 7, deși nu au depus nici 
un fel de jurămînt de credință 
față de formațiunea care i-a 
promovat „îi considerăm de-ai 

noștri* (e vorba de independenții 
care au candidat pe listele FSN).

Punctul al treilea de pe ordi
nea de zi, „Diverse*, consumat 
parțial între „acte*, s-a împlinit 
pe teren, unde, pe grupuri și pe 
grupări, pînă la ore mici, învin
gătorii și_au „udat* victoria, iar 
învinșii șl.au înecat amarul.

„Scopul nostru: reducerea fenomenului in fr acționai11
— Domnule maior florin Nl- 

eolac, ce înseamnă să fii șef al 
poliției într-un oraș ca Vulcanul, 
in care numărul infracțiunilor 

este cel mai mare din Valea Jiu
lui?

— E adevărat, Vulcanul ocupă 
un loc deloc de invidiat în ceea 
ce privește starea infracțională. 
Căror cauze se datorează aceasta? 
Una ar fi fluctuația marc de ce
tățeni — comparativ cu celelalte 
orașe — care sc înregistrează 
aici. Mulți sc angajează, stau un 
timp scurt, comit — parte din 
ci — infracțiuni, după care pă. 
răsese localitatea. In al doilea 
rînd, e vorba de consumul exa
gerat de alcool, pe fundalul că. 
rula au loc disensiuni între cei 
carc-l consumă, și care agravează 
anumite stări conflictualc, apa
rent latente, degcncrînd in acte 
de violență Le în cadrul famili. 
ilor, fie între rude apropiate, fie 
între prieteni, colegi. O altă cau

ză o constituie lipsa unei ocupații 
utile - am în vedere în special 
tinerii — care conduce la un 
derapaj pe tărîmul infracțional. 
Aici, în multe cazuri, intervine 
și spiritul dc aventură al aces
tora.

— Ce face, atunci, poliția pen
ii u preînHmpinarea acestui gen 
de fapte?

— Lucrătorii de poliție nu sint 
pasivi în fața acestei stări in. 
fracționaic. Desfășurăm, după 

cum e și firesc, o gamă variată 
de măsuri specifice muncii de 
poliție în vederea reduceri) fe
nomenului infracțional în Vul
can, prin identificarea operativă 
a autorilor unor infracțiuni și 
tragerea lor la răspundere pe
nală într_un timp cît mai scurt. 
Mcrgrm pc o serie de măguri vi
zitai întărirea dispozitivelor de 
ordine și pază, în special in zo. 
nele aglomerate, cum ar fi piața. 

cartierele micro 3B, „Brazi", pe 
cunoașterea elementelor poten
țial infractoare, pe publicarea în 
presă a cazuisticii rezolvate. De. 
sigur, mai există și alte măsuri,

— Dotarea tehnică a poliției — 
nu e vorba doar de cea din Vul. 
can — lasă dc dorit...

— In ce privește dotarea 
tehnică, practic am rămas la 
nivelul anilor ’70. Acest lucru 
ne împiedică să intervenim, cu 
operativitatea pe care am dori.o, 
la solicitările cetățenilor, la co
miterea unor infracțiuni care re
clamă prezența or'ganelor dc po
liție. Lucru care, dc ah fel, în
greunează soluționarea operativă 
a cazurilor aflate In cercetare. 
Dacă dotarea ar fi apropiată dc 
standardul celei dc care diipune 
poliția din Occident, sint sigur 
că rezultatele ar fi superioare 
celor de acum, iar numărul de 
infr.T’linni ar fi mult mai redus

— Deci, dotarea e așa cum a 
lăsat-o „împușcatul". Asta în
seamnă oare că stați... pe loc 
repaus?

— Pe lîngă dotarea tehnică 
prezentă, efectivul poliției din 
Vulcan este redus din punct de 
vedere numeric, comparativ cu 

starea infracțională existentă la 
nivel de oraș. Cu toate acestea, 
polițiștii noștri s-au străduit și 
au reușit să rezolve un număr 
destul de mare de infracțiuni și 
să identifice autorii unor infrac
țiuni rămase cu autori nccunos- 
cuți. De exemplu, In 1991 poli
ția Vulcan a constatat 263 infrac
țiuni, față de 116 în 1990. Deci, 
147 în plus, coca ce situează or
ganul nostru pe primul loc în 
coca ce privește constatarea in
fracțiunilor. Totodată, în 1991. 
au fost soluționate un număr de 
182 cauze și lucrări penale ră
mase cu autori necunoscuți. Asta 
a presupus un volum imens de 

muncă, deși au existat greutățile 
amintite înainte. Totuși —- v-o 
spun cinstit — satisfacția muncii, 
a unui lucru dus pînă la capăt, 
a fost mai mare Și a răsplătit 
zilele și nopțile, simbetele și du
minicile de muncă încordată.

—• Cum vedeți perspectiva?

— Bazîndu-mă pe probitatea 
profesională a lucrătorilor, pe ex
periența unora și pe dorința de 
alirmare a celor tineri nou 
încadrați, cu siguranță că feno. 
menul infracțional va cunoaște 
o reducere, clement care se află 
In atenția oricărei poliții din 
lume. Să nu uităm că activitatea 
pe care o desfășurăm este în 
slujba cetățenilor orașului, pen
tru a le asigura un climat de 
ordine și siguranță. Vom fi foarte 
fermi cu aceia care încalcă le. 
gea și o vom aplica întocmai, cil 
toată responsabilitatea.

Discuție consemnată de 
Ghcorglic OLTEANU
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FOTBAL, divizia B
DEBIT CU STINGE L

CSM REȘIȚA — JIUL 1—0 
(1—0). A marcat Poloceanu (min. 
27, la o lovitură liberă directă). 
Spectatori: circa 5000; șuturi ia 
poartă: 13—0; șuturi pe poartă: 
6—3; cornere: 12—0: A arbitrat 
Mircea Constantinescu, ajutat 
la linie de Gabriel Andrei și 
Marcel Doncea. Observator fe

deral: loan I;na.

CSM Reșița: Popa — Mărgi- 
ncanțu, Lupu, Bica, Cepoi, Uțiu, 
Szijj. Sandu, Pelrescu, Potocea- 
nu. I^ușcuș

JIUL: Ghițan — Stăncic, Huza 
(min. 62 Stoica), Gașpar. Dodu, 
Cioabă, Henzel (min. 72 Stancu), 
Cristescu, Popoviciu, Radu. Mili
tam.

Meci greu, în care gazdele și-au 
luat toate ,,măsurile" pentru a 
evita orice surpriză. S-a jucat 
bărbătește, fără durități, dar a 
învins, în final, echipa care s-a 
dăruit mai mult în teren. Ea a 
m zat pe forța fizică și a stăpî- 
nit centrul terenului. Prima re
priză a fost mai echilibrată, iar 
Jiul a avut perioade de atac, cu 

opoviciu, Henzel și Militam 
ontrați în ultima instanță de 

apărarea bine grupată a gazde

lor. A venit golul, din minutul 
27, la o fază fixă care nu anunța 
mare lucru. La o lovitură liberă, 
circa 17 m de poarta jiulistă, 
Uțiu a trimis pe lîngă zid, spre 
Poloceanu care, venit din urmă, 
nemarcat, a șutat sec din 12 m 
pe lîngă Ghițan, acesta nemai- 
putînd interveni. A fost singura 
greșeală a apărării. Jiul s-a 
blocat apoi bine în defensivă, 
unde Cioabă și Ghițan au jucat 
peste media echipei, iar în atac 
Militaru a fost mereu un peri
col. Gazdele au mai avut două 
ocazii de a înscrie, dar Ghițan 
în min. 33 și Huza în min. 41, 
au trimis mingea în corner

Partea a doua, cu schimbă
rile survenite, nu a adus nimic 
nou și CSM-ul a stăpînit acum 
jocul, punînd încă de două ori 
în pericol buturile noastre, dar 
Ghițan a intervenit salutar, o 
dată cu genunchiul, apoi a res
pins în bară. Militaru a avut 
egalarea, în min. 60. cînd de la 
20 de metri a trimis mingea în 
bară, din lovitură liberă directă

Victoria gazdelor este meritată 
ele neprimind gol acasă și au 
trecut cu bine peste un meci 
de care le-a fost totuși frică.

REZULTATE TEHNICE: Aris Arad — Jiul 1ELIF Craiova 
0—0; UTA — FC Bihor 1—0; Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Reșița 
0—0; CSM Reșița — Jiul 1—0; CFR Timișoara — Gaz Metan Me
diaș 1—0; FC Drobeta Tr. Severin — ASTRA Arad 3—0; Unirea 
Alba Iulia — Metalul Bocșa 1—0; Metalurgistul Cugir — Meta
lurgistul Slatina 1—0; Șoimii IPA Sibiu — UM Timișoara 1—1.

CLASAMENTUL

Viața ca un 
meci de fotbal
Cu circa 25—30 minute înain

te de a ajunge acasă, la întoar
cerea de Ia Reșița, în ziua de 
7 martie, în autobuzul echipei 
Jiul, a decedat, în brațele ju
cătorilor, medicul echipei, a- 
sistent Mircea Ureche. Ajunși 
la spital, intr-o cursă contra 
morții, dr. Radu V. Radu a 
confirmat diagnosticul: infarct. 
Orice intervenție a fost de 
prisos. După aproape 5 ani dc 
asistență, unul din cei mai a- 
propiați oameni ai sportului ne 
părăsește, intr-un moment greu. 
Ca unul care n-am putut face 
nimic în lupta cu moartea, voi 
păstra veșnic în memorie nu
mele acestui om. pentru care 
viata s-a sfîrșit Și de fiecare 
dată cînd voi scrie desnre sport, 
voi păstra un moment de re
culegere. Odihnească-se în pace!

Puiu Benea 
demisionează

Imediat după meci, antrenorul 
secund al Jiului, Puiu Bcnca. 
intr-un moment de cumpănă, 

și-a anunțat retragerea d i n 
corpul de antrenori, fără a avea 
vreo dispută cil cineva sau un 
motiv anume. Singurul argument: 
protecția sănătății proprii. Nu
mai antrenor să nu fii!

j DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI
I HUNEDOARA-DEVA

l Spitalul municipal
' Petroșani
! anunță concurs pentru ocuparea postului de contabil sef 

la Policlinica cu plată Petroșani, care se va ține la sediul 
Direcției Sanitare a județului Hunedoara-Deva, în data de 
10 aprilie 1992, ora-10.

înscrierile se fac Ia Direcția Sanitară a județului Hu
nedoara-Deva, pînă la data de 5 apiilie 1992.

Societatea comerciala 
„ASTRA“ SA Lupeni

, cu sediul în str. Aleea Liliacului nr. 2, județul Hunedoara, 
( anunță organizarea licitației; pentru acordarea în locație 

de gestiune, conform Hotărîrii Guvernului nr. 140/1991, 
' a următoarelor unități:

1. — Unitatea nr. 4 Lupeni, Alimentara, str. 7 Noiem. 
, brie bloc F.l;

2. — Unitatea nr. 8 Lupeni, Alimentara, str. B-dul 
' Tudor Vladimirescu, zona cinematograf Cultural;

3. — Unitatea nr- 12 Lupeni, Alimentara, B-dul Păcii, 
t bloc 33.
j _ . .j Licitația va avea Ioc in data dc 25 martie 1992, ora

10, la sediul Societății-
Infoimâții suplimentare precum și documentația nece- 

i sară se pot obține la telefonul 935 607<0, telefax 935/G0740 
■ sau Ia sediul societății.

Reșița; Metalul Bocșa — CFR Timișoara; Gaz Metan Mediaș — 
FC Drobeta Tr. Severin; Metalurgistul Slatina — Unirea Alba 
Iulia; UM Timișoara — Metalurgistul Cugir; Jiul IELIF Craiova 
— Șoimii IPA Sibiu.

1. Unirea Alba Iulia 18 13 0 5 38—18 26 ( + 6)
2. U.T.A. 18 11 3 4 24—11 25 (T5)
3. CSM Reșița 18 10 3 5 25— 8 23 ( + 5)
4. CFRw Timișoara 18 8 4 6 18—20 20 ( 0)
5. Chimia Rm. Vîlcea 18 7 5 6 24—21 19 (11)
6. Gloria Reșița 18 8 3 7 27—26 19 (TI)
7. Jiul Petroșani 18 8 2 8 34—23 18 ( + 2)
8. Metalurgistul Cugir 18 8 2 8 22—24 18 (-2)
9. Jiul 1EL1F Craiova 18 6 6 6 21—23 18 ( 0)

10. FC Bihor 18 7 4 7 31—24 17 (-D
11. CF Drobeta 18 7 3 8 25—28 17 (-D
12. Șoimii IPA Sibiu 18 6 4 8 23—25 16 (-4)
13. Gaz Metan Mediaș 18 6 4 8 29—38 16 ( 0)
14. ARIS Arad 18 6 4 8 18—31 16 (-4)
15. Metalul Bocșa 18 6 3 9 21—27 15 (-D
16. UM Timișoara 18 5 5 8 17—35 15 (—1)
17. Metalurgistul Slatina 18 4 6 8 21—23 14 (-2)
18. ASTRA Arad 18 4 3 11 20—33 11 (—5)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 14 martie) FC Bihor — Aris
Arad; Gloria Reșița — UTA; Jiul — Chimia; Astra Arad — CSM

RUGBY

Punct t>nai

FOTBAL, divizia A
La cea mai înaltă tensiune

REZULTATELE ETAPEI a 18-a; Sportul Studențesc — FC 
Bacău 2—1; Petrolul — Dinamo 0—4; Gloria Bistrița — Corvinul 
3—1; FC Argeș — FC Brașov 0—1; Univ. Craiova — Dacia Unirea 
Brăila 0—2; Steaua — Rapid 3—0; Poli Timișoara — ASA E)ec_ 
tromureș Tg. Mureș 1—0; FC Farul — Oțelul Galați 3—0; FC Inter 
Sibiu — Electroputere Craiova 2—1.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 18 14 4 0 46— 9. 32
2. Steaua 18 11 4 3 30—13 26
3. Petrolul 18 11 1 6 27—32 23
4. Universitatea Craiova 18 8 5 5 20—12 21
5. Electroputere Craiova 18 7 5 6 20—13 19
6. Gloria Bistrița 18 8 3 7 28—23 19
7. Poli Timișoara 18 8 3 7 23—22 19
8. Oțelul Galați 18 9 1 8 22-24 19
9. Farul Constanța 18 8 2 8 17—15 18

10. FC Inter Sibiu 18 7 4 7 22—25 18
11. FC Brașov 18 6 4 8 26—30 16
12. Rapid 18 7 2 9 17—24 16
13 FC Bacău 18 7 2 9 17—29 16
14. Dacia Unirea Brăila 18 6 2 10 18—23 14
15. FC Argeș 18 4 5 9 19—23 13
16. Sportul Studențesc 18 4 5 9 16—28 1317. ASA Electromureș Tg. Mureș 18 5 1 12 18—29 11
18. Corvinul Hunedoara 18 4 3 11 20—32 11

ETAPA VIITOARE (15 martie) : Dinamo — Sportul; Corvinul
— Petrolul; FC Brașov — Gloria Bistrița; Rapid — FC Argeș; 
ASA Electromure.ș — U. Craiova) Dacia Unirea Brăila — Steaua; 
Oțelul — Poli Timlșoarat Electroputere — FC Farul; FC Bacău — 
FC Inter Sibiu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINȚA PETROȘANI 
30—11. Ultima etapă a returului 
diviziei A, la rugby, din cam
pionatul național, s-a încheiat, 
sîmbălă, cu victoria favoritei ca 
dc altfel șî în celelalte meciuri 
din serii'.

Tim.șorenii s-au impus și au 
cîștigat o partidă în care s-a 
făcut o repetiție generală pentru 
turneul celor patru, care Va de
semna, în final, echipele clasate 
pe locurile 5, 6, 7, 8.

Iată și celelalte rezultate: Ști
ința REMIN Baia Mare — Spor
tul Studențesc 36—6; IAMT O- 
radea — Farul Constanța 4—41; 
In urma acestor rezultate, cla
samentul grupei se prezintă ast
fel:

1. Știința REMIN Baia Marc 
25 p; 2. Farul Constanța 24 p; 
3. Universitatea Timișoara 24 p; 
4 Știința Petroșani 21 p; 5. IAMT 
Oradea 14 p; 6. Sportul Studen
țesc 12 p.

Primele două echipe din cele 
două scrii valorice se califică 

In turneul pentru desemnarea 
titlului de campioană și respec
tiv locurile II, III, IV.

Echipele clasate pe locurile 
III, IV din fiecare serie so cali
fică în turneul pentru locurile 
V—VIII.

Așadar, Știința va avea ca 
adversari pe U. Timișoara, CSM 
Sibiu, Grivița Roșie. Ultimele 
două clasate In grupe vor juca 
pentru locurile IX—XII. Forma
țiile ce ocupă pozițiile XI, XII, 
retrogradează în divizia națională 
A II.

| Societatea
ț „Universal Cercproiect“ SRL

organizează
incepind cu 1 aprilie ac., un program de perfecționare in 
management și economie de piață.

Programul cuprinde 24 acțiuni de cîte 5 ore, conduse 
j de specialiști dc înaltă calificare, sîmbătă și duminică-

Locuri limitate, necondiționate dc studii sau vechime. ! . 4 .

Societățile comerciale cu capitul de Mat sau privat 
« pot achita taxele dc participare prin v irament sau CEC.

Informații suplimentare la sediul societății din Petro- 
Ișani, str. Republicii nr. 37, camera 27 sau la telefoanele 

44120 și 12106, între orele 9—13 și 17—19.
La terminarea cursurilor, se eliberează certificate au

torizate.I- - - - - - - - - - - —
I Regia autonomă de gospodărie comunală 
l si locativă PETROȘANI
I

Dorel NEAMȚU

I 
I 
I
I
i
I 
I
I
I
I 
I 
l

ANUNȚA:

In temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1151/1990, cu 
privire Ia modul dc stabilire a prețurilor și tarifelor prin 
negociere, a Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991, cu privire 
la regimul de prețuri și tarife, RAGCL Petroșani — Ani- 
noasa anunță că a negociat cu Prefectura județului Hune
doara unele tarife la prestări de servicii către populație 
și agenți economici, Prefectura emițînd, în acest sens 
Decizia nr. 379/1991 cu următoarele tarife:

Denumirea activității U/M

— Apă potabilă lei/mc
— Canal Iei/mc
— Colectat gunoi lei/mc
— Chirie container lei/lună
— Vidanj mecanic lei/mc
— vidanj manual lei/mc

Tarife pentru
Populație Agenți economii i

7,00 17,50
1,50 3,35

200,00 100,00
<110,00 110,00
260,00 260,00
600,00 600,00



ZORI NOI MARȚI, 10 MARTIE 1092

- MICA PUBLICITATE -
VINZARf

VlND caroserie Dacia 1 300, completa, stare bunâ. Informații : 
ttlefon 44733. (811).

VlND urgent televizor alb-nogrn Sirius 208 B, nou. Telefon 
45059. {Hi6).

VlND televizor ELCROM, stare perfectă. Telefon 956/22118, 
Deva. (828).

VlND calorifer electric cu 11 elemenți. Informații, telefon 
45256. (841).

VlND Dacia 1 310, fabricație 1985, stare foarte bună. Telefon 
43948. Petroșani. (843)

VlND urgent Ford Taunus Combi, perfectă stare de ftincțio- 
Mre, pe lei. Preț negociabiț. Telefon 924/11654. (872)

VlND videoplayer VHS și Fiat 1300, cu piese rezervă. Str. Gh. 
Barițiu nr. 24. (780)

VlND Dacia 1300. Vulcan, str. Gării nr. 19 (în curtea brută, 
rial).

VlND Dacia 1310, 1985 Telefon 42056, după ora 14. (866)
‘ SCHIMBURI UE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, confort 1. Petroșani Nord, str. Construc. 
torul, 1B/26 cu apartament 2—3 camere zona Parîngul, Indepen
denței. Telefon 42770, după ora 17. (862)

SCHIMB garsonieră colonie cit apartament 2 camere Aero.
' port Telefon 42770, după ora 17. (862)

DIVERSE

T1NARA economistă caut gazdă la familie serioasă, zona Pe. 
troșani Nord — Spital. Telefon 41663, între orele 8—15. (875)

SC PET—PET TRAVEL SRL organizează excursie la Istanbul 
In data de 12 martie, 1992. Informații și înscrieri telefon 43846. i 
(865) i

PIERDERI

Regia autonomă de gospodărie comunală 
si locativă Vulcan

angajează : 
direct sau prin transfer

—> muncitori nccalificați pentru salubritate, 
încadrarea se face conform legislației în vigoare. 
Informații suplimentare la telefon 70111.

Lumea valutei, valutele lumii

Circulara nr. V/446/7 privind modificări ale Normelor Băn. 
cii Naționale a României nr. V/630/36 din 4 iulie 1991. referitoa
re la Înființarea ți funcționarea caselor de sebim valutar.

CAP. III — .OPERAȚIUNI DE SCHIMB VALUTAR"
Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
.Casa de schimb valutar poale vinde valută sub forma banc

notelor in valutele cotate de Banca Națională a României, numai 
persoanelor fizice rezidente In România care solicită schimbul în 
scopul efectuării de călătorii turistice In străinătate, plnă la echL. 
valcntul a 50 mii lei pe an de persoană.

Vînzarea se poate face numai pe bază de pașaport individual, 
In limita Încasărilor valutare zilnice ale casei (punctului de 
schimb.

Suma In lei (In cifre ți litere, ți data efectuării schimbului 
(ziua,, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pașaport, fiind 
confirmate cu ștampila casei (punctului) de schimb și semnătura 
lucrătorului.

In cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de 
valută in decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora 
cererile solicitanților respectivi numai in limita sumelor de lei, 
care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pașaport de alte 
puncte de schimb, reprezintă diferențe pînă la plafonul maximum 
anual de 50 mii lei*.

.Solicitările de valută ale persoanelor fizice rezidente pentru 
dte -.copuri de interes personal cum slnt tratamentele medicale 

în străinătate, inclusiv cheltuielile pentru însoțitori, achiziționarea 
de proteze orj aparate medicale de uz personal, plata de cotiza
ții In valută la asociații ori organizații internaționale etc., se so
luționează potrivit normelor ce se vor elabora în mod distinct 
pentru astfel de cazuri.

Cotația prin ipalclor valute la Casa de schimb valutar a Băn
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 9 mar. 
tie, după cum urmează
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PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ionică Rodica, e_ 
liberată de CCE Petroșani. O declar nulă. (850)

PIERDUT diplomă 10 clase pe numele Ardelean Nicolae, eli
berată de Școala generală nr 1 Lupeni. O declar nulă. (861)

PIERDUT contract de închiriere pe num-le Schiopu Dumitru, 
eliberat de RAGCL Petrila. II declar nul. (867)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Oniță Letiția elibe. 
rată de Pr-parația Lupeni. O declar nulă. (812)

PIERDUT legitimație serviciu oe numele Paraschiv Lumini
ța, eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă. (813)

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Jura Cristei, eli
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (822)

PIERDUT c irnet student pe num ]<□ Baciu Marius Gabriel, 
eliberat de UT Petroșani. II declar nul. (825)

PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Sacosti Dan. e. 
liberată de UT Petroșani. O declar nulă. (826)

PIERDUT adeverință artificier pe numele Ariton Petru, eli
berată de EM Lupeni. O declar nulă. (827)

PIERDUT legitimație biblioteca nr. 6958, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (830)

PIERDUT ștampilă SC CRONOS fMPORT-EXPORT SRL Vul
can O declar nulă. (832)

PIERDUT contract vînzare-cumpărare pe numele Plrvu Ion, 
eliberat de RAGCL Lupeni. II declar nul. (837)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Barabaș Ianoș eli
berată de UPSRUEEMP. O declar nulă. (838)

DECESE

ÎNTREAGA familie Ureche anunță cu adincă durere trecere* 
în neființă a iubitului lor

URECHE VALERIAN MIRCEA
la numai 44 de ani.

Inmormîntarea va avea loc marți, 10 martie, ora 15,
Cortegiul funerar va pleca de la Policlinica Spitalului muni. 

cipal. (854)

COLECTfVUL Policlinicii Petroșani dcplînge moartea fulge
rătoare a bunului lor coleg asistent medical

URECHE MIRCEA VALERIU
ți transmite condoleanțe familiei îndoliate. (869)

FAMILIILE Achirci, Korekeș ți Liciu regretă profund dis
pariția prematură a bunului lor vecin ți prieten

URECHE MIRCEA
Sincere condoleanțe familiei indurerato.

UN PIOS omagiu celui care a fost un bun coleg 
URECHE MIRCEA 

din partea corpului medical, secția chirurgie.
Veșnică pomenire. (864)

CLUBUL Jiul iți exprimă profundul regret fafă de dispariția 
fulgerătoare a celui caro a fost un bun coleg șl sprijinitor al clu
bului

URECHE MIRCEA VALERIU
Sincere condoleanțe familiei Îndoliatei
Iti vom păstra veșnică amintirea.
Inmormîntarea are toc azi, orele 15,30, cu plecare de la Poli, 

clinica spitalului municipiului Petroșani. (864)

UN PIOS omagiu celui care a fost un bun coleg 
URECHE MIRCEA 

din partea colectivului secției urgență din cadrul Spitalului.
In veci nu te vom uita! (864)

UN ULTIM omagiu celui care a fost un bun coleg 
URECHE MIRCEA 

din parte* Laboratorului de pneumoconioze Petroșani.

SOȚIA Emilia ți familia Pavcl anunfă cu profundă durere 
încetarea din viață, in ziua de 6 martie 1992, după O suferință 
îndelungată, a celui care a fost un neprețuit soț ți cumnat 

TlIALLER LUDOVIC
Fic-i fărlna uțoarăl 
Inmormîntarea a avut loc ieri.
Muțumitn tuturor prietenilor ți cunoscuților care au fost fi

laturi de noi in aceste zile do grea încercare.

COLECTIVUL redacției ziarului „Zori noi" aduce un ultim 
omagiu celui care a fost un bun coleg ți un lucrător conștiincios 
al redacției noastre

TlIALLER LUDOVIC
Sinccro condoleanțe tamilici îndoliatei

Casa este deschisă zilnic Intre orele 8 — 12

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SU A 355 372
Marca germani. 214 224Iir a steri nă 616 646
Franc clv°tian 235 246
Gulden olandez 190 199
Franc francez 63 66
Shiling austriac 31 32

COMEMORARE

CU 1, ACRI Ml, regrete și aceeași durere imensă comemorăm 
Ia 10 martie un an de la despărțirea de dragul ți bunul nostru

TAȘ VAS1LE
Nu te vom uita niciodatăI Familia. (863)
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rrogramui TV.
10,00 Actualități.
iu,20 Uaienuarui zilei.
10.30 TV5 EUROPE. SUPER 

CHANNEL.
12.10 ora ue muzică.
13,01) Interterențe. j
13.30 Muzica pentru nărinți.
14,00 Actualități.
14,20 Iiauijii.
14,j(J Avaupi emieră TV.
14,j5 Preuniversilariș.
15,38 Tele>eoaia.
Iu,00 Agen.ia muzicală.
16.30 Conviețuiri.
17,OU Actualități.
17,05 Repere Transilvane.
17.35 Recital Jose Feiiciano.
18,00 Salut priețeni!
19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități
20.35 Sport.
20,45 Telecinemateca. MORO- 

METII (Casa de Filme Unu).
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,40 Cultura în lume.

0,10 Meridianele dansului.

VîDEO 
• Fium
Casa de cultura Peudșani

— orele 11, 15. 17: DRAGON 
PENTRU TOTDEAUNA (acțiune, 
arte marțiale cu Jackie Chan).

— ora 18,30: CĂUTĂTORII 
ARCEI PIERDUTE (aventuri cu 
Harrison Ford).

HOROSCOP
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie) 
Prilejui de a figura iu top nu 

aduce întotdeauna numai 
bucurii...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Sînteți iacolai(â) la realizarea 
unui proiect ce ridică ștacheta 
competitivității.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal) 

Conjunctura astrala favorabilă 
introspecție: și mai puțin uiiar 
act «uni Îndrăznețe.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

O „ședință" noc ari.il, in ca
dru reslrîns, vă lasă cu ochii 
roșii ți cu buza umflată...

RAC
(22 iunie — 22 iulie) 

Forma fizică excelentă vă per
mite reluaiea practicării sportu
lui preferat.

LEU 
(23 iullo — 22 august) 

Amenințarea cu un mini-pro- 
ces nu pare să vă sperie deți o 
cît se poate de senoasăl

FECIOARA
(23 august — 22 soptembrio)

Ideile dv. nu slnt încă destul 
de coapte fapt ce vă plasează 
pe locul doi, din start.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Cîțtig de cauză care nu vă 
aduce nici un cîștig material.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

S-ar putea să aveți sentimen
tul că vă aflați pe valuri, prin
tre rechini, dar țăranul e aproape. 

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

De .coperiți o nouă sursă de 
venit substanțial, neimpozabil...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Puterea dv. de efort $i simțul 
datoriei salvează aparențele, in
tr-o situație fără ieșire.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Obstacolele vă ambiționează șl 
porniți Intr-o cursă solitară spre 
un mare semn de întrebare
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